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 مقدمة

 فكرة التجمعات لألفراد، منذ ظهور املمارسات اإلدارية)التسيري( بشكل فطري لقد عرفت البشرية بعضا من

يف شكل قبائل و القرى، ذلك أُ اإلنساُ منذ أُ وجد على  ارر  فرتىت عليىو ظىروي ا يىاة أُ يعىي  

 مع غريه وليس معزوال، ليتعاُو و ينسق جهوده مع اآلخرين.

يى  برزت ا اجىة ىل  التسىيري أو اإلدارة هوهومهىا الضىيق  فكرة التعاُو و تنسيق اجلهود  و عندما ظهرت 

 أصبح اإلنساُ مضطرا رُ يشاٌر اآلخرين يف القياَ بعمل معني يهدي من خاللو ا صٍو عل  شيء ما. 

 ات حتتىا  ىل كما ىو معلَو أُ العمل اجلمىاعي ينىتع عنىو عموعىة مىن العالقىات بىني ارفىراد و ىىذه العالقى

عمىل بىني أفىراد اجلماعىة ىىو عبىارة عىن  العالقىات تنظيمىلُ  .ىدي ما يف سبيل الوصٍو ىل  تنظيم و تنسيق

و يظهىر التسىيري أو اإلدارة يف أبسىو صىوره يف   ياتنا اليومية و ميارسو اجلميىع،حنتا  ىلليو يف ىلداري)التسيري( 

ربز النظاَ ارسري الكثري من العمليىات اإلداريىة الى  ارسرة من خالٍ طبيعة الروابو بني أعضاءىا،  ي  ي  

و  اخل..القيادة و التشاور و ىلصدار اروامريهتم اليَو بدراستها علماء التسيري، كتقسيم العمل، التخصص و 

يقَو هبا أيضا صىا   الىل و الشىركة الصىحرية  ى  وىلُ كىاُ مىن دُو شىهادة أو يصىص ىلداري و كىذلك 

لعقارات... طاملا كانت هلم القدرة عل  تنسيق أعماهلم و التواعل مع اآلخرين لتحقيىق أصحاب ارمواٍ و ا

 ارىداي املشرتكة.

 (Marshall Edward Dimock)و ىكىىذا  ىىد أُ اإلدارة ىىىي قدميىىة قىىدَ ا اتىىرات و ىىىذا مىىا أشىىار ىلليىىو 

ات اإلنسىىىانية،  يىىىى   اإلدارة قدميىىىىة قىىىدَ ا ضىىىىار يف كتابىىىو )اإلدارة العامىىىىة( علىىى  أُ    (1091-1001)

كانىىىت موتىىىوا اىتمىىىاَ ا ضىىىارات القدميىىىة املصىىىرية و اإلغريقيىىىة و الصىىىينية، و تىىىدٍ علىىى  ذلىىىك السىىىجالت 
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عابىىد و ىلدارة شىى ُو القىىدرة اإلداريىىة الوعالىىة يف بنىىاء االىرامىىات و املىلُ    .القدميىىة الىى  أمكىىن العثىىور عليىىو

.  دولتهم، نوس الشيء ينطبق عل  ا ضارات القدمية ارخرى مثل الصني و اببل و الروماُ و املسلمُو

  و هناية القىُر 10لكن اإلدارة كعلم لو أصٍو و قوانني و مبادئ و نظرايت مل يظهر ىلال يف بداية القُر اٍ 

   يف أوراب و الوالايت املتحدة خاصة. 09 

ي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتطوتر التكنولوج قياَ الثورة الصناعية وسباب ال  أدتت ىل  ظهور علم اإلدارة و تطوتره ىو و من ار

أمهيىىة اإلدارة يف و ابلتىىاب بىىرزت  .املنتجىىاتو  تعىىدد ارسىىواًو  املنظمىىات و تزايىىدو ىلنشىىاء املىىدُ و املىىوان  

، بىىل أصىىبحت ىىىي دارة كوسىىيلة  للعمىىل الوعتىىاٍ و الكىى ءتطىىور موهىىَو اإلو  1عىىاٍ ارعمىىاٍ االقتصىىادية

فعاليىة و كوىاءة املنظمىات ال و أُ  .ارساسي لنجاح أو فشىل أي مشىروا صىناعي أو يىاريالدد البارز و 

 ابعتبارىا العامل الوري اإلدارةو لكن ايهت ارنظار ىل   ىلمكانياتو  مواردتتوق  عل  ما لديها من 

و أصىىىبحت اإلدارة موتا ىىىا  عليىىىو  ىىىاح أو فشىىىل املنظمىىىات يف حتقيىىىق أىىىىدافهاوقىىى  و ارساسىىىي الىىىذي يت 

أُ للتقىىدَ سىىواء علىى  املسىىتوى الشىىركات أو الىىدٍو  يىى  تىىرددت الكثىىري مىىن املقىىوالت الشىىهرية مىىن بينهىىا   

. أو كمىىىا قىىىاٍ أ ىىىد لىىىيس ىنىىىاٌ دٍو متقدمىىىة و أخىىىرى متىىىاخرة بىىىل توجىىىد ىلدارة متقدمىىىة و أخىىىرى متخلوىىىة 

ىلُ سب  يلى  ارمىم لىيس يف نقىص رأس املىاٍ أو نقىص يف املىوارد أو الع ىداد أو يف اآلالت أو يف الكتاب  

نقىىىص اريىىىدي العاملىىىة و ىلصىىىا راجىىىع بصىىىوة أساسىىىية ىل  يلتىىى  اإلدارة و اإلداريىىىني كمتىىىاً و نوعىىىاً، فىىىاإلداريُو 

 اركواء يستطيعُو تعويض كل العناصر السابقة .
 

                                                           

.ا اجات الضرورية لألفراد إلشباانشطة ال  تبذٍ  إلنتا  و توزيع السلع و ادخدمات يقصد ابرعماٍ عموعة ار( 
1
  



 

 الفصل األول
 اإلدارة  طبيعة علم

 متهيد
 ملاذا ندرس اإلدارة أو التسيري؟ 
 هل اإلدارة علم أم فن؟ أم كالمها معا؟ 
 خمتلف تعارف اإلدارة. 
 الفعالية و الكفاءة يف اإلدارة 
 اإلدارة تطبيق جماالت 
 اإلدارة يف اإلسالم 
 خصائص اإلدارة 

 اخلالصة  
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 دلاذا ندرس اإلدارة أو التسيري؟ (1

ينبغي على الذين يدّرسوف اإلدارة التوجو ضلو ادلستقبل يف طروحاهتم و التأكيد على أعلية التنوّع الثقايف و 

على األخالؽ و ادلسؤولية االجتماعية و عودلة االقتصاد و متطلبات اجلودة و ادلردودية، فهناؾ قّيم و طرؽ 

ادلشاكل. و أف طبيعة العمل بدأت تتغَت و أيضا ادلنظمات و بروز عصر جديدة بدأت تربز دلعاجلة 

 العودلة.

إف ما ؽليز اإلنساف عن غَته من الكائنات ىي تلك العالقة اليت تربطو مع اآلخرين، فهو يؤدي أعماال من 

 أجل حتقيق منافع و ؽلارس أدوار سلتلفة و يتحمل مسؤوليات و يرغب يف احلصوؿ على ادلنتجات 

برزت اإلدارة  أو التسيَت بوصفها وسيلة مهمة لتنظيم جهود األفراد و اخلدمات. فمن ىذا ادلنطلق و 

إنو نظرا ألعليتها أصبحت دتارس اليـو يف سلتلف رلاالت احلياة، و على كافة  حىت، تبادؿ ادلنافع

دمية و أيضا يف كافة ادلستوايت التنظيمية، فهي دتارس  يف أية مؤسسة سواء كانت صناعية أو جتارية أو خ

اإلدارة احملرؾ الرئيسي داخل ادلنظمات بكافة ادلؤسسات )السياسية أو العسكرية أو ادلدنية(، حيث تعترب 

و تكمن أعليتها   أشكاذلا، فبدوف إدارة ال ؽلكن ألي منظمة أف تقـو على حتقيق األىداؼ ادلرجوة منها.

 يف:

 كة.تنسيق اجلهد اجلماعي لتحقيق األىداؼ ادلشًت  -

 إف استمرارية ادلنظمات و ظلوىا يفًتض التطبيق السليم للممارسات اإلدارية. -

ازدىار اجملتمعات و تقدمها عن طريق االستخداـ األمثل للموارد و اإلمكاانت ادلتوفرة)  -

 البشرية و ادلادية و ادلالية و ادلعلوماتية(.



 الفصل األوؿ طبيعة علػػػػم اإلدارة

 

4 

 

 ىل اإلدارة علم أـ فن؟ أـ كالمها معا؟  (2

من مواضيع العلـو االجتماعية إال و يطرح سؤاؿ ىل ىو علم أـ فن، إذف ىل  ما أف يُدرس موضوع

اإلدارة علم أـ فن؟ ىناؾ جدؿ بُت مفكري اإلدارة، و انقسامهم إىل فريق يراىا فنا و ليس علما و فريق 

 يعتربىا علما قبل أف تكوف فنا و لكن ما ىو العلم و ما ىو الفن؟أخر 

ىو رلموعة من القواعد و األسس اليت من خالذلا نطلع على احلقائق اليت ال العلم يعرؼ على أنو:" العلم 

 تقبل الشك و اجلدؿ". فهو إذف رلموعة القواعد اليت ُتكتشف ابلبحث و تكوف نتائجها اثبتة و قابلة

 أما الفن ىو  للتعميم و ال ختتلف ابختالؼ األفراد و األماكن مثال) ادلاء يغلي عند درجة حرارة مائة(.

تلك ادلعرفة اليت تعتمد على ادلهارات الذاتية و ادلواىب و االبداع. كما ؽلكن تعريف الفن أبنو ادلعرفة و 

السلوؾ ادلعتمد على الفرد بصفتو الشخصية و النفسية و العقلية.  حػىت و إف كاف الفناف ملزما ابإلحاطة 

لتجريبية اثبتة، فإف العلـو االجتماعية تبقى ابألسس العلمية عند شلارستو للفن. و إذا كانت نتائج العلـو ا

نتائجها متغَتة أو نسبية بسبب تغَت الظروؼ احمليطة ابلظاىرة االجتماعية و ترتبط ابلعنصر البشري، و 

على الرغم من ىذه النسبية يف العلـو االجتماعية، فإف اإلدارة جتمع بُت العلم و الفن. تستعمل نفس 

ػػة و ادلالحظة اجملردة لدراسة الظاىرة اإلدارية الستنتاج أفضل النتائج مثاؿ عن ادلبادئ العلمية كالتجربػػ

 خطوات األسلوب العلمي يف اإلدارة.
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 مثػػػػػاؿ اخلطوات

مشاىدات ألحداث معينة و مدى تكرار ىذه  (1
 األحداث.

مالحظة مسؤولُت بوصوؿ بعض العماؿ متأخرين  -
 اـ.إىل العمل و بنسبة متزايدة و يف كل األقس

 
 
 
 

 تكوين الفروض حوؿ أسباب ىذه األحداث (2

 تسيب عاـ من عدـ ادلراقبة. -
 أزمة مواصالت عامة يف ساعات الصباح. -
 ايصاؿ األطفاؿ إىل ادلدارس. -
 ضعف احلوافز و الرواتب. -
 وصوؿ بعض ادلديرين متأخرين إىل العمل. -

 
 التحقق من صحة الفروض (3

تبُت بعض التحليل و الدراسة أف ىناؾ  -
فقط للتأخَت و علا انعداـ الرقابة و سببُت 

 ضعف الرواتب و احلوافز.
اعتماد زايدة الرواتب و احلوافز مع تشديد  - معاجلة األسباب و التأكد من النتائج (4

الرقابة و رصد نتائج اغلابية خبصوص 
 الوصوؿ يف الوقت احملدد.

ئج، فاإلداري أو ادلسَت ادلوىوب ػلقق كما حتتاج اإلدارة إىل قيادة إدارية دتلك مهارات لتحقيق ىذه النتا

 نتائج عالية ابستخدامو لألدوات و ادلناىج العلمية. 

يف كل جوانبها الفنية و البشرية و ادلادية بدراسة العملية اإلدارية إف علم اإلدارة ىو ذلك العلم الذي يهتم 

 وجو.لتحقيق أىداؼ زلددة وفق قواعد علمية أبقل جهد و أقل تكلفة و على أفضل 
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 سلتلف تعارؼ اإلدارة: (3

 تعٍت اإلدارة لغة: تقدمي اخلدمة للغَت.

صعب . وقد أي جهد مجاعي قصد حتقيق ىدؼ معني" توجيوأما من الناحية االصطالحية فهي تعٍت:" 

، ؽلكن و لكن مهما اختلفت التعارؼ ؽلكن اإلمجاع على أف اإلدارة تعريف اإلدارة أو ما يعرؼ ابلتسيَت

 .كممارسة و اإلدارة كعلمجانبُت: اإلدارة   تناوؿ مفهومها

 مفهـو اإلدارة كممارسة: 1.3

اإلدارة كممارسة ىي االستخداـ الفّعاؿ و الكفء للموارد البشرية و ادلادية و ادلعلومات و األفكار و 

 الوقت من خالؿ العمليات اإلدارية ادلتمثلة يف التخطيط و التنظيم و التوجيو و الرقابة بغرض حتقيق

 األىداؼ. و يقصد ابدلوارد:

 ادلوارد البشرية: األفراد الذين يعملوف يف ادلنظمة. -

 ادلوارد ادلادية: كل ما يوجد يف ادلنظمة من مباين و أجهزة و آالت و ادلعدات... -

ادلوارد ادلالية: كل ادلبالغ ادلالية اليت تستخدـ لتسيَت األعماؿ اجلارية و االستثمارات الطويلة  -

 األجل.

 علومات و األفكار: تشتمل األرقاـ و احلقائق و القوانُت.ادل -

 الوقت: الزمن ادلتاح إلصلاز العمل. -

 و يقصد ابلعمليات اإلدارية: التخطيط و التنظيم و التوجيو و الرقابة.
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االستخداـ األمثل أو االقتصادي للموارد الكفاءة ، أما مدى حتقيق أىداؼ ادلنظمةلفعالية و يقصد اب

 .تفادة منهاو حسن االس

 .( يوضح عالقة ادلوارد و العمليػػػة اإلدارية و األىداؼ ببعضها1و الشكل رقم) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feed Back)حلقة الرجوع العكسي( 

 عالقة ادلوارد و العملية اإلدارية و األىداؼ

 مفهـو اإلدارة كعلم: 3.2 

ابلظواىر ادلتعلقة ابلتسيري  يتنبأ و حيللو  يفسرو  يصفمن العلـو االجتماعية الذي ىو ذلك الفرع 

زلدد و  تعريف شاملإف الوصوؿ إىل . لتحقيق أىداؼ معينة ماتنظادلسلتلف السلوؾ اإلنساين يف و 

 ادلوارد

 .البشرية -
 ادلادية -
 ادلالية -
 ادلعلومات -
 الوقت  -

ليات االداريةمعال  

 نظيمالت

 التخطيط

 وجيهالت

 الرقابة

 حتقيق األىداؼ

 
 

بكفاءة و 
 فعالية
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وجهات نظر القي كثَت من الصعوابت، حيث ؼلتلف معٌت اإلدارة ابختالؼ  دلعٌت كلمة إدارة)تسيري(

الكثري من التطورات العلـو االجتماعية قد طرأ عليها ، فهي مثلها مثل ابقي الفًتة الزمنيةو  الباحثني

ارؼ اإلدارة و تباينها فإهنا تصب يف إطار ػ، لكن مهما تعددت تعدلعناىا اليت أضافت أبعادا جديدة

 واحد. ؽلكن استعراض بعض احملاوالت كما يلي:

راد و ادلوارد األفادلنظمة من خالؿ  حتقيق أىداؼأف اإلدارة ىي: "عملية  (Samuel Certo) يرى

 ".األخرى

 زلددة". أىداؼ إىل أف:" اإلدارة ىي عملية تنظيم و استخداـ ادلوارد لتحقيق (Ernest Dale) و يشَت

". غَت أف اآلخرين من خالؿ فن تنفيذ األشياء" فإهنا تعرؼ اإلدارة أبهنا: (Mary Parker Follette)أما 

 علم و فن و مهنة يف نفس الوقت.تعريفها يتصف ابلقصور، ألف اإلدارة اآلف تعترب 

جهود كل يرى أف اإلدارة ىي:" عملية التخطيط و التنظيم و القيادة و الرقابة على  (James Stoner)أما 

التنظيمية". ىذا التعريف يشَت من جهة إىل  األىداؼو كذلك استخداـ ادلوارد األخرى لتحقيق  األفراد

 ادلوارد. معظم وظائف اإلدارة و من جهة أخرى سلتلف

 ينظر إليها: (Jean Ivencevich)  أما

أو مسار بوصفها عملية (processus) : لكوهنا تضم رلموعة من الوظائف و النشاطات اليت يؤديها

 .ادلديرين يف ادلنظمة
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 لكوهنا تشمل على مبادئ و أسس و نظرايت.علمبوصفها : 

 م ادلديروف إلصلاز أىداؼ ادلنظمة.فهي تضم رلموعة أفراد) العاملُت( يوجهه :أفرادبوصفها 

 فهي مهنة ؼلصص األفراد حياهتم العملية من أجل التفوؽ فيها، و ىي تفرض عليهم مهنةبوصفها :

 فرص و حتدايت سلتلفة.

 :ميكن استخالص من رلمل التعارؼ السابقة ما يلي

 التوجيو ،التنظيم ،طػيالتخط ،تتمثل يف: اختاذ القرارات العملية اإلدارية تضم عدد من ادلهاـإف، 

اذا اخفقت يف احدى ىذه ادلهاـ ال ميكن . القيادة و الرقابة، حيث تتكامل مع بعضها البعض ،التنسيق

 حتقيق األىداؼ بشكل فّعاؿ و كفئ.

 دلختلف ادلواردبني إف اإلدارة ىي ادلزج األمثل. 

اإلدارة ىي فن و علم و مهنة يف آف واحد. 

ليس الفرد.و  اجلماعة ف اإلدارة تتعامل معإ 

 يف اإلدارة. متغلغلة و مستمرةعملية  اختاذ القراراتإف 

إف حتديد األىداؼ  و أساليب و طرؽ بلوغها دتثل إحدى ادلهاـ األصيلة لإلدارة. 

 ماىية اذلدؼ
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 ماىي األىداؼ اليت ميكن حتقيقها من عملية التسيري أو اإلدارة؟

، ىناؾ أىداؼ ان متشابكة و معقدة و متصارعة و متناقضةتتميز األىداؼ أبهنا متعددة و أحيا

للمنظمة و دلالّكها و العاملُت فيها و ادلتعاملُت معها من زابئن و موردين و شلولُت و حكومػػة و منظمات 

 مدنية. 

 ؽلكن تلخيص من خالؿ اجلدوؿ ىذه الفئات و أىدافها:

 االىداؼ الفئة
 مو.االستمرارية، و البقاء و الن ادلؤسسة
 زايدة قيمة ادلؤسسة، زايدة األرابح. ادلالؾ
 زايدة يف األجور، ادلزااي األخرى اليت حيصلوف عليها. العماؿ
 وفرة السلع و اخلدمات، جودة عالية، سعر أقل، السالمة. الزابئن
 زايدة االسعار، الدفع النقدي، االلتزاـ مبواعيد الدفع. ادلوردين
 و عوائده.ضماف أصل التمويل  شلّولني

 االلتزاـ ابلقوانني و األنظمة و التعليمات، حتصيل الضرائب. احلكومة
 محاية البيئة من التلوث، تربعات، مسامهات االجتماعية. ادلنظمات ادلدنية

 رفع مستوى ادلعيشة، حسن استغالؿ ادلوارد. اجملتمع
 الفعالية و الكفاءة يف اإلدارة:

عملية مستمرة ومتفاعلة هتدؼ إىل توجيو اجلهود الفردية واجلماعية ضلو أهنا استنتجنا من تعريفات اإلدارة 

 حتقيق أىداؼ مشًتكة ابستخداـ ادلوارد ادلتاحة أبعلى درجة من الفاعلية و الكفاءة. وترتبط الفعالية ابلقيادة

 وترتبط الكفاءة ابإلدارة . أو القائد،
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 وتعرؼ الفاعلية بكل بساطة ابلتايل : 

 

 

 

ال بد لنا من معرفة األعماؿ الصحيحة وحتديدىا وتعريفها لنتمكن من أدائها. لذلك 

 ادلقصود ابلكفاءة:

 

 

 تعرؼ الكفاءة أبهنا : أداء األعماؿ بطريقة صحيحة .ىكذا  و

 

 

. ائدوأىداؼ واسًتاتيجيات واضحة وغَت ذلك من مسات الق ةكوف ىناؾ رؤيتتتحقق الفعالية عندما 

ىناؾ فعالية وال كوف فلما تورقابة ومتابعة.  و توجيودما يكوف ىناؾ ختطيط وتنظيم وتتحقق الكفاءة عن

 عدـ وجود فعاليةويف حالة  ،الرؤى واألىداؼ ال جتد من حيققها بصورة صحيحةفاف  وجد كفاءةت

 . و الرؤى األعماؿ تنجز ولكن بدوف وضوح األىداؼفاف  ووجود كفاءة

 

  .ىي : أداء األعماؿ الصحيحة بطريقة صحيحة الفعالية والكفاءةلذلك فاف 
 

 ادلقصود ابلفاعلية:
 الصحيحة يف الزمن ادلناسب ابلطريقة ادلالئمة.شلارسة ادلهاـ    

 

أداء  .االستخداـ األمثل للموارد  أي : االقتصاد يف استخداـ ادلوارد وحسن االستفادة منها
 شلارسة ادلهاـ ابلطريقة الصحيحة .و  ادلسؤوليات
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 اإلدارة:  رلاالت (4

. لقد ابستمرار الذي سيتكرر ذكره معرفة مصطلح ادلنظمةالبد من  أنواع اإلدارةقبل التطرؽ إىل 

  1:أف لفظ ادلنظمة يطلق حيثما اجتمعت الشروط الثالثة (Joseph letters) أوضح

 

 .أف يوجد أفراد قادرين على التواصل بينهم -

 .ادلسامهة يف عمل مشًتؾ -

 .حتقيق ىدؼ ما -

مة ذلا عالقة ابذلدؼ اليت تسعى إىل حتقيقو، فمثال منظمة انسانية ىناؾ الكثَت من ادلنظمات، وكل منظ

جتمع  رلموعة أفراد ذلم ىدؼ إنساين) أطباع بدوف حدود(. و  توجد منظمات سياسية جتمع أفراد ذلم 

ىدؼ سياسي) مثال تكوين حزب سياسي(. و صلد منظمة اقتصادية و مؤسسة اقتصادية جتمع رلموعة 

 سلتلفة و يسعوف إىل حتقيق ىدؼ اقتصادي يتمثل يف حتقيق الربح. أفراد يستعملوف موارد

 ؽلكن كذلك التعبَت عن ادلنظمة ابدلعادلة التالية:

 

 

                                                           
.45-44، ص 2011الطبعة األوىل، مصر،  العريب للمعارؼ،( ديفيد العجرودي، إدارة منظمات األعماؿ اخلاصة، دار ادلكتب  1

  

ة = ىيكل تنظيمي + موارد بشرية + موارد مادية + موارد مالية + موارد فنية ادلنظم  
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ادلنظمة مصطلح علمي يستخدـ لإلشارة إىل كافة اجلماعات التالية: بلدية/ دائرة/ جامعة/اسرة/ فريق/ 

 ظمة لتوفر الشروط الثالثة.مؤسسة...بعد حتديد مفهـو ادلنظمة و اعتبار ادلؤسسة كمن

، إذا طبقت يف القطاع االقتصادي تسمى يف ىذه احلالة إدارة ىناؾ رلاالت متعددة تطبق فيها اإلدارة

 األعماؿ، و إذا طبقت يف القطاعات األخرى يطلق عليها اإلدارة العامػة.

. الربححتقيق دؼ ترتبط بشكل وثيق ابلنشاط االقتصادي الذي يه األعماؿمنظمات إدارة فيما ؼلص 

يقصد ابألعماؿ ىنا رلموعة األنشطة اليت تبذؿ إلنتاج و توزيع السلع و اخلدمات الضرورية إلشباع 

و تقـو ىذه ادلنظمات بشكل عاـ على أساس احتماؿ الربح و اخلسارة.  .احلاجات و الرغبات اإلنسانية

 اإلدارة اليت دتارس يف:نطاؽ األجهزة احلكومية  و يشَت إىل اإلدارة العامةأما ادلعٌت الثاين لإلدارة يقصد هبا 

كالوزارات و ادلصاحل و وحدات اإلدارة احمللية و اذليئات و ادلنظمات العامة. و ؽلكن تعريف اإلدارة العامة 

 أبهنا تتكوف من مجيع العمليات و اإلجراءات و اخلطوات اليت هتدؼ إىل تنفيذ السياسة العامة.
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 :2أىم الفوارؽ بينهماتوضيح و اجلدوؿ التايل  

 اإلدارة العامة إدارة األعماؿ ادلقارنة من حيث:

 تقدمي خدمة عامة حتقيق الربح اذلدؼ
القطاع االقتصادي و ابلذات  رلاؿ التطبيق

 القطاع اخلاص
الدوائر احلكومية مثل الوزارة أو 

 ادلصلحة
 عادة كبَتة أصغر احلجم

 يف أجهزهتا الرقابية الدولة شلثلة ادلساعلوف اجلهة الرقابية
 السياسات العامة للدولة رللس اإلدارة اطار العمل 
 مدى توفر اخلدمة تعظيم الربح مقياس النجاح

 اإلدارة يف اإلسالـ:

 كلما تعّمق االنساف يف القراءات و البحوث تًتسخ لديو قناعة و روعة ما قدمو اإلسالـ من فكر إداري، 

. نماذجتاج إىل دراسة قائمة بذاهتا، لكن سنكتفي فقط ابستعراض بعض الإف الفكر اإلداري االسالمي ػل

أف  ىناؾ عالقة وطيدة بُت اإلدارة والشريعة ، فوزي كماؿ أدىم (، ليف كتاب ) اإلدارة اإلسالمية جاءلقد 

ا هَ ونػَ يرُ دِ تُ  ةً رَ اضِ حَ  ةً ارَ جِتَ  وفَ كَ تَ  فْ أْ  الا إِ اإلسالمية، فقد أشار القرآف الكرمي بلفظة اإلدارة يف قولو تعاىل: } 

 بقولو مسًتشدا  "اإلدارية األصوؿ " كتابو يف فيعرفها عساؼ زلمود أما (.282{ )البقرة آية  مكُ نَ يػْ بػَ 

نَػُهمضلَْ " سورة الزُْخُرِؼ"" (31) اآليةتعاىل  نْيا احلََياةِ  يف   ماِعيَشتَػُهمْ  ُن َقَسْمَنا بَػيػْ  فَػْوؽَ  بَػْعَضُهمْ  َوَرفَػْعَنا الدُّ

و تفسَتا ذلذه اآلية الكرؽلة لُيَسخر بعضهم بعضا يف  ،"بَػْعًضا ُسْخِرايً  بَػْعُضُهم لِّيَػتاِخذَ  َدرََجاتٍ  ْعضٍ بػَ 

                                                           
2
 .50، ص 2011، اإلدارة احلديثة نظرايت و مفاىيم،، دار عامل الكتب احلديث، االردف، نعيم إبراىيم الظاىر(  
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وعلى ىذا األساس، فالناس يف تركيبتهم االجتماعية ينقسموف فئتني:  .3األعماؿ و احلرؼ و البضائع

لتخطيط والتنظيم والتوجيو والراقبة يف اكحبيث يقـو ادلديروف ابألعماؿ القيادية   .مديرين، ومنفذين

حسب الكاتب  إذف اإلدارة يف اإلسالـ  ، و اآلخروف منفذين.سبيل الوصوؿ إىل اذلدؼ ادلرسـو

 و ادلسؤولية، معٌت حتمل ألفاظ وكلها ، األمانة أو الرعاية أو الواليةتعٍت جاءت بعدة معاين و ألفاظ 

و إذا تكلمنا عن  . "و رعيت عن مسئوؿ وكلكم راع كلكم" :والسالـ الصالة عليو قاؿ ،الواجب أداء

ادلهاـ اإلدارية، ففي رلاؿ التخطيط صلد أف القرآف الكرمي و السنة الشريفة اشتماال على كثَت من ادلبادئ و 

 قصة سيدان يوسف عليو السالـادلفاىيم اليت حتث على ضرورة التخطيط و البعد عن االرجتاؿ. و تعترب 

الطويل االجل أي التخطيط االسًتاتيجي، كما تشَت إىل ذلك اآلية الكرؽلة" قَاَؿ تَػْزَرُعوَف لتخطيط مثاؿ ل

َّا ََتُْكُلوَف. ُُثَّ ََيِْت ِمن بَػْعِد ذَ  ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد ََيُْكْلَن َسْبَع ِسِنَُت َدأابً َفماَ َحَصدُّتمْ َفَذُروه يف ُسنُبِلو إالَّ قَِلياًل شلِّ

ْمتُ  َّا حُتِْصُنوَف")يوسف: آايتَما َقدَّ   .حترزوف وتدخروف للبذر(. حتصنوف تعٍت 48و  47ْم ذَلمنَّ ِإالَّ قَِليالً شلِّ

حىت ػلمي اإلنساف نفسو  لتفادي تقلبات ادلستقبلوالعمل  ومن األحاديث النبوية الدالَّة على التخطيط

: "...إنك أف تذر ورثتك أغنياء خَت من أف -هنع هللا يضر -وَمْن حتت واليتو قولو ملسو هيلع هللا ىلص لسعد بن أيب وقاص

 لناس...(اتذرىم عالة يتكففوف 

 

 

                                                           
3
 .9، ص 2010ابراىيم الظاىر، أساسيات إدارة األعماؿ و مباددئها، دار عامل الكتاب احلديث، األردف،  نعيم ( 
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 التنظيم: 

كذلك إغلاد الصيغة ،  تقسيما للعمل إىل مهاـ رئيسية و فرعية توضحالذي  أو البنية حتديد اذليكل

ادلتغَتات يتالءـ دائًما مع ل .و اجملموعات لتحقيق نتائج أداء أفضل مهاـالتنسيقية ادلالئمة بُت رلمل ىذه 

أىم يقسموف رمحة ربك ضلن قسمنا بينهم الداخلية واخلارجية، وىو ما جاء بو اإلسالـ قاؿ تعاىل: } 

 (23الزخرؼ: ){  معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوؽ بعض درجات

ة حيث قاؿ: )آتخوا يف هللا أخوين أخوين( أوىل خطوات التنظيم وىي ادلؤاخا -ملسو هيلع هللا ىلص -وصلد يف قدـو النىب 

 .فآخى بُت ادلهاجرين واألنصار ليكونوا نواًة لتنظيم اجملتمع

 التوجيو:القيادة و 

واالنتماء  مع إغلاد روح الود واحلب والرضى، وتوجيههم الصحيح مع ادلوظفُتالتعامل ىو القدرة على  

أف الكثري من ادلؤسسات يرجع سّر صلاحها إىل  القيادة ضرورية يف كل ادلنظمات لذلك نرىو  .للعمل

لديهم و يف توحيد جهود  ما صلاح قادهتا يف التأثري على مرؤوسيهم و حفزىم على تقدمي أقصى

 بعيدا عن أسلوب األمر و طواعية  العاملني حىت يقبلوف على أعماذلم عن رغبة و اقتناع و رضا

ولو كنت فظًا غليظ فمن ذلك قولو تعاىل:. رعاية خاصة ولقد اعتٌت اإلسالـ ابلتوجيو وأواله .و النهي

وأف تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا وكذلك قولو تعاىل: .(159آؿ عمراف: )القلب النفضوا من حولك 

 (237البقرة: ) الفضل بينكم
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 أما صفات القائد الناجح جاءت على يد ذو القرنني

 افرادمن أصحاب تلك القرية ؿ ذو القرنُت حوّ ف ،األفضل إىل تغيري قادة يكونوا أف جيب القادة

، من خالؿ إصلػاز مشروعهم الضخػم، فأكسبهم اإىل ِفَرؽ عمػل متعاونة تسعى جبدٍّ لتحقيق أمنهػ ُتمتكاسل

 اْلَقْرنَػنْيِ  َذا ايَ  قَاُلوا"  .ًما جديػدة دتثلت يف حب العمل، الثقػة يف النفس، إدارة أنفسهم وأعماذلم ذاتياقيّ 

نَػَنا جَتَْعلَ  َأفْ  َعَلى َخْرًجا َلكَ  صَلَْعلُ  فَػَهلْ  اأْلَْرضِ  يف  ُمْفِسُدوفَ  َوَمْأُجوجَ  َيَُْجوجَ  ِإفا  نَػُهمْ  بَػيػْ  "َسًدا َوبَػيػْ

ادلهمة  واطالع احلضور على، القدرة على إغلاد حل دلا يعرض عليو من مشاكل .(44 الكهف: )

َنُكمْ  َأْجَعلْ  ِبُقواةٍ  فََأِعيُنوين ) :منهم تنفيذىا وبلادلط نَػُهمْ  بَػيػْ فبعد عرض فكرتػو عليهم بػدأ يف  .(َرْدًما َوبَػيػْ

فإذا انتهت مرحلة، بدأ ابدلرحلة اليت بعدىا  .96الكهف: (احْلَِديدِ  زُبَػرَ  آُتوين ) :التنفيػذ على الفور بقولو

 (ِقْطًرا َعَلْيوِ  أُْفرِغْ  آُتوين  قَاؿَ  اَنرًا َجَعَلوُ  ِإَذا َحىتا  انْػُفُخوا قَاؿَ  الصاَدفَػنْيِ  بَػنْيَ  َساَوى ِإَذا َحىتا ) على الفور
 .(96 الكهف: )

 ِمنْ  َرمْحَةٌ  َىَذا قَاؿَ  ،نَػْقًبا َلوُ  اْسَتطَاُعوا َوَما َيْظَهُروهُ  َأفْ  اْسطَاُعوا َفَما " : حتقيق اذلدؼ و األداء اجليد

 .(49 - 49 الكهف:)"َحًقا َربِّ  َوْعدُ  َكافَ وَ  دَكااءَ  َجَعَلوُ  َربِّ  َوْعدُ  َجاءَ  فَِإَذا َربِّ 

 :الرقابة

ولعل اإلداري ادلسلم ، األمريف اختاذ اإلجراءات التصحيحية لعالج االضلرافات، وىي غاية ىي عملية 

ومن السنة النبوية حديث جربيل عليو السالـ: )... ، ادلؤمن ىو ادلدرؾ حق اإلدراؾ حقيقة الرقابة

،  فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: أف تعبد هللا كأنك تراه فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ... احلديث(فأخربين عن اإلحساف؟ 

 .وىذا من أعظم أنواع الرقابة الذاتية
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 خصائص اإلدارة: (5

 ؽلكن دتييز العمل اإلداري من خالؿ اخلصائص التالية:

إلدارة ليست تنفيذا إف اإلدارة تنطوي على حتديد األىداؼ و تنفيذىا من قبل اآلخرين، إذف ا

 لألعماؿ.

.إف العمل اإلداري مستمر ابستمرار و بقاء ادلنظمة اليت تستمد دؽلومتها من البيئة احمليطة هبا 

 ينطوي العمل اإلداري على القياـ مبجموعة من ادلهاـ تتمثل يف وضع األىداؼ و التخطػػيط و التنظيم

 و التوجيو و التنسيق و الرقابة.

لوظائف اإلدارية من طرؼ ادلدير يستلـز التعامل مع العناصر البشرية من خالؿ إغلاد إف القياـ اب

 عالقات تعاوف مجاعية جّيدة و استخدامها أساليب التحفيز لبلوغ األىداؼ.

.حتتاج اإلدارة إىل رلموعة من ادلهارات و ادلعرفة يف شؤوف اإلدارة كوهنا مهمة مستقلة 

 دارة األعماؿ:الفرؽ بني مصطلح التسيري و إ

يعترب يف حقيقة األمر مصطلح ضيق ادلضموف، فهو يشَت   « Gestion » تسيري إف مصطلح الفرنسي

، التسيَت ادلايل، التسيَت )تسيَت ادلخزوف و تسيَت األفرادفقط إىل رلموعة التقنيات يف عملية التسيَت

 عماؿ حسب ادلصطلح اإلصلليزي، بينما نالحظ أف مفهـو إدارة األ...(احملاسيب، تسيَت ادلبيعات،

« Management »  ابإلضافة إىل القدرات فهو مصطلح شامل غلمع ادلفهـو األوؿ أي رلموع التقنيات

يف ظل تطّور ادلشاكل اخلارجية ذات الطابع  ، خاصةو الكفاءات اليت جيب أف يتوفر عليها ادلسري
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أصبح احمليط من أىم ادلتغريات اليت حتاوؿ ، حيث بعوامل خارجية ختص احمليطاالسًتاتيجي و ادلتعلقة 

مل تعد مؤشرات . و ذلذا ادلؤسسة التحكم فيها أو على االقل التكيف معها لضماف بقائها و تطورىا

 أف يصبح ادلسري، لكن اقتضت ادلرحلة اجلديدة اإلنتاجية و حتقيق الربح من أىم أىداؼ ادلؤسسة

ح ال يشمل ادلتغَتات االقتصادية فقط بل حىت ادلتغَتات الذي أصب احمليط لكي يتحكم يف ىذا (قائدا)

 األخرى االجتماعية و السياسية و الثقافية ادلتنوعة و ادلتشابكة و الغَت مستقرة.

  أمهية اإلدارة: (6

 ؽلكن تلخيص أعلية اإلدارة فيما يلي:

.اإلدارة ىي األداة األساسية يف تسيَت العمل داخل منظمات األعماؿ 

ق اإلدارة مسؤولية حتقيق األىداؼ االقتصادية و االجتماعية للمنظمة من انحيػة و يقع على عات

 للمجتمع ككل من انحية أخرى.

 مبا أف اإلدارة ىي ادلسئولة عن بقاء و استمرار ادلنظمة، فإف ىذا ال يتحقق إال من خالؿ القدرة على

اطلفاض معدؿ النمو االقتصادي أو مواجهة الكثَت من التحدايت سواء كانت داخلية أو خارجية) مثل 

 زايدة نفوذ مجاعات الضغط أو ارتفاع حّدة ادلنافسة،...(.

 يقع على عاتق اإلدارة مسئولية حتقيق التكامل اخلارجي بُت البيئة و ادلنظمة و التكامل الداخلي

 تسعى إىل للمنظمة من خالؿ تنسيق و ربط بُت جهود العاملُت و ادلوارد األخرى لبلوغ األىداؼ اليت

 حتقيقها.
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.لكي تنجح ادلنظمة، فإف مسئولية اإلدارة التعامل مع التغيَت ادلستمر يف حاجات اجملتمع 

 دلواجهة حاالت عدـ التأكد الناجتة عن التغَت يف البيئة و العوامل األخرى، تصبح إدارة التغيػَت و

 االستقرار من ادلهاـ األساسية لإلدارة احلالية. 
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 Annexeملحق:

 Managementاإلدارة:  

 مفهـو اإلدارة:

 اإلدارة                                                  

                                                              

 (: تنسيق ادلوارد للوصوؿ لألىداؼ1الشكل ) 

 

 

 

األربعة لإلدارة ادلسماة أيضا ابلعمليات اإلدارية )وظائف  فعلا: الوظائعريف اإلدارة أىم عنصرين وردا يف ت فإ اإلدارة:وظائف 
 و اليت ؽلكن أف توضح ابلشكل التايل:  ادلدير(.حتقيق أىداؼ ادلنظمة بفاعلية و كفاءة.

 ( وظائف اإلدارة2الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد معلوماتية موارد مالية موارد بشرية موارد مادية
 أىداؼ

 ادلنظمة

 اإلدارة:

عمليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعكس يف الواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
العملػػػػػػػػػػػػػػػػي للمنظمػػػػػػػػػػػػػػػػات بشػػػػػػػػػػػػػػػػكل شلارسػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
يف رلػػػػػػػػػػػػػػاؿ التخطػػػػػػػػػػػػػػيط و التنظػػػػػػػػػػػػػػيم و القيػػػػػػػػػػػػػػػادة 
و الرقابػػػػػػػػػػػػػػػػػة للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية و ادلاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و 
ادلعلوماتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدي إىل حتويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه 

ىل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلع و خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد إ
 بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ و كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفء زلققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت ُّّت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياغتها 
 مسبقا.   

 

ادلراكز العليا اليت توجد يف قمة اذليكل التنظيمي. يف الواقع إف  قد يعتقد البعض أف اإلدارة ما ىي إال تلك العالقات بُت الرؤساء و ادلرؤوسُت، أو عبارة عن األفراد الذين ؽلثلوف
ادلستوايت، و ىي ال تقف حكرا  اإلدارة ذلا معٌت أوسع و مدلوال أعمق من ىذه النظرة، فهي تشمل مبادئ و أسس و نظرايت عامة ؽلكن تطبيقها يف كل اجملاالت و على سلتلف

 ا دوف غَتىم. فاإلدارة اليت تبعث احلياة يف ادلشروع عن طريق اختاذ القرارات و اإلشراؼ عن تنفيذىا. إف أي مشروع قائم ليس فقط عبارةعلى فئة معينة من األفراد ؽلكنهم احًتافه
ارة ىي اليت ترسم السياسات و اإلد مباف و آالت و جتهيزات و مكاتب، فاإلدارة ىي احلد الفاصل بُت صلاح أو فشلها و بُت حتقيق األىداؼ ادلوضوعة أو العجز عن حتقيقها. إف
      تضع اخلطط و ىي اليت حتدد اإلطار الذي تستخدـ داخلو سلتلف ادلوارد من رأمساؿ و قوى بشرية و موارد طبيعية يف سبيل حتقيق األىداؼ.  

 التنظيم

حتديد ادلسؤوليات و 
 لألفراد ادلهاـ

 

 األداء:

.حتقيق 1
 األىداؼ.

.منتجات.2  

.كفاءة.3  

..فاعلية4  

 

[Tapeالتخطيط nاe citationا 

 حتديد األىداؼ و سبل الوصوؿ إليها

 prise dans leت

document ou la 

synthèse d'un passage 

intéressant. Vous 

pouvez placer la zone de 

texte n'importe où dans 

le document. Utilisez 

l'onglet Outils de zone 

de texte pour modifier 

la mise en forme de la 

zone de texte de la 

citation.] 

Tapeالقيادة 
 اإلػلاء للعاملُت و حتفيزىم 

 و توجيههم إلصلاز عايل 

 
une citation prise dans 

le document ou la 

synthèse d'un passage 

intéressant. Vous 

pouvez placer la zone 

de texte n'importe où 

 e الرقابة

رصد و متابعة  
و  النشاطات

 تصحيح االضلرافات
se dans le 

document ou 

la synthèse 

d'un passage 

intéressant. 

Vous pouvez 

placer la zone 

de texte 

n'importe où 

dans le 

document. 

 العمليات

 اإلدارية

 ادلوارد:

.بشرية.1  

.مالية.2  

.مواد أولية3  

.تكنولوجية4  

. معلوماتية5  

معرفية       
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  دتهيد:

رغم أف اإلدارة ابؼبفهـو العاـ مورست أبشكاؿ شىت من قبل اغبضارات القددية كما أشران سابقا، إال أف 

مقارنة بعلـو أخرى كثَتة. حيث أف بداية  اإلدارة كعلم لو قواعد و أصوؿ و نظرايت و مفاىيم يعترب حديثا

ئة و طبسُت عاما األخَتة أي يف هناية القرف دبعناه اؼبتعارؼ عليو اليـو ال يتجاوز م ظهور علم اإلدارة

من  اعطاء حملة عن التطور التارخيي لعلم اإلدارةالتاسع عشػر و بداية القرف العشرين. سنحاوؿ يف البداية 

 تتكامل يف فروضها. مدارس فكرية تنظيميةخالؿ تقسيمها إىل عّدة 

مدرسػة نظرايهتا هادات و اؼبدارس، و أف لكػل و االجت مّر الفكر اإلداري دبحطات ـبتلفػة من اآلراءلقد  

اؼبدارس التنظيمية ترى أبف اؼبؤسسة  فهذه، أملتهػا الظروؼ االقتصاديػػػػة و االجتماعية و البيئية. و أفكػارىا

، لقد تشكلت ىذه اؼبدارس تدرجييا بقوة إرادة مسريىاديكن ربليلها على أهنا منظمة حيث ترتبط فعاليتها 

ل و اغباجيات الواقعية للمؤسسة، وؽبذا قبد أف مؤسسي أغلبية ىذه النظرايت كانوا من نتيجة اؼبشاك

و قبل أف ندخل يف تفاصيل اؼبدارس نّود أف  . اؼبهندسُت و اؼبمارسُت و ليس من الباحثُت و اعبامعيُت

 نشَت إىل معٌت اؼبدرسة بشكل عاـ.

 مفهوم ادلدرسة أو ادلدخل أو ادلقاربة:

يشًتكوف يف رؤيتهم و اؼبدرسة يف أي علم من العلـو ليشَت إىل ؾبموعة اؼبفكرين الذين ُيستخدـ مصطلح 

. و أف الذين ينتموف إىل مدرسة معينة ال تعريفهم و تفسَتىم لظاىرة معينة وطريقة دراستها و فهمها

 بعضهميشًتط فيهم أف يتواجدوف يف مكاف واحد و أف يعيشوا يف نفس الفًتة الزمنية واحدة أو يعرؼ 
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و  )التسيَتية(االرتقاء ابدلمارسة اإلداريةالفكر اإلداري تعطي رؤى ـبتلفة لكيفية بعضا. إف مدارس 

 .حتقيق نتائج أفضلربسُت قدرة اؼبدراء يف إدارة منظماهتم و 

 أوال: ادلدرسة الكالسيكية) التقليدية(: 

ة) فهي أوؿ إسهاـ ذو داللة يف بناء الفكر تضم ىذه اؼبدرسة اليت تعترب من أقدـ اؼبدارس يف نشأهتا التارخيي

 اإلداري( ثالثة اذباىات تتمثل يف:

 اإلدارة العلمية.(Management scientifique) 

 .)اإلدارة التنظيمية) مبادئ التقسيمات أو العمليات اإلدارية 

 .اإلدارة البريوقراطية 

 زايدة الكفاءة أو الكفايةلقد كانت زلاولتهم و جتارهبم مجيعا تنصب يف إطار واحد أال و ىو 

كلما ارتفعت   ةيجانتترتفع الكفاءة اإلحيث  ،دخالت وبُت اؼبخرجاتاؼبىي العالقة بُت )اإلنتاجية

 (.كلما ارتفعت نسبة ادلخرجات إىل ادلدخالتأو دبعٌت أخر  اؼبوارد مننسبة الناتج إىل اؼبستخدـ 

 .تخدمةزايدة قيمة اؼبنتج النهائي مع زبفيض قيمة اؼبوارد اؼبس

I) :اإلدارة العلمية 

  ، (Frederick Taylor, Frank&Lilian Gilbreth, Henry Gantt) من أىم رواد اإلدارة العلمية

( تطورا ملحوظا نتيجة 1900/1920تطورت أفكار اؼبدرسة العلمية خالؿ الفًتة اؼبمتدة بُت) 
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اشكاؿ كبَت ت أف ذبيب عن .  و حاول1القطاع الصناعيالتوسعات يف اجملاالت االقتصادية و خاصة 

، كيف ديكن زايدة انتاجية الفرد العامل؟ و الشيء الذي طُرح يف تلك الفًتة وىو مشكلة زايدة اإلنتاجية

، طرح سؤاؿ كيف ديكن دفع االفراد إلنتاج عدد أكرب من مشكل اإلنتاجيةشغل ابؿ ىؤالء الباحثُت ىي 

 الوحدات.

ادلالحظة و من خالؿ اللجوء إىل  نهج أو األسلوب العلمي يف العملاالذباه بداية استخداـ اؼبديثل ىذا   

بدال من االعتماد على األساليب التقليدية القددية، أي دبعٌت تقـو فلسفة اإلدارة  التجربة و ادلراقبة

 و ليس على اغبدس و التخمُت: مشكلة يف العملالعلمية على إتباع األسلوب العلمي يف حالة وجود 

 اؼبشكلة.التعّرؼ عن  -

 التعّرؼ على سبب اؼبشكلة. -

 و ضع اغبلوؿ اؼبالئمة ؽبذه اؼبشكلة. -

 اختيار اغبل اؼبالئم. -

 تطبيق اغبل. -

. فبا واقعية للمشكالت اإلدارية لغرض ربسُت أداء العاملُت و رفع إنتاجيتهمو من مّث إجياد حلوؿ   

أخر أف اإلدارة أو التسيَت العلمي أو دبعٌت  ينعكس اجيابيا على طريف العالقة: رب العمل و العاملُت

                                                           
1
 .55، ص2008كاضم ضبود و  موسى سالمة اللوزي، مبادئ إدارة األعماؿ، دار اإلثراء للنشر و التوزيع، األردف،   خضَت(  
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التوصل إىل طرؽ و أساليب أكثر  فعالية يف استعماؿ اؼبوارد اؼبستخدمة من اآلالت و األفراد  يهدؼ

 .2بقصد زايدة الكفاءة اإلنتاجية

اؼبؤسس األوؿ غبركة اإلدارة العلمية، كاف  Frederick Taylor (6581-6168)يعترب الكثَت من اؼبفكرين     

حىت أصبح مهندسا، إىل  خالؿ شباين سنوات يف مصنع، مث تدرج يف السلم الوظيفيعاداي البداية عامال يف 

أف وصل رتبة كبَت اؼبهندسُت إلحدى شركات الفوالذ و الصلب يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية. و لقد 

أفكاره خبصوص التعامل و أوضح فيو أىم  1911نشر اتيلور كتااب بعنواف" مبادئ اإلدارة العلمية" سنة 

العماؿ يتباطؤوف و يتكاسلوف، و يضّيعوف الوقت و ال يستعملوف أعضائهم . فقد الحظ أف اإلداري

العلمي للعمل الذي يقـو على أساس البحث عن أحسن  ابلتنظيم Taylor .  اشتهرأبفضل الطرؽ اؼبمكنة

أي لتأدية أي عمل  اغبركة و الوقت، وطّور ما يعرؼ الحقا بنظرية، (the one best way) طريقة للعمل

 و من مثّ القياـ بتدريب العماؿ عليها. .3ربتاج إىل ؾبموعة من اغبركات أتخذ وقتا معينا

 نظرية اغبركة و الوقت:

 نسبة ادلخرجات إىل ادلدخالت و ىي نظرية بسيطة سنحاوؿ شرحها من خالؿ اؼبثاؿ التايل:

دقائق حيتاج  5دقائق إلنتاج وحدة واحدة، ىذه  5ج إىل عامل، كل عامل حيتا  100لدينا مصنع فيو 

 10وحدة، نفًتض أف العامل يعمل  12حركات)مثاؿ القلم(. ينتج يف الساعة  10فيها العامل إىل 

، أي ينتج  . و أف  120ساعات يف اليـو .  12000عامل ينتجوف  100وحدة يف اليـو وحدة يف اليـو

                                                           

بُت اؼبخرجات و اؼبدخالت.دبعٌت أهنا النسبة  .ة اإلنتاجية أبهنا النسبة ما بُت كمية اإلنتاج و جودتو و سرعتو و بُت اؼبوارد اؼبستخدمةء( تعرؼ الكفا 2  
3
 73، ص2011، مرجع سبق ذكره، نعيم إبراىيم الظاىر(  
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فقط، كباوؿ الًتكيز على العشر  ل على احلركات الضروريةالعماندرب لو  ما يلي: Taylorيقًتح 

حركات إلنتاج وحدة  5و أصبح يستعمل  نفرض أف دربنا العماؿحركات، لو خفضنا يف عدد اغبركات، 

وحدة يف  24دقيقة أي دبعٌت أف العامل ينتج  2.5واحدة، اذف يصبح النتاج وحدة واحدة تستغرؽ 

وحدة. إذف رحبنا يف الوقت و  24000عامل ينتج  100ـ. أي أف وحدة يف اليو  240الساعة أي ينتج 

 . (time is money)ارتفعت اإلنتاجية و كما يقاؿ

 .كلما اختصران يف الوقت كلما زادت انتاجية اؼبصنع و ابلتايل زايدة األرابح

 تتمثل يف: ؾبموعة اؼببادئ Taylorو ابلتايل وضع 

 .البحث عن أحسن طريقة لألداء 

  بتجارب اغبركة و الزمن لتحديد الطريقة اؼبثلى.قياـ 

 .تدريب العماؿ على األداء األحسن 

 .الرقابة الصارمة على العماؿ 

 التقسيم الدقيق للعمل . 

 .ربط األجر ابإلنتاجية 

 .)تبٍت اؼبنهج األبوي) الفرد دائما حيتاج إىل من يوجهو و يراقبو و حيفزه 

 ب للحوافز اؼبادية فقط، الفرد يفكر من منطق حسايب الربح و اػبسارة.العامل رجل اقتصادي يستجي 

 و حيدد اتيلور مبادئو يف اإلدارة العلمية كما يلي:



 الفصل الثاين : تطور الفكر اإلداري و ادلدارس اإلدارية

 

27 

 

إحالؿ الطرؽ العلمية اؼبنبثقة عن األسس و القواعد بدال من الطرؽ و األساليب القددية القائمة على  (1

طبيعة العمل تعريفا دقيقا و تقسيمو إىل أجزاء و اػبربة السابقة فقط أو على أسلوب التخمُت. و تعريف 

ؽبدؼ التوصل إىل أفضل طريقة العملية اإلنتاجية الكلية  زبصيص كل عامل ألداء جزء بسيط فقط يف

عن طريق ذبزئة العمليات إىل مهاـ وحدية أي العمل الفردي أي ال يوجد عمل  تقسيم العمللألداء أي 

 .individualisation des postesصباعي 

 إتباع األساليب العلمية يف تدريب العاملُت لتحسُت الكفاءة اإلنتاجية. (2

تقسيم اؼبسؤوليات بُت اؼبديرين و العماؿ، حيث يتحمل اؼبدير مسؤولية التصميم و تنظيم العمل و  (3

 التخطيط اؼبفصل لكل مهمة، اليت تسند إىل العامل الذي يقتصر دوره على التنفيذ.

ماؿ وفقا ؼببدأ اؼبنافع اؼبتبادلة، أي أف انتج العمل جيب أف يعود ابلفائدة على كل تعاوف اإلدارة و الع  (4

 من اإلدارة و العاملُت معا.

 ربط أتدية أو قباح الفرد يف عملو ابألجر ، أي دبعٌت ربط األجر ابإلنتاج و اعبهد الشخصي. (5

قدوف اؼبقدرة و اؼبسئولية يف القدرة إحكاـ اإلشراؼ و الرقابة على العاملُت يف اؼبستوى األدىن ألهنم يفت  (6

 على التوجيو الذايت.
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ت موضوعة للتطبيق الشامل و العاـ، إال أف اىتمامو مل يكن مركزا على و ابلرغم من أف مبادئ اتيلور كان

 اإلدارة بصفة عامة و لكن على اإلدارة يف مستوى الورشة.    

 Frank Gilbreth(1868-1924)  وLillian Gilbreth(1878-1972)  

و قد اىتما  ،يلورذبانست أفكار مهندس البناء فرانك و زوجتو عاؼبة النفس ليلياف إلكماؿ ما بدأه ات

قسما األعمال إىل نشاطات يتضمن كل منهما رلموعة من ، حيث بدراسة الوقت و احلركةأساسا 

احلركات الضرورية و التخلص من احلركات الزائدة الغري ضرورية مبا يضمن أداء العمل أبقل ما ديكن 

طريقة  دية ؼبهامهم، فالحظ أفاء أثناء أتعماؿ البنّ  ابىتمام Gilbreth. و لقد راقب من الوقت و اجلهد

، كما زبتلف ابلنسبة للعامل الواحد من وقت إىل أخر. لذا قاـ العمل زبتلف من عامل إىل أخر

Gilbreth و أكثرىا قبوال  بتحليل حركات العمال و حاول الوصول إىل أقل عدد من احلركات ادلمكنة

ك، ابلتايل فقد مهد ىذا األمر إىل ما يعرؼ يف ذل التصوير الفوتوغرايفو قد اعتمدوا على  .من العامل

 اليـو بتبسيط العمل و اؼبعيارية.

t)Henry Gan 1919)-(1861 

http://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RtD9i1krrNlPqM&tbnid=GDEGGlHb9jq4yM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.henryford.fr%2Ffordisme%2Ftaylorisme%2F&ei=D2MIU6qXGsXNtAaG6IEY&bvm=bv.61725948,d.bGE&psig=AFQjCNGLjF7twCxuOERJIHhC2VSmdaqM7w&ust=1393144883103940
http://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RtD9i1krrNlPqM&tbnid=GDEGGlHb9jq4yM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.henryford.fr%2Ffordisme%2Ftaylorisme%2F&ei=D2MIU6qXGsXNtAaG6IEY&bvm=bv.61725948,d.bGE&psig=AFQjCNGLjF7twCxuOERJIHhC2VSmdaqM7w&ust=1393144883103940
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تعددت مسامهات اؼبهندس اؼبيكانيكي ىنري جانت الذي تتلمذ على يد اتيلور و عمل معو يف شركة 

Midvale steel ( و 7997-7887خالؿ اؼبدة ) يليمن أبرز ما أصلزه للفكر اإلداري ما: 

 قّدم فكرة ادلهمة و العالوة:  (7

حيث يتقاضى العامل أجرا إضافيا إذا أقبز اؼبهمة اؼبكلف  احملفزة للعاملني أنظمة ادلكافئاتإذ طّور  

هبا)كمية اإلنتاج اؼبطلوبة( و إذا فشل يف ربقيق ذلك، فإنو يتقاضى اغبد األدىن لألجور اؼبقررة لذلك 

، و يف ىذا أتكيد على منح ال عاملُت أجرا يوميا اثبتا مع االىتماـ دبكافئة أولئك الذين حيققوف اليـو

الكمية اؼبطلوبة من اإلنتاج أو يتجاوزوهنا إبعطائهم أجور إضافية، بعكس اتيلور الذي دعا إىل دفع األجر 

 حبسب الكمية اؼبنتجة.

لُت من أجل و كاف متعاطفا معهم و اىتم ابعبانب النفسي للعام بدأ يركز  على العنصر البشري (2

 زايدة انتاجيتهم، و نظر لإلدارة على أهنا ؽبا بعد اجتماعي.

نوع و اليت توضح  انسيابية العمل"خرائط جانت" ؼبتابعة ساىم يف وضع رسومات بيانية مسيت  (3

و مدى ما مّت تنفيذه من أعماؿ. كما  الفرتة الزمنية الالزمة للتنفيذو  سيقوم بتنفيذهو من الذي   العمل

ارطة التداخل بُت الفعاليات اؼبتعلقة إبقباز العاملُت حيث تبدأ اؼبرحلة الثانية قبل اكتماؿ اؼبرحلة توضح اػب

 .4األوىل

 

 

                                                           
4
 60كاضم ضبود و  موسى سالمة اللوزي، مرجع سابق، ص  خضَت(  
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 مثال على خريطة جانت: (4

إذا كاف لدينا مشروع لصنع الكراسي اػبشبية مكوف من أربعة وظائف أساسية، مع تقدير وقت كل 

 5وظيفة، فخريطة جانت تبدو كما يلي:

 إبريل مارس  اير فب  يناير 

     قطع األشجار

     نقل األخشاب

     تقطيع األخشاب

     صنع الكراسي

 

وىذه تعٍت أف قطػع األشػجار يبػدأ مػن أويِؿ ينػاير وينتهػي يف فربايػر ، بينمػا نقػل األخشػاب يبػدأ وينتهػي يف 

 وقد فصل اػبرائط يف أربعة أنواع ىي :  فرباير.

 توضح ساعات تشغيل اآللة وإنتاجيتها وأعطاؽبا وأوقات فراغها. اليت :خريطة سجل اآللة( 1

  .اليت توضح ساعات العمل والراحة للعامل وإنتاجيتو واألعطاؿ اليت ربدث ،خريطة سجل العامل( 2

 وىي اليت توضح عدد العمليات وتسلسلها وعالقاهتا ببعض بغرض متابعتها. ،خريطة التصميم( 3

                                                           
 .45، ص 2002 ُت،قسم إدارة األعماؿ، كلية التجارة، اعبامعة اإلسالمية، غزة، فلسط، اؼبفاىيم واؼبمارسات:  اإلدارةو آخروف،   ماجد دمحم الفرا (  5
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اليت توضح مركز العمليات صبيعًا والعمليات اليت اختصت هبا كل آلة من  وىي ،خريطة تقدـ العمل( 4

 اآلالت وذلك حىت يتعرؼ اؼبدير على مركز العمليات ابلنظرة اجملردة إىل تلك اللوحة )اػبريطة(.

II.)( اإلدارة التنظيمية) مبادئ التقسيمات أو العمليات اإلدارية 

لعلمية، حيث كاف االىتماـ يركز على إنتاجيػػػة الفرد و زايدهتا على ديثل ىذا االذباه نظرة مكملة لإلدارة ا 

و يعترب أوؿ من تبٌت نظرية  ادلنظمة كوحدة واحدةمستوى الورشة، يف حُت يركز ىذا االذباه على 

متكاملة يف علم اإلدارة)نظرية مشولية األدارة(. و برزت توجّهات رجل األعماؿ الفرنسي"ىنري فايوؿ" 

(Henry Fayol 1841-1925) ، عائلة غنية، عمل بوظيفة  نم 1841فايوؿ مهندس فرنسي، ولد سنة

ـ، وترقى يف الشركة حىت وصل إىل مركز اؼبدير اإلداري سنة 1870مهندس يف شركة تعدين سنة 

اشتهر بكتاب نشر بعنواف" اإلدارة  .ـ، وىي على شفا اإلفالس، وتركها وىي من أقوى الشركات1888

، مل يعرؼ كتابو قباحا إال عندما ترجم إىل اللغة االقبليزية 7976عاـ 6ة( و اإلدارة الصناعية"العليا)العام

 أجزاء: و بدأت أفكار فايوؿ تنتشر بسرعة حيث قّسم كتابو إىل ثالثة. يف الثالثينات

 اعبزء األوؿ: خصصو للحديث عن وظائف اإلدارة.

 اعبزء الثاين: خصصو لصفات اؼبدير.

 خصصو ؼببادئ اإلدارة. اعبزء الثالث:

                                                           
" من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية هبذا الشكل لكوف الكتاب يعاجل موضوع اإلدارة العليا  Administration générale et industrielle( يتم تفضيل ترصبة "2

  الصناعية" و اليت يفهم منها أف اؼبضموف خيص اإلدارة اغبكومية و اإلدارة الصناعية.للمنظمة و األنشطة الصناعية فيها و ليس كما يًتجم يف الكتب العربية بعنواف " اإلدارة العامة و 
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عن بعيدا و فهمها،  حتليل طبيعة عمل ادلستوايت اإلدارية ادلختلفة يف ادلنظمةاكبصرت اىتماماتو يف 

"فايوؿ"  . ديكن اعتبار الدراسات اليت قاما هبا كل من "اتيلور" واالىتمام ادلرتكز على العاملني

فايول" ركز اىتمامو يف دراسة ادلستوى التنظيمي أما "متكاملة، حيث رّكز "اتيلور" على إدارة الورشة، 

. يعترب" ىنري فايوؿ" الرائد األوؿ ؽبذا االذباه حيث شكلت القاعدة األساسية لتخصص "إدارة األعلى

لعل أبرز أفكار فايوؿ  وقد حاوؿ البحث عن اؼببادئ و األصوؿ اليت ربكم العمل اإلداري. األعماؿ". و 

 و مسامهاتو تتجلى يف:

   :ة ادلنظمة الصناعةأنشط (1

حدد ؾبموعة من األنشطة أو الوظائف يف منظمات األعماؿ )اؼبؤسسات االقتصادية( اليت هتدؼ إىل 

لكي نقـو إبنتاج السلع الصناعية البد أف تتضافر ؾبموعة من الوظائف  إنتاج السلع الصناعية كما يلي:

 حّددىا فايوؿ كما يلي:

:)ق إبنتاج السلع اؼبختلفة)اإلنتاج و التصنيع و التحويل(.و يتعل الوظيفة التقنية)الفنية 

 و يتعلق بشراء اؼبواد األولية الالزمة لإلنتاج و بيع اؼبنتجات اتمة الصنع) تشمل الوظيفة التجارية :

 عمليات الشراء و التبادؿ و البيع(.

  :األنشطة بطريقة مثلى  و تتعلق أبساليب اغبصوؿ على األمواؿ و زبصيصها ؼبختلف الوظيفة ادلالية

 مع مراقبة حركة رأس اؼباؿ يف اؼبنظمة ) أي تشمل عمليات البحث عن األمواؿ و إدارهتا(.

تركز ىذه الوظيفة على اػبطوات الضرورية غبماية األفراد و فبتلكات اؼبنظمة و كذلك الوظيفة األمنية :

 إنتاج منتجات سليمة.
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:فة توثيق و تسجيل ؾبمل العمليات احملاسبية و اؼبالية و هتيئة و تتضمن ىذه الوظي الوظيفة احملاسبية

 البياانت احملاسبية اػباصة ابؼبخزوف و األرابح و إعداد اؼبيزانية.

:الوظيفة اإلدارية  

 العمليات اإلدارية:  (2

ت و أحفها بعناية كبَتة. لقد أوضح فايوؿ أبف النشاطا اعترب فايوؿ الوظيفة اإلدارية من أىم الوظائف 

اػبمسة األوىل خضعت إىل الدراسة و التحليل بينما بقي النشاط السادس) النشاط اإلداري( دوف دراسة 

 رغم من أنو يعترب األىم. فقد قسم مهاـ و واجبات اإلدارة) وظائف اؼبدير( إىل طبس عمليات رئيسية:

 :و اليت من خالؽبا توضع اػبطة لتُنفذ مستقبال. التنبؤ و التخطيط 

 غبشد ـبتلف اؼبوارد اليت تستخدـ يف تنفيذ اػبطة للوصوؿ إىل األىداؼ. ظيم:التن 

لتقييم العاملُت و اغبصوؿ على أفضل نتائج من خالؿ تنفيذ اػبطة.القيادة و إصدار األوامر : 

 :ؼبطابقة اعبهود مع بعضها غبل اؼبشكالت اإلدارية و ربقيق أفضل النتائجالتنسيق. 

:أف اإلقباز أييت موافقا مع اػبطة و ازباذ إجراءات تصحيحية إذا لـز األمر.للتأكد من  الرقابة 

 :ادلبادئ اإلدارية األربعة عشر (3

لقد اعتٌت فايوؿ كثَتا بنوعية اإلدارة و اقًتح أربعة عشر مبدأ لالرتقاء دبستواىا، ووصفها بطابع الشمولية  

اء فبارستو للعملية اإلدارية فهي ذبعل إدارتو و العمومية و أشار إىل وجوب مراعاهتا من طرؼ اؼبدير أثن

 أكثر فعالية، و ىذه اؼببادئ ىي:
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لكي يكون متخصصا  يعطى كل عامل جزء صغري من العمل إلصلازه: دبعٌت أف تقسيم العمل  -

 فيو. أي أف التقسيم يهدؼ إىل زايدة اإلنتاج و افضل طريقة لالستفادة من االفراد.

ادلسؤولية ىي بينما  السلطة ىي حق إصدار األوامريعٍت أف : و ىذا السلطة و ادلسؤولية -

 .  العرضة للمحاسبة عن إساءة استخدام السلطة

رلموعة القواعد اليت حتدد بوضوح العالقة بني (: القواعد ادلنظمة للعمل)النظام أو االنضباط -

 . النشاط توفري الطاعة و العمل و. وهتدؼ ىذه القواعد إىل األطراف ادلختلفة يف ادلنظمة

 .كل عامل جيب أن يتلقى األوامر من رئيس واحد فقط: إف وحدة األمر -

تركيز جهود مجيع : إف جهود أي فرد يف اؼبنظمة جيب أف تنسق و تركز بنفس االذباه)وحدة االجتاه -

 العاملني يف ادلنظمة ضلو نفس اذلدف(.

 مصاحل األفراد و تكامل بني: جيب أف يكوف ىناؾ خضوع مصاحل األفراد دلصاحل ادلنظمة -

 إذا حصل تعارض بُت اؼبصلحتُت. األولية تعطى دلصاحل ادلنظمة، لكن مصاحل ادلنظمة

مع حوافز مناسبة للمجهودات اليت  تدفع للعاملني أجور رلزيةجيب أف  مكافأة العاملني بعدالة: -

 يبذلوهنا.

 .بيد اإلدارة العليا رتكزادلهمة جيب أن تاؼبتعلقة ابلسياسات العامة و القرارات أف  ادلركزية: -
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فايول ضرورة تسلسل ، يرى االتصاالت دلبدأ التدرج اذلرمي: جيب أف زبضع التدرج اذلرمي -

، فكلما ارتفعنا يف سلم اؽبـر اإلداري كلما كانت سلطة اؼبدير أكرب السلطة من أعلى إىل أسفل

 و ذلك يضمن قباح العمل يف اؼبنظمة.

يرى فايوؿ أبف ىناؾ ضرورة لوضع  ادلكان ادلناسب(، وضع الشيء ادلناسب يف)  الرتتيب: -

الرتتيب ادلالئم لكل من األشياء و األدوات و اآلالت من جهة و لألفراد العاملني من جهة 

 .و ذلك يف األمكنة اؼبالئمة لتنفيذ األعماؿ و األزمنة اؼبناسبة أخرى

 .العاملني بتحقيق الرؤساء نوع من العدل و ادلساواة بنييرتبط  ادلساواة: -

: و ىي احملافظة على العاملُت ذوي اػبربة و اإلنتاجية العالية يف اؼبنظمة لفًتة االستقرار الوظيفي -

 طويلة، و إشعارىم أبف قباح اؼبنظمة مرىوف بنجاحهم، و جيب أف يكوف دوراف العمل أقل.

 فيذ اػبطط.أثناء تن على تقدمي أفكار جديدةجيب تشجيع العاملُت  ادلبادرة أو ادلبادأة: -

 و على اإلدارة أف تدعم ذلك. حيث يشجع العاملون على العمل ضمن فريق: روح الفريق -

 (III :اإلدارة البريوقراطية 

-4681)  (Max Weber)تالـز مفهـو البَتوقراطية يف ؾباؿ إدارة األعماؿ مع اسم عامل االجتماع األؼباين 

كتابو األوؿ "األخالؽ الربوتستانتية و الروح الرأظبالية" و اىتم كثَتا بعلم االجتماع السياسي، نشر  ( 4291

. اشتهر فيرب بنظرية مشهورة 1922اشتهر بكتابو الثاين بعنواف "االقتصاد و اجملتمع" الذي طبع بعد موتو 
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و ىي مكّونة من  (bureaucracy)اإلغريقية . يعود أصل كلمة "بَتوقراطية" إىل اللغة7ىي نظرية البَتوقراطية

و الكلمة يف مشوليتها تعٍت ، سلطة أو قوةو يقصد هبا  (cracy)ونقصد هبا اؼبكتب و  (bureau)تُت كلم

و يقصد هبا الغرفة اليت تنجز فيها اؼبهاـ اإلدارية. إف  قّوة أو سلطة اؼبكتب أو اإلدارة من وراء اؼبكتب

ؤسسات االقتصادية إاما يقوم العمل اإلداري يف ادلماكس فيرب يشَت من خالؿ اإلدارة البَتوقراطية، أف 

يعكس تقسيم العمل و اؼبهاـ بُت اؼبستوايت  على رلموعة من القواعد و القوانني ضمن تنظيم ىرمي

يتوجب عليهم التقيد و االلتزاـ ابلقوانُت و القواعد اؼبكتوبة. ؼباذا؟ ألف ىذه اإلدارية و بُت األفراد الذين 

ية و ال عالقة ؽبا ابألشخاص و ميوالهتم الشخصية بل ديارسوف القواعد و القوانُت ؽبا صفة االستمرار 

. و من ىنا كاف تعبَته الذي أطلقو على كلمة سلطاهتم من خالؿ اؼبواقع وىذه السلطة مفوضة لو ابلقانوف

 )بَتوقراطية( أي جالسوف على اؼبكاتب. 

يو العاملني و تكون ىذه و ىي القدرة على إصدار األوامر و توج و أىتم ماكس فيب كثريا ابلسلطة:

؟ ما الذي يعطي صفة دلاذا يطيع األفراد األوامر. السلطة مرتبطة مبستوى الوظيفة يف اذلرم التنظيمي

 :8الشرعية لسلطة اآلمر على اؼبأمور؟ فلما حبث يف اؼبوضوع وجد أف ىناؾ ثالثة أشكاؿ من السلطة

 

 

 

                                                           
7
و  صيغة تنظيمية  عقالنية. و إمنا ىي غبالة السلبية و الروتُت و التأخَت يف إقباز اؼبعامالتو اال نقصد ابلبَتوقراطية ظاىرة اعبمود و عدـ اؼبرونة (  

 .الصلاز األعمال و حتقيق األىداف نظام و السلطة الشرعيةالو  رشيدة قائمة على أساس ادلنطق
8
 .81، ص 2004(، دار الرضا للنشر، سوراي، دمشق، 1، الفكر التنظيمي التنظيم اإلاري اغبكومي بُت التقليد و اؼبعاصرة)عامر الكبيسي(  
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:السلطة البطولية أو الكاريزمية 

تضعو فوق اآلخرين و جتعلو اليت يتمتع هبا و اليت  الصفات الشخصيةطتو من يستمد اآلمر ىنا سل 

. اؼبشكلة هبذا اػبصوص ىو أف التنظيم غالبا ما قدوة حسنة أو قائد أو منقذ، فهو ىنا يسيطر عليهم

 ينهار نتيجة ؼبوت "البطل".

السلطة التقليدية : 

تستمد شرعيتها من جياؿ من اعبّد إىل األب إىل االبن و ىي سلطة وراثية يتم فيها توارث السلطة عرب األ

ىذه السلطة ، األعراف و التقاليد و الدساتري، مثل السلطة الوراثية للملك أو القيصر أو اإلقطاعي

 ديتثل ذلا اجلميع.و ادلوروث أو  ادلستندة إىل احلق ادلكتسب

:السلطة القانونية  

أبنو عادؿ، و يستمد التنظيم البَتوقراطي مشروعيتو من ىذه حسب فيرب يطيع الناس القانوف العتقادىم 

السلطة القانونية، و ىي تتصف ابلرشد ألهنا تستخدـ طرقا و أساليب دقيقة لتحقيق أىداؼ موضحة، و 

و يعترب فيرب أف السلطة القانونية ىي  .ألف القانوف يعتمد على إجراءات موضوعية منفصلة عن األشخاص

السلطة   إف التنظيم البَتوقراطي يناسب نوع منؼبثلى لتطبيق البَتوقراطية يف اؼبنظمة. الطريقة اإلدارية ا

بواسطة القوانُت العقالنية، خبالؼ السلطة عن طريق اؼبسؤولية اليت تعتمد على اؼبيزات الغَت عادية 

 و عرض ماكس فيرب أىم صفات العمل البَتوقراطي على الشكل التايل:  للمسئوؿ.
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األنظمة القواعد و: 

ال بدا من وجود ؾبموعة من القواعد و األنظمة اليت تبُت خطوات العمل الالزمة للتنفيذ لألفراد العاملُت،  

 و جيب تثبيت ىذه القواعد بشكل خطي للتقيد هبا و التدرب على فبارستها.

(:عدم التحيز) ال نفضل بني أي شخص 

رض البعد عن األىداؼ الشخصية للمدراء و عدـ إف وجود قواعد منظمة للعمل و ملزمة للجميع، تف 

 التحيز يف التعامل مع اؼبرؤوسُت. 

تقسيم العمل و التخصص: 

يرى فيرب أبف تقسيم العمل أمرا ضروراي إلمكانية زبصص العاملُت، فبا يؤدي ابلتايل إىل مهارة و رفع  

 مستوى األداء.

التدرج الوظيفي حسب اجلدارة: 

ؤولية لكل موقع وظيفي ضمن سلسلة واضحػػػػة و متدرجة يف حق إصدار األوامر و ربديد السلطة و اؼبس 

 ربمل اؼبسؤوليات.

جيب انتقاء و تعيُت األفراد اؼبؤىلُت بشكل جّيد لتكوف ىذه اؼبؤىالت استمرار الوظيفي و الرتقية  :

 سبيال لبقاء العاملُت يف وظيفة دائمة لدى اؼبنظمة.

لضماف أداء أفضل و ربقيق لألىداؼ فإف اإلدارة تفصل عن اؼبالكُت)   :فصل اإلدارة عن ادللكية

كاف فيرب يركز كثَتا على ىذا العنصر، فيقوؿ أف اؼبالؾ ال ديكنهم أف يكونوا مدراء ألداء عمل جّيد و 

 مثاؿ ذلك اؼبشاكل اليت ديكن توجد يف اؼبؤسسات العائلية(.



 الفصل الثاين : تطور الفكر اإلداري و ادلدارس اإلدارية

 

39 

 

ن خالؿ استعراضنا ؼبضموف اؼبدرسة الكالسيكية، ماالنتقادات اليت وجهت للمدرسة الكالسيكية: 

 ز االنتقاضات التالية:اديكن ابر 

 لقد نظرت إىل العنصر البشري نظرة آلية، فحركاتو ؿبسوبة ابلزمن وؿبددة لو مسبقا. و اعتربت اآللية :

 األخرى.العنصر البشري على أنو أداة لتنفيذ اؼبهاـ فقط و مل تعتربه عنصرا ـبتلفا عن عناصر اإلنتاج 

 ال ديكن ذباىل فوائده، و لكنو قد يؤدي إىل عدـ اإلبداع و اؼبلل. تقسيم العمل 

 تفًتض أف الفرد داخل اؼبؤسسة إنساف اقتصادي حافزه ىو اؼباؿ و من  السلوك الرشيد للعامل

الطبيعي أف يعمل جبد لتحقيق أقصى اؼبكاسب اؼبادية و ما جيعل سلوكو رشيدا ىو خوفو من فقدانو 

 .وعمل

 حيث اقًتحت نظاما للحوافز و األجور يؤدي تطبيقو إىل استغالؿ العامل و  إمهال النواحي اإلنسانية

 طاقتو و ابلتايل إرىاقو دوف االىتماـ غباجاتو و رغباتو.

 تطلب من الفرد أف يفصل بُت حياتو اػباصة وحياتو بداخلها أي عدـ وجود  :ادلؤسسة نظام مغلق

 منع ما حيدث يف البيئة من أف يؤثر يف اؼبنظمة. مؤثرات خارجية، أي دبعٌت

 تصف ىذه اؼبدرسة ما جيب أف يكوف عليو الوضع األمثل داخل اؼبؤسسة.ادلثالية : 

 و اعتربت التنظيمات الغَت الرظبية أهنا تعمل ضد التنظيم. إمهاذلا للعالقات الغري الرمسية 

 ذلك ابستثناء فايوؿ الذي درس اإلدارة على و  اقتصرت دراسات اإلدارة العلمية على الورشة الصغرية

 مستوى اؼبديرين، لكن معاصروه مل يتقبلوا أفكاره حيث كانت مفاىيمو متقدمة أبكثر من ثالثُت سنة.

 ىذا ما يؤدي إىل صبود العمل وشعور الفرد أبنو ال ؾباؿ لرأيو و اجتهاده.ادلسئولية و احملاسبة : 
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 لطة و اؼبركزية من أجل إحكاـ السيطرة وخضوع : ضرورة استخداـ السالسلطة و النفوذ

اؼبرؤوسُت لألوامر. احتكار القرار لدى السلطات اإلدارية العليا دوف إشراؾ العاملُت يف ازباذ 

 القرارات.

ابلرغم من االنتقادات اليت وجهت إيل اؼبدرسة الكالسيكية من حيث عدـ مشوليتها لكافة اؼبتغَتات  

تؤثر على اؼبؤسسة، فإهنا تعترب من أىم النظرايت اليت وضعت األساس الفكري و  الداخلية و اػبارجية اليت

العلمي لعلم اإلدارة واليت وفرت القاعدة اعبديدة لالنطالؽ إىل الدراسات األعمق من قبل أصحاب 

 اؼبدرسة السلوكية.
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 دتهيد:

 السيكية و خاصة النظرية التيلورية، فبالرغم لإلجابة على نقائص اؼبدرسة الك تطورت مدرسة السلوكية

ترشيد العمل و عقالنيتو و ابلتايل يصبح أكثر فعالية فبا أدى إىل ارتفاع النجاح الذي حققتو، من خالؿ 

إنتاجية العاملُت. وتشهد على ذلك العديد من اؼبؤسسات اليت عرفت قباحا كبَتا مثل صناعة السيارات 

Henri Ford .   رت ىناؾ الكثَت السلبيات من جراء االطار التنظيمي للمدرسة الكالسيكية غَت أنو ظه

 ديكن امجاذلا فيما يلي :

.كثرة الغياب يف العمل ألنو أصبح متعب و فبل 

.الزايدة يف ترؾ العمل بنسب مرتفعة 

.رداءة اؼبنتجات بفعل اإلمهاؿ و عدـ الًتكيز 

واؼبنفذين. ديرينكثرة الصراعات بُت اؼب 

 رتفاع حوادث العمل لعدـ اىتماـ هبذا النوع من العمل وعدـ الًتكيز فيو.ا 

ؽبذا الغرض، ظهر ىناؾ عدد من اؼبفكرين الذين اجتمعوا ربت اسم مدرسة تسمى اؼبدرسة السلوكية 

 لتقارب أفكارىم و اقًتحوا نظرة جديدة إلدارة اؼبؤسسة اليت سبنح للعامل اؼبكانة والدور الذي يليق بو.  

 

 ادلدرسة السلوكية       
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 التحليل:

إف الرؤية اإلسًتاتيجية ؼبدرسة السلوكية ىي نفسها تتوافق مع اؼبدرسة الكالسيكية اليت تتمثل يف أف   

السعي للرفع من الكفاءة اإلنتاجية و ربقيق الربح يبقى دائما اؽبدؼ الوحيد للمؤسسة، لكن ضمن طريقة 

 الفرد كائن اجتماعيعد جديد ىو أف تنظيم جديدة زبتلف عن اؼبدرسة الكالسيكية و ذلك مع إضافة ب

، و يتأثر بسلوؾ أفرادىا. و ابلتايل شعور الفرد و إحساسو ابنتمائو ؽبذه يتفاعل مع البيئة االجتماعية

 حاجاتو النفسيةو  نسانركزت على سلوك اإل، حيث للعمل الذي يدفعو و حيفزهاجملموعة ىو األساس 

اليت ينتج عنها ما يطلق عليو ابلتنظيم الغَت الرظبي داخل  نيةابلعالقات االنسا، و اىتمت و االجتماعية 

  .اؼبنظمة

      مبادئ مدرسة السلوكية:

 .اؼبؤسسة ىي دائما مكاف للعملية اإلنتاجية 

 .إف اإلطار العاـ لتنظيم اؼبؤسسة يعتمد على البعد اإلنساين 

 لرفع من اإلنتاجية.ليم اؼبنظمة الشروط اؼبادية و السيكولوجية لتنظعلى  آف واحديف  الًتكيز 

  .ىناؾ عالقات رظبية وكذلك عالقات غَت رظبية جيب أخذىا بعُت االعتبار يف نشاط اؼبؤسسة 

 و اإلنساين منذ منتصف العشرينات من القرف اؼباضي،  بدأت بوادر الفكر السلوكي
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 و ديكن عرض ـبتلف االذباىات يف الشكل التايل:   

   

   

 

حيث  اجملموعاتو بضرورة االىتمام ابلفرد العامل إف أىم األفكار اليت تضمنتها اؼبدرسة السلوكية تتعلق 

تطوير من خالؿ  ارتكزت على العالقات اإلنسانية و دراسة سلوك الفرد و اجلماعة أثناء العمل

 .أعلى إنتاجية حتقيقو ابلتايل  العالقات االجتماعية بينهم و حتقيق رضاىم

 و فيما يلي نستعرض أىم إسهامات اؼبدرسة السلوكية و اليت تشتمل على:

 :(Hawthorne) العالقات اإلنسانية و دراسات (4

 :Elton Mayo ذبارب 

مؤسس مذىب العالقات اإلنسانية جاءت مسامهاتو من خالؿ Elton Mayo (4661-4212 ) يعترب 

ابلقرب من   Hawthorneيف  Western Electric خاصة مؤسسةالتجارب اليت قاـ هبا يف اؼبؤسسات و 

من  ”Test room“ وتعترب التجربة اؼبسماة، 4299-4291 خالؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت  Chicago مدينة

و مضمون التجربة ىو معرفة ما إذا كانت ىناك عالقة بني الظروف أو الشروط أىم ذباربو، 

ة، التدفئة، نقص يف ساعات العمل، زايدة يف أوقات الراحة، توفري ادلادية يف العمل) اإلضاءة اجلّيد

، حبيث أخذ ؾبموعتُت من العماؿ، اجملموعة األوىل أتثري على إنتاجية العاملؽبا  وجبات غذاء، ...(

 الفكر السلوكي و اإلنساني

ان  سنفترض أن االت

بتحقيق  اجتماعي و يرغب

هيتذات  

 دراسات ىوثورن إلتون مايو

 نظرايت احلاجات اإلنسانية ابراىام ماسلو 

 دوغالس مكريكر Yو نظرية  Xنظرية 

: ؾبموعة األفكار و الرؤى ادلدرسة السلوكية
على أف األداء اعبيد يرتبط دبتغَتات سلوكية 

 و إنسانية.
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النتائج احملصل عليها تعمل يف ظروؼ جدُّ حسنة و اجملموعة الثانية نفس ظروؼ العمل السابقة، فكانت 

: ليس فقط اجملموعة األوىل اليت تعمل يف ظروؼ حسنة رفعت من إنتاجيتها، دتثلت فيما يليجد مفاجئة 

لكن حىت اجملموعة الثانية اليت تعمل يف ظروؼ غَت مالئمة رفعت من إنتاجيتها بل ذباوزت إنتاجيتها 

مهت يف العوامل غري مرئية ىي اليت ساو فريقو أبف ىناؾ    Elton Mayo استنتجاجملموعة األوىل. 

و ليست الشروط اؼبادية و اغبوافز االقتصادية وحدىا اليت رفعت من أداء  حتسني األداء و زايدة اإلنتاجية

األول: ادلناخ  العامل: تلخيص سبب الزايدة اإلنتاجية بعاملني أساسنياألفراد مث إنتاجيتهم. و قد مت 

األول عندما يتقاسم العاملون عالقات  إطار العامل، ففي العامل الثاين اإلشراف ادلشرتكو  اجلماعي

يف ظل العامل الثاين فقد شعر . و اجتماعية طيبة و مرحة مع بعضهم، يؤدي إىل أداء العمل بنشاط

إن ىاتني احلالتني كانتا . العاملون أبمهيتهم من خالل تزويدىم ابدلعلومات و مساع أرائهم ابستمرار

 اجتماعيةو  عوامل نفسيةإذف ىناؾ  بتحسني اإلنتاجية.مفقودتني يف السابق و مها اللتني تسببتا 

 االىتمام هبؤالء العمال، فمجرد إعطاء اعتبار لإلنسان، والعمل اجلماعي، كذلك عالقات غري رمسيةو

 و ؿباولة دراسة سلوكياهتم جعلهم يرفعوف من إنتاجيتهم. 

 : Elton Mayo ألعمال تأىم االستنتاجا 

 كمية العمل اؼبنجزة من طرؼ الفرد ال ربدد بواسطة الشروط اؼبادية) النظرة التيلورية( بل ابلشروط

 االجتماعية إي اندماجو االجتماعي.

.تلعب اؼبكافئات الغَت مادية) احملبة، االحًتاـ، العالقات االجتماعية( دور مهم يف ربفيز العامل 
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ظيم العلمي للعمل الطريقة اؼبثلى لتنظيم العمل.ال تعترب فكرة التخصص اليت جاء بو التن 

.إف العماؿ ال يتصرفوف فردى ولكن يف إطار ؾبموعة أفراد 

ديكن القول أن ىذه الدراسات و التجارب نقلت انتباه ادلدراء و اإلدارة و الباحثني إىل  استنتاج ىام:

كافة اذباىات اؼبدرسة التقليدية بل   اليت ركزت عليهاالرتكيز فقط على اجلوانب الفنية و اذليكلية  عدم

. و سامهت مهمة لتحسني اإلنتاجيةكعناصر   اجلوانب االجتماعية و اإلنسانية الرتكيز علىأيضا 

بظهور حركة العالقات اإلنسانية اليت ترى أف استخداـ العالقات اإلنسانية اعبيدة  Hawthorne دراسات

 يا على زايدة اإلنتاجية.و معاملة العاملُت معاملة حسنة سينعكس اجياب

 Abraham Maslow نظرية احلاجات اإلنسانية: (2

عامل ( 1099-1091يف إطار اؼبدرسة السلوكية و العالقات اإلنسانية تعترب أعماؿ "أبراىاـ ماسلو")

 ،تدرج اغباجات. اشتهر بنظرية روسيامن  يهود، أبويو مهاجرين نيويورؾ، بروكلُت، ولد يف نفساين أمريكي

نقلة نوعية يف حوؿ اغباجات اإلنسانية  (. تعترب نظريتو1054) الدافعية والشخصيةكتبو من أشهر 

إشباعو. قاـ  يرغب يف، و اؼبقصود ابغباجة ىي حرماف مادي أو نفسي يشعر بو الفرد و علم اإلدارة

 الدافعية أو احملفزةاجلوانب أساسي على ز فيها بشكل ركّ  ،نظرية فريدة ومتميزة يف علم النفسبصياغة 

طبيعة احلاجات اليت حترك السلوك يفسر من خالؽبا  (les motivations humaines) للشخصية اإلنسانية

احلاجات تولد ضغوطا تؤثر  ألف) ىل ىناؾ عالقة بُت حاجات و السلوؾ اإلنساين؟( اإلنساين وتشكلو

. أي دبعٌت ىناؾ حاجات لدى األفراد اذا مل اخل ادلنظمةد يف عمل و سلوكيات العاملني و تصرفاهتم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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بذل جهودا كبرية يف دراسة و حتليل احلاجات تشبع، فإهنا تؤثر على سلوؾ الفرد يف العمل. فقد 

اليت حترك السلوك اإلنساين و قد أشار "ماسلو" إىل وجود طبسة مستوايت من اغباجات . 9اإلنسانية

 وضعها يف تسلسل ىرمي: وتشكلو

األكل، الشرب، السكن، اللبس()احلاجات الفسيولوجية. 

تتمثل يف العيش والعمل يف آماف( )حاجات األمان أو األمن و السالمة. 

العالقات االجتماعية، االنتماء إىل ؾبموعة، الصداقة، حاجيات االجتماعية أو االنتماء االجتماعي(

  الرفقة، االحساس أبهنم جزء من فريق (.

احًتاـ الذات و الغَت، الشهرة، وضعية اجتماعية جّيدة، مركز االحساس ) قدير واالحرتامحاجات الت

 ابألمهية، مكانتك يف اجملموعة (.

االقباز اؼبتميز و استخداـ الطاقات الذاتية لإلبداع و التفرد أبعماؿ حاجات متعلقة بتحقيق الذات (

القدرات الذاتية، ربقيق األىداؼ، استغالؿ استثنائية، حاجة ربقيق طموحات الفرد العليا، ربقيق 

 الطاقات اػبالّقة(.  

 

 

 

                                                           

.79، ص2012صفاء للطباعة و النشر و التوزيع، ووظائف اؼبدير يف اؼبؤسسات اؼبعاصرة، دار  إدارة األعمالفتحي أضبد ذايب عواد، (  9
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 (: التسلسل اذلرمي للحاجات حسب ماسلو3الشكل رقم ) 

 

 

 و ىذا اؼبفهـو يوضح ىذا الشكل تدرج اغباجات عند ماسلو، اغباجات األكثر أمهية عند قاعدة اؽبـر

 ىذه النظرية على أساس مبدأين أساسيُت:. تقـو يعترب حيوي للمدراء

ىو تلبية حاجة ما و أف اغباجات غَت على العمل يشرح أبف الشيء الذي حيفز الفرد  : اؼببدأ األوؿ 

 اؼبشبعة ىي اليت تؤثر يف سلوؾ الفرد و تدفعو للبحث عن إشباعها.

اغباجات، أي أف العماؿ يبدؤوف بتلبية اغباجات من األدىن إىل فهو مبدأ التدرج يف إشباع  :اؼببدأ الثاين 

  األعلى دبعٌت ال ديكن االنتقاؿ إىل مستوى أعلى حىت كبقق اؼبستوى الذي سبق.

فال يفكر أي عامل يف اغباجات االجتماعية أو غَتىا ما مل تكن اغباجات الفسيولوجية أو حاجات  

ر الفكر السلوكي اإلنساين، فإن نظرية ماسلو حتث ادلدراء ففي إطا .حبدود معقولةاألماف قد أشبعت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ar-Maslow%27s_hierarchy_of_needs.svg_copy.png
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ar-Maslow%27s_hierarchy_of_needs.svg_copy.png
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داء و األعلى مساعدة العاملني إلشباع حاجاهتم من خالل العمل لكي ينعكس اجيابيا على 

 اإلنتاجية.

 :Y Douglas McGregor و نظرية X نظرية (3

بو اؼبشهور بدراسات مايو و ماسلو و بدا ىذا واضحا يف كتا  McGregor   (1906-1964)لقد أتثر

 .1960 الذي صدر عاـ (the human side of entreprise) "اجلانب االنساين للمنظمة "

حاوؿ ابراز يف كتابو أف اؼبنظمة ليست فقط جانب مادي أي اآلالت و اؼبباين و اؽبياكل و لكن ىناؾ 

نظر تنص على الذي قدـ فيو وجهة .  جانب إنساين يتعّلق ابجلانب النفساين لألفراد داخل ادلنظمة

ضرورة عناية اؼبدراء ابعبوانب االجتماعية و ربقيق الذات للعاملُت كما دعاىم إىل االنتقاؿ من 

" إىل اؼبمارسات القائمة X"نظرية اؼبمارسات القائمة على أساس النظرة الكالسيكية للعمل و ظباىا

  ".Yعلى أساس النظرة اإلنسانية و االجتماعية و اليت أطلق عليها "نظرية 

 و تفرتض األيت: (حتمل قيما سلبية ( )النظرية التشاؤميةX)النظرية     

 .إف اإلنساف بطبيعتو سليب و ال حيب العمل ويتجنبو بشىت الوسائل 

 بسبب عدـ الرغبة اإلنساف يف العمل، فإف األفراد جيب أف يراقبوا ابستمرار، يسَّتوا و أف يهددوا

 الالزمة لتحقيق األىداؼ.ابلعقوابت لكي يبذلوا اجملهدات 

 يفضل العامل أف يكوف مسَتًا ويكره ربمل اؼبسؤوليات، بدال من اعتماده على نفسو ينتظر صدور

 مر و التوجيهات من قبل أشخاص آخرين و يبحث عن األماف قبل كل شيء. وااآل
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.نقص الطموح و مقاومة التغيَت 

 

سياسة التحفيز تعتمد ىنا على: ادية أىم حوافز العمل، زااي اؼبحيّفزوف ماداي فقط، يعترب األجر و اؼب

 مبدأ العصا و اعبزرة و ؿبفزات نقدية.

 
  (حتمل قيما اجيابية(: )النظرية التفاؤليةY)النظرية

نظرية أخرى معاكسة لألوىل و قاؿ أف ىذا غَت صحيح، حيث اقًتح بدؽبا افًتاضات  McGregorقّدـ 

 (.Yأخرى ظباىا النظرية)

مثل الراحة و الًتفيو.ؾبهود عضلي أو فكري شيء طبيعي  إف بذؿ 

 إف اؼبراقبة و التهديدات ال تعترب الوسائل الوحيدة لتحقيق األىداؼ، فاإلنساف ديكن أف ُيسَّت ويُراقب

 ذاتيا، وأف يشارؾ يف ربقيق األىداؼ ربت ظروؼ اجتماعيػػة و اقتصادية مالئمة.

ت يف ظروؼ العمل العادية.يقبل العامل بل يبحث عن اؼبسؤوليا 

.يسعى الفرد إلشباع حاجات مادية و معنوية و منها حاجات التقدير و ربقيق الذات 

.سياسة التحفيز تعتمد ىنا على: توفَت جو مناسب و أمهية اجملموعة و التسيَت اعبماعي 
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ىم  (Xيف نظرية)، فاؼبدراء ادلمارسات اإلداريةيف إطار    McGregor و لعل أىم ما ورد يف أفكار

 الذين يتحملوف اؼبسؤولية ألهنم:

 ال يعطوف العاملُت ؾباؿ إلبداء الرأي. -

 خيلقوف جوا سلبيا مبٍت على اػبوؼ. -

 جيعلوف العاملوف يشعروف ابلتبعية. -

 :فإهنم( Yأما اؼبدراء يف إطار نظرية) 

 .يؤمنوف ابؼبشاركة -

 .غبريةاب مفعماخيلقوف جوا  -

 سؤولية.يشجعوف العماؿ على ربمل اؼب -

 .مفعم ابلرضا و التقدير امناخ وفخيلق -

 يشجعوف العماؿ على تقدًن اؼببادرات. -

 النتقادات ادلوجهة للمدرسة السلوكية:ا

 :واجهت ىذه اؼبدرسة العديد من االنتقادات مشلت

 اليت تقـو عليها.  االفرتاضات -

 منهجيتها يف البحث و التحليل. -
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أىداف وعن رلموعات العمل وعن  اإلنسان ومفهومها عن النتائج اليت توصلت إليها -

 . ومن بُت ىذه االنتقادات:ادلؤسسة أو ادلنظمة

  عددا زلدودا من يؤخذ على نظرية العالقات اإلنسانية أف بعض التجارب اليت تضمنتها مشلت

تائج تعميم ناألمر الذي ال ديكن من وجهة نظر إحصائية التأكد من دقّة نتائجها و عليو فإف  العاملني،

 التجارب أمر مشكوك فيو.

  يعاب على ىذه اؼبدرسة أهنا مل تنتهج أسلوب البحث العلمي دبعٌت أهنا قامت يف بداايهتا على دراسة

وجود عالقة ، ابفًتاض ظروف العمل ادلادية من انحية و رفع اإلنتاجية من انحية أخرىالعالقة بُت 

 خالية من أي فروض علميةت الدراسة كبو وجهة أخرى و ؼبا مل تتحقق ىذه النتائج اذبه طردية بينهما

 مسبقة يراد التأكد من صحتها.

  متماثلة و منصهرة يف أسرةتصّورت نظرية العالقات اإلنسانية تلك اعبماعات االجتماعية على أهنا 

توجد . لكن الواقع يشَت إىل أنو حيث مصدر للرضاو أبف اؼبصنع أي مكاف العمل ىو  واحدة سعيدة

 صاحل ادلشرتكة يوجد الصراع و التنافس و االختالف و زلاولة التسّلط.ادل

  يعتب مصدرا للتجديد و االبتكــار و قد  أمرا غري قبولالذي تعتربه ىذه اؼبدرسة الصراع إف

حيث حياوؿ كل فرد أف يتميز عن اآلخرين، فالصراع بُت النقاابت و أرابب العمل أدي إىل تطوير  االبداع

 و ربسُت أحواؿ العماؿ. اإلنتاج

  .ال يوجد دليٌل مقنٌع أبفي اغباجات اإلنسانية تًتتب ترتيباً ىرمياً كما ورد يف نظرية ماسلو للحاجات 
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    و ذباىلت أثر اغبوافز اؼبادية واالقتصادية. احلوافز غري ماديةكما ركزت ىذه اؼبدرسة على 

 ي ابعتباره الركيزة األساسية يف البناء التنظيمي للمنظمة ركزت اؼبدرسة السلوكية على التنظيم الغَت رظب

 متجاىلة بذلك التنظيم الرظبي.

و لتصحيح ىذه العيوب و إدراؾ اػبطأ البدا من التنسيق و االنسجاـ بُت اعبانب االجتماعي و 

ع بُت ؿباولة اعبم 6188االقتصادي و ىذا يتجلى يف اؼبدارس اغبديثة اليت بدأ ظهورىا يتجلى من سنة 

 اعبانب الكمي و اعبانب االنساين.
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 دتهيد

أو منظمة  االقتصادية بعدما تطرقنا إىل اؼبدرسة الكالسيكية، ومدرسة السلوكية اللتُت ربلالف اؼبؤسسة

. ونتيجة نظام معقد، ظهرت ىناؾ مدارس أخرى ـبتلفة تنظر إىل اؼبنظمة على أهنا برؤية مبسطةاألعماؿ 

و التغَتات اؼبتسارعة يف احمليط االقتصادي و االجتماعي و اشتداد حّدة  اؼبؤسسات االقتصاديةلضخامة 

 اؼبنافسة و التوزيع اعبغرايف لألسواؽ، فقد برزت أفكار جديدة يف علم اإلدارة من خالؿ اؼبدارس اغبديثة.

 أوال: مدرسة نظرية النظم:

 :نبذة اترخيية

(، من أصل منساوي  7997-7972)(Ludwig von Bertalanffy)ىو العامل 10مؤسس الطريقة النظامية 

" وأتبعو بكتاب ربت عنواف:" النظرية  7957 أصدار سنة مقاؿ بعنواف" الطريقة اعبديدة لتوحيد العلـو

 , Boulding , Beer, Johnsonومن بُت اؼبتزعمُت ؽبذه الطريقة:  General system theory "العامة للنظاـ

Kast, … .سا قبد كل منفرن يف Jacques Mélése et Bruno Lussato  . 

مبادئ اؼبدرسة: حياوؿ مؤسس ىذه اؼبدرسة، تقدًن مقاربة شاملة أو كلية للمنظمات، أخذا بعُت االعتبار 

 التعقد اؼبتزايد للمحيط. 

                                                           

فحسب ميالز يعترب النظاـ أبنو  الطريقة النظامية ىي وسيلة لتجسيد اغبقيقة، تتمثل يف اعتبار كل ظاىرة أو حادثة أو سياؽ أو فعل كنظاـ. (4
 ؾبموعة عناصر يف تفاعل ديناميكي، موجو كبو ربقيق ىدؼ.

 ثة يف حتليل ادلنظماتالنظرايت احلدي
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من  أف ىناؾ سباثل الذي تنطلق منو ىذه النظرية االفًتاض أساسي االفًتاض الذي تقـو عليو اؼبدرسة:

حيث الصفات و اػبصائص بُت الكائنات اغبية و التنظيمات االجتماعية، أي دبعٌت ىناؾ تشابو ملموس 

 بُت تنظيم الكائن اغبي كجسم البشري و تنظيم اؼبنظمة. 

قاـ علماء اإلدارة بتطبيق ىذه النظرية يف ؾباؿ اإلدارة، حيث تقـو الفكرة األساسية ؽبذه اؼبدرسة على  

 الذي ديكن تعريفو كما يلي: (le système)مفهـو النظاـ 

، إف مصطلح نظرية النظم اليت مّت تطويرىا يف علم األحياءاعتمدت ىذه اؼبدرسة على نتائج أحباث 

 لفهم و شرح عمل اػبالاي.   11النظاـ ظهر يف ؾباؿ علم البيولوجي و ىذا لتعويض نقائص الطريقة التحليلية

 تعريف النظام:

   من العناصر يف تفاعل ديناميكي موجو ضلو حتقيق ىدف ما.  النظام ىو رلموعة 

   

 

 عناصر مرتابطة                                                                         حتقيق ىدف     

و تعمل و يعّرؼ أيضا أنو" ؾبموعة من العناصر اليت تعتمد على بعضها البعض و تؤثر يف بعضها البعض 

 ". مع بعضها ككياف واحد)تشكل فيما بينها وحدة واحدة( لتحقيق ىدؼ معُت ضمن بيئة متغَتة

فالنظاـ ىو وحدة تتكوف من أجزاء ذات عالقات متبادلة و أف دراسة أي جزء من ىذه األجزاء يف معزؿ 

 عن األجزاء األخرى ال يعطي الصورة اغبقيقية اؼبتكاملة. 

                                                           

 ذبزئة األشياء و رباوؿ عزؿ العناصر كل على حدا لدراستها الواحد تلو األخر بعيدا عن مؤثرات احمليط.الطريقة التحليلية تتمثل يف ( 
11
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 :مثاؿ

نظاـ متكّوف من عَدة أجهزة تتمثل يف) القلب، الرئتُت، الكبد، اؼبعدة...( تسمح جسم اإلنساف ىو 

 االستمرارية يف العيش.  

 أنواع النظم:

 و ىناؾ نوعُت من األنظمة: النظاـ اؼبفتوح و النظاـ اؼبغلق. 

قرب ، فهو ذلك النظاـ الذي ال يتفاعل مع البيئة احمليطة بو و ىو اندر الوجود و االنظام ادلغلق -

مثاؿ لو الساعة اليت تعمل على البطارية، تبقى تعمل دوف حاجة ألي دعم خارجي حىت تفرغ 

 البطارية.

هبا  يؤثر و يتأثرمع البيئة احمليطة و  مستمرةيعّرؼ أبنو النظاـ الذي لو عالقات  النظام ادلفتوح، -

 .التفاعل و االتصالعن طريق 

و جيب اإلشارة أنو عندما يكون النظام معقد ديكن أن  و ستقتصر دراستنا على النظام ادلفتوح فقط، 

يتجزأ إىل عّدة أنظمة فرعية متكاملة و منسجمة، و جتزأ األنظمة الفرعية إىل أنظمة فرعية أصغر)مثال 

 .اجلامعة(

 

 

 

 



 الفصل الثاين : تطور الفكر اإلداري و ادلدارس اإلدارية

 

56 

 

 مكوانت النظام ادلفتوح:

                                                 

 Feed-back التغذية العكسية                                                    

            البيئة اخلارجية للمنظمة 

 الشكل التايل يوضح اإلطار العام للنظام ألي منظمة.

و مبوجب ىذه التقسيم ديكن اعتبار ادلنظمة نظام مفتوح تتعامل مع بيئة متغرية ابستمرار و أتخذ منها 

اد األولية و رأس ادلال و ادلوارد البشرية و التكنولوجيا و الطاقة و مدخالهتا األساسية و ىي ادلو 

 .معلومات لتقوم بتحويلها إىل سلرجات على شكل سلع و خدمات مفيدة للزابئن و اجملتمع

 

 اؼبختلفة من مواد أولية و خربة بشرية و معدات و بياانت. سبثل عناصر اإلنتاج ادلدخالت:
 فرز فضال عن عمليات التحويل و التسويق و العمليات األخرى.و تشمل اؼبزج و ال العمليات:

 .الربح و اخلسارة، ادلستهلكنيو  رضا العاملنيو سبثل السلع و اػبدمات و  ادلخرجات:

 و ىي التقارير عن سَتورة العمليات و جودة اؼبنتج و تقييمهم للسلع  التغذية العكسية أو الراجعة:

 .                                                                      ردود فعل البيئة جتاه سلرجات ادلنظمةأو  و اػبدمات اليت توفرىا للمنظمة
 : ىنالك طبس فبيزات للنظاـ ديكن مالحظتها وتطبيقها على أي ذات أو كياف.شليزات النظام ادلفتوح

 

 ادلخرجات أنشطة)عمليات( ادلدخالت

ديكن اعتبار اؼبؤسسة كنظاـ مفتوح يف تفاعل ديناميكي مع ؿبيطها التقٍت، االجتماعي الثقايف ... اؼبنظمة تفهم على أهنا 
 ؾبموعة نظم جزئية يف تفاعل تكاملي يف داخل نظاـ واحد أوسع. 
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اؽ للتعديل أو اؼبراقبة، سي -5ىدؼ.  -4ؿبيط.   -3حدود.  -2عناصر ـبتلفة ومًتابطة.  -7

 .feed-backحلقة الرجوع العكسي 

          7            
                                                         

2                                                                                4 

                                                                                                    3 
                                                               5 

 الشكل العام للنظام ادلفتوح                                          

 على اؼبنظمة يتبُت لنا ما يلي:إذا طبقنا ىذه الطريقة أي الطريقة النظامية 

تتمثل يف وظائف و مصاحل اؼبؤسسة ولكل وظيفة أو مصلحة أىداؼ  العناصر ادلختلفة وادلرتابطة:

 اعبماعي. ووسائل وكذلك ىياكل ولكن ابلرغم من ذلك ال بدا من العمل اؼبًتابط

 تتمثل يف ىيكل اؼبؤسسة أو التنظيم الداخلي للمؤسسة. احلدود:

 شركاء اؼبتعاملُت مع اؼبؤسسة مثل) الزابئن، اؼبوردين، اؼبنافسُت، الدولة، البنوؾ، النقاابت...(ال احمليط:

على اؼبدى البعيد ىو البقاء و االستمرارية وىناؾ أىداؼ اقتصادية واجتماعية تسعى اؼبؤسسة إىل  اذلدف:

 ربقيقها على اؼبدى اؼبتوسط والقصَت.

ىداؼ اؼبرجوة البد من إعادة النظر يف القرارات والعمليات اؼبتخذة يف حالة عدـ ربقيق األسياق التعديل:

 لتتماشى مع األىداؼ اؼبرجوة. 
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مفتوح على ؿبيط غَت مستقر  فحسب ىذه الطريقة فاف اؼبنظمة عبارة عن نظاـ معقد لو هناية و وىكذا 

ت الداخلية تظهر أكثر متغَت ابستمرار، ذبمع وظائف ـبتلفة ومًتابطة مع بعضها البعض، ىذه االرتباطا

 أمهية من ىذه العناصر يف حُد ذاهتا.
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 :خالصة

متعددة األبعاد، ف منظمات األعماؿ)اؼبؤسسات االقتصادية( يف إطار ىذه اؼبدرسة تعترب نظم مفتوحة إ 

 البيئة  اقتصادية و اجتماعية تتفاعل مع البيئة يف إطار قدرهتا على فهم و إدراؾ متغَتات ىذه

سات أتثَتىا على اؼبنظمة بشكل عاـ أو على أحد أجزائها. فاؼبنظمات اليت تعمل كأنظمة و انعكا

مغلقة يصعب عليها النجاح و تقع يف أخطاء كثَتة بسبب سلوكها اؼبنغلق و بسبب عدـ فهمها ؼبتغَتات 

 احمليط و ؽبذا ال يعقل أف ال تعترب البيئة مهمة يف مؤسسات اغبديثة. 

 :ية) حبوث العمليات( أو الرايضيةاثنيا: ادلدرسة الكم

متخذي ؼبساعدة  األساليب الرايضية والكمية و اإلحصائيةلقد حاوؿ العديد من الباحثُت تطوير 

اؼبمكن تطوير مستوى األداء اإلداري يف من . و ابلتايل طرحت فكرة أنو القرارات يف حتسني نوعيتها

شاكل التشغيلية. و ابلفعل مّت حل الكثَت من اؼبنظمات عن طريق استخداـ أساليب رايضية يف حل اؼب

اؼبشاكل اإلدارية يف ؾباؿ التخطيط و التنبؤ، كنماذج الربؾبة اػبطية و اؼبشاكل اإلنتاجية كجدولة اإلنتاج 

مثال ديكن . و الرقابة على اؼبخزوف و التنبؤ ابلطلب يف السوؽ و تفسَت سلوؾ اؼبستهلك و التنبؤ بو

  تغيب العاملُت و أتثَتىا على اإلنتاج.اجياد عالقة رايضية بُت

إف االفًتاض األساسي ؽبذه اؼبدرسة ينطلق من كوف أف الرايضيات و األساليب الكمية ديكن أف  

تستخدـ يف ربسُت نوعية القرارات و حل اؼبشكالت يف اؼبؤسسات االقتصادية. لقد زاد استخداـ ىذه 

 .يف تكنولوجيا اؼبعلومات و اغباسوب و الربؾبيات األساليب حديثا خاصة بعد التطورات اليت حصلت
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 االنتقادات:

ؼبساعدة اإلدارة يف  أكثر من أسلوب فقط النظرية الرايضيةلكن بعض أىل االختصاص ال يرى يف  

بعض ادلتغريات ، و أف ىناؾ ال يرقى ليكون نظرية إدارية متكاملةوضع حلوؿ ؼبشاكلها اإلدارية و 

للعاملني و الثقة  معادالت رايضية مثل الروح ادلعنويةأو وضعها يف  عدداي اليت من الصعب ترمجتها

و الود و احلب و الكره، ألن ىذه ادلتغريات ترتبط ابدلشاعر اإلنسانية اليت ال ديكن حتويلها إىل 

و تؤثر بشكل مباشر و غَت مباشر يف أداء اؼبنظمات. جاء تطور النظرية الكمية نتيجة األحباث  أرقام

 أجريت يف اغبرب العاؼبية الثانية و اليت من خالؽبا حاولت بعض الشركات االستفادة من األساليب اليت

اليت استخدمت يف إدارة اعبيش و تطبيق األساليب الكمية على اؼبشكالت العسكرية خصوصا اؼبتعلقة 

 إبصابة األىداؼ الثابتة و اؼبتحركة و ابلنقل و التخزين و التموين و التوزيع.

 لثا: النظرية ادلوقفية أو الظرفية:اث

اؼبدرسة الكالسيكية اليت كانت  خبالؼتعترب اؼبدرسة اؼبوقفية مسامهة نوعية متميزة يف اؼبدارس اغبديثة، 

 One best way) ( تبحث عن النموذج األفضل والوحيد اؼبطبق يف صبيع اؼبنظمات أو ما مصطلح عليو

كل منظمة ديكن اعتبارىا نظاما فإف النظرية اؼبوقفية ترى أبف  أفضل طريقة إلدارة اؼبنظمة. أي لتيلور

ىناك سلوك  أو ظرف لكل موقف، و أف ابيئتهو  اخصائصهو ىذا يف  متفردا ال يقبل التعميم

 ،التكنولوجيا ادلستخدمة ،البيئة ،حجم ادلنظمةمثل  يتأثر ابلعديد من العوامل ألنو إداري يالئمو
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و غَتىا. ترى ىذه النظرية أبف لكل موقف معُت حل مناسب  اتيجياتنوع اإلسرت  ،طبيعة األفراد

 الذي قد ال يكوف مالئما لظروؼ أخرى، و ما يربر ىذا اؼبوقف أف لكل منظمة ظروفها اػباصة اليت ىي 

 

 

 

 

 

 حوصلة اؼبتغَتات الناذبة عن كل من البيئة الداخلية و البيئة اػبارجية. إف وجود طريقة إدارية مثلى ديكن

 استخدامها يف كل األزمنة و كل اؼبنظمات إمنا يتعارض مع اغبقيقة اؼبوضوعية للعمل اإلداري.

  école sociotechnique :رابعا: مدرسة النظرية االجتماعية التقنية

ىذه اؼبدرسة حوصلة أو خالصة للمدرسة الكالسيكية و مدرسة العالقات اإلنسانية يف آف واحد،  تعترب  

الشخصي. أما النظرة التقنية يقصد هبا ماعية يقصد هبا اعبانب اإلنساين و النفساين و فالنظرة االجت

اعبانب اإلنتاجي و الكمي و العقالين.  فحسب ىذه اؼبدرسة أف اؼبشاكل اإلدارية جيب أف ربلل من 

اـ وجهة نظر تقنية واجتماعية يف نفس الوقت ألف منظمة األعماؿ أو اؼبؤسسة االقتصادية تعترب كنظ

حسب ىؤالء   E.A.Trist/  K.W.Bamforth/ F.E.Emery/A.K.Rice من أىم الباحثُت يف ىذه اؼبدرسةمفتوح. 

اؼبفكرين أف أي مشكل متعلق ابإلدارة أو التسيَت جيب أف يدرس أو حيلل من خالؿ تشخيص متعدد 

 .diagnostique multidisciplinaire اجملاالت الدراسية

ات ظهر اذباه علمي حيلل اؼبنظمة على أهنا إجابة لتناقضات احمليط، فحسب يف بداية الستين ملحق إظايف:
A.Chandler   فإف بنية اؼبنظمة تتطور لتتوافق مع اإلسًتاذبية.  أما ابلنسبة ؿJ.Woodward  رى أف بنية ت

ا. يف حُت أف  اؼبنظمة ؽبا عالقة ابلتكنولوجية اؼبستعملة و درجة تعقدىا، و اليت تعترب شرط أساسي يف تنافسيته
Lawrence & Lorsch   يستخرجوف أمهية توافق البنيات مع تعقد و تغَتات احمليط. إف بنية كل منظمة تتطور

 حبسب ؿبيطها الغَت أكيد اػباص هبا. إف توافق البنية مع احمليط و كذلك نوعية اندماجها ربدد فعالية اؼبنظمة.
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 القرار:  مدرسة نظريةخامسا:   

 James March . Richard Cyertفكرين يف ىذه اؼبدرسة قبد كل مناؼبمن أىم  أىم  مفاىيم ادلدرسة :   

Herbert Simon. . بتحليل ادلنظمة على أهنا مكان أين تؤخذ فيو سلتلف إف مدرسة نظرية القرار تقـو

ات اليت أدت إىل ىذا االختيار حتليل ادلراحل أو اخلطو ينبغي  اؼبؤسسة. لفهم أي قرار يف القرارات

.  خبالؼ اؼبدرسة الكالسيكية اليت تبحث عن العقالنية وكذلك التصرفات و التأثريات الناجتة عنو

متخذ القرار يف مجيع ادلستوايت ، ففي نظرية القرار يتميز  )ألهنا تعترب اؼبنظمة نظاـ مغلق(اؼبطلقة

 مراحل اختاذ القرار ابإلضافة وامل نفسية تدخل ضمنعنظرا لعدية  ابلعقالنية النسبية أو احملدودة

يرفض النظرة اآللية لتيلور و فايوؿ، حيث أنو يف بداية   Herbert Simon إف .احمليط ادلتغري ابستمرار

  اػبمسينيات قاـ بتحليل خطوات ازباذ القرارات يف اؼبنظمات واقًتح مفهـو جديد ىو العقالنية احملدودة

la rationalité limitée  :مث يبُت أف العقالنية تعترب ؿبدودة لثالثة أسباب 

 إف متخذ القرار ال ديكن اإلطالع أو معرفة كل اؼبعلومات الختيار القرار  :توفر ادلعلومة اشكالية

 بشكل جيد وعقالين، ألهنا قد تكوف غَت متوفرة أو ابىظة الثمن.

وامل النفسية و سلوكيات متخذ القرار تؤثر على م و األىداؼ و العإف نظم القيّ  :دوافع متخذ القرار

 قراراتو.

إف ردود األفعاؿ و مواىب و معارؼ متخذ القرار قد تنقصو من فهم الوضعية قدرات متخذ القرار  :

 بشكل جّيد. 
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 اليت إف أمهية اؼبسامهة .القرارات يف ظروؼ العقالنية احملدودة، اليت تعترب متغَتة و غَت متكررة تُتخذ إذف

.  7978 لفهم منظمة األعماؿ استحق عليها جائزة نوبل يف االقتصاد سنة  Herbert Simon قدمها

 :" Simon فحسب، l’autorité ةالسلطوي دبفهـو الثالثة الذين مّت ذكرىم ارتبط اظبهم إف كل من األساتذة

ة عنها من خالؿ التنظيم الغَت ىي قدرة ازباذ القرارات اؼبقبولة من طرؼ اعبميع". فقد درسوا النتائج اؼبًتتب

الرظبي و العوامل االجتماعية. فلقد بّينوا أف ىذا النوع من ازباذ القرار لو عالقة ليس فقط دبعايَت أقل 

عقالنية ولكن أيضا بوضعية احملفزات و إدراؾ احمليط، فاػبالفات ال تنشأ فقط من سوء  العالقات بُت 

للمحيط فبا يتطلب ال مركزية ازباذ القرار. إف اؼبؤسسة ىي منظمة  أيضا من اإلدراؾ السيئاألفراد و لكن 

 معقدة حيث القرارات تعترب شبرة مشاورات و موضوع التمرُّف اعبماعي.

 الياابنية: )اإلدارة الياابنية(: (Z) سادسا: نظرية

االىتمام تستند إىل يف أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية، قدمت اؼبنظمات الياابنية فلسفة جديدة يف اإلدارة  

، و قد ساعد يف ذلك طبيعة اجملتمع الياابين و تقاليده، فبا تشجيع العمل اجلماعيو  ابلعنصر البشري

دفع ابؼبنظمات الياابنية إىل االىتماـ هبذه اػبصائص و غرسها يف نفوس العاملُت لتعزيز الوالء للمنظمات. 

يال ػبصائص اؼبنظمات يرتكز على ؾبموعة من اؼببادئ ربل  (William Ouchi) يف أوائل الثمانينات قّدـ

كنظرية جديدة لإلدارة األمريكية) كونو قد زّبرج من اعبامعات األمريكية و عاش فيها   (Z)ظباىا نظرية 

خصائص اإلدارة الياابنية ديكن أن يؤدي إىل حتقيق النجاح مّدة من الزمن( إدياان منو أبف تطبيق بعض 

يف اإلدارة أسلواب مكمال و ديثل حال توافقيا بُت  (Z)نظرية . تعد ري ايابنيةيف منظمات و بيئات غ
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. تقتضي ىذه النظرية أف اإلدارة الياابنية سبارس نشاطها بنوع من التكّيف االجتماعي (Y)و  (X)نظرييت 

 داخل اؼبنظمة.

 السمات العامة للنظرية الياابنية يف اإلدارة:

الذي يعيش فيو الفرد و ديارس نشاطاتو الفكرية و  ة كمجتمع مصغرادلنظمتعترب :الصفة العشائرية

 .تعتب مرجعية لوالعملية و االجتماعية، فهي 

:و  بتأمني حياة كردية لعّماذلاانطالقا من الصفة العشائرية، تشعر اؼبنظمة أبهنا معنّية  األلفة و ادلودّة

فبا حيفز العامل على بذؿ  اإلدارة و العمالخيلق عالقات ادلوّدة بني سبارس ذلك على كبو عملي فبا 

 ؾبهود إضايف.

ال شك أف الزايدة يف اإلنتاج سوؼ تعود على اعبميع دبردود اجيايب و فائدة. :ادلصلحة ادلشرتكة 

تعترب اؼبعايَت اؼبوضوعة يف اؼبنظمات قواعد مطبقة على صبيع العاملُت على السواء. :العدالة يف التعامل 

 إلداري:خصائص العمل ا

تتبع اإلدارة الياابنية أسلوب صباعات العمل، فكل فرد ينتمي عبماعة معينة مكلفة  :اإلدارة اجلماعية

 ابقباز مهمة ؿبددة و تقـو ىذه اعبماعات من خالؿ التعاوف إبدارة العمل ابؼبشاركة.

قرار إبعطاء حيث يساىم صبيع اؼبدرين بعد اطالعهم على ال :األسلوب اجلماعي يف اختاذ القرار

 رأيهم يف ذلك، و ىم ابلتايل مسئولوف عن تنفيذ القرار بشكل عملي و اؼبسؤولية االجتماعية تقع عليهم.
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و ذلك بقناعة اإلدارة دبعرفتهم الدقيقة ابألفراد العاملُت معهم،  :السلطة الواسعة للمشرفني ادلباشرين

  جيههم ابلشكل الصحيح.فاؼبشرؼ يعرؼ كيفية انتقاء العاملُت لديو و كيفية تو 

 
 

 

 

 



 

 الفصل الثالث : 

  ةنظام املعلومات اإلداري

 
 

 



 الفصل الثالث : نظام ادلعلومات اإلدارية

 

66 

 

 :دتهيد 

عندما يكون زليط ادلنظمة مستقر واثبت، فإن مديري ادلنظمة لديهم عدة اختيارات بسيطة وشلكنة، ولكن 

عندما يصبح احمليط غًن مستقر، متغًن ومعقد بسبب شّدة ادلنافسة فإن ادلعلومة يف ىذه احلالة تصبح أداة 

 ضرورية الختاذ القرارات. 

 لتخصصات اليت تدمج بيت ختصصٌن:تعترب نظم ادلعلومات اإلدارية من ا

 

 

 

 

 

 

 

 

ديكن القول أن نظم ادلعلومات اإلدارية ىي عملية توظيف التقنية يف خدمة األعمال اإلدارية و تنظيمها و 

 تطويرىا، و مساعدة أصحاب القرار ابختاذ القرارات بكفاءة و فعالية.

 

 العلوم اإلدارية علم نظم ادلعلومات

 .تقواعد البياان -
 الشبكات. -
 الربجميات. -
 ادلعدات. -
 األفراد. -

ختصص واسع يشمل ادلهام اإلدارية 
من ختطيط و تنظيم و توجيو و مراقبة 

 و اختاذ القرارات
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 :تعريف ادلعلومة  (1

يتداول اليوم يف الكثًن من البحوث و ادلنشورات مصطلح شارة أنو قبل اعطاء تعريف للمعلومة جيب اإل 

عرفها العامل، فبعد اقتصاد يفيعترب ىذا ادلفهوم، اثلث ثورة  ،(économie nouvelle) ""االقتصاد اجلديد

 الفالحة الذي يعتمد على األرض و الطبيعة، و الثورة الصناعية اليت تعتمد على الطاقة، ظهر اليوم ما

الذي يرتكز أساسا على ادلعلومة. فادلعلومة بدأت أتخذ الصدارة يف  عرفةقالقصصاد ادلابيسمى 

سواء هبياكلها أو االقتصاد اجلديد  حبيث يعيش العامل اليوم عصر ادلعلوماتية الذي انعكس على ادلنظمات 

رًا من عناصر و عنص  أصبحت ادلعلومات موردا أساسيا من موارد ادلنظمة،إذ  طريقة اختاذ القرار فيها

استخدام نظم ادلعلومات يف سلتلف اجملاالت و على وجو اخلصوص يف رلال إدارة األعمال و  يتم .اإلنصاج

البياانت قبل الدخول يف التفاصيل، ال بدا من التفريق بٌن العديد من ادلصطلحات مثل:   ىذا ما يهمنا.

 .و ادلعلومات و ادلعرفة

يف شكل أرقام أو كلمات أو صور أو رموز  حلقائق غري منظمة،جمموعة من اىي   Data :البياانت  -

و  هانيديكن ختز   .قال تعطي معىن و هي منفردةو يتم مجعها دون اجراء أي تعديل أو تفسًن أو مقارنة 

عن طريق وسائل اقالدخال كالفأرة و لوحة  ادلادة األولية اخلام اليت تدخل كمدخالتفهي   هافيصنت

 ، ليتم معاجلتها لتعطى معلومات على شكل سلرجات. ننرنتادلفاتيح، أو شبكة اقال

حتليلها و تنظيمها بشكل يسمح بياانت دتت معاجلصها و تصنيفها و ىي  information :ادلعلومات -

لذلك ىي ادلواد ادلصنعة اجلاىزة لالستخدام. ، أصبحت ذات معىناستخدامها و االستفادة منها حيث 
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إن اختاذ القرار اإلداري حيصاج . قال تكون صاحلة و مفيدة قالختاذ القرار البياانت قبل معاجلصها قدفإن 

 .إىل أن تصحول البياانت إىل معلومات

 knowledge :ادلعرفة -

 حيث يصكون الفهم، إن ادلعرفة ما هي إقال حتّول البياانت إىل معلومات و مزجها ابخلربات و الدراسة

مارسة. كما ديكن تعريف ادلعرفة ىي حالة الفهم و االدراك عن طريق التعّلم و ادل البشري حلقيقة شيء ما

، و ليس رلرد أن يشعر هبا، ألن ما نعرفو أو ينبغي أن نسصنصج ادلعرفةو ىي أبعد من رلرد اإلحاطة و 

  نفكر فيو ىو ادلعلومات.

 احلاسوب

 

 

 

 :يشرح كيف أن البياانت بعد معاجلتها تصبح معلومات مثال على ذلك

 األوىل)ل.م.د(، عبد اذلادي، كلية العلوم االقتصادية، طالب، تلمسان. متفوق، السنة

 بعد تنظيم ىذه البياانت ضلصل على ادلعلومة التالية:

و كلما أدخلنا بياانت  عبد الوىاب طالب متفوق يف قسم)ل.م.د( بكلية العلوم االقتصادية بتلمسان.

 ن لدينا ابلتايل معرفة كافية عن طالب ىذه الكلية.أكثر استطعنا احلصول على ادلزيد من ادلعلومات، لتتكوّ 

 بيانات 
Data 

 معلومات
information 

 المعرفة

Knowledge 
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،= بعد ادلعاجلة و اعادة ترتيب ىذه البياانت ضلصل على 12، 11، 2رلموعة بياانت: +، مثال أخر:  

 . و تتشكل لدينا معرفة.12=11+2نتيجة تشكل معلومة: 

مات و علم و ثقافة. فنتيجة دلس مثال عن ادلعرفة: ادلعرفة ىي حصيلة ما ديتلكو الفرد أو ادلنظمة من معلو 

 جسم شديد احلرارة ضلرتق، لكن ابلنسبة للطفل فليس لديو معرفة.

 مثال أخر، عندما نقرأ كتاب معٌن فتتكّون لدينا معرفة من خالل ادلعلومات اليت قرأهنا.

علومات مثال اخر: التدخٌن مضر ابلصحة مسبب للسرطان، تعترب معرفة، ىذه ادلعرفة من أين أتت من ادل

 اليت مت مجعها من ادلدخنٌن و األطباء و اخلرباء اليت أثبتت أن التدخٌن مضر ابلصحة.

 و شلا سبق نستنتج أن الفرق بٌن البياانت و ادلعلومات يتمثل كاأليت:

 البياانت مادة خام يصعب اختاذ القرارات على ضوءىا. -

 ا.ادلعلومات مادة دتت معاجلتها تسمح ابختاذ قرارات على ضوئه -

 .تتحّول البياانت إىل معلومات بعد إجراء ادلعاجلات عليها -

 :ألبرز الباحثني تعريف ادلعلومةبعض 

ادلعلومات على أهنا:" تُعرّب عن مالحظة أو حقيقة أو إدراك أو أي شيء يستخدم  (H.C Lucas)يعّرف 

و يلجأ  .أو اجلماعة"يف تقليل عدم التأكد ابلنسبة حلالة ما أو حدث معٌن و يضيف معرفة إىل الفرد 

البعض أحياان إىل تعريف ادلعلومات على أهنا بياانت دّتت معاجلتها، لكن يعترب التعريف انقص، ألن رلرد 

القيام مبعاجلة البياانت قد ال حيوذلا إىل معلومات، ألن معيار التفرقة بينهما يقوم على ما مدى منفعة 

  .ادلعلومات خاصة يف اختاذ القرارات
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:" البياانت اليت ديكن أن تغًن من تقديرات متخذ ادلعلومات على أهنا  (Joël S. Demski)يعرف

فًنى أن ادلعلومات" عبارة عن معرفة مشتقة من تنظيم و حتليل البياانت،  (M M. Stone) . أماالقرارات"

 أي أهنا بياانت ذات منفعة يف حتقيق أىداف ادلؤسسة".

قة بٌن البياانت و ادلعلومات ىي كالعالقة بٌن ادلادة اخلام و ادلنتج من التعاريف السابقة يتضح أن العال

     التام الصنع. و أن ىذه البياانت ال تعترب معلومات إال إذا غًّنت من معرفة متخذ قرار معٌن.

 أمهيصها:  (2

، إن السمة األساسية للعصر الذي نعيش فيو ىي انتشار ادلعلومة بشكل سريع يف سلتلف جوانب احلياة

لقد أصبحت حتتل مكانة جوىرية يف كل مستوايت ادلنظمة ألهنا مبثابة الدم الذي يزّود نشاط اجلسم. 

فادلعلومة أصبحت عنصر مهم و أساسي لكل قرار اقتصادي أو سياسي أو إداري أو اجتماعي. لكن ال 

انتقائها لضمان اختاذ  يكفي توفًن ادلعلومات بقدر ما هتم القدرة على االستفادة منها من خالل حتليلها و

إن ادلعلومة أصبحت تعترب مادة أولية ضرورية ابلنسبة للمنظمة قرارات سليمة يف سلتلف ادلستوايت. 

و ابلصايل ختفيض أو الصقليل من تردد أو  شكوك  للتقليل من التغًنات الناجتة عن احمليط الغًن مستقر

ال وإمكانية معاجلتها و ختزينها و إرساذلا كما وعليو جيب أن تكون ادلعلومة سهلة ادلن ،صاحب القرار

حيصاج ادلدراء إىل جيب أن تكون ادلعلومة موثوق فيها لكي تستطيع أن تعكس الواقع بشكل دقيق. 

 ، حبيث تتصف ابلسمات التالية:معلومات جيّدة يف مجيع األوقات لكي تكون مفيدة للقرار
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 :ة إذا جاءت يف الوقت ادلناسب الذي تربز احلاجة تكون ادلعلومات ذات قيمة كبًن  الصوقيت ادلناسب

 إليها، ألن قيمتها النفعية تتناقص مع الوقت، و ابلتايل ىي خسارة يف اجلهد و الوقت.

 ية.وثوقادل، كل قرار انجح يتوقف على دقة ادلعلومة و مصداقيتها و الدقة و ادلصداقية و الثقة  

 كاملة و كافية دلوضوع القرار. 

 يقة الصلة ابدلوضوعمالئمة أو وث. 

  .سهلة الفهم و واضحة دلصخذ القرار 

 أنواع ادلعلومات و تصنيفها: (3

إن ادلدير قبل أن يتخذ أي قرار البد من مجع ادلعلومات من سلتلف ادلصادر وادلصاحل، فهي متعددة 

 األشكال:

 :ادلعلومات الرمسية و ادلعلومات الغري رمسية ( أ

 تصضمن القوانني ادلُنظمة طبيعية لنظم ادلعلومات يف أي منظمة و ىي ادلخرجات ال :ادلعلومات الرمسية

 ...للمؤسسة و العقود و ادليزانيات

 تصضمن اآلراء و األفكار و اخلربات و اإلشاعات اليت تعصمد عليها و ىي  :ادلعلومات الغري رمسية

رة االعتماد عليها ، لكن جيب التنبيو إىل خطو اإلدارة كمصدر و تصلقاها ادلنظمة من جهات غري رمسية

 بكثرة.
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 تصنيف ادلعلومات وفقا لطبيعصها الوظيفية: ( ب

يرتكز ىذا التصنيف على أساس أن ادلعلومات قد ختتلف حسب اختالف متطلبات الوظائف يف ادلنظمة، 

كاإلنصاج و ، مثال كادلعلومات ادلتعلقة بوظائف ادلنظمة، يكون الدافع قالسصخدامها وظيفيحبيث 

 ية و الصموين...الصسويق و ادلال

 و ىناك ثالث رلموعات. :تصنيف ادلعلومات وفقا للزمن اخلاص هبا ( ت

 ادلعلومات التارخيية: و ىي اليت ختص الفرتات السابقة. -

 ادلعلومات الرقابية: و ىي اليت تعكس الوضعية احلالية أو الفعلية. -

 ادلعلومات التخطيطية: و ىي اليت تتعلق ابدلستقبل أي التوقعات. -

 :ادلعلومات إىل وصفية و مصغريةتصنيف  ( ث

ىي ادلعلومات ادلتعلقة ابدلصدر مثل: ادلعلومات اخلاصة ابدلستهلكٌن و  :ادلعلومات الوصفية -

 البائعٌن و ادلوظفٌن) ذلا عالقة وثيقة بوجودىم(.

وىي ادلعلومات اليت تعكس الوضع احلايل الناشئ من تصرفات معينة مثل:  :ادلعلومات ادلتغًنة -

 .لمة أو مبيعات فرتة سابقةأوامر مست
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 مصادر ادلعلومات:   (4

، و من ادلهم اليت تسصخدم يف اختاذ القرارات ميكن احلصول عليها من خمصلف ادلصادرإن ادلعلومات 

على ادلديرين أن يكونوا منتبهٌن دلختلف مصادر ادلعلومات، ألهنم قد يهملون بعضها لعدم إدراك أمهيتها 

 ال عندما تنشأ بعض ادلشاكل. و ادلصادر ادلعلوماتية نوعان:   أو عدم التفكًن فيها إ

 :ادلصادر األولية أو رئيسية  -

ذلا أمهية أكثر من ادلصادر الثانوية جتمع ىذه ادلعلومات لدراسة مشكلة زلددة و تعتمد على ادلالحظة و  

 التجارب و البحث ادليداين و التقدير الشخصي.

 : ادلصادر الثانوية -

ات اليت جتمعها ادلنظمة أو جهة أخرى ذلدف عام أو خاص، مثل معلومات الشركة و ادلصادر ىي ادلعلوم

 اخلارجية و ادلطبوعات و ادلنشورات و األجهزة احلكومية.

 :ادلصادر داخلية -

أمهيتها تكمن يف وضع تشخيص داخلي دلختلف  علومات اليت جتمع داخل ادلنظمة وو ىي كل ادل 

  و تقييمها. ادلصاحل ادلنظمة

 :ادلصادر اخلارجية  -

و ىي كل ادلعلومات اليت تتحصل عليها من خارج ادلنظمة و تسمح ذلذه األخًنة على أن تكون على  

 إطالع دائم بقدرات التنافسية للمنظمات األخرى.
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لك ىناك كذلك مصادر عمومية) مثال وزارة ادلالية(، مهنية) الغرفة التجارية(، خاصة)جرائد متخصصة( كذ

 ىناك مصادر دولية) االحتاد األورويب(.

 أتثري تكنولوجيا ادلعلومات على ادلهام اإلدارية: (5

لقد غًنت تكنولوجيا ادلعلومات بشكل كبًن طبيعة ادلمارسات اإلدارية من خالل أتثًنىا على وظائف 

ها و تقييمها و ادلدير، حيث أن القدرة اليت أاتحتها تكنولوجيا ادلعلومات يف مجع ادلعلومات و حتليل

إيصاذلا سامهت بشكل كبًن يف حتسٌن األدوار اإلدارية سواء ادلتعلقة منها ابلقرارات أو العالقات بٌن 

 أن ادلمارسة اإلدارية من خالل الصخطيط و الصنظيم و القيادة واألفراد أو االتصاالت.  ىذا يعين 

ىذا شلا زاد من الفرص ادلتاحة أمام اإلدارة  حتسنت كثًنا بفعل استخدام ادلدراء للمعلومات و الرقابة قد

لنجاح أفضل يف بيئة األعمال احلالية. إن تعدد ادلعلومات ذلا ارتباط بتعدد احلاجيات فهي مستعملة يف 

مجيع مستوايت ادلنظمة، كما جيب على ادلنظمة تسيًن وتنظيم دوران ادلعلومات يف مجيع ادلستوايت األفقية 

 كل منظم داخل ادلنظمة يسمى نظام ادلعلومات.أو العمودية بواسطة ىي

 نظام ادلعلومات اإلداري:  (6

 :مفهوم نظام ادلعلومات 

 من الناحية الفنية: ( أ

ديكن تعريف نظام ادلعلومات من الناحية الفنية على أساس أنو:" رلموعة من اإلجراءات اليت تقوم جبمع   

قرار و الرقابة يف التنظيم". كما ديكن تعريفو على و اسرتجاع و ختزين و توزيع ادلعلومات لتدعيم اختاذ ال

أنو:" ىو شبكة معقدة من العالقات ادلهيكلة و ادلكّونة من البشر و اآلالت و اإلجراءات من أجل إنتاج  
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تدفقات مرتبة من ادلعلومات ادلالئمة اآلتية من ادلصادر الداخلية و اخلارجية و ادلوجهة لتصميم القرارات. 

و تكوين ادلعلومات من خالل ثالثة أنشطة رئيسية: ادلدخالت و العمليات التشغيلية و و يتم إنتاج 

 ادلخرجات. و الشكل ادلبٌن أدانه يلخص مكوانت نظام ادلعلومات من الناحية الفنية.

 التنظيـــم 

 

 

 التغذية ادلرتدة       

 البيئة                            

 :وظائف نظام ادلعلومات

 :أربعة وظائفال بدا أن حيقق ، ع نظام ادلعلومات إصلاز أدوارهليستطي

إذن الوظيفة األوىل لنظام ادلعلومات ترمي إىل مجع، تصنيف و تكثيف مقدار معترب  :مجع ادلعلومات -

 من ادلعطيات يف انتظار معاجلتها الحقا.

ًنة من ادلعلومات بشكل إن تطور التكنولوجيات ادلعلوماتية يسمح بتخزين كمية كب ختزين ادلعلومات: -

 دائم واثبت يف الوسائل التقنية كاألقراص.

إن ادلعاجلة تعترب الوظيفة األكثر أمهية يف نظام معلومات ألهنا حتول ادلعلومة من  معاجلة ادلعلومات: -

 شكلها الغًن النافع إىل معلومة ديكن استعماذلا من طرف ادلديرين الختاذ القرارات.

 inputادلدخالت 
 عمليات، تصنيف
 ترتيب و حساب

 

 outputادلخرجات 
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إن نظام ادلعلومات جيب أن يسهر على دوران ونشر ادلعلومات اليت قد  :ماتدوران وتوزيع ادلعلو   -

 .تكون تصاعدية و تنازلية أو أفقية

 :من الناحية اإلدارية أو الصسيري ( ب

من ادلنظور اإلداري تعترب نظم ادلعلومات أكثر من رلّرد نظام مدخالت و عمليات حتويلية و سلرجات،  

ة" حّل دلشكل تنظيمي و إداري مبين على تكنولوجيا ادلعلومات دلواجهة بل تعترب نظم ادلعلومات اإلداري

 التحدايت ادلفروضة من البيئة".

 نظام ادلعلومات اإلدارية

 

 

 

 

 لتحقيق التكامل بٌن       تتكون ادلعلومات من    اختاذ القرارات بصدد                    

 ت سلتارة و منظمة   التخطيط و التنظيـم سلتلف كل أنشطـة       بياان                   

 ادلؤسسة من خـالل      الستخدامها يف اختـاذ   و التوجيو و الرقابـة                   

 تداول ادلعلومــات      القــــــرارات                  

 

 

 نظام ادلعلومات اإلدارية

 اإلدارية المعلومات النظام
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 :أنواع نظم ادلعلومات اإلدارية

 ربعة مستوايت كما يلي:ديكن تصنيف أنواع ادلعلومات اإلدارية تبعا أل 

 :ىي نظم ادلعلومات اليت تّدعم أنشطة التخطيط الطويل األجل و  نظام ادلسصوى اإلسنراتيجي

 مواجهة التغًنات يف البيئة اخلارجية.

 :ىي نظم ادلعلومات اليت صمّمت لتدعيم متابعة و رقابة اختاذ القرارات و  نظام ادلسصوى اإلدارية

اإلدارة الوسطى، و ىدفها الرئيسي ىو التأكد من أن األنشطة تنفذ األنشطة اإلدارية دلديري 

 بصورة جيدة.

 :ىي نظام ادلعلومات اليت تّدعم األفراد ذوي مستوى ادلعرفة و ادلتعلمٌن و  نظام مسصوى ادلعرفة

 ديكن ذلذه النظم أن تّدعم و حتسن من إنتاجية ادلهندسٌن.

 :اليت تراقب عناصر النشاط و التحّوالت يف  ىي نظام ادلعلومات نظام ادلسصوى الصشغيلي

 التنظيم.

 و كمثال منوذجي لوظيفة حتتوي على كافة أنواع ادلعلومات اإلدارية صلد وظيفة ادلبيعات:

ابلنسبة لنظم ادلستوى اإلسرتاتيجي: يعمل نظام ادلعلومات ابلتنبؤ ابدلبيعات خالل السنوات  -

 األربعة أو اخلمس القادمة.

 داري: يتابع حجم ادلبيعات شهراي حسب ادلناطق البيعية.نظم ادلستوى اإل -

 نظام مستوى ادلعرفة: يساعد يف تصميم الفتات الرتويج اخلاصة ابدلنتجات. -

 نظام مستوى التشغيلي:تسجيل أرقام ادلبيعات اليومية.    -
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 اقالتصاقالت داخل ادلنظمة: (7

التنفيذيٌن و أعضاء اإلدارة العليا و تتم عملية االتصال يف كل ادلستوايت التنظيمية بٌن ادلديرين  

 ،اجلماعات االستشاريٌن و ادلوظفٌن و ادلشرفٌن و العاملٌن بشكل مستمر لنقل ادلعلومات بٌن األفراد و

ىي مبثابة خطوط تربط أوصال  لذلك إن االتصال ديثل شبكة تربط كل أعضاء التنظيم بعضهم ببعض.

 ا ديناميكيا.البناء أو اذليكل التنظيمي ألي منشأة ربط

 تعريف اقالتصال:  ( أ

االتصال على أنو" إرسال و حتويل للمعلومات من ادلرسل إىل ادلستقبل مع ضرورة  (H.Knoots) لقد عّرف

فقد عّرف االتصال على أنو" تبادل   (William New man)أما  فهم ادلعلومات من قبل ادلستقبل".

و يتضح شلا سبق أن االتصال ىو عملية فأكثر". احلقائق و األفكار و اآلراء و العواطف بٌن شخصٌن 

، و على ىذا األساس فإنو ال ديكننا إيصال ادلعلومات من أي شخص يف اذليكل التنظيمي إىل عضو آخر

" بدون اتصال قال توجد هناك   (H. Simon) و كما يقول   .تصور تنظيم أو إدارة بدون اتصال

اليت سصبىن عليها القرارات و بدوهنا قال توجد قرارات منظمة"، فاقالتصال ضروري إليصال ادلعلومات 

ديكن اقرتاح التعريف التايل لالتصال:" ىو عملية نقل ادلعلومات من طرف  .أو يكون قرار غري مناسب

ألخر حبيث يسمى الطرف األول ادلرسل و الطرف األخر ادلستقبل عن طريق وسيلة تسمى قناة 

 االتصال".
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عناصر عملية االتصال يف نطاقها الضيق تشتمل على أربعة عناصر إن عناصر عملية اقالتصال:  ( ب

الناحية العملية فإن عملية االتصال أساسية ىي ادلرسل و الرسالة و قناة االتصال و ادلستقبل و لكن من 

اتصل معناه أذاع أو أشاع عملية أكثر تعقيدا و تشعبا و حتتوي على أكثر من متغًن ديكن أن يؤثر فيها. 

 معلومة هبدف ربط عالقة بٌن ادلرسل وادلرسل إليو. أو أرسل

  :قد يكون شخص أو رلموعة من األشخاص أو أي شكل من أشكال ادلنظمات مثل اجلمعيات  ادلرسل

 أو الدولة، و ىو الطرف الذي يقدم ادلعلومات، حيث يصيغ الرسالة و حيدد مضموهنا. 

 النرميز )(codage: هوم للمعلومة ادلرسلة، الرتميز ىو تدوين ادلعلومة من الضروري إعطاء معىن واضح ومف

وتنتقل الرسالة عرب قناة االتصال على شكل رموز مفهومة على شكل رمز يقرأ من طرف ادلرسل إليو. 

، جيب االنتقال من معلومة حتوي رمزا ) مبعىن إذا أخذت على حدا ال ومتفق عليها بٌن ادلرِسل وادلستقِبل

رلموعة تعليمات ذلا مدلول للمرسل إليو. و ديكن أن يعرب عما يريد نقلو لآلخرين يكون ذلا أي معىن( إىل 

 ابستخدام: 

الرموز كاستخدام اخلطوط و العالمات الرمزية ادلكتوبة مثل عالمة االستفهام اليت تدل على االستغراب  -

 أو التساؤل.

على شكل مجل و عبارات الكلمات و ادلعاين و تتم ابستخدام اللغة شفوية أو حتريرية، و تكون  -

 مكتوبة أو مسموعة أو مرئية.
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 :و ىي رلموعة ادلعاين اليت يرسلها ادلرسل للمستقبل عرب قناة االتصال و ىي تشكل موضوع  الرسالة

 االتصال.

 و تتضمن وسيلة االتصال اليت يتم استخدامها لضمان وصول الرسالة و تبادل ادلعلومات  :قناة اقالتصال

و ديكن أن تكون على شكل كتاب أو مذكرة أو زلادثة ىاتفية أو مباشرة أو عن طريق  بٌن طريف االتصال

 اإلذاعة أو التلفزيون...

 :و ىو الطرف الثاين مستقبل الرسالة و قد يكون شخصا أو رلموعة من األشخاص. مسصلم الرسالة 

 عانيها لتنفيذ مضموهنا، ألن ىذه ادلرحلة تتطلب فك رموز الرسالة و حتليلها و فهم م :حتليل رموز الرسالة

 أي خطأ يف حتليل الرسالة يؤدي إىل الفهم اخلاطئ و ابلتايل تفقد الرسالة غرضها.

 إن التغذية ادلرتدة فتشتمل على االستفسارات و األفكار اليت يرغب ادلستلم إيصاذلا  :الصغذية العكسية

 أجل ضمان التنفيذ الدقيق حملتواىا.إىل ادلرسل لتعزيز حالة إدراك وفهم الرسالة اليت استلمها من 

 

 

 

 

 

 
 



 

 الفصل الرابع :
املدير أو املسري   
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 من هو ادلدير ؟ (1

ىو ذلك الشخص الذي يستطيع القيام ابإلعمال و اصلاز ادلهام من خالل اآلخرين، فهو عنصرا رئيسيا يف 

العملية اإلدارية، حبيث يقوم مبجموعة من الوظائف كالتخطيط و التنظيم و توجيو اآلخرين و اإلشراف 

مسؤولية إدارهتا حبكم منصبو الوظيفي و ذلك لتحقيق عليهم و الرقابة على األفراد و األنشطة اليت يتحمل 

و إال فإنو يفقد صفتو   سلطة اختاذ القراراتالنتائج ادلتوقعة لألىداف ادلرسومة. و البدا أن يكون للمدير 

 كمدير و يتحول عمليا إىل منفذ فحسب.

رى يف ادلنظمة، و ادلدير على أنو:" أي شخص مسئول على ادلرؤوسني و ادلوارد األخ  (Stonner)فيعرف

 يصف ادلدير أبنو ادلخطط و ادلنظم و القائد و ادلراقب". 

و أي شلارسة السلطة(  احلق يف إمرة اآلخرين)إن ادلدير ىو أي شخص يشغل مركزا وظيفيا يعطيو 

. أو ىو أي شخص حيتل مركزا وظيفيا خيّول لو احلق يف شلارسة الوظائف توجيههم حنو إجناز هدف حمدد

 ادلتعارف عليها )اختاذ القرار، و التخطيط، و التنظيم و التوجيو و الرقابة(. اإلدارية

 

 

 

 ادلدير أو ادلسري
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 مستوايت ادلدراء أو ادلسريين: ( 2

 ديكن أن منيز ثالثة أنواع من ادلستوايت اإلدارية:

 :مدراء اإلدارة العليا

، أما عملهم ةاألداء الشامل للمنظم، و ىم مسئولون عن قمة اذلرم التنظيميديارسون مهامهم يف 

. تنسيق أنشطة اإلدارة الوسطىو  السياسات العامةو رسم  التخطيط االسرتاتيجياألساسي فيتمثل يف 

 و يبحثون عن الفرص اليت تؤدي إىل تطوير ادلنظمة  أمهية كبرية للبيئة اخلارجيةو يعريون 

 :مدراء اإلدارة الوسطى

موهنا أيضا)مدراء اإلدارة اإلشرافية( و اإلدارة العليا، بني ادلديرين القاعديني أو يس الوسطاءيلعبون دور 

من قبل اإلدارة العليا و يشغلون مناصب  مسئولون عن تنفيذ اإلسرتاتيجيات ادلرسومةىؤالء ادلدراء 
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دورهم يف تنظيم استعمال و مراقبة خمتلف رائسة األقسام الكبرية أو اإلدارات الرئيسية. كما يتمثل 

حسن سري التنظيم، يقضون معظم أوقاهتم يف كتابة التقارير و حضور االجتماعات و ، للتأكد من ادلوارد

إجراء االتصاالت و أتمني احلصول على ادلعلومات الضرورية و توزيعها على اجلهات ادلعنية مع تقدمي 

 الشرح واإليضاح.

 :ادلدراء القاعديون أو اإلدارة اإلشرافية

، و جيري على استعمال ادلوارد يف أدىن ادلستوايت التنظيمية، و يقومون ابإلشراف على ادلستخدمني

انتقاؤىم عادة ابلنظر خلربهتم و مهارهتم التقنية و ىم من قدامى العاملني الفنيني الذين أمضوا فًتة زمنية 

طويلة يف رلال العمل، حيث يتفوقون عن زمالئهم من حيث حسن األداء. أما مهمتهم فتتمثل يف التأكد 

اللم و من حيث  هام ادلوكلة دلرووسهم الذين ال امارسون اإلدارة أن تنفذ ابلشلل ادلناس أن ادلمن 

 ، و ىم يقضون معظم أوقاهتم مع ىؤالء ادلرؤوسون بغرض النصح و اإلرشاد.الليف و التوقيت

 أدوار ادلدير:(3

دف معرفة ما سلوك عدد من ادلسريين يف مستوى القمة خاصة، و ذلك هب (Henry Mintzberg)تتبع  

إذا كان ىؤالء يقومون فعال ابلوظائف ادلتعارف عليها من ختطيط و تنظيم و توجيو و رقابة. وجد أن 

 ادلديرين ال يؤدون ىذه الوظائف كلها، و قد الحظ أهنم يقومون بتمثيل أدوار معينة، و قد صنف

(Mintzberg) ر فرعية:أدوار ادلدير إىل ثالثة رلموعات تضم كل رلموعة منها أدوا 
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 : أدوار العالئقية أو الشخصية أو التفاعلية ( أ

 إىل ثالثة أنواع تضمن سري ادلنظمة بسهولة و يسر:  ه األدوارذو تنقسم ى 

 : دور الواجهة

الذي يقصد من خاللو إفهام اآلخرين أبن ادلدير ىو ادلمثل أو "صاحب األمر" يف وحدتو أو دائرتو، أو 

 تمثيل الرمسي للمجموعة اليت يًتأسها.مبعٌت آخر يرتبط ىذا الدور ابل

  دور القائد:

 ادلدير يقود اجملموعة و حيفز األفراد و يوجههم ابجتاه حتقيق األىداف.

  دور الرابط:

 حيث ديثل ادلدير أو ادلسري مهزة وصل بني وحدتو و بني ادلديرين و ادلسئولني اآلخرين.

 األدوار ادلعلوماتية أو اإلعالمية:  ( ب

 إىل دور ادلدير يف تسلم ادلعلومات و نقلها و توجيهها إىل اجلهات ادلعنية.و ىي تستند 

 :دور الراصد أو ادللتقط

 أي استالم ادلعلومات من مصادرىا ادلختلفة اليت تفيده يف إدارة شؤون وحدتو. 

 دور ادلوصل أو الناشر:

دارات داخل ادلنظمة لتعريفهم أي يقوم إبرسال ادلعلومات اليت حصل عليها إىل األفراد العاملني أو اإل 

 مبجرايت األمور عن طريق اللقاءات أو االجتماعات.
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 دور ادلتحدث أو الناطق الرمسي:  

ديارس ادلدير دور ادلتحدث أو الناطق الرمسي ابسم ادلنظمة أو اإلدارة اليت ديثلها لنقل ادلعلومات ادلراد 

 إيصاذلا إىل أفراد أو جهات معينة خارج ادلنظمة.

 :األدوار القرارية ج(

ال  شك أن ادلعلومات ىي أحد أنواع ادلدخالت األساسية يف عملية اختاذ القرارات، و تتمثل ىذه  

 األدوار بقدرة ادلدير على استخدام ادلعلومات يف عمليات صنع القرار داخل ادلنظمة.

 دور ادلستحدث أو الرايدي

 ع و تطوير األفكار اجلديدة.الذي جيسد قدرة ادلدير على ادلبادرة و اإلبدا  

 دور معاجل ادلشاكل و االضطراابت

ديارس ادلدير دورا فاعال يف معاجلة ادلشاكل و االضطراابت يف ادلنظمة و اختاذ اإلجراءات التصحيحية  

 الالزمة.

 دور موزع ادلوارد

 يضمن كفاءة استخدامها. ديارس ادلدير دورا مهما يف توزيع ادلوارد) البشرية و ادلالية و ادلادية...( مبا 
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 ادلهارات ادلدير: (1

جيب أن تتوفر يف شخص ادلدير خاصة أن عامل  األدوار ادلشار إليها أعاله تتطلب مهارات متنوعةإن   

عامل الصعوابت والضغوطات والتحدايت ال ينتهي،  و مبا أن  اليوم مليء ابدلفاجآت و التغريات السريعة.

 . 1ارة الضغوط، وتقنيات حل ادلشكالت، فلكل داء دواء ولكل أزمة سلرجتعلم فنون إدينبغي على ادلدير 

. و أهنا القدرة أو القابلية على ترمجة ادلعرفة إىل أفعال ينتج عنها أداء متميز"و ديكن تعريف ادلهارة على:" 

 ديكن توضيح ادلهارات اليت ينبغي أن ديتلكها ادلدير كما يلي:  

 :ادلهارات الفنية

و األساليب ادلتخصصة يف رلال معني، كالقدرات  التقنيات و اإلجراءاتو ىي القدرة على استعمال   

، الذي يشًتط يف ىذه ادلهارات مهمة جّدا يف ادلستوايت اإلدارية الدنيااحملاسبية و اذلندسية وغريىا. و 

توجيو مرؤوسيو وحل  عليو، إذ بدون ذلك سيصعب قادرا على أداء العمل بكفاءة عاليةادلدير أن يكون 

يرتبط هذا النوع من ادلهارات يف أساسه ابلتعامل مع  ادلشكالت اليت تعًتضهم أثناء قيام بعملهم. 

األشياء ادلادية و العمليات أي القدرة على استخدام الوسائل و األدوات و اإلجراءات... واخلاصة 

 .ابجناز العمل

 

 

 
                                                           

) 
1
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 :ادلهارات اإلنسانية

ما يرتبط ابلتعامل مع األفراد و اجلماعات و قيادهتم و حتفيزىم و تشجيعهم على  و ىي تنطوي على كل 

االصلاز، و ىذا يتطلب من ادلدير أن يكون قادرا على إجادة االتصال اجلّيد و احملافظة على األفراد و 

 اجلماعات. ىذه ادلهارة تكون ذات أمهية كربى ابلنسبة دلديري اإلدارة الوسطى.

 دراكية أو ادلفاهيمية أو تنظريية:دلهارات اإلا 

و تشري إىل القدرة على التنسيق و حتقيق التكامل و الربط بني أنشطة و مصاحل ادلنظمة من خالل رؤيتها  

مبنظور مشويل.  فضال عن ىذا جيب أن يكون للمدير القدرة على التفكري الناقد و التحليل حبيث يستطيع 

ة من خالل تكامل مكوانهتا و أجزائها ادلختلفة. إن ىذه ادلهارات أن يشكل الصورة الكلية لعمل ادلنظم

 حتتاجها ادلستوايت العليا من اإلدارة أكثر من غريىا.

 اإلدارة العليا                   

 اإلدارة الوسطى                                 اإلدارة اإلشرافية

 فنية إنسانية إدراكية

 .الشلل يوضح خمتلف ادلهارات للمدرين يف ادلستوايت اإلدارية الثالث   

            فنية إنسانية إدراكية

 فنية سانيةإن إدراكية
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 :وظائف ادلدير (2

تشتمل العملية اإلدارية على رلموعة من الوظائف اإلدارية اليت يؤديها ادلدير من أجل توحيد جهود 

سهل إصلاز األعمال أبفضل الطرق ادلمكنة اليت تضمن العاملني و تنسيق ادلوارد األخرى ابلشكل الذي ي

 حتقيق األىداف اليت تسعى إليها ادلنظمة. و ديكن تلخيصها على النحو التايل:

: وىي عملية اختيار بديل واحد من بني بديلني زلتملني أو أكثر بغرض حتقيق ىدف اختاذ القرارات -

 أو رلموعة من األىداف خالل فًتة زمنية معينة.

 :التخطيط -

و ىو عبارة عن اإلعداد ادلسبق دلا جيب عملو يف فًتة زمنية مقبلة لتحقيق ىدف أو رلموعة من  

 األىداف، أو مبعٌت أخر ىو عبارة عن اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

 ماذا نفعل.....حتديد األىداف.

 مىت؟.... أزمنة البدء و االنتهاء.

 قع.أين؟....األماكن/ ادلناطق أو ادلوا 

 كيف؟.....حشد ادلوارد البشرية و ادلادية... وغريىا.

 :التنظيم -

و ىو عبارة عن حتديد األنشطة و ادلهام و األدوار الالزمة لتحقيق أىداف ادلنظمة، و توزيعها على  

 األفراد. و مبعٌت آخر ديكن تعريف التنظيم أبنو إجابة على التساؤالت اآلتية:

 ص.من الذي؟ .....حتديد األشخا
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 يقوم مباذا؟.....حتديد األنشطة اليت سوف تسند لكل فرد.

 ما ىي سلطتو؟..... نطاق السلطة أو احلرايت و الصالحيات لكل فرد.

 ما ىي مسئوليتو؟.....ادلساءلة عن نتائج االصلاز.

 :التوجيه -

يمات و عبارة وضع اخلطط و السياسات و الربامج موضع التنفيذ، ويتم ىذا من خالل إعطاء التعل 

 األوامر و تشجيع و حتفيز األفراد و اإلرشادات و النصائح و تبادل ادلعلومات و التأثري على األفراد.

 الرقابة:  -

و ىي عبارة عن عملية قياس أو تقييم األداء على مستوى الفرد أو القسم أو اإلدارة أو ادلنظمة ككل أي   

 م.عبارة عن مقارنة بني ما مّت و بني ما جيب أن يت

 ما مّت .....األداء الفعلي. ما جيب أن يتّم .......األداء ادلخطط.

 :( أمناط السلوك اإلداري للمدير6

  (Harvard) و حبوث جامعة (Reddin&Brown)و  (Blacke&Motton) من خالل إسهامات الباحثني

بعة أنواع من السلوك ابإلضافة إىل النموذج الياابين يف اإلدارة ديكن استخالص أر  (Michigan) و جامعة

 اإلداري.
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 النمط األوتوقراطي أو ادلستبد: -

حيث ينصب اىتمام ادلدير على العمل و اصلازه و لكنو ال يهتم ابألشخاص أنفسهم، يركز  

ىذا النمط على إصدار األوامر و األشراف الدقيق و التقليل من سلطة مرؤوسيو و عدم 

 شخاص رلرد عوامل اإلنتاج.التحاور معهم. إنو منط استبدادي يعترب األ

  

 

 :النمط األبوي  -

يركز على العمل و اصلاز ادلهام لكنو ال يهمل األشخاص حيث يهتم مبرؤوسو، يستمع إليهم و يتعاطف  

 معهم و ال يقصر يف حل مشاكلهم، ذلذا عليهم أن يتصرفوا ابلطريقة اليت أيمرىم هبا. 

 

 

 :النمط الدامقراطي -

بري ابألشخاص و ابلعمل، إنو يشجع االتصال و تبادل ادلعلومات و تفويض السلطة، يتميز ابالىتمام الك 

على الرغم من "شعبية" ىذا النمط، فإن صلاحو غري مضمون ألنو يتطلب توفر شروط معينة ابلنسبة 

 لألشخاص و لظروف العمل.

 الرئيس

 مرؤوس مرؤوس مرؤوس 

 الرئيس

 مرؤوس مرؤوس مرؤوس 
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  النمط اإلطالقي:

لعمل، و يتفقد العمل من حني آلخر يطلق الرئيس يد مرؤوسيو و ال يتدخل يف كيفية أدائهم ل

لالطمئنان و يتبادل ادلعلومات مع مرؤوسيو. يصلح ىذا النمط لقيادة ادلرؤوسني الذين يتمتعون 

مبعنوايت عالية و بقدر كبري من اخلربة و ادلهارة، يؤخذ على ىذا النمط أن القائد ال يلعب دوره كما 

 جيب و عالقتو مع مرؤوسيو شبو متقطعة.

 

 

 

 

 

 الرئيس

 مرؤوس مرؤوس مرؤوس 

 الرئيس

 مرؤوس مرؤوس مرؤوس 
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 :الفصل اخلامس

 الوظائف اإلدارية
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 :دتهيد

تشتمل العملية اإلدارية على رلموعة من الوظائف اليت يؤديها ادلدير من أجل توحيد جهود العاملُت و 

ابلشكل الذي يسهل إصلاز األعمال أبفضل الطرق ادلمكنة اليت تضمن ربقيق  ،تنسيق ادلوارد األخرى

لوظائف اإلدارية اليت يقوم هبا لقد تعددت أراء الباحثُت يف ربديد ا األىداف اليت تسعى إليها ادلنظمة.

ادلدير، إذ قسمها "فايول" إىل مخس وظائف و ىي: التنبؤ أو التخطيط و التنظيم و القيادة أو إصدار 

 األوامر و التنسيق و الرقابة. 

بثمان وظائف ىي: التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيو و القيادة،  (Culick)  بينما حددىا

ابة التقارير، إعداد ادلوازانت. إن ادلتتبع لتصنيفات الوظائف اإلدارية، جيد أن التنسيق، الرقابة، كت

معظم الكتاابت كانت تركز على مخس وظائف ىي) التخطيط، التنظيم، التوظيف، القيادة أو 

التوجيو و الرقابة(. لكن بسبب تطور العمل اإلداري و تزايد االىتمام ابدلوارد البشرية لكونو ادلورد 

ر أمهية يف ادلنظمة، فقد اذبهت العديد من اآلراء إىل اعتبار التوظيف من ادلهام اخلاصة دبدير األكث

إدارة ادلوارد البشرية. لذلك ىناك اتفاقا واسعا على تصنيف الوظائف اإلدارية إىل أربعة وظائف فقط 

 الرقابة(.و ىي: التخطيط، التنظيم، القيادة 

 أوال: التخطيط و صياغة األىداف:

ن من أىم مسؤوليات ادلدراء على اختبلف مستوايهتم ىي ربديد إىل أين تتجو ادلنظمة؟ و ماذا إ

تريد أن ربقق؟ و كيف تصل إىل ما تريد؟. إن ىذه األسئلة ىي جوىر العملية التخطيطية يف منظمة 
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رى من تنظيم األعمال. و يعترب التخطيط القاعدة األساسية اليت تركز عليها كافة ادلهام اإلدارية األخ

 و قيادة و رقابة لغرض ربقيق األىداف، لذلك اعتربت الوظيفة األوىل من وظائف اإلدارة.

 مفهوم التخطيط و أمهيتو: (1

إن أوىل الوظائف اإلدارية ىي التخطيط و اليت تعٍت عملية وضع أىداف ادلنظمة و ربديد الوسائل البلزمة 

عما ىو عليو  %5حجم ادلبيعات للسنة القادمة بنسبة للوصول إليها أبحسن األحوال. مثال ذلك زايدة 

و قد وردت  ىذا العام. إن نتائج العملية التخطيطية يتجسد خبطة شاملة للمنظمة و خطط فرعية أخرى.

 عّدة تعاريف للتخطيط تنص على أنو:

ديد الوظيفة الرئيسية يف اإلدارة، اليت هتتم بتطوير األىداف لكل مستوى يف ادلنظمة و من مث رب -

 طرق إصلاز تلك األىداف.

 عملية ربديد أىداف ادلنظمة و إسًتاتيجيتها و الطرق و العمليات البلزمة لتحقيق تلك األىداف. -

) حتديد األىداف للفرتة ادلقبلة و الوسائل إذن نبلحظ أن التخطيط يرتكز على عنصرين أساسيُت مها

ىذه الفكرة حُت تصورا أن التخطيط يتقرر  (Koontz & O’Donnell)و لقد خلص  .الالزمة لتحيق ذلك(

يف ضوء اإلجابة عن رلموعة تساؤالت مهمة: ماذا نفعل؟ كيف نفعل ذلك؟ أين و مىت نفعل ذلك؟ من 

 يفعل ذلك؟ و عند تعريف التخطيط البد من التفريق بُت مفهوم التخطيط و مفهوم اخلطة:

نشاط و اليت تبدأ ابلتفكَت يف اذلدف و كيفية ادلراحل الفكرية و الذىنية اخلاصة ابليعٍت"  التخطيط:

 . ربقيقو و ادلوازنة بُت الظروف ادلستقبلية اليت قد تساعد أو تعوق ربقيقو"
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تفصيل للمراحل الواجب القيام هبا و ربديد لبلختصاصات و ادلهام و توقيت إسبام كل ىي "اخلطة: 

  مرحلة من ادلراحل للوصول إىل اذلدف ادلنشود".

 :ططأنواع اخل (2

يتعامل ادلدراء مع أنواع عديدة من اخلطط و ذلك بسبب طبيعة العمل و التحدايت اليت تواجو ادلنظمة و 

زبتلف ابختبلف طبيعة ادلعايَت ادلستخدمة للتصنيف. ديكن تصنيف أنواع التخطيط حبسب معايَت معينة  

 :كما يلي

 يط إىل األنواع اآلتية:: استنادا ذلذا ادلعيار يقسم التخطالتخطيط حبسب رلال النشاط (2.2

:التخطيط اإلسرتاتيجي 

يعد التخطيط اإلسًتاتيجي من ادلفاىيم اإلدارية احلديثة  يسعى إىل ربقيق أىداف ادلنظمة بعيدة ادلدى، و 

العهد اليت تتبناىا اإلدارات لتحقيق أىدافها و ضمان استمرارىا عرب الزمن، و زايدة قدرهتا التنافسية و 

و ادلقصود ابلتخطيط اإلسًتاتيجي ىو مراجعة ظروف السوق  اح على األسواق العادلية.خاصة بعد االنفت

 و حاجات ادلستهلك و ادليزة التنافسية و البيئة االقتصادية و االجتماعية و القانونية و التكنولوجية.

:التخطيط التكتيكي 

سطة ادلدى، و يشتمل على و ىي ترمجة للخطط اإلسًتاتيجية من قبل اإلدارة الوسطى إىل خطط متو  

 زبطيط مجيع نشاط ادلنظمة من إنتاج و تسويق و مالية و بشرية...و غَتىا.
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:التخطيط التشغيلي 

يتوىل إعداد ىذا النوع من التخطيط رؤساء أقسام اإلدارة الدنيا و تكون عبارة عن خطط تفصيلية يتم  

حة و خطط زلددة و أىداف قابلة للقياس على ترمجة العموميات يف اخلطة اإلسًتاتيجية إىل أرقام واض

 ادلدى القصَت.

 حسب ادلدى الزمين: (2.2

إن اخلطط ديكن أن تكون خطة بعيدة ادلدى و تغطي ثبلث سنوات أو أكثر و ربمل التوجهات العامة و 

تقابل اخلطة اإلسًتاتيجية للمنظمة. و عادة ما تكون اإلدارة العليا ىي ادلسئولة عن ىذا النوع من 

خطيط، ابعتبار أنو يتعلق ابلوضعية الشاملة للمنظمة و طبيعة ادلنافسة و صورة ادلنظمة ادلستقبلية. و الت

ىناك أيضا خطة متوسطة ادلدى و ىذه تغطي فًتة زمنية أكثر من سنة إىل ثبلثة سنوات و عادة ما تكون 

ة ادلتوسط األمد على أنشطة اإلدارة الوسطى ىي ادلسئولة عن ىذا النمط من اخلطط، و عادة ما تركز اخلط

ادلنظمة كتحسُت اإلنتاجية. أما النوع الثالث فهو اخلطة قصَتة ادلدى و تغطي فًتة زمنية أمدىا سنة أو 

 أقل و تؤثر بشكل كبَت على األنشطة اليومية للمدير.

 اثنيا: اختاذ القرار:

 مفهوم القرار: (1

عشرات القرارات ادلتباينة يف خطورهتا و أمهيتها و مداىا يتخذ ادلدراء و األفراد العاديون يف حياهتم اليومية 

الزمٍت. و ديكن تعريف القرار على أنو:" اختيار بديل واحد من بُت بديلُت أو أكثر يف سبيل حل مشكلة 
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أو ربقيق ىدف معُت". و هبذا ديكن أن نبلحظ وجود ثبلثة أركان للقرار و ال ديكن أن يكون كذلك إذا 

 غاب أي منها:

فعندما يكون ىناك بديل واحد أو طريق واحد ال بد من سلوكو نكون رلربين على  ود البدائل:وج

 ذلك و ال قرار ىنا.

:إن وجود البدائل لوحدىا ال يكفي بل ال بد من وجود حرية يف اختيار أي منها و إذا  حرية االختيار

 ىناك قرار.مل توجد ىذه احلرية فنكون رلربين على بديل معُت و أيضا ال يكون 

:إن لكل قرار ىدف نسعى لتحقيقو و إن عدم وجود اذلدف جيعل القرارات بدون  وجود اذلدف

 جدوى.

  تعريف اختاذ القرار: (2

ازباذ القرار ىو العملية اليت تبٌت على الدراسة و التفكَت ادلوضوعي للوصول إىل قرار معُت أي االختيار بُت 

العنصر احلاسم يف أي عملية ازباذ للقرار و من انحية أخرى يتم يف البدائل. إن االختيار ديثل من انحية 

ضوء عدد من ادلعايَت بعضها كمي و األخر كيفي، فإذا مل توجد البدائل فلن يكون ىناك حاجة الزباذ 

 القرار و ىذا لعدم وجود االختيار.

 خطوات عملية اختاذ القرار:  (3

د مراحل ازباذ القرار، لكنهم أمجعوا على وجود مراحل يف ىناك اختبلف كبَت بُت علماء اإلدارة حول ربدي

 يت:األكعملية ازباذ القرار ال بد ادلرور عليها قبل أن يصدر القرار اليت ديكن إمجاذلا  

حتديد ادلشكلة أو اذلدف : 
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عينة تعترب ىذه ادلرحلة األساس الذي تقوم عليو عملية ازباذ القرار، ألن القرار يصدر إمنا لعبلج مشكلة م

أو ربديد ىدف معُت أو لتصحيح وضع من األوضاع، فعلى كل مدير ربديد نوعية ادلشاكل اليت تعًتض 

سَت العمل يف ادلنظمة، و عليو أيضا ترتيب ىذه ادلشاكل أو األىداف حسب األولوايت مع مراعاة 

 العنصر الزمٍت يف ربديد ادلشكلة أو اذلدف.

حتديد احللول البديلة: 

دلرحلة إىل البحث عن احللول ادلمكن تطبيقها على ادلشكلة القائمة حيث أنو كلما زادت ربتاج ىذه ا 

أمهية ادلشكلة، كلما تطلبت دراسات جادة و حبوث عميقة للوصول إىل البدائل ادلمكنة، و يف ىذا 

السياق يراعى استبعاد عّدة بدائل: كالبديل الذي فشل يف حل مشكلة مشاهبة من قبل أو ادلستحيل 

 التطبيق أو البديل الذي سيثَت ردود فعل عنيفة.

:تقييم ىذه البدائل 

أي ربديد مزااي و مساوئ كل منها و مدى إمكانية ادلسامهة يف حل ادلشكلة. و ال بد من مراعاة بعض  

 االعتبارات أثناء عملية تقييم البدائل منها:

 مدى قدرة كل حّل على إهناء ادلشكلة. -

 يتطلبها البديل. التكاليف ادلالية اليت -

 ادلدة الزمنية اليت يستغرقها البديل يف حّل ادلشكلة. -

 اإلمكانيات البشرية و الفنية اليت يتطلبها البديل و مدى توفرىا. -

 اآلاثر و ردود الفعل ادلتوقعة بعد تطبيق البديل. -
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 مدى استجابة العاملُت للبديل يف ادلنظمة. -

  :اختيار أفضل بديل 

لقرار ابلفعل، كما حيدد أسلوب تنفيذه حيث تعترب ىذه ادلرحلة أّدق ادلراحل مجيعا، و ىي مرحلة ازباذ ا

ألن االختيار يعٍت يف حقيقة األمر حسم ادلوقف و الوصول إىل احملطة النهائية للجهد ادلبذول يف ادلراحل 

 السابقة. و ىذا األمر يتطلب قدر كبَت من الكفاءة و احلنكة لتحقيق االختيار السليم.

:تنفيذ القرار و الرقابة 

عملية ازباذ القرار ال تنتهي دبجرد اختيار بديل واحد من بُت بدائل سلتلفة بل يتطلب تنفيذه دبسامهة عّدة 

أشخاص و متابعتو للتأكد من سبلمة التنفيذ و صحة القرار. إن ادلدير ال ينفذ ىذا القرار شخصيا بل 

ويف ىذا الصدد يعّد نظام االتصاالت العنصر األساسي و  ينقل لآلخرين التعليمات البلزمة لتنفيذه،

 احليوي يف ىذه ادلرحلة لنقل زلتوى القرار إىل األفراد القائمُت ابلتنفيذ.

 :(Igor Ansof)تصنيف القرارات  (4

تتخذ على مستوى اإلدارة العليا، ذات ادلدى الطويل و ىي القرارات اليت القرارات اإلسرتاتيجية :

 بُت ادلؤسسة و الوسط البيئي. ربدد العبلقات

:ىي القرارات ادلتخذة على مستوى اإلدارة الوسطى، ذات مّدة متوسطة، ىذه  القرارات اإلدارية

القرارات مهمة يف ادلنظمة من أجل إدارة سلتلف ادلوارد اليت تنظم نشاطها للحصول على أفضل النتائج 

 ادلمكنة.
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 :ات من طرف مسَتي العمليات على مستوى القاعدة، حيث تتخذ مثل ىذه القرار القرارات العملية

 تعترب قرارات شبو يومية و متكررة ذات ادلدى القصَت ىدفها ربويل للموارد أبكثر فعالية. 

 :: التنظيماثلثا    

إن الوظيفة الثانية من وظائف ادلدير ىي التنظيم و أمهيتها ال تقل عن التخطيط و القيادة و الرقابة. إن 

م وظيفة إدارية ديارسها ادلدير يف أية منظمة هبدف ربديد النشاطات البلزمة إلصلاز األىداف و ىي التنظي

تتضمن تنسيقا جلهود األفراد و األقسام يف داخل ادلنظمة و توحيدا للموارد األخرى ) ادلالية، ادلادية و 

تربز أمهية وظيفة التنظيم دبا  ادلعلوماتية( ابلشكل الذي يضمن الوصول إىل ما مّت التخطيط لو مسبقا. و

 أييت:

 .توحيد و تنسيق جهود اإلدارات و األفراد العاملُت ابذباه ربقيق أىداف ادلنظمة 

 .أتكيد أولية العمل وفق أسس موضوعية تستند إىل القوانُت و التعليمات النافذة 

 .توزيع و زبصيص موارد ادلنظمة وفق أمهية األىداف ادلطلوب اصلازىا 

 طات و الصبلحيات ابلشكل الذي يناسب الواجبات و ادلهمات ادلطلوب أداؤىامنح السل. 

  مفهوم التنظيم: (2.1

بكونو" العملية اليت تتضمن ربديد ادلهمات و زبصيص ادلوارد و هتيئة  (Schermerhorn) لقد عّرفو

اخلطط إىل النشاطات ادلًتابطة لؤلفراد و اجلماعات لتنفيذ اخلطط". و يضيف أن ادلدير يقوم بتحويل 

 أفعال عن طريق ربديد األعمال أو النشاطات و تعيُت األفراد و إسنادىم ابلتكنولوجيا و ادلوارد.  
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 مفهوم اذليكل التنظيمي: (2.3

إن اذليكل التنظيمي ىو النظام الذي تتحدد يف إطاره ادلهام و العبلقات بُت الوحدات و روابط االتصال 

مي فإن تقسيما للعمل إىل مهام رئيسية و فرعية يصبح أمرا بُت أجزائو، و لكي يوضع اذليكل التنظي

ضروراي و كذلك إجياد الصيغة التنسيقية ادلبلئمة بُت رلمل ىذه األجزاء و اجملموعات و األفراد لتحقيق 

نتائج أداء أفضل. و اذليكل التنظيمي يلعب دورا أساسيا يف عمليات تنفيذ اإلسًتاتيجيات ادلختارة من 

  قبل ادلنظمة.

إن اذليكل التنظيمي ألي منظمة ىو التمثيل البياين دلختلف ادلهام. و خيتلف من منظمة إىل أخرى وىذا 

 الختبلف يف األىداف واألنشطة واحلجم.

يوضح اذليكل أو البنية كيفية توزيع ادلهام و شلارسة سلطة و ربديد العبلقات بُت سلتلف ادلسئولُت 

 قائم على أساس ربليليُت:)التنسيق(.إن التنظيم يف ادلنظمة 

 التحليل األفقي:

 وخيص تقسيم العمل أو ادلهام. و صلد على العموم ثبلثة أنواع. 

 النوع األول: تقسيم العمل على أساس الوظيفة:

يعترب ىذا النوع من التقسيم النموذج السائد يف أغلبية ادلنظمات، فادلبدأ األساسي يف ىذا التقسيم 

 ين الوحدات على أساس الوظائف الكربى للمنظمة.يعتمد أو يستند يف تكو 
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من مزااي ىذا التقسيم أنو يساعد على تطوير ادلهارات ادلتخصصة، ويزيد من اإلنتاجية بسبب تراكم 

من بُت العيوب  اخلربة لدى العمال. يوفر رضا الكثَت من ادلدراء بسبب وجود االستقرار يف الوحدات.

 .حبيث كل فرد ينغلق يف حدود مصلحتو و ال يهتم ابحمليط اخلارجيتقلل من فكرة ادلنظور اجلماعي 

 

 

 

 :النوع الثاين: البنية التقسيمية

 يكون تقسيم ادلهام على أساس ادلنتج وعلى أساس األسواق أو التوزيع اجلغرايف. 

 على أساس ادلنتج:

ها داخل ادلنظمة، ىذا يتم تقسيم العمل وفق ىذه الطريقة على أساس أنواع ادلنتجات اليت يتم تصنيع

 التنظيم شائع االستخدام يف ادلنظمات الكربى اليت تتعامل مع منتجات متعددة.

 

 

 

 المدير العام

 اإلنتاج

 

 المالية الموارد البشرية التسويق

 ادلدير العام

 مدير إنتاج مساحيق التجميل

 

 مدير إنتاج مستحضرات طبية مدير إنتاج ادلنظفات
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من مزااي ىذا التقسيم تسمح بربوز إطارات ذات كفاءات عالية، ونستطيع تعيُت ادلسَتين يف 

طريقة من السلبيات ال ديكن استغبلل ب ادلستقبل، وديكن بذلك حل مشكل االستخبلف بسهولة.

 جيدة اقتصادايت السلم نظرا لتفرقة الوحدات وادلختصُت.

 على أساس التوزيع اجلغرايف أو األسواق:

عندما تكون وحدات ادلؤسسة موزعة يف عدة مناطق جغرافية، فالتقسيم ادلهام يكون خاضعا للمعيار 

 اجلغرايف.

 

 

 

 النوع الثالث: ادلختلط

  

 

                              

 

 

 

 المدير العام

 مدير ادلالية مدير اإلنتاج  مدير ادلنطقة الوسطى مدير ادلنطقة الشمالية

 العمليات اإلنتاجية الصيانة Aادلنتج  Bادلنتج 

 ادلدير العام

ادلنطقة الشمالية مدير  

 

ادلنطقة الوسطى مدير ادلنطقة اجلنوبيةمدير    
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 التحليل العمودي

وخيص شلارسة السلطة، يعتمد التحليل العمودي مكمل للتحليل األفقي، يتضح من خبللو تدرج 

السلطات يف بنية ادلؤسسة. نفهم كذلك من التدرج أنو يوجد سلسلة من الرؤساء حيث يتم التدرج 

 دين السلم.أىل العون يف امن السلطة العليا 

 السلطة و ادلسؤولية: (3.3

لسلطة ىي مصدر حياة أي منظمة و قلبها النابض، فبدون سلطة لن تكون ىناك عبلقات و لن يتم إن ا

إصلاز أي عمل و ابلتايل لن تتحقق أىداف ادلنظمة. و قبل التطرق إىل مفهوم السلطة ال بدا من اإلشارة 

ارتباطا وثيقا أكثر من ذلك ديكن اجلزم أبن إىل ربط السلطة ابدلسؤولية حبيث ترتبط السلطة ابدلسؤولية 

 ادلسؤولية وليدة السلطة نفسها.

 تعريف السلطة:

ديكن تعريف السلطة على أهنا احلق ادلعطى للشخص دبوجب وظيفتو و الذي سبكنو من ازباذ القرارات و 

 إصدار األوامر و التعليمات الواجب إتباعها من قبل ادلرؤوسُت.

 خصائص ىي:و تتسم السلطة بثبلثة 

   أن السلطة تكون مبلزمة للموقع الوظيفي و ليس لؤلفراد يف حّد ذاهتم، أي أن ادلدير تكون لو سلطة

 بسبب ادلوقع الوظيفي الذي يشغلو. 
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   ّة القانون و اإلطار الرمسي. إن ادلرؤوسُت يقبلون السلطة ألهنم يعرفون أن ادلدراء يكتسبون ىذا احلق بقو

ىذه السلطة بسبب كون أن ىذه األوامر الصادرة إليهم ىي خارج منطقة  لكن قد يرفض ادلرؤوسُت

 القبول ففي ىذه احلالة زبتفي سلطة ادلدراء.

   تتدفق السلطة رأسيا و ابذباه ادلستوايت األدىن يف اذليكل التنظيمي، إن ادلواقع الوظيفية العليا يف اذليكل

يا. و لكي يكون ادلدير أكثر فاعلية و أتثَتا يف التنظيمي لديها سلطات رمسية أكثر من ادلواقع الدن

ادلنظمة يفًتض أن يعزز سلطتو الرمسية بقوة أتثَت اجيابية يف سلوك ادلرؤوسُت من خبلل السلوك احلسن و 

 التمتع ابخلربة و القدوة و العبلقات احلميمة كلها جوانب تعزز قّوة ادلدير ضمن اخلصائص القيادية.

 تعريف ادلسؤولية:

التزام الفرد بتنفيذ الواجبات و األعمال اليت تعهد إليو من سلطة أعلى"، أو ىي واجب الفرد العامل ىي "

 االلتزام ادللقى يف ادلنظمة ألداء مهام و أنشطة قد خصصت لو ضمن السلطة اليت منحت إليو، أو ىي

رباول  ي على ادلنظمة أنعلى عاتق الشخص للقيام ابدلهام احملددة لو ابعتباره عضوا يف التنظيم. و ينبغ

ادلسؤولية مساوية أو مكافئة للسلطة، فعندما تكون لدى ادلدير مسؤولية كبَتة لتأدية ادلهام مع سلطة  جعل

قليلة فإن ىذه الوظيفة تصبح صعبة و يضطر ادلدير أن يعتمد أسلوب اإلقناع لتنفيذ أوامره من قبل 

ولياتو فقد يصبح متسلطا أو عابثا بنتائج األداء و أطر ادلرؤوسُت، أما إذا كانت سلطات ادلدير تفوق مسؤ 

 العمل ادلوضوعة.
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 تفويض السلطة:

ىي عملية إدارية يتم من خبلذلا نقل جزء من السلطة أو الصبلحيات إىل شخص يف مستوى إداري أدىن، 

إن تفويض أو ىي عبارة عن عملية دبوجبها يتم منح السلطة من الرئيس إىل ادلرؤوس ألداء عمل معُت. 

السلطة ىو من أكثر العوامل أتثَتا يف زايدة فعالية ادلدير ألنو هبذا يتخلص من بعض األعمال اليت قد 

تكون روتينية و يتفرغ ابلتايل لوظيفتو األساسية، مع العلم أبن تفويض السلطة أو منح صبلحيات زلدودة 

وال عن النتائج يف اجلزء الذي مت فيو لبعض مرؤوسيو ال يعٍت إعفاء ادلدير من ادلسئولية، فيبقى مسؤ 

 التفويض ذلك ألن ادلسؤولية ال ديكن تفويضها.

 ادلركزية و الالمركزية:

من ادلفاىيم اذلامة ادلرتبطة دبوضوع تفويض السلطة مسألة ادلركزية و البلمركزية، حيث جيب اإلشارة أنو ال 

 تعرب عن درجة تفويض السلطة. توجد مركزية مطلقة أو المركزية مطلقة فادلسألة ىي نسبية 

 تعٍت حصر حق ازباذ القرارات يف قمة اذليكل التنظيمي، أي تركز السلطة يف اإلدارة العليا. ادلركزية:

 ىي عبارة عن نقل حق ازباذ القرارات للمستوايت التنظيمية األدىن. الالمركزية:

 نطاق اإلشراف:

ليهم إداري واحد و خيضعون لسلطتو، أو دبعٌت يقصد بنطاق اإلشراف عدد ادلرؤوسُت الذين يشرف ع

أخر يرتبط مفهوم نطاق اإلشراف ابستخدام السلطة من حيث أن حيدد العدد األمثل من ادلرؤوسُت الذين 

 يتمكن الرئيس من األشراف عليهم بكفاءة.
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 أنواع السلطة:

 ة االستشارية و السلطة الوظيفية.ىناك ثبلثة أنواع من السلطة منها: السلطة التنفيذية أو ادلباشرة و السلط

 السلطة التنفيذية)ادلباشرة(: 

يتمتع ادلدراء يف كافة ادلستوايت اإلدارية، و الذين يتحملون مسؤوليات مباشرة يف إنتاج و تسويق السلع و 

اخلدمات بسلطات تنفيذية مباشرة إلصلاز العمل، و تشتمل احلق يف ازباذ القرارات و إصدار األوامر 

وسُت ادلباشرين و ال جيوز رفضها. فمثبل ديتلك رئيس اجلامعة و عمداء الكليات و رؤساء األقسام و  للمرؤ 

كل من لو عبلقة مباشرة بتقدًن خدمة التعليم يف اجلامعة سلطة تنفيذية مباشرة، كذلك ديتلك األطباء و 

قة مباشرة بتقدًن اخلدمة ادلمرضُت و مسئويل سلتربات التحليل و األشعة و الفحص الطيب و كل من لو عبل

 الصحية سلطة تنفيذية مباشرة.

 السلطة االستشارية:

إن ىذه السلطة سبثل احلق يف تقدًن النصح و االستشارة و الدعم للمدراء التنفيذيُت ادلباشرين هبدف زايدة 

اإللزام. و عموما فاعلية القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية ادلباشرة، و جيب اإلشارة أهنا ليس ذلا صفة 

إن حجم ادلنظمة ىو الذي حيدد مدى احلاجة إىل السلطة االستشارية، فكلما كرب حجم ادلنظمة كلما 

 احتاجت إىل سلطات استشارية.

 السلطة الوظيفية:

ىي السلطة اليت يستمدىا صاحبها من اخلدمات اليت يقدمها إىل اإلدارات األخرى ليس حبكم رئيسا 

خلدمات التخصصية اليت يقدمها ذلا، أي دبعٌت أن ىذا احلق يف إعطاء األوامر حصل عليها و لكن حبكم ا
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عليو حبكم امتبلكو خربة زبصصية يف رلال وظيفي معُت. مثبل إعطاء مدير التمويل أوامر حق حصولو 

مات على تقارير أسبوعية عن التكاليف من مدير اإلنتاج، دبا يف ذلك ربديد شكل التقارير و نوعية ادلعلو 

 اليت تتضمنها.  

 رابعا: القيادة 

سبثل القيادة إحدى الوظائف اإلدارية ادلكملة للوظائف األخرى اليت يقوم هبا ادلدير، فالقيادة ضرورية يف  

كل ادلنظمات لذلك نرى أن الكثَت من ادلؤسسات يرجع سّر صلاحها إىل صلاح قادهتا يف التأثَت على 

طاقات لديهم و يف توحيد جهود العاملُت حىت يقبلون على  مرؤوسيهم و حفزىم على تقدًن أقصى

أعماذلم عن رغبة و اقتناع و رضا. إن القيادة ىي فن التوجيو و التنسيق و تشجيع األفراد و اجلماعات 

لبلوغ األىداف ادلنشودة. من ىنا فإنو جيب أن يكون مجيع ادلديرين قادة و ليس من الضروري أن يكون  

حيث تتطلب وظيفة ادلدير عدم اعتماده فقط على الرائسة اليت تتيحها السلطة  كل القادة مديرين،

ادلمنوحة لو على مرؤوسيو حبكم مركزه الرمسي شلا جيعلهم يطيعون أوامره و تعليماتو راضُت أو مكرىُت. و 

ىم و إمنا أن يتحلى أيضا بصفات القائد و مهاراتو يف التوجيو حىت يستطيع استمالة العاملُت و ربفيز 

ربقيق التوافق بُت رغباهتم و احتياجاهتم و إمكانيات ادلنظمة و احتياجاهتا، شلا جيعلهم ينجزون أعماذلم 

 سلتارين بعيدا عن أسلوب األمر و النهي.

  تعريف القيادة

تعددت احملاوالت لوضع تعريف زلدد للقيادة، فكما تدل التسمية فالقائد ىو الذي يقود مجاعة أو الذي 

ىي القدرة على التأثَت على اآلخرين و توجيههم و رلموعة من الناس. و ديكن القول أن القيادة "تنقاد ل
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العملية اليت يتم من ". كما ديكن تعريف القيادة على أهنا" للعمل حبماس و ثقة ضلو ربقيق ىدف معُت

ضحة لتحقيق خبلذلا التأثَت على سلوك األفراد و اجلماعات و ذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة وا

 و ىنا البد من التطرق إىل أمور ذات أمهية ابلنسبة للعملية القيادية و ىي: األىداف".

   ،أن ىناك فرق بُت مفهوم القيادة و الرائسة، فالرائسة يستمدىا الشخص من مركزه القانوين و الوظيفي

وامر خوفا من العقوابت. كحق إصدار األوامر و التعليمات لآلخرين الذين جيب عليهم االمتثال لتلك األ

ما على اآلخرين حبيث جيعلهم يقبلون قيادتو طواعية دومنا  قدرة أتثري شخصأما مفهوم القيادة فيقصد بو 

إلزام قانوين، و ذلك العًتافهم التلقائي بقيمة القائد يف ربقيق أىداف ادلنظمة و كونو أيضا معربا عن 

ستطيع كسب تعاون العاملُت معو و ربقيق التجانس بينو و آماذلم و طموحاهتم. فالقائد الناجح ىو من ي

 إقناعهم أبن ربقيقهم ألىداف التنظيم صلاح شخصي ذلم و ربقيقا ألىدافهم.

  ال جيب االعتقاد أبن القيادة ىي لفظ مرادف لئلدارة، فادلدير الناجح ىو قائد انجح و لكن القائد

 الناجح ليس دائما مديرا انجحا. 

 للقائد اإلداري )صفات القائد الناجح(:السمات العامة 

لقد أمجع علماء و مفكري اإلدارة أن ىناك بعض السمات الشخصية و اخلصائص العامة اليت جيب 

 توافرىا يف القائد اإلداري الناجح، و من أىم ىذه السمات و اخلصائص ما يلي:

 .الصحة و النشاط و احليوية.      * القدرة على التحليل و التقييم 

 القدرة على ربمل ادلسؤولية.     * االىتمام 

 الدافعية لئلصلاز.                 * احلساسية االجتماعية 
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 الطموح                         * القوة و احلزم 

 تفتح الذىن                     * القدرة على احلكم على الناس 

 ادلثابرة                          * ادلعرفة الفنية 

 ادلبادأة                          * القدرة على التعاون و االتصال 

 الشجاعة                       * القدرة على صنع القرارات 

 القدرة على التنظيم            * االجتهاد 

 خامسا: ادلراقبة

دف الرقابة إىل التأكد تعترب الرقابة الوظيفة األخَتة يف سلسلة الوظائف اإلدارية األساسية للمديرين، و هت

من أن أىداف ادلنظمة ربققت و أصلزت كما ىو سلطط ذلا و ىي روح العملية اإلدارية. فهي عملية 

مستمرة و تعّد زلورا رئيسيا للمقارنة بُت نتائج األداء الفعلي و ما ينبغي ربقيقو)أي األىداف ادلخططة( 

 تمرار مقدار التقدم و التطور يف األداء.اليت ترغب ادلنظمة يف الوصول إليها، و ىي تقيس ابس

 مفهوم الرقابة:

 لقد أورد الباحثون الكثَت من التعارف اليت هتدف إىل ربديد مفهوم الرقابة كوظيفة إدارية، منها:

"العملية اليت يتم من خبلذلا مراقبة أو متابعة نشاطات ادلنظمة، لضمان إصلازىا وفقا دلا خطط  -

 رافات فيها".لو مسبقا و تصحيح أي اضل

 "عملية التأكد من االصلاز الفعال ألىداف ادلنظمة". -

 عملية قياس األداء و ازباذ اإلجراءات ادلطلوبة للتأكد من ربقق النتائج ادلرغوبة". -
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و يستنج من التعارف السابقة أن الرقابة كوظيفة إدارية هتدف إىل قياس نتائج األداء لؤلعمال اليت يقوم  

مل النشاطات يف ادلنظمة، لغرض التأكد من أن العمل يسَت ابذباه األىداف اليت سبق هبا األفراد أو جمل

 التخطيط ذلا.

 أنواع الرقابة:

ىناك عّدة تصنيفات للرقابة حسب معايَت سلتلفة مثل معيار اذلدف و معيار الزمن و معيار الطبيعة و 

 ل معيار.معيار ادلصدر و معيار اجملال و فيما يلي أنواع الرقابة حسب ك

 تقسم إىل: من حيث اذلدف

وىي ما يعرف ابلرقابة االجيابية، و تتم قبل التنفيذ دبراجعة اخلطط و ادلعايَت و رقابة وقائية)ادلتابعة(: 

 األىداف البلزم تنفيذىا. و كذلك يتم شلارستها أثناء التنفيذ دبتابعة التطبيق العملي لتنفيذ اخلطط.

: و ىو ما يعرف ابلرقابة السلبية ألهنا من شأهنا االنتظار حلُت وقوع ئج(الرقابة العالجية)تقييم النتا

اخلطأ، مّث تبدأ عملية ادلعاجلة ادلتأخرة دلا حصل من أخطاء و اضلرافات بعد تقييم األداء و تنفيذ 

 االضلرافات.

 و تقسم إىل: من حيث الزمن

ه الرقابة بكثرة يف ادلستوايت اإلدارية العليا و تسمى ابلرقابة ادلفاجئة و تستخدم مثل ىذ الرقابة ادلؤقتة:

 حيث تكون الرقابة لفًتة زلدودة تنتهي بعدىا.

و ىي الرقابة اليت يتم شلارستها يف أوقات زمنية منتظمة مثل كل شهر، كل ستة أشهر. و الرقابة الدورية: 

 اذلدف من ىذا النوع من الرقابة أكثر منو عبلجي.
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وع من الرقابة ديتاز ابالستمرار، حيث أنو ديارس طوال ساعات العمل فبل ينقطع ىذا النالرقابة ادلستمرة: 

 ما دام العمل مستمر.

 و تنقسم إىل: من حيث الطبيعة

يتم شلارسة ىذا النوع من الرقابة عن طريق ادلبلحظة ادلباشرة، حيث يقوم الرئيس دببلحظة  الرقابة ادلباشرة:

ف على كيفية سَت األعمال و تدوين األخطاء و ماذلم و ذلك للتعرّ و مراقبة العاملُت أثناء أتديتهم أع

 االضلرافات اليت يرتكبوهنا.

يتم شلارسة الرقابة الغَت مباشرة يف الغالب عن طريق رفع التقارير إىل الرؤساء عن  الرقابة الغري مباشرة:

 و السرعة.العمل و العاملُت. و لكي تكون ىذه الرقابة فعالة ربتاج إىل عنصري الدقة 

 و تنقسم إىل: من حيث ادلصدر

و تتمثل يف الرقابة على مجيع نواحي التنفيذ من خبلل ادلدير ادلسؤول داخل كل قسم   الرقابة الداخلية:

 ابعتباره أكثر صلة دبرؤوسيو، و تقييم خططو بشكل أكثر دقة.

 جية غَت اتبعة.: و ىي عمليات الرقابة اليت سبارسها جهات و أجهزة خار الرقابة اخلارجية

 أو اجملال: من حيث ادلعيار

: ىي عملية متابعة للخطط ادلالية اليت مت ربديدىا و التأكد من مدى ربققها و التعرف على الرقابة ادلالية

 الصعوابت وزلاولة ذباوزىا من خبلل االستخدام األمثل للموارد ادلالية.

موعة اإلجراءات و األنشطة اليت هتدف إىل إنتاج : تتضمن الرقابة على اإلنتاج رلالرقابة على اإلنتاج

 السلع ادلطلوبة ابلكمية ادلطلوبة و الوقت ادلناسب و ادلواصفات اجليدة و ادلطلوبة.
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تشمل ربديد حجم ادلبيعات مقارنة مب مّت زبطيطو و أيضا مقارنة حجم ادلبيعات  الرقابة على التسويق:

سويق مراقبة نشاطات اإلعبلن و الًتويج للسلع و معرفة ما حققو لفًتات سلتلفة. كما تعٍت الرقابة على الت

 اإلعبلن من نتائج.

: الرقابة على األفراد تعٍت التحقق من سياسات األفراد و قياس و تقدير كفاءة الرقابة على األفراد

 اف.العاملُت و معرفة مدى صبلحيتهم يف القيام بوظائفهم و مستوى التعاون يف ربقيق العمل و األىد
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