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، علوم اقتصادية وجتارية وعلوم التسيري، الثانيةلطلبة السنة األول السداسي يف  تسيري املؤسسةيدرس مقياس 
 .يف األسبوع من خالل حماضرة وتطبيق جلميع التخصصات

حماضرات يرافقها تسع حبوث مقرتحة حسب تسلسل احملاضرات هبدف متكني  ستةحيتوي املقياس على 
مع اإلشارة إىل أن ، الطالب من فهم بعض النقاط اليت قد ال يستوعبها ابلشكل املطلوب خالل احملاضرة

كثر من عدد احملاضرات يناسب احلجم الساعي املمنوح للمقياس حيث أن بعض الدروس قد تستغرق أ
 .طريقة كتابتها حملررات و الواثئق اإلدارية وختل  ارا لضرورة تقدمي شرح مفصل ملة، نظحماضرة واحد

يتطرق األستاذ خالل احملاضرات واألعمال املوجهة إىل املعلومات الضرورية اليت ختص املقياس، مث يفتح اجملال 
هبدف التأكد من وصول املعلومات للطالب  والنقاشللطلبة من أجل طرح األسئلة اليت تدور يف أذهاهنم، 

 ؛وكاملةبصورة صحيحة 

 املقياس فيما يلي: وحبوثحماضرات  بصفة خمتصرة إىلالتطرق  وميكننا

جناح أو فشل املؤسسة  وذلك كونيعترب علم التسيري أساس العملية اإلدارية  :املؤسسةتسيري احملاضرة األوىل: 
متكنها من حتديد سياسات اقتصادية  ووظائفها بطريقةمرتبط ارتباطا وثيقا بنمط تسيري خمتل  أنشطتها 

اس ي  ف  المق  وصي   ت 
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رئيسية هي:  )وظائ (أربعة مهام  إىل( )التسيريتقسيم الوظيفة اإلدارية  وقد متانجحة حتقق هلا أهدافها. 
 التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة.

كونه خيتص بتحديد األهداف والغاايت   التسيريية،يعترب التخطيط عمود العملية :التخطيط: الثانية احملاضرة
والوسائل اليت متكن املؤسسة من بلوغها، وكذا املوارد املطلوبة لتحقيق هذه األهداف،كما أنه يهتم جبمع 
املعلومات املاضية واحلاضرة واملستقبلية قصد التنبؤ بتطور مستقبل املؤسسة، ليتمكن من وضع برانمج مقرتح 

 (.)اخلطةتعمل به املؤسسة 

خمتل  املوارد البشرية و املادية و  على جتميعمن أهم وظائ  التسيري كونه يعمل : وهو التنظيم: احملاضرة الثالثة
لتحقيق أهداف املؤسسة كما أنه يعمل على تسهيل عمل اإلدارة من خالل تصميم هيكل  املعلوماتية الالزمة

منوها و حيدد خطوط السلطة و االتصال بني الرؤساء و  املؤسسة وتنظيمي متوازن و مرن يزيد من كفاءة 
 املرؤوسني .

يعترب التوجيه الوظيفة اليت تعكس مدى سالمة الوظيفة اإلدارية التنفيذية للمؤسسة :التوجيهالرابعة:  احملاضرة
 األفراد إبعالموذلك العاملني يف املؤسسة أييت دور التوجيه  األفرادعلى  وتوزيع املهامفبعد حتديد األهداف 

كذا حتفيزهم هبدف تكامل جمهوداهتم يف اجتاه واحد غرضه الوحيد هو   و إرشادهمتوجيههم و  وقيادهتم و
ثالثة وظائ  مهمة هي: القيادة، التحفيز و  إىلحتقيق غاايت املؤسسة، و قد مت حتديد مكوانت التوجيه 

 االتصال.

املؤسسة كون أفضل اخلطط ميكن أن تنحرف و  إدارةيف  مهمة تعترب الرقابة وظيفة:الرقابةاخلامسة:  احملاضرة
التنظيمية جلعلها تتالءم مع  األنشطةابلتايل تساعد الرقابة يف تصحيح هذه االحنرافات و العمل على ضبط 

التوقعات اليت مت حتديدها يف اخلطط، كما أهنا تعمل على مراقبة درجة االمتثال لإلجراءات املتخذة و املنفذة 
و التنبؤات و الربامج، و التحقق منها و تقييمها هبدف سد الثغرات و حتقيق  ابألهدافا يتعلق فيم

 التصحيحات الالزمة. 
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اليت أحدثتها تطورات القرن  سريعةلالتطورات التكنولوجية ا إن :االجتاهات احلديثة للتسيري السادسة: احملاضرة
والعشرين، وزايدة دور املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية، أجرب هذه األخرية على التصدي هلذه الواحد 

: اإلدارة ابألهداف، إدارة اجلودة واملتمثلة يفالتحدايت ابستعمال خمتل  االجتاهات احلديثة يف اإلدارة 
سسة من أجل حتسني أدائها من انحية مبا يتوافق مع سياسات املؤ  وحماولة تطبيقهاالشاملة، إدارة املعرفة، 

 قدرهتا التنافسية من جهة أخرى.  والرفع من
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خمتلفة على مر العصور يف  أبشكالإذ ظهر   ٬من أقدم العلوم من حيث ممارستهايعترب علم التسيري 
ببنائهم لسور  ، و احلضارة الصينيةلألهراماتبنائهم  كاحلضارة املصرية الفرعونية من خالل  ٬حضارات خمتلفة

أن  إالو كذا لدى املسلمني و الروم و الفرس بتنظيمهم ألنشطتهم  العسكرية و املدنية،  ٬الصني العظيم
 فهو حديث النشأة مقارنة مع ابقي العلوم. اعتباره كعلم له قواعد و أصول و قوانني

 وظائفاهتم العديد من الباحثني ابلتسيري ملا له من دور يف ختطيط و تنظيم و توجيه و رقابة ملختلف 
بكتابه  6166، و فريديريك اتيلور األمملكتابه ثروة  إبصداره 6771املؤسسة، بدًأ ابلعامل آدم مسيث سنة 

حاول هؤالء العلماء  إذبكتابه اإلدارة الصناعية العامة،  6161ذا هنري فايول مبادئ اإلدارة العلمية، و ك
املدارس احلديثة  إىل اإلنسانيةمدرسة العالقات  إىلتنظيم أفكار و نظرايت التسيري من النظرية الكالسيكية 

االجتاهات احلديثة للتسيري اليت  إىلاملدرسة الكمية و املوقفية و نظرية النظم و غريها، وصوال  انطالقا من 
 .تطورات العاملية يف شىت اجملاالتحتاول كل مرة مواكبة التغريات و ال

لياهتا، الفرق بني مؤسسة فشل املؤسسة مرتبط ارتباطا وثيقا بنمط تسيري خمتلف عم أوجناح  إن
فية تسيري خمتلف أنشطتها و وفرة املوارد الالزمة لتنفيذ خططها و لكن بكي يف أخرى فاشلة ال يكمنانجحة و 

 فها.من حتديد سياسة اقتصادية انجحة حتقق هلا أهدا وظائفها بطريقة متكنها
 

ة   ر المؤ سس  ي  سي 
ولى: ت  رة  الأ  محاض 

 ال
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I. تعريف املؤسسة االقتصادية 

ضرورة االعتماد على منهج جديد يالئم كل  إىلتطور مفهوم املؤسسة االقتصادية عرب العصور أدى  إن
فقد أصبح من  ٬مؤسسة على حدا حسب منط ختصصها من انحية و بيئتها املتواجدة فيها من انحية أخرى

الواجب االهتمام بنظام متخصص يدرس أجزاء املؤسسة بعمق عوض املنهج التقليدي التحليلي الذي اهتم 
 بدراسة نظام املؤسسة ككل.

 اريف املؤسسة االقتصادية ولعل من أمهها ما يلي: لقد تعددت تع

تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل  ٬املؤسسة هي منظمة اقتصادية اجتماعية مستقلة نوعا ما (6
 1يف نطاق زماين. أهدافالبشرية و املالية و املادية و اإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب 

 هدافاألو جمموعة من أف املعنوية تسعى لتحقيق هدوحدة اختاذ القرار ذات الشخصية  (2
 2االقتصادية.

أبهنا نظام يتكون من نظم فرعية مرتابطة و متفاعلة مع بعضها املؤسسة حسب املقاربة النظامية  (3
 3يف تفاعل دائم مع بيئتها اخلارجية و هذا من أجل حتقيق هدف مشرتك. أهناكما   ٬البعض

خمرجات  إىلتستخدم موارد و عناصر اإلنتاج لتحويلها و  ،شخصي وحدة اقتصادية تضم أكثر من ه (4
 4حاجات و رغبات اجملتمع. إشباعقيامها أبنشطة و تفاعالت هبدف عن طريق 

املؤسسة االقتصادية أبهنا: كل شكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا يقرتح نفسه  M. Lebretonعرف  (5
 1سلع و خدمات للسوق. إلنتاج

                                                             
 .21ص ٬ 2001 ٬اجلزائر ٬ديوان املطبوعات اجلامعية ٬الطبعة الرابعة ٬اقتصاد و تسيري املؤسسة ٬ن حبيب عبد الرزاقب 1
 .217ص  ٬ 6113 ٬اإلسكندرية ٬املكتب العريب احلديث ٬أعمالعبد السالم أبو قحف: تنظيم و إدارة  ٬بد الغفار حنفيع 2
 .61ص ٫2002 ٬اجلزائر ٬ديوان املطبوعات اجلامعية ٬الطبعة السادسة ٬اقتصاد املؤسسة ٬خري عمرص 3
 .67ص  ٬2004 ٬األوىلالطبعة  ٬دار وائل للنشر ٬املفاهيم و الوظائف أعمالايسر املنصور: منظمات  ٬حسن الزغيب ٬حمفوظ جودة 4
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من التعاريف السابقة ميكن تعريف املؤسسة أبهنا نسق متكامل من جمموعة من  املوارد البشرية و انطالقا 
اختاذ قرارات بشرية  و مالية و اقتصادية صحيحة من  إىلاملادية ذات تفاعل دائم مع بيئتها اخلارجية تسعى 

 اقتصادية مربجمة مسبقا وفقا إلمكانياهتا املتاحة. أهدافاجل حتقيق 

II. تسيري املؤسسة تعريف 

 ظهور العديد من تعاريف للتسيري نذكر أبرزها فيما يلي: إىلتعدد التيارات الفكرية أدى  إن

ٔاداء املنظمة  عملية ضبط و مراقبة هيفيه، ف شخصيركة للعمل ومتثل العنصر الحملو القوة اهالتسيري   (6
 2ني فيها.و ٔاعمال العامل

وتوجيهها، والتخطيط لتطويرها، والسيطرة عليها، و هذا يف مجيع فن ٔاو طريقة قيادة التنظيم، التسيري  (2
 3جماالت النشاط يف املؤسسة.

املنظمة من خالل وظائف التخطيط، التنظيم، االتصال  أهدافهو عملية تسعى لتحقيق التسيري  (3
 4،التحفيز،القيادة و الرقابة بكفاءة و فعالية.

  تكاليف ممكنة للحصول على خمرجات  أبقلالكفاءة: متثل االستخدام األمثل للموارد املتاحة
 أفضل.

  ٬النتائج املتوقعة إىلالفعالية: متثل أداء كل ما يلزم من أجل حتقيق أهداف املؤسسة و الوصول 
 و ذلك بتنفيذ املتطلبات الصحيحة.

                                                                                                                                                                                                            
 .60ص  ٬6112 ٬الطبعة االوىل ٫اجلزائر ٬دار احملمدية ٬انصر دادي عدون: اقتصاد املؤسسة للطلبة اجلامعيني 1

 .64ص  ٬2065٬اجلزائر ٬اجلسور للنشر و التوزيع ٬الطبعة االوىل ٬مبادئ إدارة االعمال ٬شويح 2
3
 Ferré, L., &Olibet, I. (2016). Management. Vuiber.p10.  

 .2-7ص ٬ 2001 ٬للنشروالتوزيعيدن: داراليازور ر عمان، اال ٬وظائف اإلدارة ٬زايرة فهمي ريدةف 4
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 نستنتج أن: أنمن خالل ما سبق ميكن 

 

 

فبقدر ما متكنت املؤسسة من  ٬مستوى أداء املؤسسة مرتبط مبدى كفاءهتا و فعاليتها معا إن
و كذا تركيزها على حتقيق  ٬االستخدام املوارد املتاحة أبقل التكاليف لتحصل على خمرجات أفضل ) كفاءة(

 . أفضلكلما زاد مستوى أدائها حنو   ٬فعالية( أهدافها و بلوغها ابستعمال معطيات و متطلبات صحيحة ) 

III. خصائص التسيري 

 1فيما يلي:  إجيازهايتميز التسيري عن ابقي العلوم مبجموعة من اخلصائص ميكن 

بل هو وسيلة و جمموعة من  ٬فقط األعمالالتسيري ليس تنفيذ  إن التسيري حيمل صفة اجلماعية: (6
و من خالل عمل  ٬مع املسري اآلخرينمن خالل تعاون  املرسومةالنظم تقوم على حتقيق األهداف 
كانت النتائج   إذاللتحقق مت  اإلشرافو من مث متابعة مراحل  ٬مقصود موجه و منظم و هادف

 املتوقعة مطابقة لألهداف.

ربة يف جملو القواعد و املبادئ ا ٬يقوم التسيري على جمموعة من األسس التسيري حيمل الصفة العلمية: (2
الطريقة و قدرة اإلفراد يف  أوسائر النشاطات و كفاية استخدام هذا العلم تتوقف على الوسيلة 

 استخدام و تطبيق هذه املبادئ.

يستمد استمراريته من استمرارية تقدمي املؤسسات لإلنتاج  و  اخلدمات التسيري عملية مستمرة: (3
 ايدة من السلع و اخلدمات أبنواعها املختلفة.حاجات اجملتمع املتز  إشباعللبيئة احمليطة هبدف 

                                                             
 .65ص  ٫6111 ٬منشورات جامعة دمشق ٬الطبعة الثالثة ٬وظائف اإلدارة ٬يونس عواد ٬كاسر املنصور 1

= الكفاءة + الفعالية األداء  
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مبا ينطوي عليه هذا التعامل من عالقات  ٬: التسيري تعامل مع اجلماعةهادف إنساينالتسيري نشاط  (4
 حتقيق األهداف. إىلو تسعى يف الوقت نفسه  ٬إنسانية يف العمل

و كذلك العنصر البشري يتغري حسب طبعه و  ٬بيئة األعمال تتغري إن التسيري متغري ابستمرار: (5
كما أن التطور التكنولوجي يف جماالت اإلنتاج املختلفة  يفرض على املؤسسة   ٬حاجاته و طموحاته

 مواكبته كون التسيري يتعامل مع هذه املتغريات ابستمرار.

 إال ٬منها اإلنتاجيةخاصة  األعمالرية لتنفيذ املعرفة الفنية ضرو  إن التسيري يستلزم املعرفة و املهارة: (1
 املعرفة اإلدارية أكثر أمهية وضرورة ابلنسبة للمسري أثناء أتدية عمله اإلداري. أن

فهو ليس علما جتريداي حبتا و ليس  ٬مبين على قواعد و أصول علمية و فنية معا التسيري علم و فن
ملعلومات و املعارف املنظمة و احلقائق و الظواهر العلمية فبالتايل املسري يعتمد على خمتلف ا ٬فنا جمردا

االعتماد على القواعد  إن .الشخص املسري إبداعو  احملققة مع االعتماد على إمكانية و قدرة
يف  ٬واألصول العلمية للتسيري حتت قيادة مسري معني قد حتقق أداء جيد بكفاءة و فعالية جد ماهرة

و هذا ما يفسر ضرورة الفن يف  ٬حني قد يقل مستوى األداء بتوفر نفس الظروف بقيادة مسري آخر
 .املسري أو الفن عند قائد التسيريو  اإلبداعالتسيري و ذلك بتوفر روح 

IV. مستوايت التسيري 

 و تتمثل فيما يلي:  ٬ثالث مستوايت تشكل ما يسمى ابهلرم اإلداري إىلتنقسم مستوايت التسيري 

املتمثلون يف: اإلدارة  إسرتاتيجيونمبا فيها من مدراء  (:اإلدارة العليا)مستوى التسيري االسرتاتيجي: (1
يتم ضمن هذا املستوى من التسيري دراسة تطلعات  إذ ٬و املدير العام و كل الطاقم العامل فيها

و كذا اختاذ القرارات سواء   ٬املؤسسة بعيدة املدى املتعلقة مبزيج النشاطات و االجتاهات التسيريية



 0202/0200مقياس تسيري املؤسسة                   إعداد: األستاذة جباري فادية                        
 

 

9 
 

كما   ٬و مستوايت تدفقاهتا املالية جماالت أسواقها ٬منتجاهتا ٬كانت متعلقة بواقع املؤسسة أو تطلعاهتا
 سرتاتيجي بدراسة عالقة املؤسسة مع خمتلف أطراف بيئتها اخلارجية.يهتم مستوى التسيري اال

 من خالل ما سبق ميكن تلخيص مميزات التسيري االسرتاتيجي فيما يلي:
 .توفري معلومات حول واقع وآفاق املؤسسة 
 .حتديد أهداف املؤسسة 
 .حتديد موقع املؤسسة ابلنسبة حمليطها الداخلي واخلارجي 
  املؤسسة. إسرتاتيجيةتشكيل 

لك ابإلشراف يهتم املسريين ابلطبقة الوسطى و ذ) اإلدارة الوسطى(: التكتيكي:مستوى التسيري  (2
هلا من اجل ضمان سري عمل املؤسسة حسب ما مت حتديده من قبل اإلدارة عليها و التنسيق خال

 العليا قصد بلوغ األهداف املسطرة .
التخطيط االسرتاتيجي و أنشطة العمليات على مستوى و تنحصر مهام املسري يف حلقة االتصال بني 

 1التسيري العلمي.
 تكمن ابرز مهام املسري يف هذا املستوى فيما يلي:

  .حتديد ميزانيات املؤسسة 
 .االهتمام بقياس األداء للمستوى العملي للطبقة 
  اليت مت وضعها من قبل اإلدارة العليا.والسياسات حتقيق االسرتاتيجيات 
 الطبقة الدنيا. على مستوىو تنسيق العمل  هام توزيع امل 
 .العمل على حل مشاكل النقاابت 

ميثل التسيري اليومي املتعلق مبراقبة خمتلف التنفيذية(:  أواإلدارة الدنيا : )مستوى التسيري العملي (3
اخلاصة ابملؤسسة خاصة تلك املتعلقة ابإلنتاج من خالل االستخدام األمثل  األنشطةالعمليات و 

                                                             
 .312ص  ٬2002 ٬اإلسكندرية ٬الدار اجلامعية ٬مبادئ اإلدارة ٬آخرونمد فريد الصحن و حم 1
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اهتمام املسيريين هبذا  إنللمورد املتاحة للحصول على منتجات ) خمرجات( ذات جودة عالية. 
تزيد من مستوى  أناملستوى و العمل على مراقبته ميكن من اختاذ القرارت الصحيحة اليت من شأهنا 

 أداء املؤسسة. 

 ما مييز هذا املستوى من التسيري ما يلي: أهم
 .مراقبة العاملني وحتفيزهم 
 .تنفيذ اخلطط املربجمة 
  حمققة. أهداف إىلأهداف تفصيلية مث  إىلحتويل األهداف العامة 
  و الشكاوى للمسريين يف اإلدارة العليا. واملقرتحات علومات املالعمل على إيصال 

V. تطور التسيري 

اهتمام املدرسة  إن ٬يعرف التسيري تطورا مستمرا و ذلك ملواكبة التطورات اليت متس خمتلف اجملاالت
اليت انتقدهتا و زادت من  اإلنسانيةو مدرسة العالقات  ٬كآلة  اإلنسانالكالسيكية ابلعنصر املادي و اعتبارها 

هذا ما دفع العديد  ٬مل ميكن املؤسسة احلديثة من حتقيق أهدافها ٬نشاطاته اهتمام إنسانية العامل و دوافعه و 
هذه  أهماملؤسسة احلديثة و لعل  أهدافحتقيق  إىليدة سعيا منهم عوامل جد إىلالتطرق  إىلمن املفكرين 

 العوامل : التنظيم و املعرفة.

املبين على حمورين   Chauvetتصنيف العامل  أبرزهاصنف العلماء تصنيفات خاصة ملراحل تطور التسيري من  إذ
 1هامني مها:

 أنظمة مرونة" يقسم " صالبة حملورا اهذ: االنفتاح أي للمرونة املضاد االنغالق أي ابةلصالا حمور (6
 إىل ىٔاخر  جهة من و للمٔوسسة الداخلية والعوامل در ابملوا املتعلقة املغلقةاألنظمة جهة  من ريسلتا

 .ةبيئال لعناصر املٔوسسة أتقلم لىع يةبنملا املفتوحةاألنظمة 
                                                             

 .663-666ص  ٬2063٬الطبعة اخلامسة  ٬ديوان املطبوعات اجلامعية  ٬اقتصاد و تسيري  املؤسسة ٬بد الرزاق بن حبيبع 1
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منظورين   Chauvetو من خالله يعرف: الفرد -احملور الثاين يضم عنصرين متضادين مها املؤسسة (2
 للمؤسسة:

: يشمل الطريقة العقالنية املبنية على حتديد األهداف بصفة واضحة ابإلضافة اىل األولاملنظور 
 تطبيق عام للعقالنية يف العمل.

اإلنتاجي املبين على شروط اجتماعية  اإلمجاعاملنظور الثاين: يكمن يف التوجه االمجاعي املتضمن 
 مالئمة.

 حيدد أربعة مراحل لتطور التسيري هي كاآليت: أنين ر اعتمادا على احملو  Chauvetمتكن 
 ( التسري التقليدي: مغلق عقالين)املدرسة الكالسيكية 
 (اإلنسانيةمدرسة العالقات لتسيري العالئقي: مغلق اجتماعي )ا 
 مدرسة التسيري: ) : يهدف للتكيف مع البيئةالتسيري املخطط: مفتوح عقالينSimonاملدرسة  ٬

 (. Scott et Lawrenceالقرارية:
  ما يلي: ويضم ٬يومنا هذا إىلالتسيري املشرتك: من السبعينات 

  القيم املشرتكة ل و  اإلسرتاتيجيةالثقافةPascale et Athos 
  التسيري من النوع الثالثSeriey et Archier 
 صنيفت التسيري االسرتاتيجي حسب Avenier  
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 التسيري : تطور1الشكل رقم 

 

 .662ص  ٬مرجع سابق ٬الطبعة اخلامسة٬اقتصاد و تسيري  املؤسسة  ٬الرزاق بن حبيبعبد : املصدر

VI. وظائف التسيري 

-6161رائد يف علم اإلدارة  -يف كتابه   Henri Fayolوصف العامل االقتصادي و مهندس التعدين الفرنسي 
 1وظائف تشغيل املؤسسة فيما يلي:

 منتجات هنائية. إىلهتتم بتحويل املواد اخلام  (:اإلنتاجيةالوظيفة الفنية )  (6

                                                             

1 Ferré, L., &Olibet, IManagement. Vuibert (2016) op.cit; p06. 

 التسيري التقليدي

6100-6130  

التسيري بواسطة 
 اإلنسانيةالعالقات 

6130-6110  

طط التسيري املخ  

6110-6170  

 رتكالتسيري املش

6170-6110  

 التسيري

احلديث   

 صلب ) مغلق( 

 املؤسسة ) عقالنية( 

 الفرد ) اجتماعي(

 مرن )مفتوح(
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 و بيع املنتجات النهائية. األولية: شراء املواد الوظيفة التجارية (2

 : إدارة املوارد املالية للمؤسسة.الوظيفة املالية (3

 : هتتم حبماية خمتلف موارد املؤسسة.الوظيفة األمنية (4

يف حني  ٬هي وظائف حمددة و واضحة يف املؤسسة األوىلالوظائف األربعة  إن: ةالوظيفة اإلداري (5
تعترب الوظيفة اإلدارية وظيفة شاملة هتتم ابلتنسيق فيما بني تلك الوظائف من انحية و إدارة سري 

 عمل املؤسسة من انحية أخرى.

 رئيسية هي: (وظائفمهام ) أربعة إىلالتسيري( )تنقسم الوظيفة اإلدارية 

كما   ٬يتم خالله حتديد أهداف املؤسسة و غاايهتا و كذا أهم طرق بلوغ هذه األهداف :التخطيط (6
 طيط قصري املدىختطيط بعيد املدى و ختطيط متوسط املدى و خت إىلعادة ما يقسم التخطيط 

: هتتم وظيفة التنظيم بتصميم اهليكل التنظيمي للمؤسسة و كذا تنظيم خمتلف اآلليات و التنظيم (2
 و التنسيق فيما بينها. األنشطة

هتتم بتوجيه  إذ ٬ختص هذه الوظيفة املديرين على خمتلف مستوايهتم اإلداريةالتوجيه ) القيادة(:  (3
و كذا حتفيزهم لتحقيق غاايت املؤسسة و ذلك  ٬و متييز طموحاهتم و أهدافهم و قدراهتم األفراد

 و فعاليتهم و ابلتايل يزيد مستوى أدائهم. كفاءهتموجيههم أبسلوب يزيد من  تبقيادهتم و 
و ذلك من خالل  ٬ما مت التخطيط له مسبقا إىل: تضمن هذه الوظيفة التأكد من الوصول الرقابة (4

و مقارنته مع مستوى األداء املتوقع من أجل حتديد االحنرافات و  الفعليقياس مستوى األداء 
 ممكنة.تكاليف  أبقلالفجوات و دراسة أسباهبا لتداركها 

و رقابة هي وظائف متناسقة فيما بينها تعمل وفق  ٬توجيه ٬تنظيم ٬وظائف التسيري األربعة من ختطيط  إن
 .2أي وظيفة أثناء مزاولة وظيفة أخرى و هذا ما يوضحه الشكل رقم  إقصاءال ميكن  إذ ٬عجلة مستمرة
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 .601ص  ٬مرجع سابق ٬اخلامسةالطبعة ٬اقتصاد و تسيري املؤسسة  ٬عبد الرزاق بن حبيباملصدر: 

VII. و أدواره املسري تعريف 

و اجناز املهام من خالل  ابألعمالاملسري هو ذلك الشخص الذي يستطيع القيام : املسري تعريف (6
لبلوغ غرض مشرتك. و عليه يعترب من  اآلخرينو منسق جلهود  ٬فهو خمطط و منشط و مراقب اآلخرين

و ال بد من أن تكون للمسري سلطة معينة  ٬اآلخرينمسريا كل مسؤول عن أعمال  ٬الناحية األصولية
 1منفذ فحسب. إىلفانه يفقد صفته كمسري و يتحول عمليا  إالو  ٬الختاذ القرارات

                                                             
 .62ص  ٬األولاجلزء  ٬تقنيات التسيري و التنظيم و املنشأة ٬وظائف ٬مدخل للتسيري أساسيات ٬الطيب 1
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 إدارة و تسيري املؤسسة و  كما ميكن تعريف املسري ابنه العضو الفعال احليوي الذي يتمكن من
التنسيق فيما بني خمتلف وظائفها و أنشطتها بطريقة متكنه من اختاذ قرارات بشكل صحيح و سريع 

اسرتاتيجية( مما يزيد من مستوايت أداء االفراد و حتفيزهم  –مهما كان مستوى هذه القرارات ) روتينية
 أداء و ربح املؤسسة . و ابلتايل زايدة

  يف املنظمة الذي يكمن دوره األساسي يف التخطيط ،اختاذ القرار ، التنظيم ، القيادة ، هو ذلك الفرد
 1ة.التحفيز و الرقابة يف كلما خيص املوارد البشرية و املادية و املالية يف املؤسس

العليا دراسة سلوك جمموعة من املسريين على مستوى اإلدارة   Mintzbergحاول العامل : أدوار املسري (2
انه  إال ٬رقابة ٬توجيه ٬تنظيم ٬حقا ميارسون الوظائف املتعارف عليها من :  ختطيطما كانوا  إذاملعرفة 

 :كاأليتثالثة جمموعات هي   إىلحتصل على نتائج مكنته من تقسيم أدوار املسري 

 معهم و : ميثل دور املسري يف تشكيل عالقات مع مرؤوسيه متكنه من تشكيل روابط الدور العالئقي
كونه ميثل حلقة الوصل بني املؤسسة و املتعاملني معها سواء كانوا من   إرشادهمذلك بنصحهم و 

 أدوار املسري العالئقية فيما يلي: أهمو تتمثل  ٬داخل املؤسسة أو من خارجها

  :ابإلشرافيعترب املسري واجهة حتتمل خمتلف مسؤوليات مرؤوسيه كونه يقوم  إذالواجهة 
 م.املباشر عليه

 نصحهم و كذا حتفيزهم رؤوسيه وذلك بتدريبهم وتكوينهم و القائد: يقوم املسري بقيادة كل م
 املؤسسة. أهدافمن اجل حتقيق 

  بني خمتلف وحدات املؤسسة وكذا التنسيق بني  ابلتنسيقالرابط أو املنسق: يهتم املسري
 ين لضمان حتقيق أهداف املؤسسة.املسري  مرؤوسيه و ابقي
                                                             

1Didier noye , Manager les personnes le management situationnel ,collection les basic du manager, editions 2 insep 

consulting, p 06. 
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  و  ٬يكون ابلبحث املستمر للحصول على معلومات تفيد املؤسسة لتحقيقي أهدافهااإلعالمي:الدور
 تتمثل هده األدوار فيما يلي:

 .امللتقط: ابلتقاط املسري للمعلومات 

  :و نشره للمعلومات. إبيصالهاملوصل أو الناشر 

  خارج املؤسسة.صحاب النفوذ يف داخل أو أاملتحدث: كونه يتواصل مع اجلهات الرمسية أو 

  :اختاذ خمتلف  أثناءتتمثل يف خمتلف مبادرات التكيف و التطور اليت يقوم هبا املسري الدور التقريري
 و تتمثل هذه األدوار فيما يلي: ٬قراراته

  :يهتم املسري ابستحداث خمتلف املبادرات الالزمة للتكيف و التطور. إذاملستحدث 

 :جتنب املشاكل و معاجلتها فور حدوثها. إىليسعى املسري  معاجل للمشاكل 

  :يوزع املسري املهام للمرؤوسني.موزع املوارد 

  :فاملسري هو الذي يقبل االلتزامات و يربم العقود، و يقدم التنازالت. املفاوض 
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 : أدوار املسري33الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.27ص  ٬مرجع سابق ٬اجلزء االول ٬مدخل للتسيري: أساسيات ٬املصدر: الطيب  

 
 
 

 املنصب الرمسي

 أدوار املسري

 األدوار اإلعالمية

 ملتقط 
 موصل 
 متحدث 

 األدوار التقريرية

 مستحدث 
 معاجل مشاكل 
 موزع للموارد 
 مفاوض 

 األدوار العالئقية

 الواجهة 
 القائد 
 الرابط 
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I.   التخطيطتعريف 
 يلي: لقد أعطيت العديد من التعاريف لوظيفة التخطيط منها ما

املادية  اإلمكانيات إطارمنظم شامل و مستمر لتحقيق األهداف احملددة يف  إنساينالتخطيط نشاط  (1
 1و البشرية.

كافة وتعبئة  التخطيط هو أن يقرر بشكل مسبق ملا جيب أن تقوم به املؤسسة إي التوقع للمستقبل  (2
املستقبل؟  املوارد له و ميكننا تلخيص تلك العملية يف األسئلة التالية )ماذا سيكون عليه احلال يف 

 2كيف ميكن التعامل مع املستقبل؟ و من الذي سيقوم به؟

 3عرفه فايول أبنه التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد هلذا املستقبل. (3

و  األفكاروات، تنفيذها يعتمد على تلك هو مسار يشتمل على سلسلة من األفكار و اخلط (4
 4ابلتحديد التفكري املسبق و املتعمد و هو يف حد ذاته تصرف بشري عام.

                                                             
محد انفع املدادحة، سالمة سويلم النوافعة، مبادئ التخطيط و التنظيم يف اإلدارة و املكتبات، دار صفاء للنشر و التوزيع، أ 1

 .33، ص 2113األردن،
 . 131، ص 2112و ظائف املدير يف املؤسسة املعاصرة، دار صفاء للنشر و التوزيع، األردن، و امحد فتحي ذايب عواد، إدارة االعمال  2
 . 151،ص 2112حممد فريد الصحن، إمساعيل السيد إبراهيم سلطان، مبادئ اإلدارة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  3
، مدخل نظرايت التخطيط املتداولة آراء و نتائج، فيصل عبد العزيز املبارك، املرتمجون –ارنست آر الكساندر، املدخل اىل التخطيط  4

 .111، ص 2111الرايض: جامعة امللك سعود، 

رة  ال  محاض 
طال طي 

خ 
الت 
ة  :  ي  ان   ث 
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 1.بشأن كيفية حتقيقها أبفضل طريقة هو وظيفة اإلدارة اليت تنطوي على حتديد األهداف و اختاذ قرار (5
أساس جناح أو فشل أي نشاط من أنشطة املؤسسة، كونه خيتص لتخطيط عمود العملية التسيريية و يعترب ا

بتحديد األهداف والغاايت والوسائل اليت متكن املؤسسة من بلوغها، وكذا املوارد املطلوبة لتحقيق هذه 
 األهداف.

 ة، كما أنه يهتم جبمع املعلومات املاضيللتخطيط دور يف حتديد مهام كل فرد من أفراد املؤسسة
، ضع برانمج مقرتح تعمل به املؤسسةواحلاضرة واملستقبلية قصد التنبؤ بتطور مستقبل املؤسسة، ليتمكن من و 

فالفرق بني اخلطة والتخطيط كون التخطيط ميثل تفكري ذهين مبدع و مستمر يف حني خلطة، ما يسمى اب أو
اخلطة هي ترمجة رقمية أو موضوعية لألفكار اليت مت التخطيط هلا، فاخلطة توضح ما ينبغي للمؤسسة القيام 

 هبا يف الفرتة القادمة.

النتائج  أوتقرير أو بيان أبنواع الوسائل و التصرفات اخلاصة بتحقيق األهداف فاخلطة هي  (1
 املستهدفة.

تعرب  أهناو الرمسية،  زاميةلاإلكما عرفت اخلطة أبهنا: منتجات التخطيط، هي جزء من املعيارية،  (2
يف شكل إجراءات تنفيذية تتمحور بشكل متسق حول  اإلسرتاتيجيةبشكل واضح عن نوااي 

 2هداف و الربامج و امليزانيات.األ

II. أهمية التخطيط 
يعترب التخطيط أساس اإلدارة، كونه يعكس مدى جناح أو فشل ابقي الوظائف، ابعتبار أن سري عمل 

 أنشطتها يتم من خالل خطط حمددة لتحقيق أهداف معينة وفق موارد و إمكانيات املؤسسة.
 يلي:عموما ميكن تلخيص أمهية وظيفة التخطيط فيما 

                                                             
1 Marilyn, M. H. (2006). Encyclopedia of Management (éd. 5 th Edition). Thomson Gale ; p 675. 
2 Tarondeau, J.-C., & Huttin, C. Dictionnaire De Strategie D’enteprise, (éd. 2 Edition). Vuibert p 174 
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التخطيط حيدد توقعات مستقبل املؤسسة و خيفض من درجة املخاطرة، و ذلك من خالل وضع  (1
خطط واضحة تتبعها املؤسسة و كذا خطط بديلة يف حالة مواجهتها ألي ظرف طارئ قد يهدد 

 مكانتها السوقية.

 إبمكانهما حتقيق أهداف املؤسسة فهو يساهم يف بلوغ أهدافها و يوفر هلا كل  إىلالتخطيط يسعى  (2
 مساعدهتا يف حتقيق غاايهتا.

التخطيط يربط بني القرارات احملددة واألهداف املسطرة و ذلك من خالل حتديد خطوات العمل  (3
 بشكل منطقي و متسلسل.

التخطيط يرفع من كفاءة الرقابة، وذلك من خالل حتديده املسبق ملعايري قياس النتائج املتحصل  (4
 عليها.

 ستغالل األمثل ملوارد املؤسسة و ختفيض التكاليف و النفقات قدر اإلمكان.اال إىلالتخطيط يسعى  (5

 التخطيط يؤمن اختاذ القرارات الصحيحة. (3

 التخطيط يوجه و يقيم كفاءة و فعالية خمتلف العاملني يف املؤسسة.  (1

III.   التخطيطأنواع 
 أمهها ما يلي: و من عدة أنواع تبعا جملموعة من املعايري إىلميكن تقسيم التخطيط يف املؤسسة 

 ميكن حتديد ثالثة أنواع أساسية هي: إذ :معيار املدى الزمين وفقالتخطيط  (1

  و يهتم بتحديد  و ميارس يف اإلدارة العليا: : أكثر من مخس سنواتاألجلالتخطيط طويل
أهداف واضحة للمؤسسة مع وضع اسرتاتيجيات و سياسات و برامج متكن املؤسسة من بلوغ 

 غاايهتا.
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  يساهم هذا و ميارس يف اإلدارة الوسطى مخس سنوات إىل: من سنتني األجلالتخطيط متوسط ،
قد تظهر خالل التخطيط طويل النوع من التخطيط يف معاجلة االحنرافات و املشاكل اليت 

 يف مواجهة التحدايت البيئية. مرونة أكثر، و ابلتايل يساعد هذا األخري جبعله األجل

  الروتينية  األعماليقتصر على  ميارس يف اإلدارة الدنيا، : أقل من سنتني،لاألجالتخطيط قصري
 اليت جتري يف فرتة قصرية 

 يوجد نوعني من التخطيط حسب هذا املعيار هي::األنشطةالتخطيط وفق معيار تغطية  (2

 التخطيط املؤسسي:يشمل خمتلف أنشطة املؤسسة كونه التخطيط على مستوى املؤسسة ككل :
مراعاة مع إمكانيات املؤسسة من انحية و التغريات البيئية  األجليهتم بتحديد أهداف طويلة 

هذا النوع من التخطيط هو األساس الذي يرتكز عليه التخطيط  اليت تواجهها من انحية أخرى.
 1الوظيفي.

 يعمل على تغطية كل وظائف املؤسسة  :التخطيط الوظيفي: التخطيط على املستوى الوظيفي
مثل: اإلنتاج، التسويق، املالية، الصيانة، املوارد البشرية...و هو منبثق من التخطيط املؤسسي و 

 يعمل على مساعدته يف تنفيذ خمتلف اخلطط.

 هناك نوعني من التخطيط حسب هذا املعيار:التخطيط وفق معيار تغري بيئة املؤسسة:  (3

 استباق عملية التغيري يف البيئة أي أن املدير  إىل: يف هذا النوع يلجأ املدير التخطيط االستباقي
عند ممارسته هذا النوع من التخطيط ال ينتظر حدوث التغري يف البيئة مث يتكيف معها بل يعمل 

 2التشخيص املستمر لبيئة املؤسسة. أمهيةعلى استحداثه و قيادته، هنا تظهر 
   مع التغيري الذي حيدث يف بيئة : خالل هذا النوع من التخطيط يتكيف املدير كرد فعلالتخطيط

 املؤسسة الذي عادة ما يتميز ابالستقرار النسيب.
                                                             

1 Havinal Veerabhadrappa, Management and Entrepreneurship, New Age International Publishers, New Delhi, 2009 

p27.  
2 Havinal Veerabhadrappa, Management and Entrepreneurship,op cit p 28  
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 يوجد نوعان من التخطيط حسب هذا املعيار:التخطيط وفق عملية التكرار:  (4

  و مفاجئة، يصبح :تكون عادة ملواجهة أوضاع طارئة ختطيط يعتمد على خطة وحيدة االستعمال
 عدمي اجلدوى فور حتقيق اهلدف.

 يتضمن تغطية فعاليات متكررة تدخل يف صميم ختطيط يعتمد على خطط متكررة االستعمال :
 1، القواعد.اإلجراءاتعمل املؤسسة و تشتمل على: السياسات، 

 2نوعني: إىلينقسم التخطيط وفق معيار الرمسية:  (5

 اإلدارةميارس يف املؤسسات كبرية احلجم و ذلك بتشكيل خلية رمسية تتمركز يف : التخطيط الرمسي 
 هتتم بعملية التخطيط. العليا

 اليت  األعماليكون يف املؤسسات صغرية احلجم، و يظهر خالل خمتلف : التخطيط غري الرمسي
 بيئية ملؤسسته.يقوم هبا املدير معتمدا على خربته و أفكاره و حدسه يف حتليل خمتلف التغريات ال

 ثالثة أنواع هي: إىلينقسم : األمهيةالتخطيط وفق معيار  (6

 يكون التخطيط خالله ملدة زمنية طويلة، ميارس يف اإلدارة العليا، كما يهتم التخطيط االسرتاتيجي :
 بوضع اسرتاتيجيات و سياسات طويلة األمد.

 ميارس يف اإلدارة الوسطى األجل: يكون التخطيط خالله ملدة زمنية متوسطة التخطيط التكتيكي ،
، كما أنه األجلاملؤسسة متوسطة  أهدافمن خالل وضع خطط تكتيكية متكن من حتقيق 

 يشتمل على كل وظائف املؤسسة.

                                                             
، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، األعماللعامري صاحل مهدي حمسن و الغاليب طاهر حمسن منصور، اإلدارة و ا 1

 213، ص 2114
 .113، ص 2113الشعب، عمان، ، الطبعة اخلامسة، مطبعة األعمال إدارة زايرة فريد فهمي، املبادئ و األصولخوذ بتصرف عن: مأ 2
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 يكون خالل مدة زمنية قصرية، ميارس يف اإلدارة الدنيا، يعمل على وضع التخطيط التشغيلي :
 القصرية األمد.خطط تشغيلية من أجل حتقيق أهداف املؤسسة 

IV. مراحل التخطيط 
 متر عملية التخطيط ابملراحل التالية: 

: يقوم املخطط بصياغة أهداف املؤسسة، أي حتديد النتائج النهائية اليت ترغب حتديد األهداف (1
املؤسسة يف حتقيقها مستقبال. و حىت تكون أهداف املؤسسة موجهه للسلوك و دافعة جلهود االفراد 

و اليت تعين أن   SMARTو اجلماعات، ينبغي إن تتوفر على جمموعة من اخلصائص، مجعت يف كلمة 
(، واقعية Agree(، متفق عليه)Mesurable(، قابلة للقياس) specific)تكون األهداف حمددة 

(Realistic( و حمددة)Timely).1 

خطوة يهتم هبا عملية التخطيط  أهمتعد عملية مجع املعلومات  إذ: مجع املعلومات وصياغة اخلطط (2
فكلما متكنت املؤسسة من حتليل البياانت و مجع معلومات منظمة و صحيحة كلما متكنت من 

 خطط أكثر واقعية و استخدامية يف خمتلف الوضعيات املستقبلية. إعداد

حتليل  : يهتم املخطط خالل هذه املرحلة بتطوير وتطوير و حتليل البدائل و اختيار البديل األفضل (3
اختيار البديل املناسب لتحقيق أهداف املؤسسة و   إىلخمتلف البدائل املتاحة للتمكن من الوصول 

 كما يهتم بشرح خمتلف التفاصيل اليت إبمكاهنا ضمان تنفيذ اخلطة ابلشكل الصحيح.

املخطط  : تعترب آخر مرحلة، يتم خالهلا حتديد االختيار األمثل و يتوىلصياغة احلطة و تقييم النتائج (4
أفعال حقيقية مدونة يف شكل خطة. كما يتم قياس مستوى  إىلالتنفيذ الفعلي أي حتويل األفكار 

 وجدت و العمل على تصحيحها. إنو كذا قياس االحنرافات  اجنازا ألهدافالتقدم و 

                                                             

1 Schermerhorn John, Management, 12
th

, John Wiley & Sons, New York, 2013.p 195. 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V. مبادئ التخطيط 
املادية و البشرية من أجل حتقيق  إمكانياهتايعد التخطيط أساس جناح املؤسسة كونه يهتم برتشيد خمتلف 

 1أهدافها، و لكي التخطيط سليم ال بد من توفره على جمموعة من املبادئ تتمثل فيما يلي:  

: تنشأ املنظمات لتحقيق األهداف، و تتفاوت و ختتلف هذه األخرية من منظمه حتديد األهداف (1
أخرى، و هي غالبا ما تكون جمموعة أي أكثر من هدف واحد، و من األهداف ما هو طويل  إيل

يتوافق مع سعة  األجلو هو األساسي الذي تنطلق منه عملية صياغة األهداف كما أن طول  األجل
فيما يسمى بسلسلة  األجلأهداف متوسطة و قصرية  إىل األجلاألهداف، مث جتزأ األهداف الطويلة 

املتعاقبة يف التفصيل نزوال  لألهدافاألهداف أو عملية صياغة األهداف الفرعية، و البد  -لئاالوس
املستوايت األدىن يف اهليكل التنظيمي أن تكون متوافقة مع ختصصات و واجبات التقسيمات يف  إىل

األهداف، و من الضروري أن تكون  -يكون انسجام مع سلسلة الوظائف أناهليكل املذكور أي 
هداف واضحة لكل املستوايت يف اهليكل التنظيمي و قابلة للفهم و عليه استخدامها يف صياغة األ

 اخلطط و يف رقابة تنفيذها الحقا.

واقعية  أن: يعد مبدأ الواقعية من أهم املبادئ األساسية لنجاح مهمة التخطيط، سيما و الواقعية (2
نية املؤسسة، احلالية و املتصورة يف تكون ضمن إمكا أنالتخطيط تعين اخلطط املوضوعة ال بد 

املستقبل، من حيث خمتلف القدرات البشرية و املادية و املالية و املعلوماتية، و عدم جتاوزها ابلشكل 
اجناز املهمات املوكلة للمنظمة. و ابملقابل فانه من  الذي خيرج واقعية اخلطة يف التصدي ملتطلبات

 يت ال حتقق طموحات إدارة املؤسسة.الضروري عدم وضع اخلطط املتواضعة ال

                                                             
-411، ص 2111خليل حسن حممد الشماع، خضري كاظم محود، نظرية املنظمة، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، 1

413. 
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و املتغريات ذات العالقة، فاقتصار اخلطة  األنشطةأي احتواء اخلطط املوضوعة على مجيع : الشمولية (3
 األخذمن شأنه أن يعرقل إمكانية حتقيق األهداف مث أن عدم  األنشطةعلى جانب معني فقط من 

عدم حتقيق  إىلي دشأن إن يؤ اخلطط و تنفيذها من  عاملتغريات األخرى املؤثرة يف وض بعني االعتبار
 األهداف بشكل سليم. لذا يعد مبدأ مشولية اخلطة من املبادئ األساسية.

أن اخلطط املوضوعة ال تنتهي مبجرد حتديد األهداف  إىل: يشري مبدأ استمرارية التخطيط االستمرارية (4
ذ اخلطة، مث رقابة عمليات التنفيذ بغية ووضع اخلطط، بل يعقب عملية التخطيط قيام املؤسسة بتنفي

 أهدافمعاجلة جوانب االحنراف احلاصلة يف عملية التنفيذ. لذلك فاخلطط املوضوعة ال حتقق 
 اتسمت ابالستمرارية. إذا إالاملؤسسة 

: يتضمن مبدأ املرونة قدرة اخلطط املعتمدة على استيعاب التغريات و املعطيات و املواقف املرونة (5
التغريات  إحداثتعديالت جذرية فيها. و هذا يعين إمكانية  إجراءو بدون  و احتماالهتااجلديدة، 

ملواجهة املستجدات بدون أن تتكبد املؤسسة نفقات إضافية ملحوظة و تتطلب مثل هذه املرونة 
كيد التغريات الظرفية احملتملة. غري أن التو  هوضع االحتياطات اليت من شأهنا أن جتعل اخلطة مرنة اجتا

 هو احملافظة على اخلطط. فاألصلعلى املرونة ال يعين تبديل اخلطط ألي سبب. 

من العاملني يف وخباصة : التخطيط عمل مجاعي، يتطلب اإلفادة من وجهات النظر املتعددة املشاركة (3
جناحا ال يف  أكثريف وضع اخلطط جيعلها  األفرادأن مشاركة  إالاملؤسسة، و قد أصبح من الثابت 

 قاموا يتحمسون لتنفيذ ما األفرادكذلك يف مرحلة التنفيذ، الن   إمناو  بة الصياغة فحسمرحل
أن اخلطط تعد  كبصياغته و لو أن ما اخذ من آرائهم يف الصياغة كان جزئيا. و تعين املشاركة كذل

التوجيهات و  إطاراملستوايت األدىن، و ذلك يف  إىلعريضة تفصل تدرجييا  )أهدافيف نسقني انزل 
التعليمات( و صاعد ) صياغة اخلطط بشكل أويل من قبل املستوايت األدىن، لكي تتكثف و 

اخلطط  إعداداملستوايت األعلى(، و بشكل متكرر حىت ينتهي  إىلتتجمع و تتناسق تدرجييا، وصوال 
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حبوافز العمل،  له دوافعه السلوكية املرتبطة إنساينو تعتمد للتنفيذ كما أن اخلطط هي أساسا عمل 
 .فهي ليست جمرد أرقام و تنبؤات كمية

: إي أن تكون اخلطط دقيقة يف بياانهتا اليت تعتمد عليها، سواء كانت حول املوارد البشرية أو الدقة (1
 املالية أو املادية، و ال بد أن تكون البياانت صحيحة و حديثة قدر املستطاع.

ابلبساطة و عدم التعقيد يف مجيع مراحلها و أجزائها و  : ال بد و أن تتميز اخلطط املوضوعةالبساطة (8
أن توضع على أسس منطقية تتفادى االرتباك و التأويل، و أن تكون واضحة القيم من قبل املنفذين 

 .بذات املعىن الذي حيدده املخطط

VI. أدوات التخطيط 
قيق الفعالية يف التخطيط، و يعتمد املخطط أثناء أتديته لعمله جمموعة من األدوات إبمكاهنا دعم عمله لتح

 1هم هذه األدوات مايلي:أمن 

تقدير حصول أحداث مستقبلية بناء على خربات سابقة أو بياانت اترخيية، يتم فيه  إىل: يشري التنبؤ (1
 االعتماد على األساليب الكمية ) اإلحصاء و الرايضيات( و األساليب النوعية ) مثال ديلفي(.

توقع حصول أحداث يف األمد البعيد و حتديد خيارات مستقبلية للتعامل  إىل: تشري السيناريوهات (2
مع كل سيناريو على حدا، أي سيكون هناك خطط جاهزة تتالءم مع كل سيناريو متوقع حدوثه يف 

 املستقبل.

هالت و مهارات ؤ شكيل كادر ختطيطي متخصص يتمتع مب: يف هذه األداة يتم تالكوادر التخطيطية (3
على العملية التخطيطية و  اإلشرافة، يتوىل يف األساس يمجيع مراحل العملية التخطيطو خربات يف 

 متابعتها يف املؤسسة ككل أو يف أحد أقسامها الكبرية.
                                                             

 .221-211، الطبعة الرابعة، مرجع سابق، ص األعمالامري صاحل مهدي حمسن و الغاليب طاهر حمسن منصور، اإلدارة و الع 1
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مجيع العاملني الذين حيتمل أن يؤثروا أو  إشراك: تركز هذه األداة على عملية التخطيط التشاركي (4
يتأثروا ابخلطة يف عملية بنائها، و هذا لالستفادة من خرباهتم، و األهم من ذلك كسب التزامهم عند 

 تنفيذ اخلطة.

جمموعة من مؤشرات  إىلالقيام مبقارانت خارجية أو داخلية ابالستناد  إىل: تشري املقارنة املرجعية (5
أفضل أداء يف جمال معني، بغرض التخطيط لتحسينات مستقبلية. ففي املقارنة املرجعية اخلارجية يتم 
االعتماد على مؤشرات خارجية ختص أفضل أداء ملؤسسات أخزى رائدة منافسة أو غري منافسة 

ى مؤشرات ختص أفضل أداء ألفراد واملقارنة معها، أما يف املقارنة املرجعية الداخلية فيتم االعتماد عل
 1حدات إدارية داخل املؤسسة و املقارنة معها.و  مجاعات أو

VII. الصعوبات التي يواجهها التخطيط 
 2تواجه عملية التخطيط جمموعة من العراقيل ميكن تلخيصها فيما يلي: 

 اخلطط مما يساهم يف ضعف التزامهم هبا. إعدادضعف مشاركة العاملني يف بناء و  (1

أو عدم االهتمام بتدريب و أتهيل املديرين يف خمتلف املستوايت اإلدارية لتزويدهم ابملهارات  الضعف (2
 و مما يعيق جناح العملية التخطيطية يف املؤسسة. التخطيطية

 الفشل يف حتديد أهداف املؤسسة و التنسيق بني األهداف الفرعية و الرئيسية. (3

هو رمسي و غري رمسي يف التخطيط مما يساهم يف  اخللط املقصود و غري املقصود أحياان بني ما (4
 حدوث االرتباك الذي يعيق حتقيق األهداف من العملية التخطيطية.

 ضعف التوجهات اجلادة حنو تنفيذ اخلطط و متابعتها، مما يساهم يف عرقلة تنفيذ اخلطط الالحقة. (5

                                                             
1Schermerhorn John, Op. Cit, p : 206.  

 .144، ص 2118ود خضري كاظم و اللوزي موسى سليمة، مبادئ إدارة االعمال، اثراء للنشر و التوزيع، عمان، مح 2
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VIII. االنتق ادات الموجهة للتخطيط 
 1:أبرزها مايلييواجه التخطيط العديد من االنتقادات 

زمين  إطارالتخطيط قد خيلق شيء من اجلمود نتيجة توجيهه للجهود حنو أهداف حمددة و ضمن  (1
للتنفيذ، و هو ما يتناقض مع طبيعة البيئة اليت تتميز ابلتغري املستمر و املتسارع، مما قد جيعل التخطيط 

 الصحيح. اإلطاريعمل خارج 

اليت تطورت لتتجسد يف خطط و قواعد معينة، فقد  أن املؤسسات هي نتيجة لرؤى مؤسسيها و (2
و  اإلبداعقتل روح  إىلتصبح تلك املؤسسات أسرية لتلك اخلطط و القواعد، و هو ما يؤدي 

 االبتكار فيها.

التخطيط يهتم ابملستقبل على حساب احلاضر، و هذا قد جيعل املؤسسة ختسر الكثري من الفرص  (3
 املتوفرة يف احلاضر.

املادية و املالية و  اإلمكانياتيالئم فقط املؤسسات الكبرية ذات  لألنشطةأن التخطيط و بناء اخلطط  (4
 البشرية و املعلوماتية الكبرية، أما املؤسسات الصغرية فال يالئمها ستكون تكاليفه أكثر من عوائده.

 
 

 
 
 
 
 

                                                             
 .213ص  مرجع سابق،ايرة فريد فهمي، املبادئ و األصول الدارة االعمال، الطبعة اخلامسة، ز  1
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I.   التنظيمتعريف 
يعد التنظيم من وظائف املؤسسة املهمة، فقد حاول العديد من العلماء إعطاء تعريف شامل هلذه الوظيفة و 

 لعل من أبرز هذه التعاريف ما يلي:

 قسام و حتديد أو أاملراد القيام هبا يف وظائف  واألنشطةبتجميع املهام  مالتنظيم هو عملية إدارية هتت
و األقسام من أجل حتقيق األهداف مع حل  األنشطةالسلطات و الصالحيات و التنسيق بني 

 1مالئم. و األقسام من خالل إفراد التنظيم و بشكل األنشطةاملشاكل و اخلالفات اليت تواجه كافة 

  و طبيعة التنظيم هو نظام السلطة و املساءلة و العالقات بني الوحدات التنظيمية الذي حيدد شكل
 2العمل الالزم للمنظمة.

  و جتميعها ، و إقامة عالقات سلطة فيما بينها لتحقيق األهداف  األنشطةالتنظيم هو عملية حتديد
 3التنظيمية.

                                                             
 .941، ص 9111ي حممد منصور، مبادئ اإلدارة: أسسو مفاهيم، جمموعة النيل العربية، القاهرة،عل 1
مساعدة ماجد عبد املهدي، اهلرامشة حسني عليان، املناصري علي فالح، مبادئ علم اإلدارة، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة،   2

 .911،ص3192عمان، األردن، 

3 J Timms, Introduction to business and managementMUndergraduatestudy in Economics, Management, Finance and 

social Science, University of London, UK, 2011 ;p 97. 

رة  ال  محاض 
مال ي 

ظ  ن  ة  : الث  الث   ث 
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  الرمسية اليت يتم من خالهلا إدارة املؤسسة عرب حتديد خطوط السلطة و االتصال بني  اآلليةالتنظيم هو
 1الرؤساء و املرؤوسني.

  التنظيم هو عملية جتميع و تعيني املوارد البشرية و املالية و املادية و املعلوماتية و غريها من املوارد
 2الالزمة لتحقيق األهداف.

  وصفDale  لعمل املنظمة  األمهيةو له القدر عال من  التنظيم على أنه: عملية متعددة اخلطوات
 3حيث أنه:

 .حيتوي على التفاصيل املتعلقة ابلعمل الالزم إلجناز العمل 

  أنشطة ميكن أداؤها ابلدقة املطلوبة بواسطة شخص واحد أو  إىلتقسيم العمل الكلي للمؤسسة
 جمموعة من األشخاص.

 ابملؤسسة بطريقة منطقية، و كلما توسعت املؤسسة و وظفت املزيد من  األفرادهام يربط بني م
الذين ترتبط مهامهم  األفراداملختلفة فانه يصبح من الضروري جتميع  األنشطةإلجناز  األفراد

 ببعضها.

  ابملؤسسة حبيث يصبح كياان موحدا و منسجما األفراديضع آلية لتنسيق أعمال. 

  املؤسسة و يدخل التعديالت الالزمة للحفاظ على أو زايدة الفعالية، الن التنظيم يراقب فعالية
 يعترب عملية مستمرة.

II. أهمية التنظيم: 
 السليم أساس حتقيق املؤسسة ألهدافها، وميكن ذكر أهم مزااي التنظيم فيما يلي: يعد التنظيم 

                                                             
 .10،ص 3111ندي عطية حسني، مبتدئ اإلدارة، الطبعة الثانية، القاهرة ،اف 1

2 Bateman T  &Snell S, Management ; 3 rd edition ; Irwin_McGraw_Hill ; New York ; 2013, P 67 :  

 .11، ص 3199اإلداري، خمرب التطبيقات النفسية و الرتبوية، جامعه منتوري، قسنطينة، غول زهري، الوجيز يف الفكر ب 3
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إدارة و تشغيل املؤسسة، و : يسهل التنظيم املصمم واملتوازن بشكل صحيح تسهيل عمل اإلدارة (9
يزيد من كفاءة اإلدارة و سرعتها، و يتجنب التأخري و االزدواجية يف العمل و حيفز املوظف على أداء 

 1وظيفته بكفاءة. من خالل التقسيم املناسب للعمل و التفويض املتسق و التعريف الواضح للوظيفة.

لتنظيمي للمؤسسة الذي يعمل على توسيع : و يتم ذلك من خالل اهليكل اتسهيل النمو و التوزيع (3
و تنويع املؤسسة، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يساهم بشكل كبري يف إضفاء التحسينات 

 على اهليكل التنظيمي للمؤسسة من خالل استعمال خمتلف أنظمة الكمبيوتر.

ة من خالل تدريبهم و يعمل التنظيم على تشجيع االفراد العاملني يف املؤسس: تشجيع أفراد املؤسسة (2
تكوينهم و تطوير خمتلف مهاراهتم و االعتماد على نظام التناوب الوظيفي من أجل توسيع الوظائف، 
اذ ميكن يؤثر اهليكل التنظيمي على توزيع االفراد يف املؤسسة كما إنه يسهل من إمكانية االستخدام 

 املكثف لرأس املال البشري.

يف حتفيز ابداع العاملني و ذلك بتشجيع مهاراهتم من خالل توفري : يساهم التنظيم حتفيز االبداع (4
 احلرية و  تفويض السلطة اليت حتفز من مبادراهتم و تزيد من مستوى أدائهم.

: و يتم ذلك من خالل تفويض السلطة و التعاون و القيادة الفعالة اليت ضمان استقرار املؤسسة (5
 ملرونة و التكيف مع املتغريات البيئية.ترفع من معنوايت العمال و تزيد من مستوى ا

: يضمن التنظيم السليم رضا العاملني و ابلتايل يزيد من حسن العالقات التقليل من دوران العمال (1
 بني اإلدارة و العاملني، و ابلتايل يقلل من معدل دوران املوظفني.

الزدواجية االنشطة اليت عادة ما يساهم التنظيم يف جتنب املؤسسة : األنشطةالتقليل من ازدواجية  (1
 تؤدي اىل أتخريها، و ذلك من خالل حتديد املسؤوليات و توزيعها بشكل مرتب.

                                                             

1Aquinas, Management Principles and Practice AND OrganisationalBehaviour, BharathiarUniversity, excel books 

privatelimited, Naraina, New Delh, 2007 ,P70. 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 : يسعى التنظيم اىل تعزيز التنسيق بني خمتلف وظائف رو أنشطة املؤسسة.تعزيز التنسيق (0

III. مبادئ التنظيم 
 1بفعالية ، و من أبرز هذه املبادئ ما يلي:يرتكز التنظيم على مبادئ هامة متكنه من تنفيذ أهداف املؤسسة 

 2يقصد به تقسيم أنشطة العمل اىل مهام تستند إىل أفراد خمتلفني. مبدأ تقسيم العمل: (1
فأثناء اعداد اهليكل التنظيمي، جيب اعتبار تقسيم العمل يف البداية كأساس للكفاءة. فمن احلقائق 

ميكن أن حيققو نتائج أفضل من خالل تقسيم العمل.لذلك، أثناء تصميم التنظيم،  األفرادالثابتة أن 
 3جيب أن هندف اىل تكوين جمموعة مناسبة من االنشطة. و هذا ما يسمى مببدأ التخصص.

و قد ازدادت أمهية تقسيم العمل و التخصص مع منو املؤسسات و كرب حجمها و تطورها و تعدد 
 ستحيل أن يهتم الفرد الواحد إبجناز وظيفة ما لوحده.أنشطتها حيث أصبح من امل

 و لعل من أبرز مزااي و عيوب تقسيم العمل و التخصص ما هو موضح يف اجلدول املوايل:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1Mullins, Laurie J, (2016):Management and organisationalbehavior, Eleventh Edition, Pearson, New York, p 405 . 

 2 Robbins Stephen and Coulter Mary, Management, 11
th 

edition, Prentice Hall, New Jersey, 2012, p: 265.  
3Mullins, Laurie J:Management and organisationalbehavior, op cit, p 405 .  
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 (: مزااي و عيوب تقسيم العمل و التخصص1اجلدول رقم )

 العيوب املزااي
 .األفرادتسهيل عملية تكوين  -
 التكرار.حتكم أكرب يف العمل بسبب  -
 يسهل عملية تعلم الفرد. -
يسهل من عملية توظيف و توجيه االفراد  -

 املتخصصني حنو وظائفهم.
حيدد بدقة أمام اجلهات الداخلية و  -

 اخلارجية املسؤولني عن تنفيذ املهام.

 يؤدي ال الروتني و امللل. -
 يقتل روح املبادرة الفردية و اجلماعية. -
 حيرم املؤسسة من االستفادة من ميزة -

 التنوع.
 يكرس التبعية لبعض املتخصصني. -
 حيد من املرونة الداخلية. -
يؤدي اىل تفاقم املشكالت بسبب النظرة  -

 احملدودة اليت ينظر هبا الفرد للعمل.

Source : HelferJean-Piere et al, Management : Stratégie et organisation, 7
e 

édition, Librairie Vuibert, Paris, 2008, p 269. 
 

 

املؤسسة، هذه وأهداف يعد التنظيم آلية لتحقيق غاايت  :ابألهداف االنتباه و االهتماممبدأ  (2
، فكلما كانت املؤسسة أساس حتديد نوع اهليكل التنظيمي الذي تعتمد عليه تعداليت  خريةاأل

 يل يسود التنسيق داخلااألهداف واضحة كلما سهل تنفيذ االنشطة و تفويض السلطة و ابلت
 املؤسسة.

يسمى أيضا نطاق اإلدارة أو نطاق الرقابة، و يعرف أبنه عدد االفراد الذين : اإلشرافنطاق مبدأ  (3
يتأثر شكل اهليكل التنظيمي بنطاق  1يستطيع أن يشرف عليهم املدير بكل فاعلية و فعالية.

عليهم املدير و االشراف، فاذا كان نطاق االشراف واسع ابلتايل يزيد عدد املرؤوسني الذين يشرف 
اهليكل التنظيمي مسطحا أي عدد املستوايت اإلدارية قليل أما اذا كان نطاق االشراف  شكل يكون

                                                             
1Robbins Stephen and Coulter Mary, Op.Cit, p: 192. 
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ضيق، أي عدد املرؤوسني قليل فيكون شكل اهليكل التنظيمي طويال أين يكون عدد املستوايت 
 1و من أهم العوامل احملددة لنطاق االشراف مايلي: اإلدارية كبري.

  واسع. اإلشرافنوع العمل الذي يؤديه املرؤوسني: فاذا كان العمل روتينيو بسيط يكون نطاق 

  مدى تشابه عمل املرؤوسني: فاذا كان املرؤوسني يؤدون أعمال متشاهبة يتجه نطاق االشراف
 أن يكون واسعا. إىل

 ن بعضهم مدى تقارب أو تباعد املرؤوسني من بعضهم البعض: حيث يؤدي تقارب املرؤوسني م
 و العكس صحيح. اإلشرافالبعض عند قيامهم ابلعمل اىل اتساع نطاق 

  :على درجة عالية من الكفاءة و متحكمون كان املرؤوسني مدربون جيدا و   فإذاكفاءة املرؤوسني
 يف عملهم، يتجه نطاق االشراف اىل أن يكون واسعا و العكس صحيح.

  إجراءات و قواعد العمل واضحة و تشرح بشكل القواعد: فاذا كانت و  اإلجراءاتوضوح مدى
 دقيق كيفية أتدية االعمالو يتجه نطاق االشراف اىل أن يكون واسعا و العكس صحيح.

 يتجه ومساعدين: فاذا كان املدير ميتلك نظم رقابية فعالة ومساعدينمتالك املدير لنظم رقابية ا ،
 نطاق االشراف اىل أن يكون واسعا والعكس صحيح.

  كذلك   يكونسكان املدير مييل اىل اتباع نطاق االشراف الواسع   فإذااملدير: واجتاهات ميول
 والعكس صحيح.

  كانت هذه االعمال تتطلب وقت قليل يتجه   فإذا: اإلشرافيةمقدار الوقت املتاح لألعمال غري
 نطاق االشراف اىل أن يكون واسعا والعكس صحيح.

                                                             
، 3111رمي حسني، مبادئ اإلدارة احلديثة: النظرايت، العمليات اإلداريةو وظائف املنظمة، دار حامد للنشرو التوزيع، عمان، االزدن، ح 1

 .910ص 
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يف املؤسسة رئيس مباشر يتلقى منه االوامر، اذ يتم  جيب أن يكون لكل فرد: األمروحدة مبدأ  (4
تصميم اهليكل التنظيمي بتشكيل وحدة االمر أي آمر واحد ميثل املصدر النهائي للسلطة مما يسهل 

من رئيس واحد فقط،  لألوامرضرورة تلقي املرؤوسني  إىليشري هذا املبدأ  عملية حتقيق األهداف.
رئيس واحد فقط يتلقى منه االوامر و هذا تفاداي للتعارض و أي أن املرؤوس ينبغي أن يكون له 

 1االرتباك و عدم الفعالية.

تعيش املؤسسة يف بيئة تتميز ابلتغري املستمر و السريع هذا ما يلزمها تصميم هيكل  مبدأ املرونة: (5
هداف أللتغريات الطارئة من أجل حتقيق  تنظيمي مرن مع قبول احتمال تغيري أو تعديل اهليكل وفقا

 املؤسسة.

حل املشاكل االستثنائية الطارئة على  إىليهدف هذا املبدأ  مبدأ اإلدارة عن طريق االستثناء: (6
مستوى اإلدارة العليا يف التسلسل اهلرمي االداري أين يتم اختاذ القرارات الالزمة  من قبل املديرين 

 التنفيذيني، يف حني يتم معاجلة املشاكل العادية الروتينية يف املستوايت األدىن.
فان االستثناء يه فائدة كبرية كونه يطبق يف  ان تطبيق هذا املبدأ يتطلب تفويض السلطة و ابلتايل

 . خمتلف مستوايت اهليكل التنظيمي

اختاذ القرارات على مستوى اإلدارة العليا يف حني تشري  إىلتشري املركزية  مبدأ  املركزية و الالمركزية: (1
العوامل اليت توجد العديد من  إمكانية اختاذ القرارت يف خمتلف املستوايت اإلدارية. إىلالالمركزية 

 تؤثر يف مركزية و المركزية اختاذ القرارات هي:

 .التغريات البيئة سواء كانت داخلية أو خاجية 

 اليت تتبعها املؤسسة يف اختاذ قراراهتا. اإلسرتاتيجية 

 الظروف اليت تعيشها املؤسسة 

                                                             

 1 Hitt Michael, Black Stewart and Porter Lyman, Management, 3
rd 

Edition, Prentice Hall New Jersey, 2012 p 279 
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كزية أو الالمركزية( حسب مما سبق ميكن القول أن املؤسسة ختتار النمط الذي تتبعه يف اختاذ قرارهتا ) املر 
 درجة أمهية القرار من انحية و كذا الظروف و املواقف اليت تتعرض اليها من انحية أخرى.

يتم خالهلا جتميع االنشطة يف وحدات أو  أقسام شاءإبنيهتم اهليكل التنظيمي : األقسام إنشاءمبدأ  (8
 وظائف متكن املدير التنفيذي من إدارة مرؤوسيه بشكل فعال.

يهتم التنظيم بتحقيق أهداف املؤسسة من خالل االستخدام األمثل ملوارد اإلنتاج  الكفاءة: مبدأ (9
 للزابئن. إشباعف ممكنة من أجل توفري أقصى درجة يأبقل تكال

االعتماد على وحدة االمر أي أن لكل أنشطة و  إىليسعى التنظيم : األمروحدة أ مبد (11
وظائف املؤسسة نفس اهلدف، و يتحقق ذلك من خالل تشكيل خطة أو برانمج موحد لكل جزء 

 من العمل يتم تنفيذه حتت سيطرة رئيس واحد.

يتم التعيني التسلسلي بدأ من الرؤساء و الرؤساء مبدأ التدرج اهلرمي )التسلسلي(:  (11
 املستوى األسفل. إىلالتنفيذيني يف املستوى األعلى اىل املستوى املتوسط 

يسمي كذلك ابلتوازن التنظيمي يهدف اىل حتقيق التوازن يف خمتلف مبدأ التوازن الصحيح:  (12
ام نشاط أو قسم اىل أجزاء أقسام املؤسسة. فعادة ما تواجه املؤسسة مشكلة التوازن عند انقس

 أصغر، أو يف حالة زايدة منو املؤسسة و زايدة حجمها و أدائها.

يعترب مبدأ االستمرارية أهم مبدأ يقوم على أساسه تنظيم املؤسسة وذلك مبدأ االستمرارية:  (13
 من خالل تشكيل هيكل تنظيمي قادر على حتقيق أهداف املؤسسة.

التنظيم انطالقا من وظائف و انشطة املؤسسة و ليس و يتم ذلك ببناء مبدأ الوظيفة:  (14
 ابالعتماد على أفراد املؤسسة الن عمر االفراد حمدود مبدى زمين حمدد و لكن عمر التنظيم مستمر.
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IV. خطوات التنظيم 
 1متر عملية التنظيم ابخلطوات األساسية التالية:

 املؤسسة كأساس النطالق العملية التنظيمية. أهدافالتعرف على  (9

 الرئيسية و الفرعية للمؤسسة و جتميعها يف وحدات إدارية. األنشطةحتديد  (3

و املهام و املوارد على االفراد مبا يتناسب مع ختصصاهتم، و مهاراهتم و قدراهتم للقيم  األنشطةوزيع ت (2
 ابلعمل أبفضل صورة ممكنة.

 .تفويض السلطات للمرؤوسني لتمكينهم من أداء االعمال املكلفني هبا (4

V. ع التنظيم  أنوا 
 ينقسم التنظيم اىل نوعني مها: التنظيم الرمسي و التنظيم غري الرمسي

أكثر، و يشري اىل وظائف ة املنسقة بوعي أو قوى لشخصني أو هو نظام من االنشط :التنظيم الرمسي (1
كما عرف التنظيم الرمسي  املساءلة.حمددة جيدا، و لكل منها مقياس حمدد للسلطة و املسؤولية و 

جوهر التنظيم  2ذلك النمط من العالقات بني أعضاء املؤسسة و الذي يعرف و يقنن رمسيا.أبنه 
 3الرمسي هو هدف مشرتك واحد يظهر عندما يكون األشخاص:

 .قادرون على التواصل مع بعضهم البعض 
 .علي استعداد للعمل 
 .تقاسم اهلدف 

                                                             
1HavinalVeerabhadrappa, Management and Entrepreneurship, New Age International Publishers, New Delhi, 2009/ p 47. 

 .319،ص 3119الشرقاوي علي، العملية اإلدارية،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية، مصر،  2

3Aquinas P G, (2007):Management Principles and Practice AND OrganisationalBehaviour, BharathiarUniversity, excel 

books privatelimited, Naraina, New Delhi p 113 : 
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تقسيم العمل، العمليات الوظيفية، اهليكل ساسية هي: أربعة ركائز أكما يتم بناء التنظيم الرمسي على 
 التنظيمي، نطاق االشراف.

 :يتميز التنظيم الرمسي مبا يلي:خصائص التنظيم الرمسي 

 .يهتم التنظيم الرمسي ابلقواعد و اللوائح و االجراءات 

   لسلطة و املسؤولية و املساءلة بكل وضوح.ابحيدد التنظيم الرمسي 

 احملدد. يهتم التنظيم الرمسي ابلتنسيق 

  .يعتمد التنظيم الرمسي على تصميم هيكل تنظيمي من طرف اإلدارة العليا 

  العمل و التخصص من أجل حتقيق الكفاءة.يعتمد اهليكل التنظيمي على تقسيم 

 .يعتمد التنظيم الرمسي على تعيني االفراد يف الوظائف اإلدارية وفقا لقرارات إدارية رمسية 

  العالقات بني االفراد العاملني يف املؤسسة.ينظم التنظيم الرمسي 

يشري التنظيم غري الرمسي اىل شبكة العالقات الشخصية و االجتماعية اليت التنظيم غري الرمسي:  (2
عندما يتفاعل األشخاص الذين يعملون معا بناء نزوات شخصية و اعجاابت و تنشأ بشكل 

ذ ينشأ إ 1مثل هذه العالقات من قبل اإلدارة العليا و ال يتم االعرتاف به رمسيا. إنشاءيتم  حتيزات. ال
التنظيم غري الرمسي من خالل تفاعل عالقات العاملني يف املؤسسة فتتكون عالقات إنسانية فيما 

 بينهم و من أبرز مميزات هذا النظام ما يلي:
 ملؤسسة.التنظيم غري الرمسي يشكل عالقات تلقائية بني أفراد ا 
 .التنظيم غري الرمسي غري منظم و مرن 
 .التنظيم غري الرمسي عادة ما يتشكل من خالل تواجد تنظيم رمسي جيمع بني االفراد 

                                                             

1Pal Karam, (2001):Management Concepts and OrganizationalBehaviour, I.K. international pubishing house Pvt.Ltd, 

new delhi p176. 
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 .التنظيم غري الرمسي عادة ما يساعد يف حتقيق أهداف املؤسسة بشكل سريع 

  :ها: مييز التنظيم غري الرمسي جمموعة من اخلصائص أمهخصائص التنظيم غري الرمسي 

 .يساهم يف انشاء عالقات اجتماعية بني العاملني مما يزيد من شعورهم ابالنتماء للمجموعة 

 .توفري قنوات اتصال إضافية غري رمسية تساعد يف حتقيق أهداف املؤسسة 

  و االستقرار. ابألمن األفرادالسلوكات غري الرمسية عادة ما تساهم يف زايدة شعور 

  على الروح املعنوية و التحفيز و كذلك الرضا الوظيفي عند العاملني.يؤثر التنظيم غري الرمسي 

 و أفكارهم و استخدام مبادراهتم. إبداعاهتم إلبراز لألفرادعطي التنظيم غري الرمسي الفرصة أ 
 .ميكن أن تزيد االنشطة السرية و غري الرمسية من القيم املضافة للمؤسسة 

VI. الهيكل التنظيمي 
 توجد العديد من التعاريف خصصت للهيكل التنظيمي أمهها ما يلي:  التنظيمي:تعريف اهليكل  (1

  هو النموذج الذي يعكس طبيعة التعامل و التنسيق الرمسي املصمم من قبل اإلدارة و ذلك من
 1مبا يعمل على حتقيق أهداف املنظمة.ة ام االفراد و اجلماعات يف املنظمأجل الربط بني مه

  الذي يوضح كيفية تقسيم املهام و ختصيص املوارد و التنسيق بني الوحدات  اإلطارهو ذلك
 2التنظيمية.

  هو الناتج الكلي للوسائل املستخدمة لتقسيم العمل اىل مهام متميزة و من مث ضمان التنسيق
 3الضروري بني هذه املهام.

                                                             
 .914،ص 3194لشميمري، هيجان، غنام ، مبادئ إدارة االعمال السياسية و االجتاهات احلديثة، الرايض، العبيكان، ا 1

 2 Daft Richard, Management, 8
th 

Edition, Thomson South- Western Cengage Learning Usa, 2008p: 256.  
3Soparnot, R. (2009). Management des entreprises: Stratégie. Structure. Organisation. Dunod, p89. 
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 اهليكل التنظيمي فيما يلي: إعدادتتمثل خطوات اهليكل التنظيمي:  إعدادخطوات  (2

  حتديد األهداف األساسية و الفرعية و الثانوية للمؤسسة، و ذلك من زجل حتديد احتياجات
 املؤسسة.

  فالالزمة لتحقيق األهدا األعمالحتديد خمتلف النشاطات و 

  ل الوظيفية و االعمال اليت هلا أوجه تشابه يف وحدات و تعيني مدير أو رئيس لك األنشطةجتميع
 وحدة مع إعطائه الصالحيات الالزمة للقيام بعمله.

  و الوظائف الروتينية و االستثنائية بصورة واضحة و دقيقة األنشطةوصف. 

  خلق الظروف املالئمة لتحقيق األهداف و ذلك بتحديد عالقات العمل الوظيفية اليت تربط بني
 .الوحدات

 العوامل املؤثرة يف اختيار اهليكل التنظيمي: (3
 1تصمم املؤسسة اهليكل التنظيمي اخلاص هبا اعتمادا على جمموعة من العوامل هي: 

 فاملنظمة اليت هلا عدة نشاطات متنوعة، هيكلها التنظيمي ليس مثل املنظمة حجم املنظمة :
 الصغرية حمدودة النشاط.

 الشركة و هيكلها مرتابطان. كما يوضح  إسرتاتيجية: اإلسرتاتيجية Chandler 1972  أن تطور
الشركة من حيث املنتجات و األسواق يسبب تغريات هيكلية، اذ متر الشركة مبرحلتني من النمو 
يف حياهتا. املرحلة االوىل، تبيع الشركة منتجات مع القليل من التمايز يف األسواق ذات 

و من  اخلصائص املتشاهبة ) اسرتاتيجية التخصص(. للعمل بكفاءة، فانه يعتمد اهليكل الوظيفي،
خالل املرحلة الثانية، تقوم الشركة بتنويع منتجاهتا و أسواقها ) اسرتاتيجية التنوع(، يعد اعتماد 

 هيكل االسام أمرا ضروراي الحرتام خصوصيات كل جمموعة من املنتجات و كل سوق.
                                                             

 .15-11ص، ، مرجع سابقم، مبادئ إدارة االعمال، الطبعة االوىلويح ش 1
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 أو : فاملنظمات احمللية ختتلف عن املنظمة اليت تعمل على املستوى اإلقليمي طبيعة عمل املنظمة
 الدويل.

 ان التكييف مع املتغريات يفرض على املنظمة إعادة التنظيم من اجل البقاء دورة حياة املنظمة :
 واالستمرارية.

 حيث كلما كانت درجة التخصص املطلوبة كبرية و النشاطات متنوعة، تطلب درجة التخصص :
 ذلك تصميم هياكل تنظيمية تفصيلية، و العكس صحيح.

 فاملنظمة اليت تستخدم تكنولوجيا متطورة غاليا ما تستعمل هياكل تنظيمية : درجة التكنولوجيا
 معقدة.

 تؤثر ثقافة البلد الذي تقع فيه الشركة على هيكلها التنظيمي ، فهي ليست حمايدة من الثقافة :
يمهم يف بيئة قبل كل شيء جمموعة من االفراد الذين تشكلت ق ألهناحيث القيم و املثل 

 اجتماعية.
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I.   التوجيهتعريف 
  و توجيهيم و عليهم واإلشراف األفرادالتوجيه هو الوظيفة اإلدارية التنفيذية اليت تنطوي على قيادة ،

و حتقيق التنسيق بني جمهوداهتم، و تنمية التعاون  وإمتامها، األعمالكيفية تنفيذ   إىل إرشادهم
 1االختياري بينهم من أجل حتقيق هدف مشرتك.

 و ترغيبهم، و التنسيق بني  إلرشادهملتوجيه هو العملية اليت يتم هبا االتصال ابلعاملني من مرؤوسني ا
 2حتقيق األهداف. إىلجهودهم و قيادهتم 

تعد وظيفة التوجيه وظيفة هامة يف املؤسسة تعكس مدى سالمة الوظيفة اإلدارية فبعد حتديد 
وقيادهتم  وإرشادهم أعالمهمالعاملني يف املؤسسة ال بد من  األفراداملهام على  وتوزيعاألهداف 

دنيا أين تكون العالقة بني تتزايد أمهيتها يف املستوايت ال إذوحتفيزهم وهنا تكمن وظيفة التوجيه، 
 حيث تزيد أمهية و فعالية التوجيه.  واملرؤوسني مباشرةالرئيس 

II. مبادئ التوجيه: 
 :مبادئ التوجيه مما يلي تتكون

                                                             
 .29، مرجع سابق، ص األعمالإدارة  شويح م ،مبادئ1
 .48اإلدارة املفهوم و الوظائف، مرجع سابق، ص ، بغول زهري2

رة  ال  محاض 
ةال ي  وج  عة  : الت   راب 
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 حتقيقهما معا. واملؤسسة وحماولة: أي تكامل أهداف الفرد مبدأ جتانس األهداف (1

يكون للفرد أكثر من رئيس يصدر له أوامر و  أالينص هذا املبدأ على  (:)الرائسة األمرمبدأ وحدة  (9
 يوجهه و ذلك من أجل رصد انتباه الفرد لتنفيذ قرارات رئيس واحد فقط.

 خمتلف مهامهم. إلجنازجيب أن يتزود املرؤوسني ابملعلومات الكافية  إذ توفر املعلومات: (3

 ملرؤوسيهم. األوامر إصدارسلطة رمسية للرؤساء متكنهم من  إىلحتتاج عملية التوجيه  إذ: السلطة (8

 فال بد من تفويض السلطة للمرؤوسني يف أداء مهام معينة.: تفويض السلطة (5

III. أهمية التوجيه 
 تتمثل أمهية التوجيه يف املؤسسة فيما يلي: 

من أجل حتقيق أهداف  األفراديعمل التوجيه على دمج جمهودات  إذ: تكامل جهود املوظفني (1
 املؤسسة.

 يعملون بطريقة مهينه لتحقيق أهداف املؤسسة. األفرادجعل  إىليهدف التوجيه  إذ: البدء يف العمل (9

 .األفراد إبداعات و : ميكن التوجيه السليم من استخراج كفاءاتاألفراداستخراج إمكانيات  (3

 حلاالت التغيري من خالل التحفيز. األفراد: ميكن التوجيه قبول تسهيل إدارة التغيري (8

IV. أسس التوجيه 
علي األسس  ويرتكز التوجيهيعترب التوجيه أساس العملية اإلدارية ألنه يهدف يف النهاية اىل اجناز املهام، 

 التالية:
 جيب أن يكون التوجيه مقنع و قابل للتنفيذ.  (1
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 جيب أن يهدف التوجيه اىل حتقيق األهداف بفعالية. (9

 جيب أن يكون التوجيه واضح و ضمن طاقة املرؤوسني. (3

يساهم التوجيه يف تشجيع العاملني على تنفيذ األهداف من خالل استعمال طرق جيب أن  (8
 .التحفيز املناسبة

V. مكونات التوجيه 
القيادة،  توجد عموما ثالثة مداخل رئيسية حاولت تفسري كيفية توجيه العنصر البشري يف املؤسسة ، هي

 التحفيز، االتصال.
 القيادة (1

 :تعريف القيادة 
  تعود كلمة القيادة للفكر اليوانين و هي مشتقة من كلمةarchein   اليت تعين القيام مبهمة، و يف

و  األمامأن القيادة تكون من  إذاللغة العربية فهي مشتقة من كلمة القود، و هو عكس السوق 
 1السوق من اخللف و االنقياد و اخلضوع.

  من أجل   إرشادهمجمموعة و توجيههم و القيادة هي قدرة الفرد يف التأثري على شخص أو
كسب تعاوهنم و حتفيزهم على العمل أبعلى درجة من الكفاية يف سبيل حتقيق األهداف 

 2املنشودة.

 .3القيادة هي القدرة القوية للتأثري يف الناس يف النواحي املرغوبة 

  1أمرا انجحا. اآلخرينالقيادة جمموعة من اخلصائص الشخصية اليت جتعل التوجيه و التحكم يف 
                                                             

 .33ص  ،1222عنان .ن. القيادة اإلدارية، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ك  1
 .13ص  9332اجملموعة العربية للتدريب و النشر،  ،صر،م،أ، قادة املستقبلالن 2
 .18 ص،9393اجلامعة االفرتاضية السورية، سوراي،  ،بشري العالق، القيادة اإلدارية، دمشق 3
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 .2القيادة هي العملية اليت من خالهلا ميارس عضو مجاعة أتثريا إجيابيا على ابقي اجلماعة 

  طاقاهتم و توجيهها يف  إطالقو  اآلخريناهتمام  إاثرةالقيادة هي العملية اليت يتم عن طريقها
 3االجتاه املطلوب.

 4دف و احلصول عليه.القيادة هي عملية التأثري يف أنشطة اجلماعة إلعداد اهل 

  القيادة ترتكز على قدرة القائد و ما لديه من قدرات عقلية و معرفية و انفعالية و جوانب دافعية
حتقيقها ،   إىلو اجلماعة، و ذلك من خالل حتديد األهداف اليت يسعى  األفرادعلى التأثري يف 

للتعبري، و قدرته على مواجهة املشكالت و حلها بطرق  إدراكهكما يتوقف جناح القائد على 
 5أفرد اجلماعة بقبول األهداف و حثهم على حتقيقها. إقناع إىل ابإلضافةفعالة 

 :6تكمن أمهية القيادة يف العديد من النقاط نذكر منها ما يلي: أمهية القيادة 

 اإلمكان. تدعيم القوى االجيابية يف املنظمة و تقليص اجلوانب السلبية قدر 

 .السيطرة على مشكالت  العمل و حلها و تقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكان 

  يتخذون من القائد  األفرادهم مورد يف املنظمة، كما أن ابعتبارهم  األفرادتنمية و تدريب و رعاية
 قدوهتم.

 .مواكبة التغريات احمليطة و توظيفها خلدمة املنظمة 

 ملرسومة من قبل املنظمة.تسهيل عملية حتقيق األهداف ا 

                                                                                                                                                                                                            
 .38 ص،9315القيادة اإلدارية و القائد اإلداري، مصر: املؤسسة العربية للعلوم و الثقافة، ،صري أ،م، و عامرامل 1

2. Bartoli, A. (1997). Le management dans les organisations publiques. paris: édition Dunod, p 80 
3 . Brosque. R.(1989).Fondement de la performance humaine dans l’entreprise, parisédition  d’organisation, p11 
4.Migani,P.(1993). Les systèmes de management, en 22 fiches de synthèse et 25QCM d’autocontrôle.Paris:Editions 

d’organisation, 19 
 .145ص ، القيادة اإلدارية و القائد اإلداري، مرجع سابق، املصري و عامر  5
 .53، ص 9313 القيادة اإلدارية، مرجع سابق،  ري العالق ،شب 6
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 سيما و أن العاملني يف التنظيمات يتطلعون دائما للقيادة الشباع احلاجات البشرية ال إشباع
 حاجاهتم

 :1تتكون القيادة من أربعة عناصر أساسية هي: عناصر القيادة 

 ،وجود القائد 

 ،وجود جمموعة من الناس 

 ،ممارسة مهارات التأثري 

 .وجود هدف مشرتك 

  خمتلف املهام اليت يقوم هبا املدير تشتمل على واجبات القائد يف  إن بني القيادة واإلدارة:العالقة
و توجيههم لتحقيق هدف املؤسسة، فالقائد ليس ابلضرورة أن ميارس مهام املدير   األفرادأتثريهم على 

كاملة، أما املدير فهو ملزم بتوافر املهارات القيادية ضمن الوظيفة اليت يقوم أبدائها و اجلدول املوايل 
 يبني أهم الفروقات املوجودة بني القائد و املدير: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .612ص  ،مرجع سابق الحديثة، اإلدارةمبادئ  حريم حسين، 1
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 و املدير(: الفرق بني القائد 3اجلدول رقم )

 املدير القائد
 لألشياء األولويةيعطي  لألفراد األولويةيعطي 

 يهتم ابلداخل منفتح على العامل اخلارجي
 موجه ابخلطط موجه ابلرؤية

 يعمل على حتسني احلاضر يعمل على إجياد املستقبل
 ميارس رقابة ضيقة يفوض

 وسنيلديه مرؤ  لديه شركاء
 وامر و ينسقأيصدر  و يعمل على تطويرهم اآلخرينيثق يف 

 يدير التغيري التغيري إحداثيعمل على 
 يهتم خبدمة اإلدارة العليا يهتم خبدمة الزابئن

 .852مرجع سبق ذكره، ص ، األعمالاإلدارة و  : العامري صاحل املهدي حمسن و الغاليب طاهر حمسن منصور، املصدر

 أمناط للقيادة هي: مخسةتوجد عموما : القيادة واعأن 

 تسمى أيضا ابلقيادة االستبدادية و املتسلطة و يقوم هذا  :)النمط التسلطي( القيادة األوتوقراطية
على  اإلشرافالتعليمات و  إصداراألسلوب اإلداري على اهتمام القائد بشكل كامل مبجال 

 األوامرنوع صارم من الرقابة و التوجيه و االعتماد على  إبتباعهالعمل و تطوير السياسات 
أن اخلاصية املميزة هلذا النمط تتمثل يف  إىل، حيث تشري الدراسات األعمالالقاطعة يف تنفيذ 

 1اختاذ القادة من سلطتهم الرمسية أداة للتحكم و الضغط على املرؤوسني إلجبارهم على العمل.

 و قد أطلق عليها أيضا مصطلح القيادة التشاركية و القيادة  :التشاركي(النمط ) القيادة الدميقراطية
أن أصل كلمة دميقراطية  إىلاالجيابية و أيضا القيادة البناءة أو القيادة التوجيهية، و جتدر اإلشارة 

                                                             
 .199، ص 9334التوزيع، عمان، ، راتب مجيل مويص، حتقيق الدقة يف إدارة اجلودة، دار ثراء للنشر و يحممد عبد العال النعيم 1
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و تعين  -كواتوس–و تعين الشعب و  -دميوس -هي يف الواقع كلمة مكونة من شقني أو قسمني
السلطة و هلذا فهي تعين سلطة الشعب و حكم الشعب، حيث أنه يف ظل القيادة فان اجلماعة 

و تكون قنوات االتصال مفتوحة بينهم و  األفرادهي اليت تقوم ابختيار القائد و انتخابه و يشارك 
لقيادي على ماركة إبدخاهلم يف قيادته، حيث يستند هذا األسلوب ا األفرادالقائد يقوم بتشجيع 

 1الرأي و املشاركة يف وضع اخلطط. إبداءوسني يف اختاذ القرارات و ؤ املر 
 احلرية  إبعطاءالفوضوي أو التسييب(: يقوم هذا األسلوب : (القيادة احلرة ) النمط القيادي احلر

يف القائد و مشاركته مع أدىن حد من تدخل  األنشطةالكاملة للمرؤوسني يف حتديد املهمات و 
قيادة العمل أو النشاط، حيث يقتصر دور القائد على تقدمي املستلزمات األساسية من مواد و 

 2معلومات ضرورية الجناز العمل املطلوب من املرؤوسني أتديته.
 يطلق عليها أيضا مصطلح القيادة التبادلية و يعرف : القيادي االجرائى( طائية ) النمجر القيادة اال

بين على عالقة التبادل االقتصادي بني الرئيس و املرؤوسني، فالقائد يشجع هذا النمط على أنه م
املكافآت العضية االجيابية و السلبية   إعطائهمو التوحد مع املنظمة بواسطة  على االتساق

 3كذلك.
  يعرف القائد التحويلي على أنه: القائد الذي يرفع  :القيادي التحويلي( )النمطالقيادة التحويلية

مستوى املرؤوسني من أجل اإلجناز و التنمية الذاتية و الذي يروج يف الوقت ذاته عملية تطوير من 
 4اجملموعات و املنظمات.

 
 

                                                             
 .15عمان، بدون سنة نشر، ص  ،خضري كاظم حممود، االتصال الفعال، دار الصفاء للطباعة و النشر1

2Saulou, J. Y. (2004). Tableaux de bord pour décideurs qualité. Afnor, p153 

 .981علي أمحد عياصرة، مروان بين أمحد، القيادة و الرقابة و االتصال اإلداري، دار حامد للنشر و التوزيع، عمان، ص  3
رافدة عمر احلريري، اعداد القيادات اإلدارية ملدارس املستقبل يف ضوء اجلودة، دار الفكر للطباعة للنشر و التوزيع، بدون بلد النشر، 4

 .89، ص 9332
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 التحفيز (2

 تعريف التحفيز 
  الدافع، حيث املقصود ابحلوافز تلك احملركات اخلارجية  إاثرةالتحفيز هو الوسيلة اليت من خالهلا

احلاجات لدى مرؤوسيه و من مث  إلاثرةللفرد اليت تؤثر على سلوك الفرد فقد يستخدمها املسري 
 1و تلبيتها. إشباعها

  2املؤسسة. أهدافالتحفيز هو اهلام املرؤوسني و بث احلماسة فيهم للمسامهة يف حتقيق 
 خمتلف الوسائل تستعملها املؤسسة بغرض تشجيع أفرادها  أبنهف التحفيز مما سبق ميكننا تعري

و من اليت متكنهم من حتقيق أهداف املؤسسة. وإبداعاهتم وإمكانياهتمالعاملني واستخراج طاقاهتم 
 يلي: أبرز املفاهيم املرتبطة ابلتحفيز ما

 الجناز العمل. : و هو املؤثر يف رغبة الفرد(Motive)الدافع  -
 نقص ما. إشباع(: تعرب عن الرغبة يف  Need)احلاجة  -
 . األفراد(: يعرب عن مؤثر ما ينتج من بيئة عمل Incentive)احلافز  -

  3ميكن تصنيف احلوافز لألنواع الرئيسية التالية: التحفيز:أنواع 
 حسب عدد الوحدات  األجر: هي تلك احلوافز اليت تكون يف طبيعهتها مادية مثل احلوافز املادية

 املنتجة منحة املردودية، املشاركة يف األرابح.
 هي تلك احلوافز اليت تكون طبيعتها معنوية مثل االعرتاف جبهد العاملني احلوافز املعنوية :

 يف اختاذ القرارات.  وإشراكهم

                                                             
 .933،ص 9319منجي نظامي و آخرون، األساسيات يف اإلدارة املعاصرة، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،  1
 .823العامري صاحل مهدي و الغاليب حمسن منصور، مرجع سابق، ص  2
 .922ص  ،9332، عمان، ، مبادئ اإلدارة: النظرايت و العمليات و الوظائف، الطبعة الثالثة، املكتبة الوطنيةالقروييت حممد قاسم3
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 للرفع من مستوى كون موجهة حنو تشجيع أفراد معينني: هي تلك احلوافز اليت تاحلوافز الفردية 
 و معنوية.أتكون مادية  وقد أدائهم، 

 إطار: هي تلك احلوافز اليت تكون موجهة حنو إشاعة روح التعاون و العمل يف احلوافز اجلماعية 
 الفريق، و قد تكون مادية أو معنوية.

 :هي: إجناحهيتكون التحفيز من ثالثة عناصر أساسية تساهم بشكل كري يف  عناصر التحفيز 
  ( اإلمكانيةالقدرة) : متثل قدرة أو إمكانية الفرد على القيام بعمل معني، و من مث إمكانية حتسني

 أدائه بواسطة التحفيز.
 فوجود القدرة وحدها ال يكفي للتحفيز بل جيب توفر اجلهد و الوقت للفرد حىت اجلهد و الوقت :

 يتمكن من حتقيق هدفه.
 ء العمل لدى الفرد و اال سيقل مستوى األداء اذا كانت جيب توفر عنصر الرغبة يف أدا: الرغبة

 منخفضة.

 :توجد العديد من األساليب اجلديدة اليت تسعى اىل زايدة حتفيز الفرد  األساليب احلديثة للتحفيز
 1أربعة جمموعات هي:  إىلألداء عمله، و ميكن تقسيم هذه األساليب 

 تتكون من: و األساليب املتعلقة بتصميم العمل: 
 إىلآخر يف نفس الدائرة أو من دائرة  إىلالتدوير الوظيفي: و يقصد به تنقل العمال من عمل  -

 أخرى و اهلدف منه التخلص من حاالت امللل و الروتني.
حيث يوكل للعامل مهام إضافية فمن املتوقع شعوره  األفقيتوسيع العمل: كما يسمى ابلتوسع  -

 ى االبتكار.ابمللل و اإلرهاق ما حيول دون تشجيعه عل

                                                             
، ص 9319عبد الباري درة، حمفوظ جودة، اإلدارة املعاصرة، دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، األردن، مأخوذ بتصرف عن  1

932. 
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العمل:  يكون التوسع عمودي حيث يوكل للعامل مهام إضافية أعلى من مستواه اإلداري  إثراء -
 املوجود فيه و هذا ما يزيد من حتفيزه و تشجيعه للعمل.

 و تتكون من:  :األساليب املتعلقة ابندماج و متكني العاملني 
لعاملني يف كافة االمور اإلدارية للمؤسسة  اندماج العاملني: يعترب اندماج العاملني أداة لرتسيخ ا -

 و ال بد من معاملة العامل ابحرتام و االستماع لرأيه.
متكني العاملني: يتضمن مفهوم التمكني مكانية تفويض سلطة اختاذ القرارات بدون الرجوع  -

 لتحقيق األهداف.للمستوايت اإلدارية األعلى، مما يشعر املوظف ابملسؤولية 
  و تتكون من: املتعلقة بتصميم العمل اجلماعياألساليب : 

فرق حل املشكالت: قد تشكل فرق هبدف حل مشكالت معينة تتعلق بوظائف املنظمة و  -
ابلتايل فهذه الفرق تركز على حل املشكالت و ال يتعلق عملها ابلنظام و السياسات و 

 .اإلجراءات
ئر وظيفية خمتلفة كاحملاسبة و اهلندسة و الفرق الوظيفية املتعددة: تتألف من عدة أعضاء من دوا -

اإلنتاج، حيث يكون اهلدف منها التوجه حنو موضوع معني، فقد يتم اعداد فريق عمل مكون 
من ممثلني عن اإلنتاج و احملاسبة و التسويق و املوازنة و ذلك الجل النظر يف تسعري منتج 

 جديد.
أمورها بنفسها خاصة يف أقسام خدمة العمالء فرق العمل املسرية ذاتيا: تقوم هذه الفرق بتسيري  -

و التعامل مع املستفيدين، و جتميع هذه الفرق على أساس يومي حيث تتخذ القرارات و 
 تنفذها ابستقاللية اتمة عن إدارة الدوائر أو األقسام املوجودة فيها.

لوسائل الفرق االفرتاضية: تتكون من أعضاء يكونو  مناطق جغرافية خمتلفة، ابستعمال ا -
 التكنولوجية احلديثة.
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 وتتكون من:األساليب احلديثة األخرى : 

العمل األسبوعي ألربعة أايم: يسمح هذا األسلوب للعامل قضاء حاجاته خالل الفرتات اليت ال  -
 يعمل فيها.

ساعات العمل املرنة: يعطي املوظف احلرية يف اختيار ساعات العمل تتناسب مع ظروفه أي أن  -
 للحضور للعمل يف أي وقت شرط إكمال عدد ساعات العمل. كاملةالله احلرية 

ذلك بتخفيض عدد ساعات  العمل وعبء العمل املنخفض: أين يتم إعطاء ختفيض يف عبء  -
العمل لكي يستفيدوا من الوقت يف جماالت خاصة هبم كإكمال تعليمهم العايل أو العناية مبولود 

 والدين ... لأو االهتمام اب

 االتصال: (3

 :تعريف االتصال 

  االتصال هو العملية اليت حيدث فيها نقل املعىن من شخص آلخر من خالل العالمات أو
 1اإلشارات أو الرموز من نظام لغوي مفهوم ضمنيا للطرفني.

  االتصال هو عملية تبادل الفهم و املعلومات بني طرف يعرف ابملرسل و طرف آخر هو املستقبل
 2مفهومة للطرفني و عرب وسيط مشرتك بينهما.من خالل رموز و تعبريات 

  خر، من خالل العالمات أو اإلشارات، أو الرموز من نظام نقل املعىن من شخص الاالتصال هو
 3.لغوي مفهوم ضمنيا للطرفني

                                                             
 .995، ص 9339حممد فريد الصحن،  1
 .982زايرة فريد فهمي، مرجع سابق، ص  2

3 Henry H. Albert M. : Principles of organisation and management, 1966, p.71. 
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  االتصال هو عبارة عن تبادل املعلومات و األفكار بني شخصني أو أكثر، و هو عملية ديناميكية
 1تتكون عملية االتصال من:  رسال و االستقبال، واهني مها اإلذات اجت

 وس(.ن املدير زو املرؤ الغري ) سواء كا إىلاملرسل: هو الذي لديه ما ينقله  -
 الرسالة. إليهاملستقبل: هو الشخص الذي توجه  -
وسيلة االتصال: هي النظام الفيزايئي الذي يصل يسن الطرفني ليحقق عملية االتصال و هي  -

 من نوعني:
مباشرة: كاحلركة و الصوت و اللغة املنطوقة و التعابري اليت ترسم على الوجه أو اللسان أو * 

 تؤديها بقية أعضاء اجلسم.
 * غري مباشرة: كاستخدام الرسائل و الربق و هاتف و اإلذاعة ، التلفزيون...

 الرسالة: هي مضمون عملية االتصال أي الفكر والتصور و املعلومات املراد نقلها. -

 :2ميكن إجياز األمهية اليت تنطوي عليها االتصاالت فيما يلي: أمهية االتصال 
  االتصال عبارة عن نشاط إداري واجتماعي ونفسي يتم داخل املنظمة، فهو يعمل على نقل

املنظمة وحتقيق  أجزاءالتماسك بني  إجياداملفاهيم واآلراء واألفكار عرب خمتلف القنوات الرمسية بغية 
 غاايهتا؛

  يعد االتصال بني األفراد عملية ضرورية يف توجيه وتغيري السلوك الفردي واجلماعي للعاملني يف
 املنظمة؛

  االتصال وسيلة ضرورية لنقل البياانت واملعلومات واألفكار عرب خمتلف القنوات املوجودة يف
شطة يف املنظمة، املنظمة، والقيام مبختلف األعمال واملهام، وضمان التبادل املشرتك ملختلف األن

 ؛اإلداريةوكذلك يعمل على تسهيل اختاذ القرارات 
                                                             

 .12،ص 1229 مهارات القائد اإلداري، دار طالس للدراسات و الرتمجة و النشر، دمشق، ،كمال  نور هللا 1
 .32ص ،مرجع سابق الفعال يف إدارة األعمال، االتصالخضري كاظم محود، 2
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  ألنشطة الرئيس )املدير(، فمن خالله يستطيع االطالع على نشاط  وإرشاديةاالتصال وسيلة رقابية
 مرؤوسيه، ومعرفة مدى تقبلهم لقراراته وتوجهاته وطريقة عمله داخل املنظمة؛

 :ىل التأثري على املرسل إليه )املستقبل(، والوصول إىل معاين هتدف عملية االتصال إ أهداف االتصال
 1مشرتكة وبينه وبني املرسل، وميكننا تلخيص أهداف االتصال فيما يلي:

 وهو العمل على نقل اخلربات واملهارات واملفاهيم اجلديدة واملتطورة اىل : هدف تعليمي تثقيفي
 املستقبل؛

 من خالل العمل على خلق جو من الفرح واالستمتاع عند اجلمهور  :هدف تروحيي ترفيهي
 املستقبل ابستخدام العديد من طرق الرتفيه، من أجل التخلص من ضغوط احلياة املختلفة؛

 بيئة اجتماعية جديدة  وإجيادمن خالل زايدة الروابط االجتماعية، وتدعيمها، : هدف اجتماعي
 تتميز ابلتفاعل والرتابط؛

 ابلعمل على القضاء على العقبات اليت تواجه خمتلف التعامالت  ويتجسد:إداريي هدف تنظيم
حتقيق هدف املنظمة وتسهيل عملية اختاذ  إىل األطرافوكذا زايدة جودهتا، بتوجيه خمتلف  اإلدارية

 ،ليةسؤو توضيح الواجبات والسلطة واملالقرارات، وهذا من خالل االلتزام ابألهداف التنظيمية، 
 اإلدارية. الالزمة الختاذ القراراتواملعلومات البياانت  ونقل توفري

 :أنواع االتصاالت 
 2أنواع االتصاالت ما يلي:من أهم 
 هي اتصاالت يتم فيها نقل الرسالة بشكل شفوي مثل املقابالت و املؤمترات و االتصاالت الشفوية :

 االجتماعات و الندوات.

                                                             
 .98ص  ،9335راشد حممد عطية أبوصواوية، تنمية مهارات التواصل، الطبعة األوىل، أتراك للنشر والتوزيع، مصر، 1

 2 Havinal Veerabhadrappa, Management and Entrepreneurship, op cit, pp: 83- 84. 
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 فيها نقل الرسالة بشكل كتايب مثل املذكرات و النشرات و : هي اتصاالت يتم االتصاالت املكتوبة
 التقارير.

 الوجه، نربة الصوت،  إمياءات: هي اتصاالت تتم بواسطة تعابري اجلسد، مثل االتصاالت غري اللفظية
 و إشارات اليدين و الرجلني.

 العليا، أي من  حنو اإلدارة : هي االتصاالت اليت تتم من اإلدارة الدنيا صعودااالتصاالت الصاعدة
الرؤساء حسب التسلل اإلداري املعمول به يف أي مؤسسة، مثل التقارير و الشكاوي و  إىلوسني املرؤ 

 صندوق االقرتاحات.
 هي االتصاالت اليت تتم من اإلدارة العليا نزوال حمو اإلدارة الدنيا، أي من الرؤساء االتصاالت النازلة :

 و التعليمات. األوامرسسة، مثل املعمول به يف أي مؤ سلسل اإلداري املرؤوسني حسب الت إىل
  هي االتصاالت اليت تتم بني اإلدارات أو العاملني يف نفس املستوى اإلداري مثل األفقيةاالتصاالت :

املالية و إدارة اإلنتاج، و هي تساعد يف حتقيق التنسيق بني واإلدارة االتصاالت بني املوارد البشرية 
 .األعمال

  لكي يكون االتصال فعاال وقادرا على حتقيق األهداف املرجوة منه، ال  االتصال الفعال:مرتكزات
 1بد من توفره على املقومات التالية:

  أن يكون مضمون العملية االتصالية متعلقا ابهلدف الذي من أجله يتم االتصال أساسا، ومن هنا
رئيس املعىن الذي يود ايصاله إىل جيب حتديد اهلدف من هذه العملية، وهذا من خالل أن يدرك ال

 مرؤوسيه، وابلتايل اهلدف الذي يود الوصول إليه؛

  أن تتضمن العملية االتصالية معلومات حديثة، وإال لن تكون هلا فائدة تذكر، وستصبح جمرد تضييع
 للوقت؛

                                                             
، الطبعة الثانية، والتوزيع، دار احلامد للنشر والكتايباالتصال الشفوي  ومهاراتغازي فرحان أبو زيتون، اتصاالت األعمال: مفاهيم  1

 .92-94، ص 9312
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 إلجناح عملية خرين، يعد من بني أهم الشروط الضرورية إن متتع الرئيس أو املرؤوس مبهارة االستماع لآل
االتصال، ألن االستماع اجليد يساعد بصورة واضحة يف تدفق املعلومات وتوفري الثقة بني طريف العملية 

 االتصالية؛

  تلعب قنوات االتصال وأدواته دورا هاما يف حتقيق فعالية نظام االتصال يف املؤسسة، وهذا من خالل
 لف الوحدات التنظيمية بسهولة وانتظام؛رسم خريطة واضحة ومفهومة لتدفق املعلومات بني خمت

  متابعة عملية االتصال من خالل التغذية العكسية، وهذا للتعرف على وجهة نظر املرسل إليه ومدى
 فهمه ملضمون الرسالة بشكل صحيح؛

 توفري الوسيلة املناسبة لنقل وتبادل املعلومات واألفكار واملعاين بني أطراف العملية االتصالية، واملعرفة 
 التامة ابلبياانت واملعلومات الواجب ايصاهلا للمرسل إليه؛

  جيب أن يكون مضمون الرسالة وموضوع االتصال واضحا ومفهوما لدى املرسل إليه، وأن يكون قابال
 لإلدراك من قبله وضمن نطاق اختصاصه؛

 ف املرجوة من ضرورة حدوث التفاعل الكايف بني أطراف العملية االتصالية لضمان الوصول إىل األهدا
 االتصال.
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I.   الرق ابةتعريف 
 توجد عدة تعاريف للرقابة أمهها:

  االجراءات الالزمة للحفاظ على الرقابة هي عملية مراقبة و تقييم الفعالية التنظيمية و البدء يف
الفعالية أو حتسينها. و ابلتايل، فان املديرين الذين يشاركون يف النشاط الرقايب يراقبون و يقيمون و 

 1يقرتحون إجراءات تصحيحية عند احلاجة.

  هي عملية هتدف اىل مراقبة درجة االمتثال لإلجراءات املتخذة أو املنفذة فيما يتعلق ابألهداف
ؤات و الربامج، و التحقق منها و تقييمها، هبدف سد الثغرات ) أو االحنرافات احملتملة( و والتنب

 2حتقيق التصحيحات الالزمة.

  الرقابة هي تلك العملية اليت من خالهلا يقوم املدراء بضبط االنشطة التنظيمية جلعلها تتالءم مع
 3 األداء.التوقعات اليت مت حتديدها يف اخلطط، و مع األهداف و معايري

  الرقابة هي عملية تنظيم و ضبط و تعديل االنشطة التنظيمية بطريقة تؤدي اىل املساعدة يف اجناز
األهداف فهي تزودان ابألساس الذي يتم بناء عليه مراقبة التصرفات و االجراءات اليت تتم بغرض 

                                                             
1 Bright David S. et al, (2019):Principles of Management, RiceUniversity, OpenStax, Texas, 2019, p 575 . 
2 Meier, O. (2009). Dico du manager. Dunod,p 45.  
3 Daft Richard, Op.cit, p : 632  

 

رة  ا  محاض 
ة  ال اب  امسة  : الرق   لح 
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 ط و مدى جودةتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية حبيث تتمكن من معرفة مدى التقدم و تنفيذ اخلط
 1األداء و ما هي التعديالت أو التغريات اليت جيب اجرائها و اين حتدث هذه التعديالت.

  الرقابة تعين ضمان تنفيذ االنشطة يف املؤسسة وفقا للخطط ، كما تضمن أيضا أن موارد املؤسسة
يتم استخدامها بفعالية و كفاءة لتحديد االهداف احملددة مسبقا، و ابلتايل فان الرقابة هي وظيفة 

 2موجهة حنو اهلدف. 

II. أهمية الرق ابة 
اخلطط ممكن أن تنحرف و ابلتايل تساعد الرقابة يف الرقابة وظيفة مهمة يف إدارة املؤسسة كون أفضل 

 3تصحيح هذه االحنرافات، و تكمن أمهية الرقابة فيما يلي: 

من خالل الرقابة ميكن مساءلة االفراد و اجلماعات عن أعماهلم، فهي تقوم بوضع املعايري اليت تستند  (1
 اليها يف قياس األداء، و توضح كيف سيتم تقييمه.

يف تكييف اخلطط املوضوعة مبا يتوافق و التغريات اليت حتدث يف البيئة الداخلية و الرقابة تساعد  (2
 اخلارجية للمؤسسة.

الرقابة الفعالة تساعد املدراء يف التقليل من درجة التعقيد يف املؤسسات الكبرية ذات االنشطة  (3
ية لقياس األداء، كما ان املتعددة واالنتشار  اجلغرايف الواسع، من خالل ما توفره من نظم رقابية فعال

 اجتاه املؤسسات املعاصرة اىل تبين سياسة الالمركزية يتطلب توفر نظام رقايب فعال.

يساعد النظام الرقايب الفعال يف اكتشاف القرارات اخلاطئة مبكرا، و من مث اختاذ االجراءات  (4
 .التصحيحية اليت متكن من جتنب أو التقليل من املخاطر اليت ترتتب على ذلك

                                                             
 .191، ص 2222حنفي عبد الغفار، أساسيات إدارة املنظمات، املكتب العريب احلديث، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 1

2Stoner, A.F. James, R. Edward Freeman and Daniel R. Gilbert, Jr., (1998):Management, Prentice-Hall of IndiaPvt. Ltd ; 

p 216 .  
 .324حرمي حسني، مرجع سابق، ص  3
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III. أهداف الرق ابة 
 1ميكن تلخيص أهداف الرقابة فيما يلي: 

 التعرف على املشكالت و العقبات و حتديد األسباب الرئيسية للمشكالت و تقدمي احللول. (1

 اكتشاف األخطاء قبل استفحاهلا فور وقوعها و املعاجلة و التصحيح الفوري هلا. (2

 التأكد أن العمليات الفنية تسري وفق املخطط املرسوم. (3

 التثبت من أن املسؤوليات تؤدى ابلشكل املناسب بعيدا عن االسراف و اهلدر. (4

 العاملني، كما هو احلال يف دراسة الوقت و احلركة. ألداءحتقيق نوع من النمطية أو التوافق  (5

 رفع الروح املعنوية و تعزيزها للمبدعني، للحصول على املكافآت و احلوافز. (6

IV.   الرق ابةمستويات 
 و تتمثل فيما يلي:  ٬ثالث مستوايت  الرقابة اىلتنقسم مستوايت 

مبا فيها من مدراء اسرتاتيجيون املتمثلون يف: اإلدارة و  (:اإلدارة العليا):ةاالسرتاتيجي رقابةمستوى ال (1
الرقابة مراقبة و متابعة العوامل  اذ يتم ضمن هذا املستوى من ٬املدير العام و كل الطاقم العامل فيها

البيئية املعقدة اليت إبمكاهنا التأثري على تطبيق األهداف االسرتاتيجية و ابلتايل حتقيق األهداف اذ أنه 
 يضمن أتكيد تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية. 

                                                             
، 2211حسني أمحد الطراونة، توفيق صاحل عبد اهلادي، الرقابة اإلدارية: املفهوم و املمارسة، عمان، األردن، دار حامد للنشر و التوزيع،  1

 .25ص 



 0202/0200                        مقياس تسيري املؤسسة                   إعداد: األستاذة جباري فادية
 

 

 
 

60 

، اذ يركز على املسريين ابلطبقة الوسطىبه  يهتم ) اإلدارة الوسطى(: :ةالتكتيكي رقابةمستوى ال (2
فنجد مثال  لتحقيق أهدافها و براجمها احملددة الوظائفتقييم تنفيذ اخلطط التكتيكية كما يتابع خمتلف 

 الرقابة املالية، الرقابة املوارد البشرية...

املتعلق مبراقبة خمتلف  التسيري اليوميميثل التنفيذية(:  أو: ) اإلدارة الدنيا ةالعملي رقابةمستوى ال (3
العمليات و االنشطة اخلاصة ابملؤسسة خاصة تلك املتعلقة ابإلنتاج من خالل االستخدام األمثل 

، كما يهتم مبتابع النتائج اليومية للمورد املتاحة للحصول على منتجات ) خمرجات( ذات جودة عالية
 حنرافات.لألنشطة، من اجل اختاذ االجراءات التصحيحية يف حال وجود ا

V. خطوات الرق ابة 
 متر العملية الرقابية بثالثة مراحل أساسية هي:

يتم خالل هذه املرحلة حتديد معايري موضوعية ملستوايت أداء خمتلفة كما أهنا حتديد معايري الرقابة:  (1
تتغري من مؤسسة اىل أخرى، كما جيب حتديد املعايري على أسس علمية و دراسات و جتارب حقيقية 

 نسيان الظروف احمليطة ابملؤسسة.دون 
كما يعترب معيار األداء أساس مرجعي لقياس مستوى األداء الفعلي لألنشطة. ويف الواقع العملي تستخدم 

 1مخسة أنواع من املعايري هي: 
 مثل عدد الوحدات املنتجة كل ساعة. :املعايري املادية 
 مثل التكلفة املباشرة و غري املباشرة للوحدة املنتجة. :معايري التكلفة 
  مثل حجم املبيعات لكل زبون. :اإليراداتمعايري 
 مثل معدل عائد رأس املال املستثمر. :معايري رأس املال 
 والعاملنيمثل كفاءة املديرين  :معايري غري ملموسة. 

                                                             
1 HavinalVeerabhadrappa, Op.Cit, p 88 . 
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 1كما قسم ابحثني آخرين معايري الرقابة اىل:
 و املبالغ.واالحجام: وهي املؤشرات القابلة للقياس كميا مثل االعداد، املعايري الكمية ، 
 املطابقة و املالئمة و  ودرجة اجلودة  واالعتيادية مثل: ومتثل الصفات التمييزية املعاير النوعية

 املذاق.
 دد : وهي املعايري اليت تعتمد على وحدة الزمن أساسا للقياسات املوضوعية مثل عاملعايري الزمنية

 الساعات، االايم.
 العائد وااليراداتاليت تعتمد على الوحدة النقدية مثل: الكلف  ومتثل املؤشرات: املعايري املالية ،

 على االستثمار.

ابستخدام  لألفرادحيث يتم قياس مستوى األداء الفعلي األداء و مقارنته ابملعايري: قياس وتقييم  (2
و مقارنته مع املعايري احملددة الكتشاف أي احنراف ممكن سواء كان موجب أو  نوعية،طرق كمية أو 

 سالب.

فبعد حتديد االحنرافات و تبيني مدى  التصحيحية لالحنرافات و تنفيذها: اإلجراءاتمرحلة اختاذ  (3
 فبعد مقارنة األداء خطورهتا، يتم اختاذ القرارات التصحيحية اليت متكن املؤسسة من جتاوز اخلطر .

 هي: رئيسيةالفعلي ابملعايري املوضوعة ميكن مصادفة ثالثة حاالت 
  ال يتم اختاذ أي اجراء تصحيحي. املخطط لألداءاألداء الفعلي= :األوىلاحلالة ، 
 :أي يكون االحنراف إجيايب، جيب تشجيع و حتفيز األداء الفعلي< األداء املخططاحلالة الثانية ،

 أسباب و عوامل االحنراف االجيايب.االفراد العاملني و كذلك دراسة 
 :أي يكون االحنراف سليب، فيجب دراسة أسبابه  ، األداء الفعلي> األداء املخططاحلالة الثالثة

 خاصة اذا كان االحنراف كبري ليتم تصحيحها و عدم الوقوع فيها مرة أخرى.
 

                                                             
 .313ص ،2212خليل حسن حممد الشماع، خضري كاظم حممود، نظرية املنظمة ) اإلصدار الطبعة السابعة( عمان، دار املسرية،  1
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VI. الرق ابة  نواعأ 
 املعتمدة، من أهم هذه التصنيفات ما يلي:تصنف الرقابة حسب جمموعة من املعايري و املؤشرات 

 تصنيف الرقابة حسب املستوى:  (1

 يهدف هذا النوع من الرقابة اىل تقييم األداء الكلي : تصنيف الرقابة على مستوى املؤسسة ككل
للمنظمة خالل فرتة زمنية معينة. و من املعايري املستخدمة يف هذا الصدد: معدل العائد من 

املنظمة يف السوق، معامل االنتاجية الكلي، الرحبية املعدلة، معدل منو العمالة، االستثمار، حصة 
 1معدل منو اإلنتاج و غريها من املؤشرات.

 هذا النوع من الرقابة يسعى اىل تقييم أداء االفراد العاملني و : تصنيف الرقابة على مستوى االفراد
و هناك  2هم مع املعايري اخلاصة بذلك.معرفة مستوى كفاءهتم يف العمل، و ذلك مبقارنة أدائ

العديد من املعايري الرقابية اليت ميكن استخدامها يف هذا الصدد منها: تقارير الكفاءة اليت يقوم 
الرؤساء يف خمتلف األقسام و اإلدارات عن أداء مرؤوسيهم بصفة دورية، حجم  إبعدادها

ايري حماولة زايدة مهارات االفراد عن طريق املبيعات، ميزانية احلوافز، و يتيح استخدام هذه املع
 3حتفيزهم أو تدريبهم أو القيام ببعض االجراءات التصحيحية لضمان مستوى مستقر األداء.

 يقيس هذ النوع من الرقابة األداء اليوميللعمليات املختلفة : تصنيف الرقابة على مستوي العمليات
يد االحنرافات املوضوعة و اختاذ االجراءات يف خمتلف االنشطة داخل املنشأة، و يتم فيه حتد

التصحيحية، فعلى سبيل املثال اذا وجد أن املوارد الضرورية لتسيري العمليات االنتاجية غري متوفرة 
 4ابلقدر الكايف يتم اختاذ االجراءات الالزمة للحصول عليه.

                                                             
 .263،ص2224عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، أساسيات تنظيم و إدارة االعمال، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 1
 .22، ص 2223،  األوىلالطبعة  ،دار اثراء للنشر و التوزيع، عمان ،األعمالاإلدارية يف منظمات  علي عباس،الرقابة 2
 .343ص مرجع سابق،حممد فريد الصحن و آخرون، مبادئ اإلدارة،  3
 .329، ص 1992الصحن، سعيد حممد املصري، إدارة االعمال، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية،  دحممد فري4
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ميكن تقسيم الرقابة حسب موعد تطبيقها اىل ثالثة أنواع  :إجرائهاتصنيف الرقابة حسب موعد  (2
 هي:  

 )يهتم هذا النوع ابلتحقيق من توفر مجيع متطلبا و وسائل الرقابة قبل التنفيذ ) الرقابة السابقة :
اجناز العمل، قبل البدء يف التنفيذ أي قبل بدء األداء، فهو يقلل من درجة االحنراف بني األداء 

املتوقع، كما آهنا تعمل على التنبؤ ابملشاكل املتوقع حدوثها و االستعداد ملواجهتها الفعلي و األداء 
بلية اليت قو إجياد احللول املناسبة هلا و ابلتايل فان هذه الرقابة تساعد يف مواجهة املشاكل املست

 1تعرتض طريق التنفيذ احلسن.

 )تبدأ ببدء عملية التنفيذ و تالزم التنفيذ داخل  هي اليت: الرقابة املتزامنة مع التنفيذ )الرقابة اجلارية
املنظمة للتأكد من تطابق ما يتم من أعمال زو ما يتحقق من أهداف و نتائج مع األهداف 
املخططة أو املرغوبة و احملددة سلفا، و تستخدم يف ذلك االشراف و املالحظة اليت يقوم هبا املدير 

 2اء عمليات التنفيذ وفقا للسياسات املخططة.و على هذا فهي تركز على النشاط لضمان أد

 )يف هذا النوع من الرقابة نتعامل مع خمرجات املؤسسة من رقابة بعد التنفيذ ) الرقابة الالحقة :
السلع و اخلدمات من حيث الكم و الكيف، اهنا تقوم ابلرقابة على السلع بعد االنتهاء من 

 3و أتخذ اخلطوات التالية: انتاجها و قبل شحنها اىل األسواق و العمالء،

 .قياس األداء بعد حدوث التنفيذ و التحديد 

 .تصحيح االحنرافات 

  .تعديل األداء احلايل و حتديد اخلطوات العالجية لألداء يف املستقبل 

                                                             
 .426، ص 2222التنظيم اإلدارة، الدار اجلامعية اجلديد للنشر، اإلسكندرية، مصر، بد السالم أبو قحف أساسيات ع 1
، 2223 ابر عوض السيد، أبو احلسن عبد املوجود،  اإلدارة املعاصرة يف املنظمات االجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،ج 2

 .163ص
 .146، ص 1996ة لدراسات مصر، الطبعة االوىل، مل بربر، اإلدارة عملية و نظام، املؤسسة اجلامعيكا  3
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 نوعني: إىلميكن تصنيفها تصنيف الرقابة حسب املصدر:  (3

 هبا املنظمة لنفسها على ما متارسه من يقصد ابلرقابة الداخلية تلك اليت تقوم :  الرقابة الداخلية
نشاط و هي رقابة هبا وحدات اتبعة للمنظمة تقيمها بداخلها هلذا الغرض، و متتاز بقرب موقعها 

 1من العمل و اتصاهلا مباشرة ابملديرين مما ييسر عليه معاجلة الكثري من املشكالت.

 مستقلة و غري خاضعة للسلطة هي تلك اليت يعهد هبا الىجهات متخصصة : الرقابة اخلارجية
التنفيذية لتقوم مبهمة الرقابة املركزية اخلارجية على نشاط االجهزة احلكومية املختلفة و يقوم كل 
من هذه االجهزة اخلارجية ابلرقابة على نوع معني من النشاط، مبا يكفل االطمئنان اىل اجلهاز 

 2حيسن اإلدارة بصفة عامة. اإلداري لتلك املنظمة يلتزم ابلقوانني املعمول هبا و

 : تنقسم الرقابة حسب املعايري اىل:تصنيف الرقابة حسب املعايري (4
 تقوم الرقابة على القواعد و االجراءات بقياس التصرفات اليت  :الرقابة على أساس االجراءات

تصدر عن املنظمات العامة و مطابقتها مبجموعة القوانني و القواعد و الضوابط و الطرق و 
جراءات، و يركز هذا النوع من الرقابة على التصرفات اليت تصدر من وحدات اإلدارة و من اال

 3العاملني فيها.
 تقوم الرقابة على أساس النتائج بقياس النتائج النهائية اليت حتققها الرقابة على أساس النتائج :

 4املنظمات العامة وفق معايري ميكن قياسها موضوعيا.
 
 

                                                             
 .122، ص 2225أمحد حممد غنيم، أساسيات اإلدارة يف عصر العوملة،  1
 .22، ص2222حممد عيسى الفاعوري، اإلدارة ابلرقابة، دار كنوز املعرفة للنشر و التوزبع، عمان، 2
 .31، ص 2223ان،  الطبعة االوىل، اإلدارة املعاصرة، أسامة للنشر و التوزيع، عم2223عادل اثبت،  3
  .33، ص 2212الرقابة املصرفية، دار زمزم للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة االوىل،  2212حممد أمحد عبد النيب ،4
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 : وتنقسم اىل:نوع االحنراف تصنيف الرقابة حسب (5
 هي الرقابة اليت هتتم بتحديد االحنرافات االجيابية قصد معرفة أسباهبا وتطويرها الرقابة االجيابية :

 وتدعيمها لالستفادة هبا أكثر.
 هي الرقابة اليت يتم من خالهلا حتديد االحنرافات واألخطاء ومعرفة أسباهبا قصد الرقابة السلبية :

 وتفاديها مستقبال.معاجلتها 

 : وتنقسم اىل:تصنيف الرقابة من حيث طرق تنظيمها (6
 الرقابة املفاجئة تكون غري مربجمة والغرض منها معاجلة األخطاء الفجائية ومعاجلة الرقابة املفاجئة :

االحنرافات و تقييم إجنازات املوظفني و مدى اهتمامهم ابخلطط و السياسات اليت مت حتديدها 
 مسبقا.

 و هي الرقابة اليت تنفذ كل فرتة زمنية أي حسب جدول زمين منتظم، حيث يتم بة الدوريةالرقا :
 1حتديدها يوميا أو أسبوعيا، أو شهراي.

 هذا النوع من الرقابة ميتاز ابالستمرار، اذ أنه ميارس طوال ساعات العمل فال  :الرقابة املستمرة
ينقطع مادام العمل مستمر، و هتدف الرقابة املستمرة اىل ضبط األداء و التزام العاملني بتنفيذ 
سياسات و خطط املؤسسة. و من أمثلة الرقابة املستمرة ما يسمى ببطاقة اجلرد املستمر املستعملة 

 2ملستودعات للرقابة على حمتوايهتا.يف ا

 ىل: إتنقسم  تصنيف الرقابة حسب طبيعتها: (7
 تتم الرقابة املباشرة مباشرة من الرئيس اىل املرؤوسني دون تدخل وسطاء اذ تتم من  :الرقابة املباشرة

لومات خالهلا مراجعة النتائج الفعلية اليت مت حتقيقها و التواصل مباشرة مع املرؤوسني للمعرفة املع
 الالزمة.

                                                             
 .122، ص 2212حممد حممود مصطفى،الرقابة اإلدارية، دار البداية للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة االوىل،  1
 .251، ص 2222خرون، العملية اإلدارية مبادئ و أصول و علم و فن، دار اليازوري للنشر و التوزيع، عمان،  ضرارا العتييب و آ 2
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 يتممن خالهلا رفع تقارير عمل املرؤوسني اىل الرؤساء و ابلتايل يكون الرئيس  :الرقابة غري املباشرة
 بعيد عن األداء و يهتم فقط ابلنتائج املتحصل عليها.

 ميكن حتديد أربعة جماالت هي:  تصنيف الرقابة حسب اجملال: (8

 تراقب من خالهلا املوارد املادية للمؤسسة مثل الرقابة على جودة املنتجات، الرقابة  :الرقابة املادية
 على التجهيزات...

 تعمل على رقابة كافة البياانت و املعلومات اخلاصة ابملؤسسة سواء كانت  :الرقابة املعلوماتية
 خاصة ابلبيئة الداخلية أو اخلارجية هلا.

 راقبة املوارد املالية للمؤسسة.يتم من خالهلا م :الرقابة املالية 

 يتم من خالهلا رقابة االفراد العاملني يف املؤسسة و كل ما يهمهم قصد قياس و  :الرقابة البشرية
تقدير مستوى كفائتهم  يف حتقيق أهداف العمل و كذا كل ما هو متعلق بتكوينهم و تدريبهم و 

 نظام حتفيزهم، أجورهم، عالواهتم، ترقيتهم....

VII. لرق ابة الفعالةمبادئ ا 
 تتميز الرقابة الفعالة مبجموعة من املبادئ هي:

: فالنظام الرقايب اجليد هو الذي ميكن تطبيقه أبقل تكلة ممكنة لذلك ال جيب تطبيق مبدأ االقتصادية (1
نظام حيتاج اىل نفقات كبرية، اال اذا تعلق االمر ابملؤسسات الكبرية اليت تتسع فيها دائرة التخطيط و 

اتساع نطاق الرقابة و هنا من الصعب الوصول اىل األهداف املوضوعة و من الصعب تطيب  ابلتايل
 1نظام رقابة فعال.

                                                             
 .256ص  ،2223مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة و النشر، مصر، -العملية اإلدارية –براهيم عبد العزيز شيخا: اإلدارة العامة إ 1
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جيب أن يتكامل النظام الرقايب مع سائر النظم التنظيمية األخرى خصوصا  :واالتساقمبدأ التكامل  (2
وضوح، كما ينبغي على ميكن حتديدها ب والرقابة النظام التخطيطي. ان وسائل التكامل بني التخطيط 

ثناء قيامهم بعملية التخطيط، مثل األهداف و االسرتاتيجيات، أاملدراء أخذ العوامل يف االعتبار 
 1ؤسسة و اليت تضيف أبعاد مكملة للنظام الرقايب.السياسات اخلاصة ابمل

جيب أن متتاز الرقابة ابلوضوح و البساطة حىت تكون سهلة الفهم  مبدأ الوضوح و البساطة: (3
للمنفذين هلا، و من أهم موضع التنفيذ و من هم املسؤولون عن تصميم النظام و عرض املعلومات 
الرقابية و حتديد مراكز املسؤولية و عدم مشول الرقابة أللفاظ و أدوات معقدة مطاطة تعين أكثر من 

 2و اختالف الرأي و املضمون. معىن مما يدعو للبس

هتا ترتبط ايتعين أن فعالية الرقابة و اقتصاد مبدأ سرعة اكتشاف االحنرافات و اإلبالغ عن األخطاء: (4
ارتباطا واضحا أساسيا بعنصر الوقت فكلما كان النظام الرقايب سريع يف كشف االحنرافات يف حينها 

ا فعاال اقتصاداي و العكس صحيح، كما جيب على و التبليغ عنها بسرعة و حتديد أسباهبا كان نظام
 3النظام الرقايب زن يشري اىل االجراءات و التصرفات الواجب اتباعها لتصحيح األخطاء.

 كييكون النظام الرقايب انجح ال بد له أن يهتم مبا يلي:   مبدأ النظرة املستقبلية: (5

 ،االهتمام بتصحيح األخطاء أكثر من فرض العقوابت 

  ابالجتاهات املستقبلية،االهتمام 

 االهتمام ابلتنبؤ ابالحنرافات قبل وقوعها. االهتمام بتحقيق األهداف املخطط هلاو 

                                                             
 .323ص ،2222اجلامعية، اإلسكندرية،اإلدارة املعاصرة، الدار علي الشريف، 1
 .296ص ، 2223دار التوزيع و النشر اإلسالمية، مصر،  -إيضاحو بيان -طلحات إداريةمصحممد فتحي، 2
 .222، ص 2223منال طلعت حممود، أساسيات يف علم اإلدارة، املعهد العايل للدراسات االجتماعية، اإلسكندرية، 3
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و العدالة كوهنا تعاجل عية العاملني ابلرضا والطمأنينة عادة ما تشعر املعايري املوضو  مبدأ املوضوعية: (6
 الشخصية.اجلوانب املوضوعية و تتجنب اجلوانب 

ان عدم دقة النظام الرقايب يضر املؤسسة حىت و ان أفادها يف املدى القصري و ان حصول  مبدأ الدقة: (2
املدراء على معلومات غري دقيقة من خالل الرقابة و استخدامها يف اصدار القرارات ميثل كارثة تتحمل 

بة و خاصة . لذلك جيب أن تكون املعلومات اليت تتعلق بعملية الرقااألمر نتيجتها املؤسسة يف هناية
 1النتائج دقيقة اىل حد قريب من الواقع.

: جيب أن يكون نظام الرقابة الذي تعتمد عليه املؤسسة مبدأ االاثرة و القبول من طرف العاملني (3
 نفسية العاملني.مقبوال لدى العاملني و يبتعد عن أسلوب الصرامة املفرطة حىت ال يؤثر سلبا على 

املؤسسة اختاذ خمتلف التدابري اإلدارية اليت إبمكاهنا جتنب أي مقاومة : جيب على مبدأ التحفيز الذايت (9
 من قبل العاملني، و من أهم هذه األساليب ما يلي:

 ،اشراك العاملني يف سن املعايري الرقابية 

 .توفري وسائل الرقابة الذاتية لألفراد العاملني اليت متكنهم من قياس مستوى احنرافهم فور وقوعهم 

 العاملني على االحنرافات العادية البسيطة اليت ال تؤثر على املؤسسة. عدم حماسبة 

 .تركيز النظام الرقايب على األساسيات و ترك السطحيات 

  بني مسؤويل الرقابة. والتنسيق االعتماد على التعاون 

 لألخطاء.التصدي وليس ت االعمل على تصحيح االحنراف 

 الفعال مران قادر على التجاوب مع التغريات جيب أن يكون النظام الرقايب مبدأ املرونة: (12
 احمليطية احملتملة سواء كانت داخلية أو خارجية.

                                                             
، مصر، 2دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع، اجلزء  -األسس و الوظائف، سلسلة اإلدارة يف أسبوع هاب  صبيح حممود، اإلدارةإي 1

 .163، ص 2221
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جيب أن يكون النظام الرقايب صورة تعكس نشاط املؤسسة و يتالءم مع  مبدأ املالئمة: (11
التنظيم اخلاص هبا و أهدافها مع أتكيد عدم منطية النظم الرقابية زي ال يوجد نظام رقايب يتناسب مع  
كل املؤسسات و النشاطات بل انه خيتلف ابختالف نوعية املؤسسة بل أيضا و حسب مراحل 

طبيعة الظروف املناخية احمليطة هبا، و حىت من حيث التوقيت املناسب لتطبيق التطور اليت تعيشها و 
 1الرقابة.

اقعية و حديثة و و جيب أن يعتمد النظام الرقايب على معلومات صحيحة و  مبدأ الواقعية: (12
 يبتعد عن استعمال املعلومات القدمية.

جيب أن يعتمد نظام الرقابة على مبدأ االستثناء من أجل رصد االحنرافات  مبدأ االستثناء: (13
املهمة واالبتعاد عن الرقابة غري اجملدية وغري الضرورية اليت ال هتدر وقت املؤسسة من انحية وختلف 

 خسائر مادية من انحية أخرى. 
 

                                                             
 .296حممد فتحي، مصطلحات إدارية، مرجع سابق، ص 1



 0202/0200مقياس تسيري املؤسسة                   إعداد: األستاذة جباري فادية                       
 

 

 
 

70 

 

 

 

 

 

 
 

I.   باألهدافاإلدارة 
 تعريف اإلدارة ابألهداف:  (1

يهتم  إداريلوب سأغلبهم اتفق على أهنا أ لكن و ابألهدافاختلف الباحثون يف حتديد مفهوم موحد لإلدارة 
 مبشاركة املرؤوسني يف املؤسسة. اإلدارية وذلكبتحديد األهداف يف العملية 

(، أول من اندى مبفهوم اإلدارة ابألهداف، و هذا يف كتابه املعروف ابسم peter Druckerيعترب بيرت داركر )
(The Practice of Management الذي ظهر للوجود عام ،)حيث أوضح فيه دراكر أن هناك استياء  4591 ،

الروتينية اليت  األعمالكبري من قبل املديرين على طريقة تقييم أدائهم، فقد كان التقييم يركز بشكل كبري على 
ديدا لتقييم يقومون هبا ككتابة التقارير عن املرؤوسني، التقارير املالية...اخل، و من مث قدم دراكر منهجا ج

حتقيقها و االعرتاف ابإلجنازات اليت حيققوهنا مع مراعاة  إىلاألداء يقوم على وضع أهداف للمدراء يسعون 
 1أن تكون هذه األهداف قابلة للقياس و ممكنة التحقيق.

  عرفJohn Hmble   ات وجود نظام ديناميكي جيمع بني احتياجتعين  أهنااإلدارة ابألهداف
املتمثلة يف حتقيق فائدهتا و تطور أهدافها، و احتياجات املدير اليت تتلخص يف املسامهة و املؤسسة 

 2تطوير نفسه ذاتيا.

                                                             
 .00، ص 3002حديثة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  إداريةلصرييف حممد عبد الفتاح، مفاهيم ا 1

2 John W. Humble, How to manage by objectives . New York : AMA COM ; 1078 ; p 33 . 

رة  ا  محاض 
رال ي  ست 

ة  للت  ث  اهات  الحدي  ح 
 لسادسة  : الات 
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  هي أسلوب يقوم مبوجبه كل من الرئيس و املرؤوس، و بشكل مشرتك، و  ابألهدافاإلدارة
تم ابلدرجة بتحديد األهداف لألخري، و يقومان دوراي بتحديد التقدم حنو بلوغ األهداف، و هت

كون   على و مدى تطابق هذه النتائج مع األهداف املوضوعة مسبقا، و تركز األعمالبنتائج  األوىل
معرفة العوامل اليت  إىلقوى اإلدارة و نشاطاهتا، و تسعى أيضا األهداف هي املوجه األساسية ل

املناسبة للتغلب عليها، و من مث تقييم النتائج بصورة دورية  اإلجراءاتتعيق األهداف بغية اختاذ 
 1لوضع أهداف جديدة.

  هي منط سلوكي للمدير يقوم مبقتضاه بدراسة املستقبل املتوقع و الفرص احملتملة  ابألهدافاإلدارة
هدافهم املنظمة لتحقيق النتائج املطلوبة و يف نفس الوقت دفعهم لتحقيق أ أفرادللتطوير، و قيادة 

 2.الشخصية

 مراحل تطور اإلدارة ابألهداف: (2
 لقد مر تطور مفهوم اإلدارة ابألهداف بثالثة مراحل أساسية هي: 

 يف هذه املرحلة الوسيلة الفعالة للتقييم املوضوعي  ابألهداف: كانت اإلدارة املرحلة االوىل: تقييم األداء
تستخدم يف ذلك معايري حمددة لقياس األداء ترتكز على النتائج املتوقع حتقيقها  وهي ألداء الفرد، 

 .األفرادمن قبل 

 يف هذه املرحلة تطورت اإلدارة ابألهداف لتكون أحد وسائل املرحلة الثانية: نظام التخطيط والرقابة :
حتديد طرق بلوغ هذه  اليت يقوم مبوجبها الرئيس واملرؤوس بوضع أهداف حمددة لفرتة زمنية معينة مع

قياس النتائج. أي أن اإلدارة ابألهداف يف هذه املرحلة حاولت اإلجابة على  ومعايري األهداف 
 األسئلة التخطيطية التالية: ما الذي جيب عمله؟ كيف يتم عمله؟ من يعمله؟ ما هي تكلفته؟

                                                             
 .451، ص 3002 عمان، دار اليازوري للنشر و التوزيع،اإلدارة احلديثة نظرايت و مفاهيم، بشري العالق، 1
 .234ص  ،3002إدارة االعمال: منهج حديث و معاصر، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، طه  طارق،2
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عليها يف هذه املرحلة هي: ما أما فيما خيص األسئلة الرقابية اليت حاولت اإلدارة ابألهداف اإلجابة 
 هي األخطاء اليت مت الوقوع فيها؟ ما هي أسباب هذه األخطاء وكيف يتم تصحيحها؟

  تطورت خالل هذه املرحلة اإلدارة ابألهداف  :ابألهدافاملرحلة الثالثة: املفهوم الشامل لإلدارة
 لتصبح ما يلي:

 .أسلوب شامل لتطوير األداء 
 .أسلوب جديد للتفكري 
 ة شاملة جتمع الوظائف اإلدارية األربعة من ختطيط، تنظيم، توجيه، رقابة.عملي 

 أهداف تطبيق اإلدارة ابألهداف:  (3
 1ابألهداف مبجموعة من األهداف هي:  اإلدارةيتميز تطبيق 

  بني األهداف السنوية و املتوسطة املدى، و األهداف املستقبلية ذات  والتكاملحتقيق الرتابط
 املدى الطويل.

  أداء الروتني اليومي أبهداف ممكنة قابلة للقياس خالل فرتة زمنية معينة. أشكالربط 

  االجيابية السريعة، و ذلك عن طريق تعبئة جهود و طاقات واحلركة هتيئة املنظمة بكاملها للتأهب
 .اإلداريةأفرادها العاملني على خمتلف املستوايت 

  أداء  وبني مستوىمساعدة املنظمات على تغطية الفجوة أو النقص بني مستوى أدائها احلايل
 بقية املنظمات املنافسة.

  أداء العاملني بشكل  وتقييم من خالهلا متابعة  واليت ميكنوضع جمموعة من املعايري الرئيسية
 .األمام إىلالتقدم  إىلموضوعي يدفع العاملني املاهرين 

 
                                                             

 .425، ص 3002 ابهلداف، دار كنوز املعرفة للنشر و التوزيع،زيد منري، اإلدارة بودي،ع 1
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 ابألهدافدارة مبادئ اإل (4

 1تقوم اإلدارة ابألهداف على جمموعة من املبادئ هي:

  ،كما أنه قابل للتطوير و ذو قدرة   إليهحيب العمل و يندفع  وهو للفرد أمهية كبرية داخل املؤسسة
 و االبتكار، اإلبداععالية على 

  اجلهود يف ، فالنتائج هي اليت جتمع و توجه األنشطة وليس علىتركز اإلدارة على النتائج
 املؤسسة.

  مع  وال تتعارضواملرؤوسني بتحقيق األهداف التنظيمية كلما كانت واضحة يزيد التزام الرؤساء
 مصاحلهم الشخصية.

  حتقيق اهلدف املشرتك  إىلاملؤسسة على أهنا نظام متكامل تسعى مجيع عناصره  إىليتم النظر
 الرئيسي للمؤسسة.

 حتديد أهداف مرنة تتناسب مع الظروف البيئية املتغرية. اإلدارة عملية ديناميكية تستدعي إن 

 دارة ابألهدافإل العناصر الرئيسية املكونة (5

 التالية:  عناصرتعتمد اإلدارة ابألهداف على ال

 يتم من خالهلا ختويل املرؤوسني على اختاذ بعض القرارات والقيام ببعض الصالحيات التفويض :
 السلطة. اسرتداد وحقمع احتفاظ الرئيس حبق الرقابة 

 السياسات.تنفيذ بعض  وكذا واإلشرافالعاملني يف التصميم  إشراك: يتم من خالهلا املشاركة 

                                                             
 .40، ص مرجع سابقإدارية حديثة،  الصرييف حممد عبد الفتاح، مفاهيم1



 0202/0200مقياس تسيري املؤسسة                   إعداد: األستاذة جباري فادية                       
 

 

 
 

74 

 يكون األداء نظام فرعي داخل النظام الكلي للمؤسسة، وتتكون عناصر األداء من: : تقييم األداء
ونقل توقعات العاملني، قياس األداء الفعلي، مقارنة األداء الفعلي مع األداء األداء وضع معايري 

 يف املؤسسة. وتقييم العاملنياملتوقع، مناقشة النتائج املتحصل عليها 

 يعين االعتماد على نظم الرقابة من أجل التصدي لألخطاء وتصحيح االحنرافات.نظم الرقابة : 

 تبعا  وذلك: تعتمد املؤسسة من خالله على نظم حوافز ترتبط مع األداء الفعلي نظم احلوافز
 ملعايري األداء اليت مت حتديدها مسبقا.

II. إدارة الجودة الشاملة 
تباين الكتاب و العلماء يف تعريف إدارة اجلودة الشاملة، فال يوجد  مفهوم إدارة اجلودة الشاملة: (1

اآلن، إال أن هناك بعض التعاريف اليت اتصفت ابملوضوعية و تعريف متفق عليه و ذو قبول عام حىت 
 الشمول النسيب يف تطرقها هلذا املفهوم، أمهها:

  لقد عرف معهد املقاييس الربيطاين إدارة اجلودة الشاملة أبهنا فلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات
املنظمة اليت من خالهلا يتم حتقيق احتياجات و توقعات العميل و اجملتمع، و حتقيق أهداف املنظمة 

ع مستمر أبكفأ الطرق و أقلها تكلفة عن طريق االستخدام األمثل لطاقات مجيع العاملني بداف
 1هنا أسلوب جديد للتفكري فيما يتعلق دإدارة املنظمات.أب N.Chornللتطوير. كما عرفها 

 أما هبارات واكلهوا  (Bharat Wakhu ) فقد عرفها: " أهنا التفوق يف األداء إلسعاد املستهلكني عن
جبودة  طريق عمل املديرين و املوظفني مع بعضهم البعض من أجل حتقيق أو تزويد املستهلكني

) ذات قيمة من خالل أتدية العمل الصحيح ابلشكل الصحيح  و من املرة األوىل و يف كل وقت" 

Berman.al.1995).2 
                                                             

1 N.H. Chorn,"Total Quality Management : Panacea or Pitfall", International of Physical Distribution logistics 

Management, Vol.21, No.8, 1991, pp.31-35. 

 .42-42، ص 3002مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  "إدارة اجلودة الشاملة و االيزو"،محيد عبد النيب الطائي،  2
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 يعرف P.B.CROSBY (4591)  إدارة اجلودة الشاملة أبهنا: " الطريقة املنهجية املنظمة، لضمان سري
يساعد يف منع و جتنب حدوث النشاطات اليت خطط هلا مسبقا، كما أهنا األسلوب األمثل الذي 

املشكالت، و ذلك من خالل التشجيع على السلوكيات اجليدة و كذلك االستخدام األمثل 
 3ألساليب التحكم اليت حتول دون حدوث هذه  املشكالت و جتعل منعها أمرا ممكنا".

وراء تطبيق هناك جمموعة من الفوائد ميكن للمنظمة أن حتققها من فوائد إدارة اجلودة الشاملة:  (2
 فلسفة إدارة اجلودة الشاملة و من أمهها:

 فالتحسني الذي يتحقق يف اجلودة ميكن من البيع أبسعار حتسني يف الرحبية و القدرة على املنافسة :
أعلى دون إحداث رد فعل عنيف لدى الزابئن و يقلل من تكاليف التسويق، و يزيد من كمية 

مة و القدرة على التنافس، إن شعار إدارة اجلودة الشاملة، هو: املبيعات، و من مث تزداد رحبية املنظ
 Do The Right things Right , First"أفعل الشيء الصحيح ابلطريقة الصحيحة من أول مرة )

Time الذي ينبغي أن يطبق يف مجيع أنشطة و جماالت عمل املنظمة، يؤدي حتما إىل ختفيض .")
 .التكاليف و زايدة الكفاءة العالية

 ال توجد شركة بدون عمالء، وبدون عمالء سوف لن يكون لديها حتصيالت وأسهم رضا العميل :
 سوق وال عائد من االستثمارات وطبعاً لن يكون لديها ربح.

 حيث إن إدارة اجلودة الشاملة تفرز قدرة أكرب على العمل اجلماعي و زايدة الفعالية التنظيمية :
اكا أكرب جلميع العاملني يف حل املشاكل و املعوقات، كما تعمل حتقق حتسينا يف االتصاالت و إشر 

 على حتسني العالقة بني اإلدارة و العاملني، و هبذا يقل معدل دوران العمالة و يزداد والء العاملني؛

 هتدف  إدارة اجلودة الشاملة إىل التجديد يف العمليات اإلنتاجية و احملافظة على نشاط املؤسسة :
فة خصائص جديدة ملنتجات أو خدمات املؤسسة، أو دإنتاج منتجات جديدة و ذلك إما دإضا

                                                             
3 P.B.CROSBY,"la qualité c’est gratuit", ed, economica, paris, 1986, p 24. 
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غري تقليدية تتمكن من خالهلا التكيف مع املتغريات البيئية اليت حتدث ابستمرار و هذا ما يضمن 
 هلا البقاء و االستمرار يف املنافسة؛

  يل و توفر هلا البيئة السليمة تساعد اجلودة الشاملة املؤسسة يف حصوهلا على االعرتاف احمللي و الدو
 للتحسني املستمر يف األداء؛

 اجلودة الشاملة ترفع من مستوى والء املؤسسة؛ 

  ختفيض تكاليف املؤسسة كون اجلودة تستلزم العمل بدون أخطاء ومن أول مرة و هذا ما يعين
نتائج للمنظمة، كما يؤدي تطبيق إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيق عدة .تقليل اخلسارة و التكاليف

أمهها زايدة رضا العميل، مشاركة األفراد يف اختاذ القرار، تطوير العمليات اإلنتاجية، ختفيض 
 1التكاليف و رفع حصة السوق.

تعتمد املؤسسة ضمن إسرتاتيجيتها على إدارة جودة شاملة متكنها من مبادئ إدارة اجلودة الشاملة:  (3
زابئنها احلاليني و املرتقبني أبقل تكلفة ممكنة.ميكننا  حتقيق أهدافها، و تلبية حاجات و رغبات

 التعرض ألهم املبادئ األساسية إلدارة اجلودة الشاملة فيما يلي:
 يعد الرتكيز على املستهلك و حتقيق رضاه و تلبية احتياجاته هو : مبدأ الرتكيز على املستهلك

ني، حيث يكون املستهلك احملور اهلدف الرئيسي ألي منظمة كانت، و هذا ما يراه أغلب الباحث
 الذي ترتكز عليه اجلودة الشاملة.

 يعد مبدأ الرتكيز على العملية اإلنتاجية أحد االسرتاتيجيات املهمة اليت : مبدأ الرتكيز على العملية
تعتمد عليها املؤسسات الصناعية و اخلدمية على حد سواء حيث تقوم هذه اإلسرتاتيجية على 

املعدات و قوة العمل اليت دإمكاهنا تقليل تكاليف التلف و الضياع و األخطاء، تنظيم األجهزة و 
ألجل االرتقاء جبودة منتج املؤسسة مقارنة مع املنتجات املنافسة يف السوق، و االستجابة لرغبات 

 الزابئن املختلفة.
                                                             

1 Potie M Christian,"la qualité, revue de gestion d’entreprise", ENPED, Boumerdés, mai, 1999, N°9, p 19-p20. 
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 ختلف تؤكد فلسفة اجلودة الشاملة على أمهية التحسني املستمر مل :مبدأ التحسني املستمر
األنشطة الوظيفية و العمليات التسيريية يف املؤسسات، و يؤكد هذا املبدأ فرضية أن اجلودة 

 النهائية ما هي إال نتيجة لسلسلة من اخلطوات و النشاطات املرتابطة.

 إن التطورات احلديثة و املتسارعة يف أساليب املنافسة و ظهور إدارة اجلودة : مبدأ القيادة املوجهة
، من أهم أسباب االهتمام ابلقيادة كعملية أساسية لنجاح أهداف املؤسسة، لذا جيب أن الشاملة

 يتسم القائد مبجموعة من املواصفات عند تطبيق إدارة اجلودة الشاملة الشاملة يف  مؤسسته أمهها: 

 التمكن من حتديد  مبادئ إدارة اجلودة بشكل مفهوم و واضح؛ 
  ألجل الوصول إىل هدف العيب الصفري؛العمل مببدأ التحسني املستمر 
 تشكيل فرق عمل تسعى إىل حل مشاكل اجلودة و التحسني املستمر؛ 
 االعتماد على األساليب اإلحصائية يف ضبط اجلودة؛ 
 :النجاح يف إقناع العاملني أبن 
 االلتزام مببادئ إدارة اجلودة الشاملة خالل عملهم حيقق هلم أهدافهم وتطلعاهتم؛*  
حاجاهتم متوقف على مدى وعيهم و إدراكهم دإدارة اجلودة و زايدة اإلنتاجية و التحسني  إشباع*  

 املستمر؛
 حتقيق إسرتاتيجية املؤسسة متوقف على مدى حتقيق أهداف اجلودة.*           

 يعترب التخطيط االسرتاتيجي أساس اجلودة الشاملة كونه يهتم بتحديد : مبدأ التخطيط االسرتاتيجي
و أنشطة املؤسسة،و لتحقيق هذه األهداف جيب توفر قابلية دعم امليزة التنافسية من خالل أهداف 

 التجديد و االبتكار و التحسني املستمر.

 ال بد للمؤسسات اليت تطبق نظام إدارة اجلودة الشاملة أبن : مبدأ اختاذ القرار على أساس احلقائق
احات أو توقعات أفراد خاصة مع تطور العلم تعتمد على حقائق و بياانت صحيحة و ليس جمرد اقرت 
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و التكنولوجيا و ظهور أساليب تقلل حاالت عدم التأكد و اجملهول و ذلك ابالعتماد على 
 األساليب الكمية مثل: شجرة القرار، أو استعمال نظام املعلومات اإلدارية و احلاسوبية...

 متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة:  (4
( تسعة عناصر أساسية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، Fedal TQMحدد معهد اجلودة الشاملة الفيدرايل ) 

 تتمثل فيما يلي:

 هتتم اإلدارة العليا بتحديد القرارات : دعم و أتييد اإلدارة العليا لربانمج إدارة اجلودة الشاملة
املختلفة حمليطها اخلارجي و ما يفرضه  اإلسرتاتيجية للمؤسسة، و جيب عليها التأقلم مع التغريات

عليها من اشتداد للمنافسة، و أتخذ على عاتقها مسؤولية قيادة التغيري و التطور، فنجاح املؤسسة 
يف تطبيق هذه الفلسفة اإلدارية احلديثة يف أنشطتها و عملياهتا و أقسامها يتطلب التزام قيادهتا العليا 

لشاملة من انحية، و إمكانية أتثريها على العاملني و خلق الرغبة لديهم و إمياهنا أبمهية إدارة اجلودة ا
 يف حتقيق أهداف املنظمة من خالل تبين هذا النظام من انحية أخرى.

 يعترب العمل على حتقيق رضا املستهلكني من : التوجيه ابلزبون و تعميق فكرة الزبون يدير املؤسسة
ة، اليت تسعى إىل تعميق فكرة أن الزبون يدير املؤسسة على أهم متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشامل

خمتلف مستوايهتا التنظيمية. و يتم ذلك من خالل دراسة السوق و حتديد متطلبات و احتياجات 
 1العمالء و من مث تسخري جهود املؤسسة لتلبية هذه االحتياجات و قياس درجة رضا العمالء.

 يقصد بتهيئة منا  العمل، اهتمام اإلدارة العليا ابألفراد العاملني : يئة منا  العمل و ثقافة املنظمةهت
هبا، و إقناعهم مبفاهيم إدارة اجلودة الشاملة قصد إدماجهم و مشاركتهم يف اختاذ القرارات ما يقلل 

 من مقاومتهم للتغيري الناتج عن التطبيق.

                                                             
1Claude Yves Bernard,  " le management par la qualité totale", édition  AFNOR, paris, 2000, p46. 
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 فردي أو أداء املؤسسة( مبين على  يعترب وجود نظام لقياس األداء: قياس األداء لإلنتاجية و اجلودة (
 .عملية التحسني املستمر أساس استخدام األساليب احلديثة من األمور الضرورية لنجاح

 إن جناح إدارة اجلودة الشاملة مرتبط ابإلدارة الفعالة للمورد : اإلدارة الفعالة للمورد البشري ابملنظمة
كفاءات اليد العاملة، من خالل تدريبها و حتفيزها و البشري يف املنظمة، و ذلك بتوفر مهارات و  

 .االهتمام و العناية هبا

 يف حالة تبين املؤسسة مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، جيب على إدارهتا : التعليم و التدريب املستمر
العليا توفري التدريب املالئم جلميع العمال حسب ختصصهم و مستواهم التنظيمي، و أن يكون 

 .بصفة مستمرة، حىت تتمكن من رفع املهارات التقنية و اخلربات التخصصية لألفرادالتعليم 

 تسعى املؤسسة إىل حتقيق أمناط قيادية مناسبة : تبين األمناط القيادية املناسبة إلدارة اجلودة الشاملة
إدارة هلذه الفلسفة اإلدارية، و ذلك بتحويل السلوكات التقليدية للمديرين إىل سلوكات و مفاهيم 

اجلودة الشاملة، من خالل شعورهم بروح فريق عمل واحد يهدف إىل تطوير و أتسيس و مراجعة 
 قيم اجلودة بصورة معمقة للوصول إىل حالة التميز يف األداء.

 تتطلب إدارة اجلودة الشاملة : مشاركة مجيع األفراد العاملني يف اجلهود املبذولة للتحسني و التطوير
راد العاملني يف وضع األهداف و اخلطط  الالزمة للتحسني و التطوير املستمر مشاركة  مجيع األف

حىت تتمكن  املؤسسة من إعطاء موظفيها الفرصة إلبراز قدراهتم و منحهم الثقة و  تشجيعهم  على 
 أداء عملهم.

 توفر نظام لتطبيق برامج إدارة اجلودة الشاملة ال بد من : بناء نظام معلومات إلدارة اجلودة الشاملة
معلومات فعال يعتمد على التقنيات احلديثة يف نقل و تداول املعلومات املطلوبة و توصيلها يف 

 الوقت املناسب، حىت ميكن اختاذ القرار بشكل صحيح.
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األخطاء الشائعة عند تطبيق إدارة فيما يلي أهم ة: أخطاء و معوقات تطبيق إدارة جودة شامل  (5
 :اجلودة الشاملة يف املؤسسة

  تعجل املؤسسة لتحقيق نتائج سريعة؛ 
 ختتلف عنها يف املستوى و اإلمكانيات و الثقافة؛ املؤسسة لتجارب مؤسسات أخرى تقليد 
 اختاذ قرار التطبيق قبل هتيئة منا  املؤسسة؛ 
 عدم االهتمام ابملوارد البشرية مقارنة مع املوارد األخرى اليت متتلكها املؤسسة؛ 
 أبقواهلم و وعودهم يف العمل ما يفقد العمال املصداقية و روح الفريق؛ عدم وفاء قادة املؤسسة 
 إتباع أنظمة و سياسات ال تتالءم مع إدارة اجلودة الشاملة؛ 
 العجز عن توفري املعلومات عن االجنازات احملققة، ما يؤدي إىل فشل عملية قياس األداء؛ 
 عدم اإلنصات الكايف آلراء  للمستهلكني و املوردين؛ 
 بيق إدارة اجلودة الشاملة دفعة واحدة و بشكل شامل يؤدي إىل مقاومة التغيري من طرف تط

 العمال.
حد أبرز علماء اإلدارة املعاصرين أن أحد األسباب الرئيسية اليت أ Stephen R. Covey كويف  كما يرى ستيفن  

 1تعرقل اجلودة يف أية منظمة هي:
  فقدان الثقة ابملدير؛ 
  ة؛االتصاالت الرديئ 
 املوظفون غري املنضبطني؛ 
 ضيق الوقت؛ 
 االنفراد يف الرأي؛ 
 .سوء نظام املكافآت و احلوافز 

                                                             

 1 مدحت أبو النصر، "أساسيات إدارة اجلودة الشاملة"، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 3002، ص23
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III. إدارة المعرفة 
 املعرفة أمهها: إلدارةتوجد العديد من التعاريف تعريف إدارة املعرفة:  (1

   كفأة ال إدارة املعرفة هي العملية املنهجية لتوجيه رصيد املعرفة و حتقيق رافعتها يف املنظمة بطريقة
 1تستطيع املنظمات األخرى تقليدها لتكون املصدر الرئيسي للربح.

  املعلوماتية من  االسرتاتيجيات و الرتاكيب اليت تعظم من املوارد الفكرية و إىلإدارة املعرفة تشري
يات شفافية تتعلق دإجياد و مجع و مشاركة و إعادة جتميع و إعادة استخدام خالل قيامها بعمل

هبدف تعظيم قيمة املنظمة من خالل حتسني الكفاءة الفردية و التعاون يف عمل زايدة املعرفة، 
 2االبتكار و اختاذ القرار.

 3من بني األهداف اليت تسعى إدارة املعرفة لتحقيقها ما يلي: أهداف إدارة املعرفة: (2

  وخزهنا واستخدامهااحلصول على من مصادرها املختلفة، 

  اآلخرينلرفع مستوى معرفة  وعلى ابملعرفةإجياد بيئة تنظيمية تشجع على التعلم، 

  حل املشكالت التنظيمية، وتوظيف يفجذب رأس املال الفكري 

  احلصول ومحايتهاوكيفية حتديد املعرفة اجلوهرية، 

  معرفة صرحية ميكن تطبيقها واالستفادة، إىلالعمل على حتويل املعرفة الضمنية 

 حبوزهتا، واملعرفة اليتلعوائد من امللكية الفكرية عرب استخدام االخرتاعات تعظيم ا 

                                                             
 .32،  ص 3005العمليات، دار الوراق للنشر و التوزيع، األردن،م عبود جنم، إدارة املعرفة املفاهيم و االسرتاتيجيات و جن 1
 .32، ص 3002بد الستار العلي، و آخرون، مدخل اىل إدارة املعرفة، دار املسرية للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة االوىل، ع 2
 .12، ص 3005الكبيسي صالح الدين، إدارة املعرفة، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  3
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  العاملني، و إدارة  وإدارة وتطوير  واجلودة العملياتيةمن خالل التخطيط هلا  لألعمالإجياد القيمة
 الزابئن و تقييم النتائج.

 1تتجسد أمهية إدارة املعرفة: إدارة املعرفة: يةأمه (3

 معرفة جديدة، إنتاج 

 ،احلصول على معرفة قيمة من مصادر خارجية 

 ،احلصول على املعرفة املتوفرة يف صنع القرار 

  ،اخلدمات،واملنتجاتادخال التحسينات يف العمليات ، 

  وبراجمياتوبياانت وقواعد تفريغ املعرفة يف واثئق، 

  واحلوافزتسريع منو املعرفة من خالل االبتكار، 

  وخارجهامن املنظمة  وفروع أخرىنقل املعرفة املتوافرة اىل أقسام. 

 تندرج عوامل جناح إدارة املعرفة ضمن ما يلي: عوامل جناح إدارة املعرفة: (4

  املشاركة به و ونشر التعلموجود نظم للفهم، 

  للمشاركة يف احلوار  لألفراد وتوفري الفرصاجلماعية،  واملشاركة ابلرؤيةحتفيز العاملني حنو التطوير
 ،والبحث والنقاش

  ذلك بصورة دائمة والتأكيد على وتعلم الفريقالتعاون  ومكافأة روحالتشجيع، 

  واملنظمةالذين يدعمون مناذج التعلم على مستوى الفرد  وتطوير القادةحتديد، 

  أعماهلم، إلجناز وتطبيقات املعرفةمضامني  و متطلباتو لتحديد دور  األفرادمساعدة 
                                                             

عادل حرحوش املفرجي و امحد علي صاحل، راس املال الفكري، و طرق و أساليب احملافظة عليه، القاعرة، منشورات املنظمة العربية للتنمية  1
 .50، ص 3002اإلدارية، 
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 ،تركيز االهتمام على تدفق املعرفة أكثر من ختزينها 

  عمليات املقارنة املرجعية لعمليات املنظمة بقصد الرتكيز على احلاالت املتميزة يف املنظمات أثناء
 املقارنة والتعلم،

  واملكافآتوضع خطة دفع تعتمد على املهارة كجزء من النظام االمشل للحوافز، 

  لألفراداالبتكار والتأكيد على فرص التعلم املستمر، 

  النقاش،والبحث و توفري الفرص لألفراد للمشاركة يف احلوار 

  بصورة دائمة، عليها التأكيد، و وتعلم الفريقكافأة روح التعاون، املالتشجيع و 

  للفهم ونشر التعلم واملشاركة به،أتسيس أنظمة 

  اجلماعية، رؤايواملشاركة ابلدفع العاملني للتطوير 

  واملنظمةوالفريق التعلم على مستوى الفرد  ويدعمون مناذجحتديد وتطوير القادة الذين يبنون، 

 .تركيز االهتمام على تدفق املعرفة أكثر من ختزينها 
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 ق ائمة المراجع
 المراجع باللغة العربية

مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة و  -العملية اإلدارية –إبراهيم عبد العزيز شيخا: اإلدارة العامة  .1
 ؛3002النشر، مصر،

للنشر و  فتحي ذايب عواد، إدارة االعمال و و ظائف املدير يف املؤسسة املعاصرة، دار صفاءامحد  .3
 ؛3013التوزيع، األردن، 

 ؛3002ات اإلدارة يف عصر العوملة، أمحد حممد غنيم، أساسي .2

أمحد انفع املدادحة، سالمة سويلم النوافعة، مبادئ التخطيط و التنظيم يف اإلدارة و املكتبات، دار  .4
 ؛3012صفاء للنشر و التوزيع، األردن،

مدخل نظرايت التخطيط املتداولة آراء و نتائج،  –ارنست آر الكساندر، املدخل اىل التخطيط  .2
 ؛3001فيصل عبد العزيز املبارك، املرتمجون، الرايض: جامعة امللك سعود، 

 ؛3006بعة الثانية، القاهرة ،افندي عطية حسني، مبتدئ اإلدارة، الط .6

دار الكتب العلمية  -األسس و الوظائف، سلسلة اإلدارة يف أسبوع صبيح حممود، اإلدارة إيهاب  .7
 ؛3001، مصر، 3للنشر و التوزيع، اجلزء 

 ؛3030بشري العالق، القيادة اإلدارية، دمشق، اجلامعة االفرتاضية السورية، سوراي،  .8

 ؛3008ري للنشر و التوزيع، بشري العالق،اإلدارة احلديثة نظرايت و مفاهيم، عمان، دار اليازو  .9

بغول زهري، الوجيز يف الفكر اإلداري، خمرب التطبيقات النفسية و الرتبوية، جامعه منتوري،  .10
 ؛3011قسنطينة، 
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 ٬ديوان املطبوعات اجلامعية ٬الطبعة الرابعة ٬اقتصاد و تسيري املؤسسة ٬ن حبيب عبد الرزاقب .11
 ؛3009 ٬اجلزائر

املوجود،  اإلدارة املعاصرة يف املنظمات االجتماعية،  جابر عوض السيد، أبو احلسن عبد .13
 ؛3002املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 

وظائف املنظمة، دار  اإلداريةحرمي حسني، مبادئ اإلدارة احلديثة: النظرايت، العمليات  .12
 ؛3006، األردنحامد للنشرو التوزيع، عمان، 

، الرقابة اإلدارية: املفهوم و املمارسة، عمان، حسني أمحد الطراونة، توفيق صاحل عبد اهلادي .14
 ؛3011األردن، دار حامد للنشر و التوزيع، 

محود خضري كاظم و اللوزي موسى سليمة، مبادئ إدارة االعمال، اثراء للنشر و التوزيع،  .12
 ؛3008عمان، 

لتوزيع، مؤسسة الوراق للنشر و ا "إدارة اجلودة الشاملة و االيزو"،محيد عبد النيب الطائي،  .16
 ؛3002عمان، األردن، 

حنفي عبد الغفار، أساسيات إدارة املنظمات، املكتب العريب احلديث، الدار اجلامعية،  .17
 ؛3000اإلسكندرية، 

 ؛و النشر، عمان، بدون سنة نشر خضري كاظم حممود، االتصال الفعال، دار الصفاء للطباعة .18

املنظمة، دار املسرية للنشر و التوزيع و خليل حسن حممد الشماع، خضري كاظم محود، نظرية  .19
 ؛3007الطباعة، عمان، 

خليل حسن حممد الشماع، خضري كاظم حممود، نظرية املنظمة ) اإلصدار الطبعة السابعة(  .30
 ؛3013عمان، دار املسرية، 
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راشد حممد عطية أبوصواوية، تنمية مهارات التواصل، الطبعة األوىل، أتراك للنشر والتوزيع،  .31
 ؛3002مصر، 

القيادات اإلدارية ملدارس املستقبل يف ضوء اجلودة، دار الفكر  إعدادعمر احلريري، رافدة  .33
 ؛3007للطباعة للنشر و التوزيع، بدون بلد النشر، 

امسة، مطبعة الشعب، عمان، زايرة فريد فهمي، املبادئ و األصول إدارة األعمال، الطبعة اخل .32
 ؛3006

 ؛3001يدة،اإلسكندرية، مصر، اإلدارية،دار اجلامعة اجلدالشرقاوي علي، العملية  .34

الشميمري، هيجان، غنام ، مبادئ إدارة االعمال السياسية و االجتاهات احلديثة، الرايض،  .32
 ؛3014العبيكان، 

 ؛3012،اجلزائر ٬ر للنشر و التوزيعاجلسو  ٬األوىلالطبعة  ٬األعمالمبادئ إدارة  ٬شويح .36

 ؛3008٫ ٬اجلزائر ٬طبوعات اجلامعيةديوان امل ٬الطبعة السادسة ٬اقتصاد املؤسسة ٬صخري عمر .37

للنشر و التوزيع، عمان،  لصرييف حممد عبد الفتاح، مفاهيم إدارية حديثة، دار الثقافةا .38
 ؛3002

ضرارا العتييب و آخرون، العملية اإلدارية مبادئ و أصول و علم و فن، دار اليازوري للنشر و  .39
 ؛3007التوزيع، عمان،  

طارق،إدارة االعمال: منهج حديث و معاصر، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية،  طه  .20
 ؛3007

 ؛اجلزء األول ٬تقنيات التسيري و التنظيم و املنشأة ٬وظائف ٬مدخل للتسيري أساسيات ٬الطيب .21

 ؛3008مان،  الطبعة االوىل، إلدارة املعاصرة، أسامة للنشر و التوزيع، ع، اعادل اثبت .23
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حرحوش املفرجي و امحد علي صاحل، راس املال الفكري، و طرق و أساليب احملافظة عادل  .22
 ؛3002عليه، القاعرة، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

العامري صاحل مهدي حمسن و الغاليب طاهر حمسن منصور، اإلدارة و األعمال، الطبعة  .24
 ؛3004الرابعة، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، 

عبد الباري درة، حمفوظ جودة، اإلدارة املعاصرة، دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية،  .22
 ؛3013األردن، 

الطبعة  ٬ديوان املطبوعات اجلامعية  ٬اقتصاد و تسيري  املؤسسة ٬عبد الرزاق بن حبيب .26
 ؛3012، اخلامسة

سرية للنشر و التوزيع، عمان، عبد الستار العلي، و آخرون، مدخل اىل إدارة املعرفة، دار امل .27
 ؛3006الطبعة االوىل، 

يد للنشر، اإلسكندرية، عبد السالم أبو قحف أساسيات التنظيم اإلدارة، الدار اجلامعية اجلد .28
 ؛3003مصر، 

عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، أساسيات تنظيم و إدارة االعمال، الدار  .29
 ؛3004اجلامعية، اإلسكندرية، 

 ٬املكتب العريب احلديث ٬عبد السالم أبو قحف: تنظيم و إدارة أعمال ٬ار حنفيعبد الغف .40
 ؛1992 ٬اإلسكندرية

 ؛3006عبودي، زيد منري، اإلدارةابهلداف، دار كنوز املعرفة للنشر و التوزيع،  .41

علي أمحد عياصرة، مروان بين أمحد، القيادة و الرقابة و االتصال اإلداري، دار حامد للنشر و  .43
 ؛التوزيع، عمان

 ؛3003اجلامعية، اإلسكندرية،علي الشريف، اإلدارة املعاصرة، الدار  .42
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علي عباس،الرقابة اإلدارية يف منظمات األعمال، دار اثراء للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة  .44
 ؛3008األوىل،  

 ؛1999وعة النيل العربية، القاهرة،علي حممد منصور، مبادئ اإلدارة: أسسو مفاهيم، جمم .42

غازي فرحان أبو زيتون، اتصاالت األعمال: مفاهيم ومهارات االتصال الشفوي والكتايب،  .46
 ؛3016دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 ؛3009 ٬للنشروالتوزيعيدن: داراليازور ر عمان، اال ٬وظائف اإلدارة ٬زايرة فهمي فريدة .47

العمليات و الوظائف، الطبعة الثالثة، القروييت حممد قاسم، مبادئ اإلدارة: النظرايت و  .48
 ؛3006املكتبة الوطنية، عمان، 

 ٬منشورات جامعة دمشق ٬الطبعة الثالثة ٬وظائف اإلدارة ٬يونس عواد ٬كاسر املنصور .49
 ؛1999٫

كامل بربر، اإلدارة عملية و نظام، املؤسسة اجلامعية لدراسات مصر، الطبعة االوىل،  .20
 ؛1996

إدارة املعرفة، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، الكبيسي صالح الدين،  .21
3002 

 ؛1999كعنان .ن. القيادة اإلدارية، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  .23

دار وائل  ٬ايسر املنصور: منظمات أعمال املفاهيم و الوظائف ٬حسن الزغيب ٬حمفوظ جودة .22
 ؛3004٬ ٬الطبعة األوىل ٬للنشر

الرقابة املصرفية، دار زمزم للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة  3013د عبد النيب ،حممد أمح .24
 ؛3013االوىل، 
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حممد عبد العال النعيمي، راتب مجيل مويص، حتقيق الدقة يف إدارة اجلودة، دار ثراء للنشر و  .22
 ؛3008التوزيع، عمان، 

 ؛3007ر و التوزبع، عمان، حممد عيسى الفاعوري، اإلدارة ابلرقابة، دار كنوز املعرفة للنش .26

ع و النشر اإلسالمية، مصر، دار التوزي -إيضاحو بيان -حممد فتحي، مصطلحات إدارية .27
 ؛3002

 ؛3003ة، اإلسكندري ٬الدار اجلامعية ٬مبادئ اإلدارة ٬حممد فريد الصحن و آخرون .28

امعية، حممد فريد الصحن، إمساعيل السيد إبراهيم سلطان، مبادئ اإلدارة، الدار اجل .29
 ؛3003اإلسكندرية، 

فريد الصحن، سعيد حممد املصري، إدارة االعمال، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية،  حممد .60
 ؛1997

مان، الطبعة االوىل، حممد حممود مصطفى،الرقابة اإلدارية، دار البداية للنشر و التوزيع، ع .61
 ؛3013

ار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، "، دأساسيات إدارة اجلودة الشاملةمدحت أبو النصر، " .63
 ؛3008مصر، 

مساعدة ماجد عبد املهدي، اهلرامشة حسني عليان، املناصري علي فالح، مبادئ علم  .62
 ؛3012اإلدارة، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، األردن، 

العربية للعلوم و املصري أ،م، و عامر، القيادة اإلدارية و القائد اإلداري، مصر: املؤسسة  .64
 ؛3012الثقافة،

منال طلعت حممود، أساسيات يف علم اإلدارة، املعهد العايل للدراسات االجتماعية،  .62
 ؛3002اإلسكندرية، 
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 ؛3013

 ٬ىلالطبعة االو  ٫اجلزائر ٬دار احملمدية ٬امعينياقتصاد املؤسسة للطلبة اجل، انصر دادي عدون .67
 ؛1998٬

جنم عبود جنم، إدارة املعرفة املفاهيم و االسرتاتيجيات و العمليات، دار الوراق للنشر و  .68
 ؛3002، التوزيع، األردن

 ؛3009ة العربية للتدريب و النشر، النصر،م،أ، قادة املستقبل، اجملموع .69

اإلداري، دار طالس للدراسات و الرتمجة و النشر، دمشق،  نور هللا كمال ، مهارات القائد .70
 ؛1993
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