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  مقدمة: 

البشري مالزماً   إن اإلدارة كنشاط يسبق ويرافق أي نشاط إنساين كان منذ بداية الوجود 

نتيجة تفاوق البشر، فأي عمل �جح ال بد وأن يسبقه    له بدرجات متفاوتة  الشخصية بني  الفروق 

ملثل هذا   احلاجة  اإلنسان إلجنازه. وتزداد  يسعى  أي عمل هادف  شأن  نشاط �جح، وهذا  ويرافقه 

لتحديد هدف نشاط    Managementالنشاط الذي نسميه اإلدارة   عندما يكون العمل مجاعياً 

  دف املنشود هلا. ا�موعة ودور كل فرد فيها يف حتقيق اهل

اإلدارة كنشاط �لتميز واالختالف عن غريها من األنشطة األخرى، وهذا التميز تتصف  

أن   إىل  مرده  أيضاً  بل  األخرى،  اإلنسانية  األنشطة  اختالف خصائصها عن كافة  إىل  يعود فقط  ال 

العنصر املسؤول عن حتقيق األهداف والنتائج اليت تسعى لبلوغها مجيع ا ملنظمات العاملة اإلدارة هي 

الكتاب والباحثني حول تعريف اإلدارة، إال أن هناك  يف ا�تمع. و�لرغم من اختالف وجهات نظر 

أكثر  من  تعد  أ�ا  اإلدارة، كما  وظائف  مجيع  ميارسون  املديرين  مجيع  أن  على  بينهم  عاماً  اتفاقاً 

اإلنساين. وإذا كان   النشاط  الكتاب والباحثني األنشطة أمهية وتغلغالً يف مجيع أوجه  االختالف بني 

بشأن تعريف اإلدارة يعود إىل عدة أسباب بعضها إىل طبيعتها املتغرية، والبعض اآلخر مرده إىل تباين 

من   �كثر  اإلدارة  تعريف  املمكن  من  أنه  إال  والباحثني،  الكّتاب  هؤالء  تفكري  ومداخل  اهتمامات 

  طريقة أو أسلوب. 

يف حاكماً  اإلدارة دوراً  املبادئ    تلعب  املديرون  يُدرك  أن  ا�تمعات، ومن مث جيب  حياة 

واملفاهيم األساسية اليت تقوم عليها والدور املناط �ا واألدوات اليت جيب استخدامها. ويشري الواقع إىل  

اليت تقوم عليها اإلدارة قد تغريت كثرياً خالل اخلمسني سنة األخرية. كذلك فقد  ضيات  ن معظم الفر أ

ئل يف األدوات اليت يعتمد عليها املدير مما أدى إىل ا�يار الكثري من املفاهيم التقليدية  حدث تطور ها

 
ُ
  مات والدعائم األساسية لدى الباحثني واملمارسني هلا. سلّ اليت كانت تعترب من قبيل امل
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املوارد    Art & Scienceعلم وفن    :اإلدارة �ملفهوم احلديث ما هي إال التعامل مع 

أمام أنّ و املنظمة،    املتاحة  سيما  هو  ال  احلايل  املنتجات   : ا�تمع  لتوفري  تسعى  منظمات  جمتمع 

واخلدمات للمجتمع من خالل توفري املوارد املادية واملالية والبشرية واملعلوماتية املتاحة، حيث أن توفري  

مع ورغباته من  هذه املنتجات واخلدمات القادرة على توفري متطلبات اإلشباع املتنامي الحتياجات ا�ت

  أكثر الوسائل أمهية يف شيوع ظاهرة املنظمات يف العصر احلديث. 

  :فصالً موزعة على الشكل التايل ةثنتا عشر القد مت تقسيم الكتاب إىل 

املنظمة اإلدارة يف  طبيعة  األول:  اإلدارة وخصائصه،  ، و الفصل  مبصطلح  التعريف  يتناول 

ونظامها،   املنظمة  اإلدومفهوم  والتنظيم  اوالعملية  التخطيط  يف  املتمثلة  األربع  اإلدارة  ووظائف  رية 

  وفق والتأثري والرقابة، والعالقة بني العملية اإلدارية واملوارد التنظيمية، وعلم وفن اإلدارة، واألداء اإلداري

اإلدك لدراسة  األساسية  األسباب  وأخرياً  والفاعلية،  الكفاءة  مصطلحي  بني  التفريق  يف  يفية  ارة 

  املنظمات. 

الثاين:   واملهاراتالفصل  األدوار  ويناقشاملدير:  تصنيف   ،  ومعرفة كيفية  �ملدير،  التعريف 

املنظمة  يف  للمدير  األساسية  األدوار  ومناقشة  اإلدارية،  للمستو�ت  ووفقاً  للنشاط،  وفقاً  املديرين 

أدوار القرارية  (املتمثلة يف  املعلوماتية،  الشخصي،  الفنية واإلنسانية اهارات  مودراسة    )، التفاعل  ملدير 

على   والتعرف  وقت  واإلدراكية،  إدارة  معرفة كيفية  وأخرياً  اجلدارات،  وأنواع  اإلدارية  اجلدارة  مفهوم 

  املديرين يف املنظمة.

اإلداري الفكر  تطور  الثالث:  و الفصل  الظهور ،  بدا�ت  منذ  اإلداري  الفكر  تطور  يتناول 

والت والبريوقراطية  لعلمية  ونظر��ا  لإلدارة  الكالسيكية  املدرسة  يدرس  إذ  هذا،  وقتنا  قسيم وحىت 

اإلداري، واملدرسة السلوكية ونظر��ا العالقات اإلنسانية والنظام التعاوين والقرارات، واملدرسة احلديثة  

اإلدارة �ألهداف ونظرية  نظرية  يتناول  التنظيمي والنظم واملوقفية، ومن مث  الكمية والسلوك  ونظر��ا 

Z تقبلية، وأخرياً املقارنة بني وجهات النظر التقليدية  يف اإلدارة والنظرية الثقافية، واملداخل احلالية واملس

  واملعاصرة.
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الرابع:   االفصل  لإلدارةألاملسؤوليات  واالجتماعية  و خالقية  األخالق  ،  مفهوم  يتناول 

 اإلدارية، واملعضالت األخالقية، ومعيار اختاذ القرار األخالقي، والعوامل املؤثرة يف السلوك األخالقي

ومفهوم الشدة األخالقية للقرار، ومعىن املسؤولية االجتماعية للشركة والعوامل اليت سامهت  ،  هليومداخ

ومداخل  االجتماعية،  للمسؤولية  واملعارضة  املؤيدة  واحلجج  االجتماعية،  املسؤولية  مفهوم  تبين  يف 

  املسؤولية االجتماعية، وأخرياً العالقة بني املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال.

يتناول مفهوم البيئة التنظيمية وعناصرها املتمثلة يف بيئة  ، و البيئة التنظيميةالفصل اخلامس:  

املهمة والبيئة العامة، والبيئة الداخلية للمنظمة وعناصرها املتمثلة يف املالكون وجملس املديرين واملوظفون  

البيئة التنظيمية والثقا العمل املادية، وتفسري العالقة بني  الثقافة التنظيمية وبيئة  فة، والقضا� احلالية يف 

وأمهها: خلق ثقافة االبتكار، وخلق ثقافة متجاوبة مع العمالء، وخلق ثقافة االستدامة، وعدم التأكد  

البيئي، وأخرياً آليات التكيف مع البيئة ومنها: األدوار املمتدة عرب احلدود، الشراكات بني املنظمات 

  كة. االندماج واملشروعات املشرت 

السادس:   األهدافالفصل  ووضع  التخطيط  و أساسيات  التخطيط ،  مفهوم  يتناول 

ومستو�ته الثالثة: االسرتاتيجي والتكتيكي والتشغيلي، ووضع األهداف وأنواعها وخصائصها، والفرق  

وأنواع  التخطيطية،  العملية  األهداف، وخطوات  احلقيقية، وأولو�ت  املعلنة واألهداف  األهداف  بني 

القواعد  اخلط اإلجراءات،  االسرتاتيجيات،  السياسات،  األهداف،  الرسالة(الغرض)،  يف:  املتمثلة  ط 

  الربامج، املواز�ت التقديرية، والدورة األساسية للتخطيط والرقابة، وأخرياً مزا� التخطيط وعيوبه. 

السابع:   املقصود  و ،  صياغة االسرتاتيجيات وتنفيذهاالفصل  �السرتاتيجية، ومعىن  يتناول 

والتنفيذ  الصياغة  يف  املتمثلة  املختلفة  مراحلها  لالسرتاتيجية،  الثالثة  واملكو�ت  االسرتاتيجية،  اإلدارة 

العمل واملستوى الوظيفي، ومعىن القرار  والتقييم، ومستو��ا على مستوى املنظمة، ومستوى وحدات 

واخلطة، االسرتاتيجية  بني  والفروق  االسرتاتيجية   االسرتاتيجي،  اإلدارة  تواجه  اليت  املعوقات  ومناقشة 

  وأخرياً عوامل جناح تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية. 

الثامن:   القراراتالفصل  اختاذ  ومفهوم  ، و أساسيات  والفرصة،  املشكلة  بني  الفرق  يتناول 

اخت وظروف  بيئة  على  والتعرف  وأنواعها،  القرارات  تصنيف  وكيفية  القرار،  واختاذ  القرارات،  القرار  اذ 

اختاذ   والتكيف واإلبداع يف  القرارات،  اختاذ  عملية  السلوكية يف  واملؤثرات  السليم،  القرار  ومواصفات 



15 

  

اختاذ القرار وأساليب املتخذة، وخطوات عملية  التنظيمية والقرارات  املستو�ت  ه القرارات، والعالقة بني 

عوقات عملية اختاذ القرارات، وأخرياً عوامل ز�دة وأساليب اختاذ القرارات اجلماعية، وفاعلية القرار، وم 

  فاعلية اختاذ القرارات.

التاسع:   التنظيميالفصل  التنظيمي، والعملية  ، و التصميم واهليكل  التصميم  يتناول طبيعة 

الواجب أخذها بعني   التنظيمي وأمهيته، والعوامل  األعمال، ومفهوم اهليكل  تنظيم  التنظيمية وأسباب 

عند   القطاعي، االعتبار  السلعي،  (الوظائفي،  التنظيمية  اهلياكل  ومناذج  التنظيمي،  اهليكل  تصميم 

والتنظيم   الشبكي،  والتنظيم  املصفوفة،  وتنظيم  الفريق،  وتنظيم  املركب)،  الوقت،  العمليات،  الز�ئن، 

  االفرتاضي، وتنظيم الشركة القابضة، وأخرياً التصميم التنظيمي الدويل.

العاشر:   التنظيميةالعالقالفصل  و ات  ومفهوم  ،  وعيو�ا،  ومزا�ها  املركزية  مفهوم  يتناول 

والعوامل  اإلشراف  نطاق  ومفهوم  والالمركزية،  املركزية  أسلوب  تفضيل  وعوامل  وقواعدها،  الالمركزية 

ومعادلة   فيه،  ونظر��ا   Graicunasاملؤثرة  وأنواعها  السلطة  وتعريف  اإلشراف،  نطاق  حتديد  يف 

و  السلطة،  الوظائف، وتفويض  أنشطة  تقسيم  وكيفية  العمل،  بتوصيف  وعالقتها  املسؤولية  مفهوم 

مفهوم   وأخرياً  املسؤولون،  واملديرون  اإلدارية،  املسؤولية  ودليل  للمديرين،  الوظيفية  األنشطة  وتوضيح 

  املساءلة (احملاسبة).

عشر:   احلادي  اإلداريةالفصل  القيادة  و أساسيات  والفرق،  القيادة،  تعريف  بني    يتناول 

القيادية  السمات  للقيادة كنظرية  املبكرة  والنظر�ت  القائد،  قوة  ومصادر  املديرون،  مقابل  القادة 

أيوا، دراسات والية أوهايو، دراسات ج القيادة (دراسات جامعة  الشبكة اوسلوكيات  معة ميتشغان، 

اهلدف)    - وبالنشارد، نظرية مسار  اإلدارية)، والنظر�ت املوقفية للقيادة (منوذج فيدلر، نظرية هريسي

الكارزماتية القيادة  والتحويلية،  التبادلية  القيادة  واملرؤوس،  الرئيس  بني  (التبادل  املعاصرة   -والنظر�ت 

املسائل  مناقشة  إىل  �إلضافة  اخلادمة)،  القيادة  األخالقية،  القيادة  األصيلة،  القيادة  الرؤية،  ذات 

والعشر  احلادي  القرن  يف  الثقافات القيادية  عرب  والقيادة  العمال،  ومتكني  الثقة،  تطوير  يف  املتمثلة    ين 

  وأخرياً النساء كقيادات إدارية.

عشر:   الثاين  اجلودةالفصل  وحتسني  التنظيمية  و الرقابة  وأمهيتها ،  الرقابة  مفهوم  يتناول 

الثالثة، ومداخل نظام الرقابة املتمثلة يف املدخل السوقي، واملدخل البريوقراطي    ودورة الرقابة خبطوا�ا 
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ومدخل رقابة الثقافة التنظيمية، وأنواع املعايري الرقابية، وأنواع الرقابة يف املنظمة مبا فيها الرقابة املسبقة  

على  املعتمدة  الرقابة  وأساليب  املواز�ت،  على  املعتمدة  غري  الرقابة  وأساليب  والالحقة،  واملتزامنة 

�ستخ املالية  والرقابة  مواصفات  املواز�ت،  وأخرياً  وحتسينها،  اجلودة  على  والرقابة  املالية،  النسب  دام 

  النظام الرقايب الفّعال. 

نا يف عرضنا للجوانب املختلفة لعلم اإلدارة ومبادئها املختلفة ملا فيه  فقّ �مل أن نكون قد وُ 

  الفائدة واملصلحة لطالبنا ومؤسساتنا املختلفة.

  

  د. رعد الصرن 

1/ 12  /2020 
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  طبيعة اإلدارة يف املنظمةالفصل األول : 

Chapter (1): Nature of Management in 

Organization 

  

  تعريف اإلدارة  .1-1

  تعريف املنظمة .1-2

  العملية اإلدارية: وظائف اإلدارة .1-3

  . وظائف جديدة للمديرين 1-4

  العملية اإلدارية واملوارد التنظيمية  .1-5

  علم وفن اإلدارة  .1-6

  األداء اإلداري: الكفاءة والفاعلية  .1-7

  ملاذا ندرس اإلدارة؟  .1-8

  أسئلة واختبارات الفصل األول 
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  خرجات واألهداف التعليمية: امل

 فهم معىن مصطلح اإلدارة وخصائصه. .1

 إدراك مفهوم املنظمة ونظامها.  .2

 على الوظائف اإلدارية األربع (التخطيط، التنظيم، التأثري، الرقابة). التعرف  .3

 التعرف على الوظائف اجلديدة للمديرين (التنشيط، التمكني، الدعم، التواصل). .4

 التعرف على أنواع املوارد التنظيمية املختلفة.  .5

 املقارنة بني اجلانب العلمي والفين لإلدارة. .6

 بينهما. فريقوالفاعلية وكيفية التتوضيح املقصود مبصطلحي الكفاءة  .7

 معرفة األسباب األساسية لدراسة اإلدارة. .8

    ملخص الفصل:

والعملية   الفصليتناول هذا   املنظمة ونظامها،  اإلدارة وخصائصه، ومفهوم  التعريف مبصطلح 

العملية ااإلد بني  والعالقة  والرقابة،  والتأثري  والتنظيم  التخطيط  يف  املتمثلة  األربع  اإلدارة  ووظائف  رية 

اإلداري   واألداء  اإلدارة،  وفن  وعلم  التنظيمية،  واملوارد  مصطلحي  وفق  اإلدارية  بني  التفريق  كيفية 

  ت.الكفاءة والفاعلية، وأخرياً األسباب األساسية لدراسة اإلدارة يف املنظما 

  كلمات مفتاحية: 

القيادة،   الرقابة،  التأثري،  التنظيم،  التخطيط،  اإلدارة،  وظائف  التنظيمية،  األهداف   ، املنظمة   ، التنشيط،  اإلدارة 

  املوارد التنظيمية، علم اإلدارة، فن اإلدارة، األداء اإلداري، الكفاءة، الفاعلية، عاملية اإلدارة. التمكني، الدعم، التواصل،  

Management, Organization, Organizational Goals, Management Functions, 
Planning, Organizing, Influencing, Controlling, Leading, Energize, Empower, 
Support, Communication, Organizational Resources, Science of Management, 
Art of Management, Managerial Performance, Efficiency , Effectiveness, 
Universality of Management 
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أعمال حتتاج إىل    لو نظر� إىل أعمالنا اليت منارسها يف حياتنا لوجد� أن معظمها

مشرتكة اجلهود    جهود  لتنظيم  الرئيسة  الوسيلة  هي  واإلدارة  األفراد.  من  عدد  يؤديها 

اجلماعية، وإن غيا�ا من شأنه أن يؤدي إىل صعو�ت �لغة يف إجناز مثل تلك األعمال  

  ، وهدر الوقت فيها، وإىل بذل جهد أكرب حىت يتم إجنازها. وإىل ارتفاع تكلفة إجنازها

جلميع النجاح  مفتاح  هي  اإلدارة  أنواعها   إن  اختالف  على  املنظمات  أنواع 

مّنا   الفرد واألسرة أيضاً، وميارسها كُل  النجاح على مستوى  أ�ا مفتاح  وحجومها، كما 

املرسومة وعلى أي مستوى. وقد حاولنا يف   األهداف  بشكل أو �خر من أجل حتقيق 

قارئ واملستفيد  هذا املرجع تبسيط مجيع األفكار واملفاهيم اإلدارية مبا يساعد الطالب وال

أصوهلا وقواعدها  تفهم  على  احليوي  العلم  هذا  احلاسم يف  من  العامل  بصفتها  واإلدارة   .

يف   والعملية  العلمية  بقواعدها  االلتزام  من  اهلدف  فإن  املتنوعة،  املنظمات  فاعلية  حتقيق 

  �اية املطاف هو حتقيق النجاح التنظيمي. 

 Definition of Management. تعريف اإلدارة : 1- 1

اإلدارة  مصطلح  استخدام  ميكن  أنه  األعمال  إدارة  طالب  يُدرك  أن  جيب 

Management  ميكن أن يدل املصطلح ببساطة    :بطرائق خمتلفة، فعلى سبيل املثال

التنظيمية  األهداف  حتقيق  أجل  من  املديرين  يتبعها  اليت  العملية  إىل 

Organizational Goals ذات يف  املعارف  من  جمموعة  على  أيضاً  ويدل   .

  :1السياق. لذا فإن اإلدارة هي 

  إدار�ا". " جمموعة مرتاكمة من املعلومات اليت تقدم أفكاراً حول كيفية 

 
1.Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management: Concepts 

&Skills, (14th ed.), Pearson Education, Inc., N.J., p.4 
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مهنة   فهي  املنظمات،  ويديرون  يوجهون  الذين  األفراد  إىل  أيضاً  املصطلح  ويشري 

لذا فإن فهم االستخدامات املختلفة واملرتبطة مكّرسة ملهمة التوجيه واإلرشاد يف املنظمة.

مبصطلح اإلدارة يساعد على جتنب سوء الفهم من خالل املناقشات املتنوعة املرتبطة �ذا  

يوي. وبذلك فإن اإلدارة هي عملية الوصول إىل األهداف التنظيمية من خالل  العلم احل

  العمل مع األفراد واملوارد التنظيمية األخرى.

ومن خالل مقارنة التعريفات املختلفة لإلدارة يتبني لنا أ�ا تتفق على أن اإلدارة   

  تتضمن اخلصائص الثالثة التالية: 

 ستمرة واملرتابطة. إ�ا عملية أو سلسلة من األنشطة امل  .أ

 ا تركز على كيفية الوصول إىل األهداف التنظيمية. إ�  . ب

ومن    . ج األفراد،  مع  العمل  من خالل  األهداف  هذه  إىل  الوصول  إمكانية 

 خالهلم، ومع املوارد التنظيمية األخرى.

  Definition of Organization. تعريف املنظمة: 2- 1

من  تعّرف   جمموعة   ": أ�ا  على  حتقيق  املنظمة  أجل  من  معاً  يعملون  األفراد 

اليت ال 1فائض"  املنظمات  أما يف  �لربح،  األعمال  منظمات  الفائض يف  هذا  ويتمثل   .

االحتياجات  عن  الرضا  يف  يتمثل  فإنه  اخلريية،  املنظمات  مثل  الربح  هدفها  يكون 

املثال  سبيل  على  فاجلامعات  امل  :وإشباعها،  (توليد)  خلق  يف  يتمثل  فائضاً  عرفة  ختلق 

  ونشرها، �إلضافة إىل تقدمي اخلدمات إىل ا�تمع. 

 

1.Koontz, Harold & Heinz Weirhrich (2012): Essentials of Management: an 
international and Leadership perspective, (9th ed.), Tata McGraw-Hill Education 
Private LTD., New Delhi, p. 3 



21 

  

املنظمة على أ�ا نظام يتألف من مدخالت   وعملية حتويل    Inputsويُنظر إىل 

Transformation Process   وخمرجاتOutputs    التغذية إىل  �إلضافة 

  ). 1، 1كما هو موضح �لشكل (   Feedbackالعكسية 

  
  كنظام ) املنظمة  1، 1الشكل (

للمصارف   املتاحة  املوارد  املثال  فعلى سبيل  املتاحة،  املوارد  املدخالت يف  وتتمثل 

هي: املوارد البشرية(األفراد العاملني يف املصرف على اختالف ختصصا�م)، املوارد املادية  

(اآلالت واملعدات، األ�ث، املباين، العقارات، وسائل النقل)، واملوارد املالية (اإليداعات  

دعم  ا يف  املستخدمة  املعلومات  (نظم  املعلوماتية  واملوارد  السندات)،  األسهم،  لقروض، 

  عملية اختاذ القرارات املصرفية واملالية). 

واملالية  املصرفية  أنشطته  يف  لديه  املتاحة  املوارد  تلك  �ستخدام  املصرف  ويقوم 

اخلدمات   يف  تتمثل  خمرجات  تقدمي  بغرض  التحويل،  بعملية  يسمى  ما  وهذا  املختلفة، 

املصرفية املتنوعة اليت يقدمها املصرف لعمالئه، هذا إىل جانب األر�ح واخلسائر، ورضا  

امل يدعم  أن  وجيب  أفعال  العمالء.  ردود  عن  تعرب  اليت  العكسية  �لتغذية  نظامه  صرف 
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العمالء جتاه اخلدمات املصرفية املتنوعة وكيفية تطويرها وحتسينها لتتالءم مع احتياجات 

  ورغبات العمالء املتغرية. 

اإلطار  حتديد  من  بد  ال  عملها  وطبيعة  للمنظمات  دقيق  فهم  إىل  وللوصول 

  :1حبيث يتضمن  rkConceptual Framewoاملفاهيمي هلا 

مراعاة اجلانب التنظيمي عند تعريف وفهم املنظمة، مبعىن النظر إليها على    .أ

تنسيق  خالل  من  حمددة  أهداف  لتحقيق  تسعى  أعمال  مؤسسة  أ�ا 

 أنشطة جمموعة من العاملني فيها وفق ختصصات متنوعة وخمتلفة. 

إ  . ب على  تقوم  �عتبارها  للمنظمة  التسويقي  �ملنظور  األخذ  شباع  ضرورة 

 احتياجات العمالء املتنوعني ورغبا�م. 

عامة   منظمة  تكون  قد  مللكيتها  فوفقاً  متعددة  تسميات  اليوم  املنظمات  �خذ 

Public    خاصة فرد�ً    Privateأو  مشروعاً  تكون  قد  القانوين  لشكلها  ووفقاً   ،

Propritorship    أو شركةCompany    وغري ذلك من املعايري اليت ميكن تصنيف

الشكل.املنظما أو  �لتسمية  ليست  فالعربة  هلا،  وفقاً  أو   ت  عامة  اجلامعة  تكون  وعليه 

خاصة واملصارف وشركات التأمني واملستشفيات والشركات الصناعية املتنوعة واملنظمات  

هدفها   عن  النظر  بغض  املنظمات  على  واضحة  أمثلة  املدين  ا�تمع  ومؤسسات  اخلريية 

نستخدم لفظ منظمة األعمال وفقاً للغرض النهائي هلا    النهائي، ولكننا يف جمال األعمال

 وهو حتقيق الربح. 

  

 
  33، ص ، منشأة املعارف، اإلسكندرية اإلدارة ): 2002طه، طارق ( . 1
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  Management Functions. العملية اإلدارية: وظائف اإلدارة: 3- 1

اإلدارية  تت العملية  اليت تشكل  األنشطة  األربعة يف  األساسية  اإلدارة  وظائف  مثل 

Management Process    . وعلى الرغم من أننا نناقش الوظائف األربع لإلدارة

الشكل  بينها. ويوضح  الفصل فيما  العملي ال ميكن  الواقع  أننا يف  بشكل منفصل، إال 

لإل2،  1( األربع  الوظائف  بني  العالقات  األهداف  )  إىل  للوصول  املستخدمة  دارة 

  التنظيمية.

  
  ) العالقات بني الوظائف اإلدارية األربع 2،  1الشكل (

  املستخدمة للمحافظة على األهداف التنظيمية 

  وهذه الوظائف هي: 

  Planningالتخطيط:   .أ

األهداف   لتحقيق  �ا  القيام  الواجب  املهام  اختيار  على  التخطيط  ينطوي 

التنظيمية، وحتديد الكيفية اليت يتم من خالهلا تنفيذ املهام املطلوبة، مع اإلشارة 
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خالل  فمن  األهداف،  حتقيق  على  التخطيط  نشاط  ويركز  التنفيذ.  زمن  إىل 

ب فعله جلعل منظما�م  وضع اخلطط يستطيع املديرون أن يعرفوا �لضبط ما جي

�جحة. وهو ضرورة أساسية ملعرفة كيفية إجناز األشياء، فهو يركز على النجاح 

التنظيمي يف املستقبل القريب (األجل القصري)، وعلى املستقبل البعيد (األجل 

  الطويل). 

 Organizingالتنظيم :    . ب

تطويرها يف إطار مهمة  ميكن اعتبار وظيفة التنظيم مبثابة ختصيص للمهام اليت مت  

خيلق  التنظيم  أن  أي  املنظمة،  داخل  ا�موعات  أو  األفراد  ملختلف  التخطيط 

داخل  العاملني  األفراد  تكليف  يتم  حيث  التنفيذ،  موضع  اخلطط  لوضع  اآللية 

املنظمة مبهام عمل تساهم يف حتقيق أهداف املنظمة. واهلدف من تنظيم املهام 

عمل األفراد يف جناح إدارا�م، واليت تسهم بدورها  حتديد درجة إسهام نتائج  :هو

املهام   حتديد  يشمل  التنظيم  أن  على  يدل  وهذا  التنظيمي.  النجاح  حتقيق  يف 

للتكيّ  قابًال  وإمنا  العمل، وجيب أال يكون جامداً،  ملواجهة وجمموعات  ف ومر�ً 

  التحد�ت أثناء تغري الظروف. 

   Influencingالتأثري (القيادة):  .ج

 Leadingوالقيادة    Motivatingإىل هذه الوظيفة �سم التحفيز  ويشار  

املنظمة.    Directingوالتوجيه   داخل  العاملني  �ألفراد  أساساً  تتعلق  وهي 

واالجتاه   املناسبة.  االجتاهات  حنو  املنظمة  أعضاء  أنشطة  توجيه  هو  والتأثري 

املناسب يساعد املنظمة يف التحرك حنو حتقيق األهداف. والغرض النهائي هلذه  
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�ألفرا املوجهة  العمل  أوضاع  ألن  وذلك  اإلنتاجية،  ز�دة  هو  تولّد الوظيفة  د 

يف   خصوصاً  �ملهام،  املوجهة  العمل  أوضاع  من  اإلنتاج  من  أعلى  مستو�ت 

إشباعاً  أقل  هو  األفراد  نظر  وجهة  من  الثاين  النوع  ألن  الطويل،  األجل 

  الحتياجا�م. 

   Controllingالرقابة:   . د

  :1من خالهلا املديرين القيام مبا يلي وهي وظيفة إدارية يستطيع 

 املعلومات اليت تقيس األداء احلايل داخل املنظمة. مجع  . 1

 مقارنة األداء احلايل مبعايري األداء السابقة.  . 2

من خالل املقارنة، ميكن حتديد إمكانية التعديل يف األوضاع التنظيمية   . 3

 للوفاء �ملعايري السابقة. 

الرقابة عملية مستمرة، حيث يقوم املديرون جبمع املعلومات وإجراء املقارنة    عدّ تُ 

إجراء   خالل  من  اإلنتاج  لتحسني  جديدة  طرق  إجياد  مث  ومن  بينها،  فيما 

  التعديالت يف املنظمة. 

خيط املديرين  أن  امليداين  الواقع  ويوضح ؤو ويوضح  اإلدارة.  وظائف  تنفيذ  أثناء  ن 

 يقع فيها املديرون، ويقع على عاتقهم جتنبها وعدم الوقوع  ) األخطاء اليت1،1اجلدول (

  فيها. 

  األخطاء   الوظيفة

 عدم حتديد أهداف ا�االت املهمة يف املنظمة.  . 1  التخطيط 

 وضع خطط خطرة. . 2

 
1 . Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management, op.cite,p.5 
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  عدم كفاية البدائل القابلة للتطبيق للوصول إىل األهداف.  . 3

 عدم إنشاء أقسام مناسبة لطبيعة العمل.  . 1  التنظيم 

 التنسيق بني أعضاء املنظمة. ضعف  . 2

  اخلطأ يف تقدير حجم نطاق اإلشراف.  . 3

 عدم كفاية الوقت للتواصل بني أعضاء املنظمة بشكل صحيح.  . 1  التأثري

 �سيس شبكات اتصال غري مناسبة.  . 2

  وجود مديرين وعدم وجود قادة.  . 3

 عدم متابعة التقدم يف تنفيذ اخلطط.  . 1  الرقابة 

 لألداء.عدم وضع معايري مناسبة   . 2

  عدم قياس األداء ملعرفة التحسينات اليت ميكن إجراؤها.  . 3

  التقليدية اليت حتدث من قبل املديرين   ) األخطاء1،1اجلدول (

  أثناء تنفيذ الوظائف اإلدارية املختلفة 

 ) الشكل  من  أداء2  ،  1يتضح  ألن  مرتابطة،  األربع  اإلدارية  الوظائف  أن    ها ) 

تستند وظيفة التنظيم على خطط   :يعتمد على أداء الوظائف األخرى. فعلى سبيل املثال 

مدروسة بعناية مت تطويرها خالل العملية التخطيطية، وتصمم أنظمة التأثري حبيث تعكس  

لتنفيذ املستخدم  التنظيمي  والتصميم  اخلطط  هذه  من  الرابعة  كل  الوظيفة  وتتضمن  ها. 

رقابة التعديالت املمكنة للخطط املوجودة، أو تعديل اهلكيل التنظيمي أو نظام التحفيز 

  املستخدم لتنمية جهود أكثر جناحاً. 

األربع   اإلدارية  الوظائف  ممارسة  حيدد كيفية  ال  فإنه  فّعاالً،  املدير  يكون  ولكي 

و  وربطها.  تعريفها  فقط كيفية  يوضح  ووصفها  ولكنه  اإلدارة  حتديد خصائص  أجل  من 

من   قام كل  متميزة  بطريقة  تدار  اليت  الشركات  يف  أفضل  حنو   .Thomas. Jعلى 

Peters & Robert H. Waterman    منظمات يف  الدراسات  من  �لعديد 
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اقرتحا أن    In Search of Excellenceمتنوعة، ويف كتا�ما البحث عن التميز  

وا والتنظيم  التخطيط  الزبون وظائف  من  والتقرب  الدؤوب  �لعمل  تتميز  والرقابة  لتأثري 

القيمة   على  املبين  والتوجه  األفراد  خالل  من  واإلنتاجية  والر�دة   Valueواالستقاللية 

  .1وخلق شكل تنظيمي بسيط مبوظفني رشيقني وخصائص متينة وقوية 

  . وظائف جديدة للمديرين:4- 1

وظائف    عدارة صاحلة، إال أ�ا ال متثل واقيف حني ال تزال الوظائف التقليدية لإل

اإلدارة �لكامل، حيث يدخل املديرون والعمال يف نوع جديد من الشراكة اليت تشكل 

األساس لواقع جديد يف مكان العمل. ويكتشف مديرو اليوم أ�م ال يستطيعون العمل  

الرغبة لديهم على   بيئة تشجع العمال وحتلق  قادرون على خلق  بشكل أفضل، ولكنهم 

أفضل  بشكل  �عماهلم  يكتشف القيام  ما  سرعان  السريع  التغيري  موجات  ظل  ويف   .

من ذي  مثيل  هلا  ليس  بطرائق  تعمل  منظما�م  يسامهوا يف جعل  أن  أ�م جيب  العمال 

  : 2م العاملني وطاقا�م هي قبل. والوظائف اجلديدة لإلدارة اليت تركز على شحذ ِمهَ 

   Energizeالتنشيط:   .أ

القرارات وتنفيذها، وهم خيلقون طاقة أكرب من  إن مديري اليوم هم أسياد صنع  

تُ  خيلقون رؤى �جحة،  الناجحون  واملديرون  يستهلكو�ا،  العاملني يف اليت  لهم 

 إظهار أفضل أداء لديهم وتشجعهم على العمل لتحقيق تلك الرؤى. 

  

 
1  . Peters, Thomas J. & Robert H. Waterman (1982): In Search of Excellence: lessons 

from America's best- run Companies, Harper & Row, Publishers, New York. 

2  . Nelson, Bob & Peter Economy (2005): The Management Bible, John Wiley & 
Sons, Inc., New Jersey,p.6 
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  Empowerالتمكني:    . ب

اإلدارة، ولكن   املديرون عن ممارسة  التمكني أن يتوقف  الواقع ال يعين  يعين يف 

إعطاء العاملني األدوات والسلطة للقيام بعمل فّعال، فاإلدارة الفّعالة تقوم على 

املدير   يرتك  فعندما  مشرتك.  هدف  لتحقيق  الفريق  جهود  من  االستفادة  فكرة 

  ية، فإنه بذلك يُطلق العنان إلبداعا�م والتزامهم. عماله يقومون بوظائفهم حبرّ 

 Supportالدعم:  .ج

م يكونوا  حيتاج  أن  من  بدًال  وزمالء  ومستشارين  مدربني  يكونوا  أن  اليوم  ديرو 

الرئيسي العامل  وإن  وجالّدين.  من    مراقبني  إجياد مناخ  داعمة هو  بيئة  إلنشاء 

قادرين  العمال  املنظمة، إذ جيب أن يكون  املفتوحة يف مجيع أحناء  االتصاالت 

على التعبري عن خماوفهم بصدق وبشكل كامل دون خوف من العقاب. و�ملثل 

حبيث   املقصودة  غري  األخطاء  جتاوز  على  قادرين  العمال  يكون  أن  جيب 

  األفكار اخلاطئة لديهم. تشجعهم على التخلص من 

 Communicationالتواصل:   . د

قوة   املعلومات  متثل  منظمة،حيث  لكل  احلياة  شر�ن  مبثابة  التواصل  يُعد 

للمنظمة. ومع استمرار سرعة تعجيل األعمال جيب إبالغ املعلومات الصحيحة  

إىل العاملني بشكل أسرع من أي وقت مضى. وهنا يُعد التغيري املستمر ضروري  

ة العمل، وال يقل التواصل أمهية عن املعلومات حيث يساعد العمال على  يف بيئ

أداء وظائفهم بشكل أفضل كونه يقدم معلومات عن التغيريات اليت تؤثر على  
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وظائفهم. كما أنه  يقدم معلومات عن الفرص الواجب اقتناصها واالحتياجات  

  املطلوبة داخل املنظمة. 

لإلدارة اجلديدة  الوظائف  إتقان  من خالل    إن  املثلى  �لفائدة  العمال  على  يعود 

والئهم  نسبة  وز�دة  املعنوية،  الروح  وحتسني  عملهم،  حياة  يف  مشاركتهم  نسبة  ز�دة 

أفضل   وخدمات  منتجات  تقدمي  هي  النهائية  والنتيجة  إنتاجيتهم.  وتعزيز  للمنظمة، 

  وأحسن ويكون العمال أكثر سعادة وشغفاً �عماهلم. 

 Organizational Resources. العملية اإلدارية واملوارد التنظيمية: 5- 1

تتكون أي منظمة من املنظمات من عدة أنواع من املوارد اليت تستخدم يف سبيل 

  :1حتقيق األهداف التنظيمية املرغوبة. وتتضمن هذه املوارد ما يلي

البشرية    .أ األفراد  :  Human Reosurcesاملوارد  إلجناز  وهم  املطلوبون 

، ويقع ضمن  املهام. ويؤثر نفوذ املديرين على األفراد الذين يعملون حتت إمر�م 

فنيّ  املوارد  من  النوع  ومندويبهذا  التصنيع،  تكنولوجيا   و  ومتخصصو  املبيعات، 

 املعلومات، وشبكة املوزعني. 

املادية    . ب املادية  :  Physical Resourcesاملوارد  السلع  والعقارات وهي 

اململوكة للمنظمة. وتتضمن املواد اخلام واملساحات املكتبية، وتسهيالت اإلنتاج 

الالزمة   املادية  املوارد  من  العديد  املوردون  ويوفر  واملركبات.  املكتبية  واملعدات 

 لتحقيق األهداف التنظيمية. 

 
1.DuBrin, Andrew J. (2012): Essentials of Management, (9th ed.), South – Western 

Cengage Learning, Australia, p.8 
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املالية    . ج يستخدمها  :  Financial Resourcesاملوارد  اليت  األموال  وهي 

يف املد املالية  املوارد  وتتضمن  التنظيمية.  األهداف  إىل  للوصول  واملنظمة  ير 

منظمات األعمال األر�ح واستثمارات املسامهني. وميكن يف بعض احلاالت أن 

لتسديد مثن مشرت�ت معينة.  أو  الرواتب،  األموال لدفع  املنظمة �قرتاض  تقوم 

دات الضرائب واملسامهات اخلريية  و�يت املوارد املالية للوكاالت احلكومية من إيرا

 واملنح احلكومية. 

املعلوماتية  . د نظم   Informational Reosurcesاملوارد  �ا  ويقصد   :

التوقيت   ويف  ودقيقة،  فورية  بصورة  تتوافر  أن  البد  واليت  املختلفة،  املعلومات 

التأكد.   عدم  ظروف  ظل  يف  القرار  ملتخذي  وصف  املالئم   Peterوقد 

Druker    معرفة عمال  أ�م  على    Knowledge Workersاملديرون 

 كو�م يعتمدون بشكل كبري على موارد املعلومات.  

 The Science & the Art of Management. علم وفن اإلدارة: 6- 1

إذا   فيما  هو  املعقول  السؤال  أن  إال  املدير،  عمل  يف  الكامن  التعقيد  إىل  �لنظر 

في الواقع يُنظر إىل اإلدارة الفّعالة على أ�ا مزجياً من العلم  كانت اإلدارة علماً أم فناً. ف

والفين   العلمي  اجلانب  بني  اجلمع  أمهية  الناجحون  املديرون  يُدرك  أن  جيب  إذ  والفن. 

 . 1لإلدارة أثناء ممارستهم ملهارا�م 

  

 

1. Griffin, Ricky W. (2013): Management, (11th ed.), South-Western, Cengage 
Learning, Australia, p.16 
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 The Science of Managementعلم اإلدارة: 

منطقية  عقالنية  بطرق  وأسبا�ا  اإلدارية  املشكالت  من  العديد  مع  التعامل  ميكن 

مث   ومن  واملعلومات،  واحلقائق  البيا�ت  للمديرين مجع  ومنهجية، حيث ميكن  موضوعية 

أ�م  أي  قرارات صحيحة.  إىل  للوصول  القرار  اختاذ  وتقنيات  الكمية  النماذج  استخدام 

ح يف  العلمي  املنهج  على  مع يعتمدون  يتعاملون  عندما  إدارا�م، السيما  مشكالت  ل 

  قضا� روتينية. 

املثال سبيل  شركة    :فعلى  تدرس  سوق   Starbucksعندما  دخول  إمكانية 

صياغة   عند  املوضوعية  التفاصيل  من  واسعة  جمموعة  جيمعون  مديريها  فإن  جديد، 

اصة عند  خططهم، حيث تكتسب املهارات الفنية والتشخيصية وصنع القرارات أمهية خ

  االقرتاب من مهمة أو مشكلة إدارية من منظور علمي. 

  The Art of Managementفن اإلدارة: 

من  يف كثري  يتخذون  أ�م  إال  للمديرين،  الكثرية  العلمية  احملاوالت  من  �لرغم 

واألحكام  ألا والغريزة  واخلربة  احلدس  على  اعتماداً  املشكالت  وحيلون  قرارات  حيان 

س املهارات واالتصاالت والعالقات بني األفراد وإدارة الوقت. لذا  على أساو الشخصية،  

تكون   قد  املوضوعية  احلقائق  ألن  اجليدة،  العمل  مسارات  يقرر  أن  املدير  على  جيب 

  خاطئة يف بعض األحيان.

يتلقى طالب إدارة األعمال يف كليا�م املعارف والعلوم اإلدارية  :  فعلى سبيل املثال

املختلفة، وهذا هو اجلانب العلمي لإلدارة. ولكنهم عندما ينتقلون إىل سوق العمل بعد 

التخرج، فإنه يقع على عاتقهم تطبيق ما تعلموه من أدوات وتقا�ت إدارية متنوعة، وهذا  
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  هارة يف تطبيق العلم. هو اجلانب الفين، أي أن الفن هو امل 

 :Managerial Performance الكفاءة والفاعلية .األداء اإلداري:7- 1

Efficiency & Effectiveness 

الكفاءة   ، حيث   Efficiencyتدل  بشكل صحيح  املهام  تنفيذ  وسائل  على 

تشري إىل العالقة بني املدخالت واملخرجات، أي البحث يف كيفية ختفيض املوارد ، أما  

أي كيفية    Effectivenessالفاعلية    ، الصحيحة  املهام  تنفيذ  وسائل  على  فتدل 

  .1احملافظة على األهداف وحتقيقها 

الكفاءة هي مقياس ملدخ املوارد مبا ينسجم مع حتقيق  وهذا يعين أن  الت تكلفة 

األهداف   األهداف، على  احملافظة  أو  املهمة  ملخرجات  مقياس  فهي  الفاعلية  أما 

واعترب2وحتقيقها   .Peter F. Drucker  بشكل األشياء  تنفيذ  هي  الكفاءة  أن 

األشياء   Doing things rightصحيح   تنفيذ  على  الفاعلية  تدل  حني  يف 

. وبذلك ميكننا رسم مصفوفة الكفاءة    right thingsDoing the    3الصحيحة

  . ) 3،  1والفاعلية كما يف الشكل (

 
1.Robbins , Stephen P. & David A. De Cenzo (2005): Fundamentals of Management: 

essentials concepts and applications, (5th ed.), Pearson education, Inc., N.J., P.7 
2.Schermerhorn , John R. Jr. (2011): Introduction to Management , John Wiley & 

Sons (Asia) pte LTD. , P. 11 
3. Drucker , Peter F. (2008): Management , (rev. ed.), Harper Collins e-book , p.32 

    فّعال غري فّعال 

صحيح   تنفيذ األشياء اخلاطئة بشكل جيد  �سلوب  الصحيحة  األشياء  تنفيذ 

  أو جيد 

  ُكفء
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  ) مصفوفة الكفاءة والفاعلية   3، 1الشكل (

هي الفاعلية  األهداف.    إن  وحتقيق  اإلنتاج  ز�دة  إىل  يؤدي  الذي  املتميز  األداء 

وهذا يتطلب من أي فرد يقوم �ي عمل أن يتعرف بشكل صحيح على األنشطة اليت  

يقوم �ا، وأن يستبعد األنشطة أو احلركات غري الضرورية، اليت قد تؤخر حتقيق األهداف.  

الوقت احملدد إلجناز مهمة ما هو مثاين الذي يقوم �ذه  فإذا كان  الفرد   ساعات، وكان 

وجب  ساعات)،  أربع  (أي  النصف  إىل  الساعات  هذه  ختفيض  إىل  عمد  قد  املهمة 

التأكد فيما إذا كان العمل الذي قام به صحيحاً أم ال، فإذا اتضح أن ذلك ال ينسجم  

  مع حتقيق األهداف احملددة له وجب استبدال العامل بعامل آخر.

حنو أهدافها، وهل هذا   ؤبة ملنظمات األعمال هو سعيها الكفواألمر املهم �لنس

يتحقق بسهولة ويسر يف مجيع أنواع املنظمات؟. وهذا �لطبع ليس �ألمر اليسري، فقد 

أهدافها   عن  وبعيداً  خاطئ،  يكون  قد  األداء  هذا  ولكن  أعماهلا،  �داء  املنظمة  تقوم 

  . 1املرسومة 

إدا تبذل  ما  خاصة  جامعة  تصور�  التعليم  فإذا  تكلفة  تقليل  يف  جهداً كبرياً  ر�ا 

أعداد  و أعداداً كبرية من الطلبة يف قاعات الدراسة،  مثًال:  للطالب الواحد بشىت السبل،  

واملختربات،   األجهزة  من  األبنيةختفيض يف  و قليلة  غري    نفقات صيانة  إىل  والتجهيزات، 

ذلك مما تظنه ميثل كفاءة �على املستو�ت. لكن حصيلة تلك الكفاءة كما تراها إدارة 

 
 10، ص  4، الناشر: املؤلف، ط واألعمال   ةاملبادئ واألصول لإلدار ): 2004. ز�رة، فريد فهمي ( 1

خاطئ    تنفيذ األشياء اخلاطئة بشكل سليب  �سلوب  الصحيحة  األشياء  تنفيذ 

  سليبأو بشكل 

  غري ُكفء 
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اجلامعة قد تكون الفشل يف االرتقاء مبستوى تعليم طلبتها وتزويدهم �ملعرفة املتخصصة  

األ تكون منظمة  لنا إمكانية أن  اجلامعة أصًال. ومن هنا يتبني  عمال  اليت تنشدها إدارة 

كفوءة ولكنها غري فّعالة، والعكس صحيح أيضاً، فما يالحظ على اإلدارة الضعيفة يف 

. وعلى العموم من الناحية ؤمنظمة األعمال هو بلوغها ألهدافها، ولكن  بشكل غري كف 

  العملية، نرى أن عدم الفاعلية تكون مصحوبة بكفاءة منخفضة يف أكثر األحوال. 

  Why Study Management: . ملاذا ندرس اإلدارة 8- 1

حنتاج إىل دراسة اإلدارة. فإذا كنت متخصصاً    ايف أغلب األحيان ملاذقد نتساءل  

ا�ال اإلداري  أو أي جمال آخر خيتلف عن  والتسويق،  يف أي جمال آخر مثل احملاسبة 

نفّسر  أن  وميكننا  املهين.  مسارك  تطوير  يساعدك يف  اإلدارة كونه  علم  إىل  فإنك حتتاج 

  : 1حاجتنا لدراسة علم اإلدارة يف ثالثة أمور أساسية هي

 The Universality of Managementية اإلدارة : عامل  .أ

عن   النظر  بغض  املنظمات  أنواع  مجيع  يف  مطلوبة  اإلدارة  أن  على  يدل  وهذا 

حجمها، وعلى مجيع املستو�ت التنظيمية، ويف مجيع مناطق العمل التنظيمية بغض النظر  

)  4،    1كل (عن أماكن تواجدها. وهذا ما يُطلق عليه اسم عاملية اإلدارة. ويوضح الش

  عاملية اإلدارة. 

 

1.Robbins, Stephen P. & et.al (2018): Management, (14th ed.), Pearson Education 
LTD., Harlow, p.53 
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  ) احلاجة العاملية لإلدارة   )4،  1الشكل (  

املديرين  عاتق  املنظمات يقع على  أنواع  السابق �نه يف مجيع  الشكل  يتضح من 

يتم  أن اإلدارة  فإن هذا ال يعين  والرقابة. ومع ذلك،  والقيادة  والتنظيم  مسائل التخطيط 

ما يقوم به املشرف   :أنواع املنظمات. فعلى سبيل املثالتنفيذها بذات الطريقة يف مجيع  

 .من اختبار للتطبيقات خيتلف عما يقوم به املدير التنفيذي فيها  Twitterيف شركة  

فاملسألة هي مسألة درجة و�كيد  وليس وظيفة �لرغم من أن كل منهما ميارس وظيفة  

ة والرقابة، ولكن خيتلف مدى إدارية حتمل يف جوهرها وظائف التخطيط والتنظيم والقياد

  استخدام هذه الوظائف اإلدارية األربع �ختالف املوقع اإلداري لكل منهما. 

حنن   عاتقتنا  على  يقع  لذلك  املنظمات،  أنواع  يف مجيع  عاملياً  مطلوبة  اإلدارة  إن 

مع  نتفاعل  أننا  ومبا  منظماتنا.  إدارة  طريقة  لتحسني  األفضل  السبل  جند  أن  اإلداريون 

قاعدة   تطوير  يف  أفكارها  ونشاركها  إدار�ا  حنّسن  أن  جيب  فإننا  يوم،  املنظمات كل 

وا النمو  األوفياء، ويف  تفتقر  الالعمالء  اليت  فاملنظمات  الصعبة.  األوقات  زدهار حىت يف 
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ومن  العمالء.  حتول  وحىت  العوائد  من  بدءاً  شيء  لكل  خاسرة  نفسها  جتد  اإلدارة  إىل 

ف السبل  خالل دراستنا لإلدارة  اإلدارة ومعرفة  التعرف على مظاهر سوء  إننا نتمكن من 

  يدة. املطلوبة لتصحيحها، وكيفية دعم اجلوانب اإلدارية اجل

  The Reality of Workب. واقع العمل : 

إدارية  من كليات  معظمنا خترّج  أن  هو حقيقة  اإلدارة  لدراسة  اآلخر  السبب  إن 

منّ   أدَ وبَ  اآلخر  والبعض  املهنية،  توّىل حياته  البعض  ا  يزال  ال  حني  يف  إدارية،  مناصب   

على  يقع  إدارية  مناصب  تولوا  الذين  فاألفراد  آخرين.  مديرين  أمرة  حتت  يعمل  اآلخر 

بىن عليه املعرفة واملهارات اإلدارية اخلاصة به. عاتقهم فهم اإلدارة كو�ا األساس الذي تُ 

أُ  حتت  يعملون  الذي  املديرون  مديرين  أما  شاق مرة  الطريق  أمامهم  يزال  فال  آخرين، 

توّيل  املطلوبة وصقلها من أجل  اإلدارية  واملهارات  املعارف   مناصب للوصول إىل تكوين 

.  إدارية مهمة. إن تويل أي منصب إداري يرتتب عليه حتمل مسؤولياته اإلدارية املختلفة

فيحتّسن   تتعامل  اليت  والطريقة  العمل  لكيفية  فهمك  من  اخلربة  رئيسك ز�دة  مع  ها 

تطمح   وإذا كنت  خالل   لتكون وزمالئك،  من  فقط  يكون  ال  ذلك  فإن  فّعاالً،  مديراً 

 تلقيك لدورة تدريبية يف اإلدارة.

 Rewards and Challenenges of Being aج. املكافآت والتحد�ت:  

Manager  

إداري عمل  أي  العمل    ينطوي  إذا كان  خصوصاً  التحد�ت،  من  العديد  على 

أي عمل إداري لديه واجبات الكثري منها قد يكون واجبات كتابية مثل جتميع  صعباً، ف
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الكثرية  األوراق  مع  التعامل  أو  البريوقراطية  اإلجراءات  مع  التعامل  أو  وتقدميها  التقارير 

ويوضح اجلدول    وبشكل أكرب من املهام اإلدارية، خصوصاً يف املستو�ت اإلدارية الدنيا.

  .1حد�ت اليت تعرتض عمل املدير ) املكافآت والت2،  1(

  التحد�ت   املكافآت  

املنظمة �فضل   . 1 أعضاء  فيها  بيئة عمل يعمل  خلق 

 قدرا�م. 

واستخدام  الاستغ . 2 فّعال  بشكل  التفكري  فرص  ل 

 اخليال. 

معىن  . 3 ذو  عملهم  جعل  يف  اآلخرين  مساعدة 

 وحتسينه بشكل فّعال. 

 الدعم والتدريب ورعاية اآلخرين.  . 4

 جمموعة متنوعة من األفراد. العمل مع  . 5

 االعرتاف �جلهود واملكانة يف املنظمة وا�تمع.  . 6

 لعب دور يف التأثري على النتائج التنظيمية  . 7

احلصول على التعويضات واملناسبة يف شكل رواتب   . 8

 ومكافآت ونسب أر�ح.

  توظيف مديرون جيدون يف املنظمة.  .9

 صعوبة العمل. . 1

 اإلدارية. وجود واجبات كتابية أكثر من  . 2

 التعامل مع جمموعة متنوعة من الشخصيات.  . 3

 تنفيذ العمل مبوارد حمدودة. . 4

حتفيز املوظفني يف حاالت الفوضى واملواقف   . 5

 الغامضة.

دمج املعرفة واملهارات والطموحات والتجارب يف   . 6

 جمموعة عمل خمتلفة.

  اعتماد النجاح على أداء عمل اآلخرين.  .7

  والتحد�ت اليت تعرتض عمل املدير) املكافآت  2،  1اجلدول (

مع   والتعامل  االجتماعات  يف  املدير  يقضيه  الذي  الكبري  الوقت  جانب  إىل  هذا 

غري   تكون  أ�ا  طويًال، كما  وقتاً  تستغرق  قد  اليت  العمل  يف  السلبية  السلوكية  املظاهر 

قد    منتجة. أ�م  الشخصيات، كما  من  متنوعة  جمموعة  مع  للتعامل  املديرون  ويضطر 

نفذون عملهم مبوارد حمدودة ميكن أن تكون حتد�ً لتحفيز العمال يف مواجهة حالة عدم  ي

 
1 . Robbins, Stephen P. & et.al (2018): Management, op.cite , p. 55 
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واملهارات   املعرفة  بني  بنجاح  املزج  يف  صعوبة  املديرون  جيد  وقد  والفوضى.  التأكد 

املتنوعة، وإن حتقيق ذلك يعتمد على كيفية إدارة  العمل  والطموحات واخلربات �موعة 

  عمل اآلخرين. 

م عن  و�لرغم  مسؤوًال  فهو  جمز�ً،  املدير  يكون  أن  ميكن  السابقة،  التحد�ت  ن 

و�لتايل   لديهم،  ما  بعملهم �فضل  القيام  املنظمة  أعضاء  فيها  يستطيع  بيئة عمل  خلق 

وجمموعات العمل يف    مساعدة املنظمة على حتقيق أهدافها، فهو يساعد األفراد اآلخرين

بد به  الوفاء  وكيفية  معىن  ذو  عملهم  تتاح  جعل  وقد  والفاعلية.  الكفاءة  من  عالبة  رجة 

يدير  أنه  وتوظيفها، كما  أفكاره  واستخدام  إبداعي،  بشكل  للتفكري  فرصة  املدير  لدى 

  اجتماعات متنوعة، ويعمل مع جمموعة متنوعة من األفراد داخل املنظمة وخارجها. 

، �جلهود  االعرتاف  أيضاً  املكافآت  جمزية   وتتضمن  تعويضات  على  احلصول  أو 

لألفراد  املتضافرة  اجلهود  خالل  فمن  أر�ح،  ونسب  ومكافآت  رواتب  شكل  على 

أهدافها   حتقيق  من  املنظمات  ميّكن  مبا  سوية  يعملون  الذين  والعاطفيني  املتحمسني 

  املختلفة بفعالية. 

معين إليها �عتبارها عملية  النظر  اإلدارة كمدخل وظيفي يعين  ة. وهذه  إن دراسة 

التخطيط  يف  تتمثل  رئيسة  وظائف  جمموعة  خالل  من  ووصفها  حتليلها  ميكن  العملية 

هذه   إىل  النظر  الضروري  فمن  القيام �ي عمل  والرقابة. وعند  والتأثري(القيادة)  والتنظيم 

ميارس   العملي، حيث  الواقع  خيدم  ال  الفصل  هذا  أن  إال  منفصلة.  �عتبارها  الوظائف 

 الوظائف املتداخلة مع بعضها البعض. املدير جمموعة من 
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  أسئلة واختبارات الفصل األول

 True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ   صح  السؤال   رقم السؤال 

     إن اإلدارة هي جمموعة مرتاكمة من املعلومات اليت تقدم أفكاراً حول كيفية إدار�ا   . 1

     األنشطة املستمرة واملرتابطة من اهم خصائص اإلدارة أ�ا عملية أو سلسلة من    . 2

     الوظائف األساسية لإلدارة هي مخسة    . 3

     الوظيفة األوىل لإلدارة هي التنظيم    . 4

     فائضاملنظمة هي جمموعة من األفراد يعملون معاً من أجل حتقيق    . 5

     يُعرب عن املدخالت �ملوارد    . 6

     شباع احتياجات الز�ئن ورغبا�مإاألخذ �ملفهوم اإلنتاجي للمنظمة �عتبارها تقوم على    . 7

     الوظيفة اإلدارية اليت تركز على املستقبل القريب والبعيد هي التخطيط    . 8

     يتعلق حتفيز العمال بوظيفة التأثري   . 9

     وظيفة التخطيط ال يوجد أخطاء ميكن أن يقع �ا املدير أثناء ممارسة    .10

     تتمثل املوارد املالية يف اآلالت والتجهيزات واملعدات واملباين وغريها   .11

     اإلدارة علم فقط وليس هلا أي جانب فين    .12

     يقوم فن اإلدارة على املهارة يف تطبيق العلم    .13

     الكفاءة هي مقياس لتكلفة املوارد   .14

     الصحيحة الفاعلية هي تنفيذ األشياء    .15

     من أسباب دراسة اإلدارة عامليتها   .16

     ما يؤكد عاملية اإلدارة هي تطبيقها على مجيع أنواع املنظمات بغض النظر عن موقعها   .17

     االعرتاف �جلهود من أهم أنواع املكافآت   .18
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   :Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

  اإلدارة:أي من التايل يعد من خصائص . 1

A.  املستمرة األنشطة  من  سلسلة  أو  عملية  إ�ا 

  واملرتابطة 

B.  إ�ا تركز على كيفية الوصول إىل األهداف التنظيمية  

C.  إمكانية الوصول إىل األهداف التنظيمية من خالل

  األفراد واملوارد التنظيمية األخرى 

D.  كل ما سبق  

  أي من التايل يعد من أنواع املوارد:. 2

A. األموال  

B.  السلع  

C.  اخلدمات  

D.  رضا العاملني  

  عناصر النظام هي: . 3

A. تغذية عكسية   -خمرجات -مدخالت -عملية  

B. تغذية عكسية  –خمرجات  –عملية  -مدخالت  

C. تغذية عكسية  –مدخالت  -عملية  -خمرجات  

D.  ال شيء مما سبق  

يقوم اإلطار املفاهيمي لعلم اإلدارة على التايل  . 4

  �ستثناء:

A.  مراعاة اجلانب التنظيمي  

B.  األخذ �ملنظور التسويقي  

C.  األخذ �ملنظور املايل  

D.  تنسيق األنشطة وفقاً لتخصصات متنوعة وخمتلفة  

الوظيفة اإلدارية اليت تعد ضرورة أساسية ملعرفة  . 5

  كيفية إجناز األشياء هي:

A.  التخطيط  

B.  التنظيم  

C.  التأثري  

D.  الرقابة  

  أي من التايل يتعلق بوظيفة التأثري: . 6

A. التحفيز  

B.  القيادة  

C. التوجيه  

D.  كل ما سبق  

  يقع حتديد املهام وجمموعات العمل ضمن وظيفة:. 7

A.  التخطيط  

B.  التنظيم  

C.  التأثري  

D.  الرقابة  

الوظيفة اإلدارية اليت تتضمن املقارنة بني األداء احلايل  . 8

  ومعايري األداء هي:

A.  التخطيط  

B.  التنظيم  

C.  التأثري  

D.  الرقابة  

عدم كفاية البدائل من األخطاء اليت يقع �ا  . 9

  املديرون أثناء ممارسة وظيفة :

A.  التخطيط  

  املوارد التنظيمية هي : . 10

A. ثالثة  

B. أربعة  
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B.  التنظيم  

C.  التأثري  

D.  الرقابة  

C. مخسة  

D. ستة  

  الكفاءة هي :. 11

A.  وسائل تنفيذ املهام بشكل صحيح  

B.  العالقة بني املدخالت واملخرجات  

C.  املوارد البحث عن كيفية ختفيض  

D.  كل ما سبق  

  الفاعلية هي التايل �ستثناء: . 12

A.  تنفيذ األشياء بشكل صحيح  

B. وسائل تنفيذ املهام الصحيحة  

C. احملافظة على األهداف وحتقيقها  

D.  كل ما سبق  

  ساسية لدراسة اإلدارة : ألمن األسباب ا. 13

A.  عاملية اإلدارة  

B.  واقع العمل  

C.  التحد�ت واملكافآت  

D.  كل ما سبق  

التحد�ت اليت تصاحب عمل املدير التايل  من . 14

  �ستثناء:

A.  صعوبة األعمال  

B.  القيام �لواجبات اإلدارية أكثر من الكتابية  

C. تنفيذ العمل مبوارد حمدودة  

D.  اعتماد النجاح على أداء عمل اآلخرين  

  

  ) أسئلة مقالية  3

  عّرف اإلدارة وحتدث عن خصائصها؟ :  )1السؤال (

  اشرح مفهوم املنظمة، وحتدث عنها كنظام؟ : )2السؤال (

  حتدث عن العملية اإلدارية والوظائف األساسية األربع لإلدارة؟ : )3السؤال (

  اشرح مفهوم املوارد التنظيمية  : )4السؤال (

  �قش فكرة اإلدارة علم وفن؟  : )5السؤال (

  داء اإلداري؟ قارن بني الكفاءة والفاعلية كأحد اجلوانب الرئيسة لأل : )6السؤال (

  اشرح األسباب الرئيسة لدراسة اإلدارة؟  : )7السؤال (

  ) قضا� إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

األربع   األساسية  اإلدارة  نظامها ووظائف  اخلدمية وادرس  أو  اإلنتاجية  املنظمات  أنواع  إحدى  اخرت 

  .فيها
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  األدوار واملهاراتاملدير:  :الثاينالفصل 

Chapter (2): The Manager 

Roles & Skills  

  

  من هو املدير؟ .2-1

  تصنيف املديرين  .2-2

  . وفقاً لنوع النشاط 2-2-1

  . وفقاً للمستو�ت اإلدارية2-2-2

  األدوار األساسية للمديرين يف املنظمة  .2-3

  . أدوار التفاعل الشخصي 2-3-1

  . األدوار املعلوماتية2-3-2

  . األدوار القرارية 2-3-3

  مهارات املدير .2-4

  . املهارات الفنية 2-4-1

  . املهارات اإلنسانية (السلوكية) 2-4-2

  . املهارات اإلدراكية (الفكرية) 2-4-3

  اجلدارة اإلدارية  .2-5

  إدارة وقت املديرين .2-6

  أسئلة واختبارات الفصل الثاين 
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  واألهداف التعليمية: خرجات امل

 معرفة من هو املدير.   .أ

 التمكن من تصنيف املديرين وفقاً للنشاط واملستو�ت اإلدارية.   .ب

 مناقشة األدوار األساسية للمديرين يف املنظمة (تفاعل شخصي، معلوماتية، قرارية).   .ج

 سلوكية(إنسانية)، إدراكية)التعرف على األنواع األساسية ملهارات املدير (فنية،   . د

 التعرف على مفهوم اجلدارة اإلدارية وأنواع اجلدارات.  .ه

 معرفة كيفية إدارة وقت املديرين.   . و

    ملخص الفصل:

، ومعرفة كيفية تصنيف املديرين وفقاً للنشاط، ووفقاً للمستو�ت  �ملديرالتعريف    يتناول هذا الفصل

األدوار   ومناقشة  واألدوار اإلدارية،  الشخصي،  التفاعل  أدوار  يف  املتمثلة  املنظمة  يف  للمدير  األساسية 

واإلنسانية   الفنية  املهارات  يف  املتمثلة  للمدير  املختلفة  املهارات  ودراسة  القرارية،  واألدوار  املعلوماتية، 

إدارة وقت املديرين يف   واإلدراكية، والتعرف على مفهوم اجلدارة اإلدارية وأنواع اجلدارات، وأخرياً معرفة كيفية

  املنظمة.

  كلمات مفتاحية: 

ا املدير  العمليات،  مدير  التسويق،  مدير  الوظيفيون،  املديرون  العامون،  املديرون  املوارد ملااملدير،  مدير  يل، 

الوسطى،   اإلدارة  مديرو  االسرتاتيجيون،  املديرون  العليا،  اإلدارة  اإلدارة، مديرو  اإلدارة البشرية، مستو�ت 

التفاعل الشخصي، األدوار املعلوماتية، األدوار القرارية   امليدانية، مديرو املستوى األول، قادة الفرق، أدوار 

  القدرة املعرفية، املهارات الفنية، املهارات اإلنسانية، املهارات اإلدراكية، اجلدارة اإلدارية، إدارة الوقت.

Manager, General Managers, Functional Managers, Marketing Manager, 
Operations Manager, Financial Manager, Human Resource Manager, 
Levels of Management, Top Managers, Strategic Managers, Middle 
Managers, Tactical Management, First- level Managers, Team Leaders, 
Interpersonal Roles, Informational Roles, Decisional Roles, Cognitive 
Ability, Technical Skills, Human Skills, Conceptual Skills, Managerial 
Competency, Time Management. 
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عاماً.    60و  18ترتاوح أعمارهم بني    قد يكون املديرين من األفراد غري املتوقعني، فهم

اجلديدة.   الر�دية  أعماهلم  هلم  يكون  قد  أو  احلجم،  متوسطة  أو  منظمات كبرية  يديرون  وهم 

يف  أكما   وحىت  واملدارس،  واملتاحف  املستشفيات  مثل  احلكومية  املنظمات  يف  يعملون  �م 

التقليدية   غري  املنظمات  يف  حىت  أو  للربح،  اهلادفة  غري  السياسية  املنظمات  احلمالت  مثل 

  واجلوالت املوسيقية. 

وهم ال يعملون داخل بلد معني بعينه، وإمنا يقومون �عماهلم خارج حدود دولتهم األم 

Home Country  ويُطلق عليهم يف هذه احلالة اسم املديرون املغرتبونExpatriate 

Managersل البعض اآلخر . والبعض منهم يعمل يف مستوى اإلدارة العليا، يف حني يعم

  يف مستوى اإلدارة الوسطى والدنيا. 

مثل   مثلهم  اإلدارة  وظائف  ميارسون  النساء  من  هم  املديرين  من  الكثري  جند  واليوم 

الرجال، و�لرغم من ذلك ال يزال عدد املديرين من الرجال يفوق عدد املديرين من النساء يف  

وجودهم وعملهم ونوعهم وجنسهم    املناصب احلكومية القيادية، ولكن بغض النظر عن مكان 

  وحىت عرقهم، فإن لديهم وظائف إدارية صعبة وشاقة. 

  ?Who is a Manager املديرمن هو . 1- 2

كان يف السابق من السهولة مبكان أن حندد من هم املديرون، فهم أعضاء يف املنظمة  

هذا   ولكن  به.  القيام  وكيفية  فعله،  عليهم  جيب  ما  اآلخرين  �ذه خيربوا  ليس  اليوم  األمر 

البساطة. ففي العديد من املنظمات غريت الطبيعة املتبدلة للعمل من القدرة على التمييز بني  

اآلن   تتضمن  اإلدارية  غري  التقليدية  الوظائف  من  العديد  وإن  اآلخرين،  واملوظفني  املديرين 

إدارية املثال أنشطة  األلعاب    :. فعلى سبيل  للوظائف، حيث   Valveال متنح شركة  ألقاب 
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يكون هناك إشرافاً قليًال، وإن أي موظف هو حر يف بدء مشروع مادام حيصل على التمويل 

  حيث يقوم بتكوين فريق املشروع واالنطالق �لعمل. 

املوظفني  اليت ال تُطلق تعبري مدير على  املنظمات  الكثري من  ومن جانب آخر، هناك 

أكرب منتج للطماطم يف العامل، حيث تضم    Morning Star Companyشركة  أمثال  

موظف بدوام كامل يقومون مبا جيب القيام به، ويديرون مسؤوليات وظائفهم وقرارا�ا    400

  املختلفة. 

إن املدير هو الشخص الذي يشارك يف العملية اإلدارية وجوانبها املختلفة املتمثلة يف 

ادة والرقابة على موارد املنظمة. ويواجه املديرون يف املنظمات املختلفة  التخطيط والتنظيم والقي

واألفراد  األولية  املواد  ختص  اليت  املختلفة  �ملوارد  املتعلقة  تلك  سيما  ال  متعددة  حتد�ت 

  . 1واملعلومات واألموال اليت حتتاجها املنظمة إلنتاج سلعها أو تقدمي خدما�ا 

" الشخص املسؤول عن تنسيق أعمال اآلخرين واإلشراف عليهم من    هو:إذاً املدير  

التنظيمية"  فرد    .2أجل حتقيق األهداف  العمل لكل  املدير بتحديد حصص  وال تتعلق مهمة 

عمل  بني  �لتنسيق  القيام  منهم  يتطلب  وهذا  أعماهلم.  إجناز  على  مبساعد�م  تتعلق  وإمنا 

بني أنشطة فرق العمل املكّونة   األفراد، أو التنسيقاإلدارات املختلفة، أو اإلشراف على عمل  

املنظمة،   من خارج  أفراد  مع  التنسيق  أو  خمتلفة،  إدارات  موردي  أمن  مع  �لتنسيق  القيام  و 

  املنظمة. 

املثال فعلى سبيل  أيضاً،  واجبات عمله  مدير  لكل  فإن  ذلك،  إىل  ميكن    :�إلضافة 

ن يتعامل مع الدعاوى املقدمة، �إلضافة إىل  للمشرف على دعاوى التامني يف شركة التأمني أ

يدرسو�ا.   الذين  اآلخرين  املوظفني  مع  واجباته  تنظيمي تنسيق  عضو  املدير  كون  أما 

 
1.Bovee, Courtland L. & others (1993): Management, Mc Graw – Hill, Inc., New York, p. 5 
2.Robbins, Stephen P. & et.al (2018): Management , op. cite , p.40 
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Organizational Member    ماد�ً   الً يعمل داخل املنظمة، ويتقاضى مقابفيعين أنه  

 ) عن ذلك، ويشغل مركز وظيفي حمدد داخل هيكلها التنظيمي، فهو ليس مالكاً هلا. (أجراً 

ل هذه الوظيفة مسميات ختتلف تباعاً الختالف مركزه التنظيمي، فهناك غويتخذ من يش

  املشرف. و رئيس جملس اإلدارة، �ئب الرئيس، املدير العام، مدير الفرع، رئيس القسم، 

 Classification of Managers. تصنيف املديرين:  2- 2

،   2الشكل (يتضح من  كما    يتخذ تصنيف املديرين ضمن املنظمة أكثر من تصنيف

  ) تصنيف املديرين يف املنظمة.1

  
  يف املنظمة ) تصنيف املديرين    1،  2(الشكل 

  

 Type of Activity. وفقاً لنوع النشاط: 1- 2- 2

  عموم. وهم كالتايل:  يومدير  نيوظيفي مديرينيُصنف املديرون وفقاً لنوع النشاط إىل 

 General Managersمديرو العموم:   .أ

. لذا فإن املنظمة الصغرية تُدار من قبل  3أنشطة املنظمة �لكامل وهم مسؤولون عن  

مدير عام واحد، بينما تتضمن املنظمة الكبرية وحدات أكرب قد تكون مستقلة يرتأس  

 
3 . Kinicki, Angelo & Brain K. Williams (2016): Management: a practical introduction, 

(7th ed.), Mc Graw – Hill Companies, Inc., New York, p. 
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كل وحدة منها مدير عام يكون مسؤوًال عن إدارة الوحدة وممارسة الوظائف اإلدارية  

  األربع فيها. 

 Functional Managersاملديرون الوظيفيون:   . ب

نشاط  مبمارسة  منها ختتص  وظيفة  الوظائف، كل  من  املنظمة تضم جمموعة  أن  مبا 

با�ا ومسؤوليا�ا. أي أن املدير معني، لذا جيب أن يديرها فرد يكون مسؤوًال عن واج

  ويقع ضمن هذا التصنيف   .4الوظيفي يكون مسؤوًال عن نشاط وظيفي واحد فقط 

  األنواع التالية للمديرين: 

 Marketing Managerمدير التسويق  -

واخلدمات    مسؤول  ووه للمنتجات  الرتوجيي  واملزيج  التسويقي  املزيج  إدارة  عن 

أنه   وخيططكما  جديدة،  منتجات  تطوير  يف  ويساهم  السوق  حبوث    ميارس 

ويدرس  احلمال والرتوجيية،  اإلعالنية  ويصمم  ت  سياسا�ا،  ويضعون  األسعار 

ويراقب التوزيع  حلجم    شبكات  وفقاً  التسويق  مدير  تسمية  تتنوع  وقد  أدائها. 

وطبيعة نشاط وعمل املنظمة، فقد يسمى مدير املبيعات، ومدير املخزن الفرعي 

 ومدير املديرية التجارية وغري ذلك. 

   Operations Managerمدير العمليات  -

العملية اإلنتاجية والطاقة وإدارة خطوط اإلنتاج، وتصميم   وهو مسؤول عن إدارة

اختيار   عوامل  وحتديد  واخلدمات،  وختطيطالسلع  وجدولة   املصانع،  وتنظيم 

الداخلي،   والرتتيب  اإلنتاجية،  واملوثوقية،  العمليات  املخزون  والصيانة  وإدارة 

والتكاليف   اإلنتاج  على  والرقابة  املستودعات،  والرقابة  وتوضيب  اجلودة  وإدارة 

  عليها. 

 
4 . Kinicki, Angelo & Brain K. Williams (2016): Management, op. cite, p.20 
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   Financial Managerملدير املايل ا -

التخطيط  بعمليات  والقيام  للمنظمة،  املالية  األصول  إدارة  عن  مسؤول  وهو 

نوعي    ؤوالتنب دراسة  جانب  إىل  عليها،  والرقابة  املالية  الوظيفة  وتنظيم  املايل، 

النقدي وإدارة  التمويل  وقرار  االستثمار  قرار  ورأس  القرارات  املدينة،  واحلسا�ت  ة 

وتركيبه املال  رأس  وتكلفة  واملصريف،  التجاري  واالئتمان  العامل،  ودراسة  املال   ،

   مصادر التمويل الطويلة، ومتوسطة وقصرية األجل.

  Human Resource Managerمدير املوارد البشرية  -

البشرية   املوارد  من  االحتياجات  حتديد  عن  مسؤول  للمنظمة وهو    املستقبلية 

البشرية   املوارد  وختطيط  الوظائف،  وتوصيف  حتليل  بوظائف  يقوم  حيث 

برامج   ووضع  والتعويضات،  األجور  ودراسة  والتعيني،  واالختيار  واالستقطاب 

املوارد   هندسة  وإعادة  األداء،  وتقومي  عليها،  واإلشراف  والتنمية،  التدريب 

  . 5املوضوعات ذات العالقة البشرية، وجودة حياة العمل وغري ذلك من 

من   األربع   يومدير   نيالوظيفي  املديرينإن كًال  اإلدارية  الوظائف  ميارسون  العموم 

املتمثلة يف التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة. والفارق الوحيد هو يف ا�ال، فبينما 

يُدير املدير الوظيفي نشاطاً وظيفياً واحداً، يقع على عاتق املدير العام إدارة املنظمة  

  ككل. 

 Levels of Management. وفقاً للمستو�ت اإلدارية: 2- 2- 2

  يُصنف املديرون وفقاً للمستو�ت اإلدارية إىل: 

  

  

 
  57، ص 1، الناشر: املؤلف، ط املدير وحتد�ت العوملة: إدارة جديدة.... لعامل جديد):  2001مصطفى، أمحد سيد (. 5
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   Top Managersمديرو اإلدارة العليا:    .أ

االسرتاتيجيون أيضاً    يسمون و  أ�  Strategic Managers  املديرون   م�عتبار 

أساساً صياغة اخلطط الشاملة اليت تعكس احتياجات وتوجيهات يف األجل   ون يتولّ 

 . Strategiesوهي اليت يطلق عليها االسرتاتيجيات  الطويل،

يُ  ما  غالباً  العليا  اإلدارة  مديري  فإن  واليت  ولّ لذا  اخلارجية،  �لبيئة  أكرب  اهتماماً  ون 

نظمة وتؤثر عليها بصورة والقوى اليت تقع خارج امل  Entitiesتتشكل من الكيا�ت 

ميكن  حىت  وذلك  التقين،  املستوى  السياسية،  االقتصادية،  مباشرة، كالظروف  غري 

للمنظمة التعامل والتكيف مع تلك القوى بصورة أكثر فاعلية، وعلى حنو ميكنها من  

 وفيما يلي أهم األنشطة األساسية ملديري اإلدارة العليا �ملنظمات:  البقاء يف السوق. 

 وضع األهداف التنظيمية اليت ستسعى املنظمة لتحقيقها.   .أ

 ختطيط االسرتاتيجيات املختلفة اليت ستتبعها املنظمة.   . ب

 وضع السياسات اليت سيتم تنفيذها.    . ج

 التأكد من األداء الكلي يسري وفقاً للخطط املوضوعة.   . د

       Long-term Decisionsاختاذ القرارات طويلة األجل   . ه

تقدم،   مما  يتمتع  يتبني  أن  مبكان  األمهية  من  �لتفكري   مديروأنه  العليا  اإلدارة 

عدم   ظروف  حتت  القرارات  اختاذ  ميكنهم  حىت  املستقبل،  حنو  املوجه  االسرتاتيجي 

التأكد، ويف ظل ظروف تنافسية ضاغطة. ومن أمثلة األفراد الذين يشغلون مستوى 

ا العضو  اإلدارة،  رئيس جملس  العليا �ملنظمات،  املدير اإلدارة  العام،  املدير  ملنتدب، 

  اإلقليمي.  
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   Middle Managersاإلدارة الوسطى: مديرو   . ب

األهداف   ترمجة  يف  �ملنظمات  الوسطى  اإلدارة  يشغلون  ملن  األساسية  املهام  تتمثل 

العليا إىل أنشطة ومهام حمددة إلجنازها   اإلدارة  بواسطة  املوضوعة  التنظيمية واخلطط 

يَ  ما  غالباً  وعلى    بُّ نصَ لذا  املنظمة،  داخل  العمل  أقسام  على  املستوى  اهتمام هذا 

 نتائج األداء وما مت إجنازه.  

األجل  قصرية  القرارات  اختاذ  تتطلب  الوسطى  اإلدارة  مديري  أنشطة  ألن  ونظراً 

تسمى  لذا  امليدانية،  القرارات  عليها  يطلق  اليت  وهي  التنفيذية،  �لعمليات  واملتعلقة 

 .  Tactical Managementدارة امليدانية اإلدارة الوسطى �إل

مس أمثلة  الوسطىؤو ومن  اإلدارة  األقسام، كمدير  يل  مديري    العمليات   �ملنظمات 

 مدير التسويق، مدير املوارد البشرية، مدير التمويل، مدير احلسا�ت، وغريه. 

العمل  بروح  موجهني  يكونوا  أن  الوسطى جيب  اإلدارة  مديري  أن  تقدم  مما  يتضح 

حىت ميكنهم إجناز اخلطط واألهداف املطلوبة من    Team-orientedاجلماعي  

 . 6خالل النشاط اجلماعي لألفراد العاملني مبختلف األقسام اليت يتولون إدار�ا

  First-level Managersاملستوى األول:  مديرو  . ج

مس أساسية  بصفة  داخل  ؤو يتوىل  األولية  اإلشرافية  املهام  األول  اإلدارة  مستوى  يل 

املختلفة �ملنظمات، التقليدي �إلدارة   األقسام  الفكر  املستوى يعرف يف  وكان هذا 

اإلشرافية  Lowest Managementالدنيا   اإلدارة  أو   ،Supervisory 

Management.   

 

6.Jones, Gareth R. & Jennifer M. George (2015): Essentials of Contemporary 
Management, (6th ed.), Mc Graw – Hill Companies, Inc., New York,p.14 
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مس �ملشرفني  ؤو ويقوم  املنظمات  معظم  يف  ويتمثلوا  األول  املستوى  إدارة  لو 

Supervisors   ينفذون الذين  �ملنظمة  العاملني  األفراد  وتوجيه  املباشر  �لتعامل 

داخل   إدارية  صالحيات  �ي  يتمتعون  ال  الذين  األفراد  وهم  �يديهم،  األعمال 

    .Operativesاملنظمة، ويطلق عليها املنفذون 

 Team leadersقادة الفرق:    . د

ويكونوا مسؤولون عن تسهيل أنشطة فرقهم حنو حتقيق النتائج املرجوة. وميارس قائد 

األخرى.   الفرق  �عضاء  عالقة  له  وليس  فقط،  فريقه  أعضاء  على  سلطته  الفريق 

ولكن ميكن أن يقوم �إلرشاد والتوجيه وإعطاء التعليمات لآلخرين. إذ ينسق جهود 

اخلالفات الناشئة فيما بينهم، وميثل الفريق يف املستوى اإلداري األول.   الفريق وحيل

  ويتخذ القرارات �إلمجاع. 

 : يف املنظمة  للمدير األساسيةاألدوار . 3- 2

الدور   حمدد"   Roleيُعّرف  عمل  مع  املرتافقة  السلوكيات  جمموعة  أنه:"  كما .  7على 

اآلخرون حول مسؤوليات الفرد الذي يشغل منصب  �ا  يُشار إليه مبجموعة التوقعات اليت يكوّ 

األدوار اإلدارية للمديرين إىل ثالثة   Henry Mintzbergقّسم    وقد.  8معني يف املنظمة 

الشخصي    هي:أنواع   التفاعل  معلوماتية    Interpersonal Rolesأدوار  وأدوار 

Informational Roles    وأدوار قراريةDecisional Roles   كما يوضح الشكل

)2، 2   (9.  

 
7.Rue, Leslie w. & Lloyd L. Byars (2009): Management: skills and applications, (13th ed.), 

McGraw – Hill, Inc., New York, p. 4 
8.Boddy, David (2017): Management: an Introduction, (7th ed.), Pearson Education LTD., 

Harlow, p. 12 

9.Mintzberg, Henry (2009): Managing, Berrett- Koehler Publishers, Inc., California, p. 45 
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  ) األدوار اإلدارية للمديرين 2،  2(الشكل 

  Interpersonal Roles . أدوار التفاعل الشخصي:1- 3- 2

 :  10تتمثل أدوار التفاعل الشخصي يف اآليت 

  Figurehead املنظمة: ممثل  .أ

املدير ميثل   السلطةنظراً ألن  املهام واألنشطة ميثل    رمز  فهو يقوم بعدد من  الرمسية، 

للزوار،   املنظمة كاستقباله  واألطراف  و فيها  املنظمة  بني  املخاطبات  على  توقيعه 

 اخلارجية كالعمالء، واجلهات احلكومية، وغريهم.  

 Leader القائد:  . ب

مس املنظمة  العمل ؤو مدير  يف  املرتفع  األداء  حنو  املرؤوسني  دافعية  حتريك  عن  ل 

 وتوجيههم وتقدمي النصح واملشورة هلم، وتدريبهم. 

 
10.Plunkett, Warren R. & others (2008): Management: meeting and exceeding customer 

expectations, (9th ed.), Thomson: South – Western, Australia, p.21 
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 Liaisonاالتصال:  حلقة .ج

املدير   على  العاملنييقع  األفراد  مع  االتصال  اخلارجية معه  عبء  األطراف  ومع   ،

  . ، اجلهات احلكومية) (العمالء 

  Informational Roles. األدوار املعلوماتية: 2-3-2

الداخلية   املعلومات، سواء  إىل خمتلف  وظيفته  طبيعة  املنظمة حبكم  مدير  وحيتاج  يتعامل 

قوم عليها املنظمة، أم اخلارجية وهي اليت تتعلق �لبيئة اخلارجية  تأي اليت تتعلق �ألنشطة اليت  

 لمنظمة.  ل

القرار    وغين دعم  اآللية، كنظم  احلاسبات  على  القائمة  املعلومات  نظم  أن  البيان  عن 

DSS،    والنظم اخلبريةES    ونظم دعم اإلدارة العليا أصبحت تسهم على حنو مؤثر يف رفع

 : 11ة اليت ميارسها املديرون واليت تتمثل فيما يليكفاءة تلك األدوار املعلوماتي

 Monitor :املتابع   .أ

وخارج  داخل  حتدث  اليت  التطورات  متابعة  فرص  له  تتيح  املنظمة  مدير  وظيفة 

من خالل املعلومات اليت حيصل عليها، نتيجة تعامله مع املراسالت الواردة   املنظمة،

وكذ للندوات    لكوالصادرة،  وعقده  املرؤوسني،  سلوك  مبالحظة  قيامه  خالل  من 

  واملؤمترات، واالجتماعات املختلفة.   

 Disseminator :املعلومات  موزع  . ب

إىل املرؤوسني، سواء من    إيصاهلايقوم مدير املنظمة بتوزيع املعلومات اليت يرغب يف  

  خالل التقارير الكتابية، أم إبالغهم �ا شفو�ً.  

  

 
11 . Plunkett, Warren R. & others (2008): Management, op.cite , p.22 
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  Spokesperson :الرمسي املتحدث .ج

حول   املعلومات  بنقل  ويقوم  اخلارجية،  األطراف  مع  املنظمة  �سم  املدير  يتحدث 

املنظمة   أعماهل   اوأهدافهإجناز  صورة   اوطبيعة  إعطاء  �دف  األطراف،  تلك  إىل 

  لدى الغري.  اواضحة عنه

  Decisional Roles القرارية:. األدوار 3- 3- 2

مؤثرة على املنظمة  املنظمة �ختاذ قرارات  تتضمن تلك األدوار اليت تنطوي على قيام مدير  

  :  12املتوافرة لديه، وتتمثل تلك األدوار فيما يليوأنشطة أعماهلا، بناء على املعلومات 

 Entrepreneur :الر�دي  .أ

التسويقية  الفرص  عن  البحث  األعمال  منظمات  مديري  عمل  يشمل  أن  جيب 

فيها،   الدخول  اليت ميكن  العمل، واألسواق اجلديدة  بيئة  املتاحة يف  حماولة  و اجلديدة 

املنتجات، وتنويع  جديدةو   االبتكار  منتجات  آخر  .تقدمي  مبعىن  توافر   ،أي  ينبغي 

 ية ومتيز املنظمة. االستعداد حنو املخاطرة لدى املدير �دف تنم 

   Disturbance Handler :معاجل املعوقات دور  . ب

ومش األداء  معوقات  �ا ميالعمل    كالتعالج  يقوم  اليت  الرئيسة  األدوار  أحد  ثل 

مُ  فاملدير  وخارجها،  األعمال  منظمات  داخل  الصراعات    طالبٌ املديرون  حبل 

 واخلالفات اليت تنشأ بني املرؤوسني اليت تؤثر بصورة مباشرة على األداء. 

مُ  أنه  املش  طالبٌ كما  أو    كالتبعالج  اخلارجية،  واألطراف  املنظمة  بني  تنشأ  اليت 

إذا   اخلارجية،  البيئة  معوقات  مع  للتكيف  السبل  أفضل  إجياد  حماولة  األقل  على 

 ل.  استعصت تلك املعوقات على احل 

 
12 . Meyer, Edgar & others (2007): Contemporary Management, European edition, Mc 

Graw- Hill Companies Inc., London, p.15 
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   Resource Allocator  :خمصص املوارد دور .ج

ويقصد به قيام مدير املنظمة بتوزيع املوارد املتاحة على االستخدامات املختلفة اليت  

واملواز�ت   اجلدولة،  مثل  األنشطة  من  العديد  ذلك  ويتضمن  �ا،  القيام  يتعني 

 التقديرية، وبرجمة أعمال املرؤوسني، وتوزيعهم على تلك األعمال.  

   Negotiator :املفاوض  دور  . د

دير �لتفاوض مع األطراف اخلارجية كالعمالء، اجلهات احلكومية ويتمثل يف قيام امل

 وكذا مع األطراف الداخلية كمديري فروع املنظمة، وذلك ملا فيه صاحل العمل.  

 Skills of Manager. مهارات املدير: 4- 2

املهارة على أ�ا:   األفراد للوصول إىل "  تعّرف  يؤديها  األفعال اليت  جمموعات حمددة من 

قيمة مثينة" هلا  أ�ا    .13نتائج  املعرفة إىل تصرفٍ أي  املرغوب. يُ   القدرة على ترمجة    نتج األداء 

الطاقة اليت يستطيع  "  إىل:تشري    اليت Abilityاإلدارية  وهي بذلك ختتلف عن مفهوم القدرة  

    ." املدير أن يبذهلا لتحقيق أهداف املنظمة بكفاءة وفاعلية

سمح لبعض األفراد من البشر بقدرات ال تتوفر لغريهم موروث يومصدر املهارة قد يكون  

وقد تكتسب املهارات من البيئة املادية واالجتماعية اليت حييا الفرد    منهم.  إرادة دون جهد أو  

نتيجة    فيها. املكتسبة متثل  املهارات  املوجهة حتت    التدريب،  التعليم،  التقليد،وهذه  املمارسة 

 . مدربنيراف خرباء أو معلمني أو إش

حيث ترتكز    الناجح،واملشاهد أن املهارات الفطرية أو املوروثة أقل �ثرياً يف تكوين املدير  

ويتدرب   املدير  يتعلمها  اليت  املكتسبة  القدرات  يف  اإلدارية  حتت    عليها،املهارات  وميارسها 

أداء   ويتحسن  وتتطور  املهارات  تلك  تصقل  مث  ومن  وخربة،  علماً  منه  أكثر  هم  من  إشراف 
 

13 . Boddy, David (2017): Management, op. cite, p. 6 
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تبعاً   حيققها.  لذلك،املدير  اليت  النتائج  الثالثة   وتتميز  األنواع  إىل  اإلدارية  املهارات  وتقسم 

  التالية: 

 Technical Skills الفنية: تاملهارا .1- 4- 2

القدرة على   . 14أداء مهام متخصصة حتتاج إىل خربات احرتافية وكفاءة معينة تشري إىل 

اليت تعد مبثابة جزء من   العديد من األنشطة  الفنية إلجناز  املهارات  املديرين إىل هذه  وحيتاج 

اليومية. اكتساب  مهامهم  التعلم    وميكن  البداية من خالل  الفنية يف  يتم   الرمسي،املهارات  مث 

 الوظيفية.  واملمارساتبعد ذلك صقلها �لتعلم بواسطة التدريب 

احملاسبية   واملفاهيم  املبادئ  اكتسب  املنظمة  يف  احلسا�ت  مدير  وأساليب    واملالية،فمثًال 

  الوظيفة. وتعلم املزيد منها خالل    راسي،الدوإعداد القوائم املالية أثناء التعليم    املايل،التحليل  

   الفنية.فما تعلمه يف الدراسة شكل اخللفية والقاعدة اليت مت عليها تنمية مهارته 

 Human (Behavioral) Skillsاإلنسانية (السلوكية): هارات امل . 2- 4- 2

من   اآلخرين  مع  والتعاون  اجليد  والعمل  الشخصي  التفاعل  على  املدير  قدرة  وتعين 

والرؤساء   والزمالء  اسم    والز�ئن.املرؤوسني  أيضاً  عليها  يطلق  أو   اإلنسانية،املهارات  لذا 

واملدير الذي يتمتع مبهارات اتصالية عالية هو من يستطيع أن   .مهارات التفاعل الشخصي

سلوك   يف  حنو    اآلخرين،يؤثر  دافعيتهم  ويثري  واالستعداد   العمل،وحيمسهم  القدرة  وميلك 

 للتعاون مع الزمالء ملا فيه صاحل العمل. 

منظمات  يف  املديرين  من  العديد  فشل  أن  إىل  الصلة  ذات  الدراسات  إحدى  وتشري 

افتقارهم للمهارات  األعمال يع االتصالية أكثر من  للمهارات  افتقارهم  ود �لدرجة األوىل إىل 

الفنية، فقد عجز هؤالء املديرين عن مد جسور التعاون مع زمالئهم وعجزهم عن التأثري يف  

  مرؤوسيهم. 

 
14 . Schermerhorn, John R. Jr. (2011): Introduction to Management, op.cite, p.21 
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  Conceptual Skills  (الفكرية): دراكيةإلاهارات امل . 3- 4- 2

على رؤية املنظمة كنظام متكامل مرتابط   Cognitive Abilityوهي القدرة املعرفية  

  . 15العالقات بني أجزائه املختلفة 

ويقصد �ا قدرة مدير املنظمة على تفهم وإدراك املشكالت أو املواقف املعقدة وتفتيتها  

فاملشكلة    املؤثرحبيث إذا مت عالج اجلزء    تربطها،إىل أجزاء صغرية للتعرف على العالقات اليت  

 . مهارات حل املشكالتلذا يطلق عليها  احلل.ككل ميكن أن �خذ طريقها إىل 

ج املشكالت يتطلب من املديرين القيام �ختاذ العديد من القرارات ومن املالحظ أن عال

املهارات    املختلفة، البعض  املالئمة   القرارية،هلذا يضيف  القرارات  اختاذ  املدير على  أي قدرة 

) العالقة بني أنواع املهارات واملستو�ت    3،    2ويوضح الشكل (  ويف الوقت املناسب أيضاً.

  .16يالحظ التباين يف هذه املهارات تبعاً الختالف املستو�ت اإلدارية اإلدارية، حيث 

 
  ) العالقة بني أنواع املهارات واملستو�ت اإلدارية   3،  2الشكل (

مديري   يشغلها  اليت  التنظيمية  املستو�ت  بني  عالقة  املهارات    املنظمات،وهناك  وبني 

تبعاً    املطلوبة،اإلدارية   املهارات  تلك  تتباين  التنظيمية.  الختالفحيث  فمديرو   املستو�ت 

بدرجة   إدراكية  مهارات  إىل  حيتاجون  العليا  بدرجة    كبرية،اإلدارة  إنسانية    متوسطة ومهارات 

 
15 . Daft, Richard L. (2010): Management, (9th ed.), Thomson: South – Western, Australia, 

p. 8 
16 . Schermerhorn, John R. Jr. (2011): Introduction to Management, op.cite, p.21 
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فنية   مهارات  إىل  األول  املستوى  مديرو  حيتاج  املقابل  يف  بينما  أقل.  بدرجة  فنية  ومهارات 

  بدرجة أقل نسبياً.  إدراكيةومهارات  متوسطة،تصالية بدرجة ومهارات ا كبرية،بدرجة  

 Managerial Competency اإلدارية: . اجلدارة5- 2

تُعّرف اجلدارة على أ�ا:" جمموعة املعارف واملهارات والسلوكيات واالجتاهات اليت تساهم  

الشخصية"  الفاعلية  تكوين  اليت    .17يف  والقدرات  املهارات  لنشر  وهي  املنظمات  تستخدمها 

أي    .18املوارد بشكل فّعال، ويتمثل هذا النشر يف جمموعة األنظمة واإلجراءات وطرائق العمل 

املؤدي    أ�ا العمل  املرتفع يف  األداء  لتحقيق  توافرها  الواجب  الشخصية  واخلصائص  املهارات 

  للنجاح اإلداري.  

هي جمموعات   Managerial Competenciesوهذا يعين أن اجلدارات اإلدارية  

يف    Effectiveاملعارف واملهارات والسلوكيات واالجتاهات اليت حيتاجها الفرد ليكون فعاًال  

)  1،  2ويوضح اجلدول ( ع من األعمال اإلدارية وضمن أنواع خمتلفة من املنظمات. جمال واس

أنواع املهارات واملهارات الفرعية ووصفها اليت حيتاجها املدير يف عمله ووفقاً للمستوى اإلداري  

  .19الذي يقع فيه املدير

  الوصف  املهارات الفرعية   نوع املهارة  

الفنية  

Technical 

تطبيق املعرفة اليت  

تعلمها الفرد 

والتدريب واخلربات  

 اخلربة الفنية    . أ

Technical Expertise 

لفهم وتوصيل   واملطلوبة  التعليم واخلربة  من خالل  املكتسبة  املهارات 

  التفاصيل الفنية الرئيسية 

 توضيح األهداف والغا�ت   .ب

Clarification of Goals 

and Objectives  

ومبا  متوقع  هو  ما  ضمن  الوحدة  عمل  وجدولة  تنظيم  على  القدرة 

  يتوافق مع املعايري احملددة 

اليومي   حل املشكالت    .ج العمل  يف  الفرج  تواجه  اليت  املشكالت  حل  على  القدرة 

 
17 . Hellreigel, Don & others (2002): Management: a competency – based approach, (9th 

ed.), south – western, Thomson Learning, Australia, p.4 
18 . Boddy, David (2017): Management, op.cite, p. 9 

19.Kreitner, Robert (2009): Management, (11th ed.), Houghton Mifflin Publishing 
Company,p.15 
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من أجل تنظيم  

  املهام بشكل فّعال 

Problem Solving وحتسني التعاون اجلماعي يف مواجهتها  

 التخيل واإلبداع    . د

Imagination & 

Creativity 

وأساليب   طرائق  وتطوير  وتصحيحها  األفكار  توليد  على  القدرة 

  لتحسني اإلنتاجية 

  بناء الفرق

Team 

Building 

االستماع بعناية  

والتواصل بشكل  

واضح لتطوير  

جمموعة عمل أو 

فريق فّعال وخلق  

تنسيق جيد بني  

  أعضائه 

 االستماع لألفكار    .ه

Listening for Insights 

القدرة على   وتعزيز  �لعمل  املرتبطة  والوحدات  الفريق  �نشطة  اإلملام 

  االستمرار يف اإلدارة 

 التوجيه والتدريب    .و

Training & Coaching  

األهداف واملعايري واحملافظة على مهارات الفريق من أجل بلوغ تلبية  

  املستو�ت املستهدفة 

 حل املشكالت كفريق  .ز

Problems Solving as 

Teams  

الدور املهم يف مساعدة الفريق على املسامهة يف تقدمي األفكار املهمة 

  لتحسني األداء 

 التنسيق والتعاون    .ح

Coordinating & 

Cooperating  

ا�موعة  جعل  على  والقدرة  اآلخرين،  مع  للعمل  االستعداد  إظهار 

  واألفراد والوحدات قريبة من املدير 

  القيادة  

Drive 

األهداف   وضع 

واحملافظة على املعايري  

وتقييم األداء لتحقيق  

ضمن   فّعالة  نتائج 

التكلفة  معايري 

وخدمة  واجلودة 

  العمالء

 معايري األداء    .ط

Standards of 

Performance 

بذل اجلهود للمحافظة على معدالت اإلنتاج ضمن املعايري املطلوبة،  

  واالستعداد للعمل واحلفاظ على األهداف والتوجه حنو اإلجنازات

 رقابة التفاصيل    .ي

Control of Details 

  ومعايريه اإلشراف على أداء العمل عن قرب لتحقيق أهداف األداء 

 الطاقة     .ك

Energy 

  إظهار استعداد الفريق والزمالء للعمل وخلق التعاون 

 مواجهة الضغوط   .ل

Exerting Pressure 

حث اآلخرين على األداء من خالل األنشطة والنظر إليها على أ�ا 

  عمل مجاعي وليس سيطرة وهيمنة 

  اليت حيتاجها املدير يف عمله واملهارات الفرعية ووصفها ) أنواع املهارات 1،  2اجلدول (

  ووفقاً للمستوى اإلداري الذي يقع فيه املدير 

األعمال عامل  يف  اإلداري  النجاح  حتقيق  مبكان  السهل  من  ليس  سبق،  ملا  مبجرد   وفقاً 

احلصول على شهادة جامعية يف إدارة األعمال، أو حىت شهادة ممارس هلا. فالنجاح يتطلب 

  : 20فر الكثري من اجلدارات اإلدارية �بعاد متعددة أمهها توا

 
  38، ص 2دار وائل للنشر، عمان، ط ،واألعمال اإلدارة ): 2008طاهر الغاليب ( صاحل، العامري،. 20
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 Communicationالتواصل:   .أ

أي االتصال �آلخرين وتبادل اآلراء والرؤى كتابياً وشفهياً، وحىت الكرتونياً يف الوقت 

  احلايل. 

 Teamworkالعمل اجلماعي:   . ب

العمل   دعم  املسامهة يف  أي  للفريق،  أو كقائد  الفريق،  وحل كعضو ضمن  وقيادته 

  اخلالفات وبناء اإلمجاع وحتقيق التوافق بني أعضاء الفريق. 

 Self-Managementإدارة الذات:  .ج

أي تقييم الذات والسلوكيات يف العمل ووضع معايري لألداء وااللتزامات، وهذا يتمثل  

  يف السلوك األخالقي وتكوين الشخصية املنفتحة، وحتمل املسؤوليات. 

 Leadershipالقيادة:   . د

على   والقدرة  املنشود.  اهلدف  وتوجيههم حنو حتقيق  اآلخرين  التأثري يف  على  القدرة 

  والعمل يف بيئة العوملة.  Human Diversityإدارة التنوع البشري 

 Critical Thinkingالتفكري اإلبداعي:   . ه

خالل   من  يتم  وهذا  إبداعية،  بطرق  املشكالت  وحلول  البدائل  توليد  على  القدرة 

  بغية الوصول إىل احللول اإلبداعية للمشكالت.  قدرة على فهم املواقف وحتليلهاال

 Professionalismاالحرتافية:   .و

التنمية   واستمرارية  الثقة  وبناء  العمال،  لدى  اإلجيابية  االنطباعات  �ستدامة  وتتعلق 

الوظيفية   املسارات  وإدارة  الفردية  املبادرات  وتقدمي   Careerاملهنية، 

Management .  
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 Time Management. إدارة وقت املديرين: 6- 2

االســـتغالل األمثـــل، أو األكثـــر �يت أمهيـــة دراســـة إدارة الوقـــت مـــن منطلـــق كيفيـــة حتقيـــق 

وحنــن حــني نتحــدث عــن  .فعاليــة للوقــت، ولــيس تغيــريه أو تعديلــه أو تطــويره، فهــذا غــري ممكــن

ــر نتحـــدث عـــن اال ــا يف واقـــع األمـ ــتفادةاالســـتغالل األمثـــل للوقـــت، فإننـ ــرية  سـ مـــن املـــوارد البشـ

ون قــادر  مل يكــن املــديرون  فــإذا ،، بكفــاءة وفعاليــةالوقــت املتــاح لــديناضــمن  ديــة واملعلوماتيــةواملا

  إدارة أي شيء آخر. واستطيعفإ�م لن يعلى إدارة الوقت، 

ومن هنا �يت أمهية األخذ �ألســلوب العلمــي يف التعامــل مــع الوقــت واســتخدامه وإدارتــه  

كمــا تــُدار املــوارد األخــرى الــيت متلكهــا املنظمــة، ومــن مث تصــبح إدارة الوقــت إحــدى التطبيقــات 

  .21اإلدارةاملهمة يف جمال 

وإدارة الوقــت �لتعريــف هــي: " عمليــة االســتفادة مــن الوقــت املتــاح واملواهــب الشخصــية 

ــا مـــع احملافظـــة علـــى حتقيـــق  ــة الـــيت نســـعى إليهـــا يف حياتنـ املتـــوفرة لـــدينا لتحقيـــق األهـــداف املهمـ

 .22التوازن بني متطلبات العمل واحلياة اخلاصة، وبني حاجات احلب والروح والعقل "

��ــا:" العمليــة الــيت تــوزع الوقــت بفعاليــة بــني املهــام املختلفــة أيضــاً وتعــرَّف إدارة الوقــت 

  .23جنازها يف الوقت املالئم واحملدد"إ�دف 

ومــن هنـــا خيتلـــف مفهــوم إدارة الوقـــت �خـــتالف األفــراد ودوافعهـــم واحتياجـــا�م وطبيعـــة 

 اً مكتســب اً ويعــد ســلوك الفــرد جتــاه الوقــت ســلوك أخــرى.وظــائفهم، وخيتلــف أيضــاً مــن ثقافــة إىل 

 من البيئة االجتماعية ومن القيم اليت تكونت لديه جتاه التعامل مع الوقت. 

 
  18، منشورات جامعة دمشق، بر�مج املشروعات املتوسطة والصغرية، دمشق، ص إدارة الوقت): 2014. الصرن، رعد (21
 . 295، ص 1دار املعرفة للتنمية البشرية، الر�ض، ط العادات العشر للشخصية الناجحة،): 2001. العقيد، إبراهيم محد ( 22

23. Boone, Louis E. and David L. Kurtz(1992): Management, (4th ed.), Mc Graw -Hill, Inc., 
New York, P.140 
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ــذات ـــــ ــا إدارة الــــ ـــــ ـــــــى أ�ــــ ـــــــت علــــ ــر إىل إدارة الوقــــ ـــــ ــة يُنظــــ ـــــ ـــــــذه الزاويــــ ـــــــن هــــ -Selfومــــ

Management  ونعــين . واحملــددمبــا يكفــل احلصــول علــى النتــائج احملــددة يف الوقــت املتــاح

ــياغتها إلجنـــاز العمـــل املطلـــوب يف ضـــوء بـــ  ذلك توجيـــه القـــدرات الشخصـــية لألفـــراد وإعـــادة صـ

لوقــت لتوجيــه إدارة الفــرد الداخليــة جتــاه األداء املطلــوب وفقــاً أي  �ــا،القواعــد والــنظم املعمــول 

   .24احملدد

يتكون وقت العمل من وقت فعَّال ميثل الوقــت املســتغرق يف إنتــاج الســلعة، أو أداء   هناو 

عمليــة مــا بفــرض ســالمة املواصــفات وطرائــق التشــغيل، وعــدم وجــود أي مصــدر مــن مضــيعات 

الوقت أثناء أداء العملية، �ستثناء أوقات الراحة الرمسية، وهناك الوقت غري الفعَّال الذي ميكن 

  لص منه والذي تتعدد مسبباته.ختفيضه أو التخ

ومفهوم إدارة الوقت من املفاهيم املتكاملة والشاملة الصاحلة ألي زمان ومكان، وأي  

ــري �لعمــل   ــة. فقــد ارتــبط هــذا املفهــوم بشــكل كب عمــل، وأي شــخص وأي جمتمــع، وأي بيئ

  اإلداري. 

  

ــام املـــدير �دواره ــة  إن عـــدم قيـ ــارات الالزمـ يف املنظمـــة علـــى أكمـــل وجـــه، وعـــدم تـــوافر املهـ

لديــه، وعــدم اســتدراك نقــاط الضــعف فيهــا جيعلــه يتوجــه حنــو األعمــال الروتينيــة والتنفيذيــة فقــط 

بعيداً كل البعد عن التفكري واالبداع، أي يقتصــر دوره علــى التنفيــذ، ويتناســى دوره التخطيطــي 

ره أيضــاً يف التطــوير والتغيــري اإلداري كونــه جيهــل هــذه األدوار والتنظيمي والقيادي والرقــايب، ودو 

�لرغم مــن أ�ــا هــي األســاس يف عملــه، واألفضــل لــه يف هــذه احلالــة أن يبقــى يف دوره التنفيــذي 

  بدًال من أن خيسره وخيسر املنظمة.

 
24. DiPipi – Hoy , Caroline & others (2009): effects of time Management instruction on 

Adolescents ability to Self – Manage time in a vocational Setting , The Journal of 
Special Education , Vol.43 , No.3 ,November , PP.145 – 159 
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  الثاينأسئلة واختبارات الفصل 

 True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ   صح  السؤال   رقم السؤال 

     املدير هو الشخص الذي ميارس وظائف اإلدارة األربع    . 1

     مديرو العموم مسؤولون عن أنشطة املنظمة �لكامل    . 2

     يكون املدير الوظيفي مسؤوالً عن أكثر من نشاط داخل املنظمة    . 3

     مديرو اإلدارة العليا هم مديرون تنفيذيون    . 4

     مديرو اإلدارة الوسطى ميدانيون    . 5

     مديرو املستوى األول إشرافيون    . 6

     دور املدير عندما يكون ممثل املنظمة هو من األدوار القرارية    . 7

     من األدوار املعلوماتية للمدير دور املتابع    . 8

     ميارس املدير دور الر�دي كأحد األدوار املعلوماتية    . 9

     �حرتافية املهارات الفنية هي القدرة على أداء مهام متخصصة    .10

     ترتبط املهارات السلوكية مبهارات االتصال    .11

     املهارات اإلدراكية هي مهارات حل املشكالت    .12

     ترتبط اجلدارة اإلدارية �متالك املعرفة فقط   .13

     تعد مهارة االستماع لألفكار ضمن مهارات القيادة   .14

     بفعالية بني املهام املختلفة إدارة الوقت هي العملية اليت توزع الوقت    .15
 

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

  يف أي مستوى من املستو�ت اإلدارية يتم وضع السياسات:. 1

A.  اإلدارة العليا  

B. اإلدارة الوسطى  

C. اإلدارة الدنيا  

D.  كل ما سبق  

 يتم اختاذ القرارات املهيكلة يف مستوى اإلدارة:. 2

A.  االسرتاتيجية  

B.  التكتيكية  

C. التشغيلية  

D.  كل ما سبق  

  أي نوع من املهارات حيتاج إىل خربات احرتافية: . 3

A.  املهارات السلوكية  

B.  املهارات الفنية  

عندما يريد املدير إبالغ موظفيه أمراً هاماً بشكل شفوي  . 4

  فإنه ميارس دور: 

A.  موزع معلومات  
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C.  املهارات اإلدراكية  

D.  املهارات اإلنسانية  

B. خمصص موارد  

C.  متابع  

D. حلقة االتصال  

  هو: إن عدد األدوار القرارية اليت يقوم �ا املدير . 5

A.  أربعة  

B.  مخسة  

C.  ثالثة  

D.  ستة  

  

يف أي مستوى إداري تظهر أمهية مهارات التفاعل . 6

  الشخصي: 

A.  اإلدارة العليا  

B.  اإلدارة الوسطى  

C. اإلدارة الدنيا  

D.  كل ما سبق  

�لعمليات يف أي مستوى إداري يتم اختاذ قرارات تتعلق . 7

  التنفيذية: 

A.  اإلدارة العليا  

B.  اإلدارة الوسطى  

C. اإلدارة الدنيا  

D.  كل ما سبق  

  هي: املهارات اإلدراكية  .8

A.  القدرة على فهم وإدراك املشكالت  

B.  القدرة على التعامل مع املواقف املعقدة  

C.  القدرة على التفكري الصحيح والسليم  

D . كل ما سبق 

  

  دور: عندما يتحدث املدير �سم املنظمة فإنه ميارس . 9

A.  التفاعل الشخصي  

B.  القراري  

C.  املعلومايت  

D.  كل ما سبق  

يف أي مستوى إداري ال يتمتع األفراد بصالحيات .  10

  إدارية: 

A.  اإلدارة العليا  

B. اإلدارة الوسطى  

C.  اإلدارة الدنيا  

D.  كل ما سبق  

أهداف تدل القدرة على التأثري يف اآلخرين إلجناز .  11

  املنظمة على مهارة:

A.  املوضوعية  

B.  املرونة السلوكية  

C. التأثري الشخصي  

D .  القيادة  

  تكتسب املهارات نتيجة: .  12

A.  التعليم  

B.  التدريب  

C.  التقليد  

D . كل ما سبق  

  

أي من النقاط التالية ترتبط بتعريف إدارة الوقت على أ�ا . 13

 إدارة الذات: 

A. توجيه القدرات الشخصية لألفراد  

B.  القدرات الشخصية يف ضوء القواعد  إعادة صياغة

  املعمول �ا

C.  ًتوجيه إدارة الفرد الداخلية جتاه األداء املطلوب وفقا

  للوقت احملدد

D . كل ما سبق  

أي من التعاريف التالية تدل على مفهوم إدارة الوقت: . 14  

A. العالقة املنطقية الرتباط نشاط بنشاط آخر  

B. عملية االستفادة من الوقت املتاح  

C. الفرتة اليت تستغرق يف أداء عملية ما  

D. كل ما سبق  
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    مقالية:  ) أسئلة 3

  عّرف املدير، وحتدث عن طبيعة عمله داخل املنظمة؟  :)1السؤال (

  اشرح كيف ميكن تصنيف املديرين يف املنظمة وفقاً لنوع النشاط واملستو�ت اإلدارية؟ ):2السؤال (

  األساسية للمدير يف املنظمة؟ حتدث عن األدوار  ):3السؤال (

  اشرح املهارات الفنية للمدير؟  ):4السؤال (

  �قش املهارات اإلنسانية للمدير؟  ):5السؤال (

  حتدث عن املهارات اإلدراكية؟ ):6السؤال (

  عّرف اجلدارة اإلدارية وحتدث عن أنواعها، وعالقتها �ملهارات اإلدارية؟ ):7السؤال (

  إدارة وقت املديرين؟حتدث عن ): 8السؤال (

  ) قضا� إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

اخرت إحدى أنواع املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية، وادرس أدوار املديرين فيها واملهارات  

   اليت ميتلكو�ا؟ 
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  تطور الفكر اإلداري :لثالثاالفصل 

Chapter (3): Developing 

Management Thought  
  

 لإلدارة: املدرسة الكالسيكية . 3-1

  نظرية اإلدارة العلمية. . 3-1-1

  نظرية البريوقراطية. . 3-1-2

  نظرية التقسيم اإلداري. . 3-1-3

 : لإلدارةاملدرسة السلوكية . 3-2

  نية. نظرية العالقات اإلنسا. 3-2-1

  نظرية النظام التعاوين. . 3-2-2

 ظرية القرارات. . ن3-2-3

 : لإلدارةاملدرسة احلديثة . 3-3

  النظرية الكمية. . 3-3-1

  نظرية السلوك التنظيمي. . 3-3-2

  نظرية النظم. . 3-3-3

 النظرية املوقفية. . 3-3-4

 نظرية اإلدارة �ألهداف. . 3-4

 . Zنظرية . 3-5

 النظرية الثقافية. . 3-6

 املداخل احلالية واملستقبلية.  .3-7

 واملعاصرة. املقارنة بني وجهات النظر التقليدية . 3-8

  الثالثأسئلة واختبارات الفصل 
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  خرجات واألهداف التعليمية: امل

 فهم املدرسة الكالسيكية لإلدارة ونظر��ا املختلفة (اإلدارة العلمية، البريوقراطية، التقسيم اإلداري).   .أ

 كية لإلدارة ونظر��ا املختلفة (العالقات اإلنسانية، النظام التعاوين، القرارات).فهم املدرسة السلو   .ب

 مناقشة النظر�ت املختلفة للمدرسة احلديثة لإلدارة (الكمية، السلوك التنظيمي، النظم، املوقفية).   .ج

 معرفة املقصود بنظرية اإلدارة �ألهداف.   .د

 يف اإلدارة.  Zمناقشة نظرية   .ه

 الثقافية.  فهم جوانب النظرية  . و

 التعرف على املداخل احلالية واملستقبلية.   . ز

 املقارنة بني وجهات النظر التقليدية واملعاصرة لإلدارة.   .ح

    ملخص الفصل:

  حيث يتناول مفهوم تطور الفكر اإلداري منذ بدا�ت الظهور وحىت وقتنا هذا،    يتناول هذا الفصل

الكالسيكية لإلدارة ونظر��ا   العلم(املدرسة  اإلداريية والبريو اإلدارة  السلوكية )قراطية والتقسيم  ، واملدرسة 

والقرارات(ونظر��ا   التعاوين  والنظام  اإلنسانية  ونظر��ا  )العالقات  احلديثة  واملدرسة  والسلوك (،  الكمية 

ية، يف اإلدارة والنظرية الثقاف  Zومن مث يتناول نظرية اإلدارة �ألهداف ونظرية    ).التنظيمي والنظم واملوقفية

  الية واملستقبلية، وأخرياً املقارنة بني وجهات النظر التقليدية واملعاصرة.واملداخل احل

  كلمات مفتاحية: 

الكالسيكية،   العالقات املدرسة  السلوكية،  املدرسة  اإلداري،  التقسيم  البريوقراطية،  العلمية،  اإلدارة 

احلديث املدرسة  القرارات،  نظرية  التعاوين،  النظام  الكماإلنسانية،  النظرية  نظرية  ة،  التنظيمي،  السلوك  ية، 

  احلالية واملستقبلية. ، النظرية الثقافية، املداخلZالنظم، النظرية املوقفية، اإلدارة �ألهداف، نظرية

  

Classical School, Scientific Management, Bureaucracy, Administrative 
Management, Behavioral School, Human Relations, Cooperative System, 
Decisions Theory, Modern School, Quantitative Theory, Organizational 
Behavior, Systems Theory, Contingency Theory, Management by Objectives 
(MBO), Theory Z, Cultural Theory, Current & Future Approaches. 
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جمموعــة مــن مــدارس دي والعشــرين وائــل القــرن احلــاظهــرت عــرب عقــود القــرن العشــرين وأ

فاملدرســة  الســلوكية،مث املدرســة  الكالســيكية،ونظــر�ت الفكــر التنظيمــي، وكــان أوهلــا املدرســة 

 �ألهــــدافومــــن مث نظريــــة اإلدارة  فاملوقفيــــة، الــــنظم،ومدرســــة  التنظيمــــي، الكميــــة، والســــلوك

املــداخل احلاليــة لدراســة مــن التطــورات و  وأخــرياً ظهــرت جمموعــةالثقافيــة،  والنظريــة Zونظريــة 

  .1اإلداري) مراحل تطور الفكر  1 ،3( الفكر التنظيمي يف املنظمات. ويوضح الشكل 
1890        1900      1910       1920            1930      1940      1950      1960      1970      1980      1990      2000  2015 2025  

  

  اإلداري طور الفكر مراحل ت)  1، 3(الشكل 

   Classical School :لإلدارةالكالسيكية  املدرسة. 1- 3

  التالية: وتقسم إىل النظر�ت 

  Scientific Management Theory العلمية:. نظرية اإلدارة 1- 1- 3

 The Father of Scientificيعد فريدريك �يلور مبثابة أبو اإلدارة العلمية  

Managementوقد عركز    .  املؤسسات  اهتمامه  يف  علمياً  طابعاً  العمل  إعطاء  لى 

العلمية   اإلدارة  التطور لظهور ما يسمى حبركة  الصناعية. لقد أدى   Scientificوالورش 

Management Movement   ،إدارة  وعرفت �سم    وقد بدأت هذه احلركة يف البداية

  Taylor Systemعرفت أيضاً بنظام �يلور    . وقدTask Managementاملهمة  

 
1  . Bateman, Thomas S. & Scott A. Snell (2015): Management: leading and collaborating 

in a competitive world, (11th ed.), McGraw- Hill Companies, Inc., New York, p. 33 

  بدایات 
 لظھور ا

اإلدارة  
 العملیة

  البیروقراطیة 

لوك  الس
 التنظیمي 

 نظریة النظم 

التقسیم  
 اإلداري 

العالقات  
 اإلنسانیة

اإلدارة  
 الكمیة

مداخل   الموقفیة
 متعددة 
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التايلورية  أ العلمية  Taylorismو  اإلدارة  �سم  بعد  فيما  وعرفت   .Scientific 

Management .  

مت   إذا  ومبادئ  قوانني  حيوي  علم  العلمية  اإلدارة  لتحقيق  اتإن  تؤدي  فإ�ا  باعها، 

العناصر   مع  تتعامل  أل�ا  فن  الوقت  نفس  يف  أ�ا  املستفيدة. كما  األطراف  مجيع  مطالب 

. وميكن 1كن الرقابة عليها بشكل كامل، وال ميكن التنبؤ بسلوكها بدقة عالية رية اليت ال ميالبش

  :2حتديد معىن اإلدارة العلمية كما أورده �يلور يف نظريته �لنقاط التالية

  ختتلف اإلدارة العلمية عن التقليدية اليت تعتمد على قواعد تقديرية للخربة السابقة.   .أ

  أعلى رفاهية ألطراف العمل.  دارة هو حتقيقإن اهلدف الرئيسي لإل  . ب

تعتمد اإلدارة العلمية على مجع املعلومات وحتليلها، واستخالص العالقات والقوانني    . ج

  اليت تساعد العامل يف أداء عمله ومهامه. 

  .3)  2،  3(ويتضح مفهوم اإلدارة العلمية من وجهة نظر �يلور يف الشكل 

  

  العلمية  ) مفهوم اإلدارة 2،  3(  الشكل 

 
  . 38درويش مرعي، دار املريخ، الر�ض، ص  مراجعة: القادر،عبد القادر حممد عبد  تعريب:  ،اإلدارةأساسيات ): 1992. ديسلر، جاري (1
، ص ، دار النهضة العربية، بريوت ارة األعمال: األسس واألصول العلمية، مدخل حتليليتنظيم وإد:  )1980(  الشرقاويعمرو، علي  ،  غنامي.  2

36 .  
3  . Pagare, Dinkar: (1990): Business Studies: Principles and Functions of Management, 

Sultan Chand and Sons, New Delhi, P. 53. 
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امل يومياً.   شكلةإن  الفرد  ينتجه  أن  ما جيب  املوضحة �لشكل هي حتديد  األساسية 

ويعترب مقبوًال اقتصاد�ً من وجهة نظره ومن وجهة نظر اإلدارة، حيث كانت السياسة املتبعة 

ا اإلدارة  مبادئ  نشر �يلور كتابه  ولقد  عشوائية،  اإلنتاجية  قياس  يف   Theلعلمية  عملياً 

ific Managementples Of ScientPrinci   ولتحقيق هذه 19111يف عام .

  : 2األفكار �دى �يلور بضرورة تطبيق املبادئ التالية 

التخطيط   . 1 مسؤولية  اإلدارة  تتوىل  حبيث  التنفيذ،  مهام  عن  التخطيط  مهام  فصل 

  وتنظيم العمل ويتوىل األفراد مهام التنفيذ. 

  لطريقة الصحيحة والسليمة. از األعمال �فراد واإلدارة إلجنحتقيق التعاون بني األ . 2

البحث   . 3 على  القائمة  العلمية  �لطرائق  األعمال  ألداء  التقليدية  الطرائق  استبدال 

  والتحليل بدًال من االعتماد على الطريقة االعتباطية واخلربة للقيام بذلك. 

ال . 4 األسلوب  وفق  وتدريبهم  لألفراد  السليم  العلمي  إتقا�م االختيار  �دف    علمي 

  قدرا�م.  للنشاط وتنمية

 Theمما سبق، يتضح لدينا أن �يلور حبث عن الطريقة الوحيدة األحسن    انطالقاً 

Best Way   فرد تعرضت3لكل  لتايلور  العلمية  اإلدارة  نظرية  فإن  األمر  يكن  ومهما   .  

  :4لبعض االنتقادات منها 

ابة آالت مستمرة  وهذا ما جعل األفراد مبث  ،وقت والاعتمد �يلور على دراسة احلركة    .أ

  حاب العمل. خلدمة أص 

 
1.Taylor, Frederick W. (1911): The Principles of Scientific Management, Harper & Bros., 

New York. 
  49ص   عمان،  جمدالوي، دار ،والتطبيقاتاألصول    املعاصرة:اإلدارة ): 2004سنان ( املوسوي،.  2

3.Dessler, Gary& Jean Philip (2008): Managing Now, Houghton Mifflin Company, Boston, 
p.12 

  . 19ص    عمان، ، منشورات املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،  نظر�ت اإلدارة العامة   : ) 1980(  عمار بوحوش،   . 4
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الرتكيز على النواحي العلمية وإمهال النواحي اإلنسانية، مما يزيد يف تعقد املشكالت    . ب

  ألن لإلنسان مشاعر وأحاسيس ال ميكن أن تديرها كيفما تشاء. 

جداً   . ج ضيقة  ختصصات  خللق  يؤدي  للعمل  الدقيقة  املقاييس  حتديد  ميكن  إن  ال   ،

   من قبل ذوي االختصاص. االستفادة منها إال

اإلجراءات    . د على  االعتماد  نتيجة  واألفراد  اإلدارة  واملصادمات بني  املواجهات  خلق 

  املهنية. 

ن كل عمل مرتبط قد حيدث آ�ر عكسية، أل   والرشد، و�لتايل املبالغة يف فكرة الكفاية    . ه 

  رة.م واالنسجام بينهم وبني اإلدابتطور األحداث والظروف ووعي األفراد والتفاه 

ومبادئها  مفاهيمها  تطبيق  يتم  مل  ما  منظمة  أية  يف  العلمية  اإلدارة  وجود  ميكن    ال 

وضرورة أن يتم التغيري يف املوقف العقلي لإلداريني واألفراد، وأن يكون من الواجب التعاون 

مية الصحيحة حمل األوامر ، وضرورة أن حيلوا املعارف العلاإلنتاجاج أكرب قدر ممكن من  إلنت

  . 1رف الفردية واألحكام املبنية على التجارب القدمية اواملع

  Bureaucratic Theory البريوقراطية:نظرية . 3-1-2

ل  وهي شك  املكتب.وتعين �لفرنسية    Bureauإن كلمة بريوقراطية مشتقة من كلمة 

لطة وتسلسل القواعد، واستخدام  تنظيمي قائم على التقسيم الصارم للعمل والتقيد �رمية الس 

  . 2غري الشخصية  طاق اإلشراف الضيق والعالقاتن

أن املؤسسة البريوقراطية   Max Weberاعتقد عامل االجتماع األملاين ماكس ويرب  

لى العناصر البشرية. و�لرغم من من أعظم الوسائل العقالنية لتنفيذ الرقابة السلطوية ع  :هي

 
، ص .1ط  عمان،  والتوزيع،األهلية للنشر    ،التنظيميكالسيكيات اإلدارة والسلوك  ):  1999(  إم إيفانسيفتشجون    يت،مايكل    ماتيسون،.  1

24 .  
  . 135 ذكره، ص مرجع سبق  ،اإلدارة ): 2002طارق (  طه، .2
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يف إدارة ناء عن القيادة البريوقراطية  خصية، إال أنه أقر بعدم االستغاعرتافه �مهية القيادة الش

  .1اجلماهري اليت يتطلبها ا�تمع املعاصر 

املثالية.  البريوقراطية  �لبنية  اخلاصة  املقومات  يضم  بريوقراطياً  مفهوماً  ويرب  وضع  لقد 

اعترب اهلرمي، حيث خيضع  فقد  التدرج  نظام ترتيب  املناصب يتبع  املكتب األدىن   أن تنظيم 

ورقابة   يكلسيطرة  لذلك  نتيجة  األعلى.  مكتب املكتب  فلكل  للعمل.  املنسق  التقسيم  ون 

أساس   على  الواحدة  الدائرة  املوظفني يف  اختيار  ويتم  املسؤوليات،  من  وحمدد  واضح  نطاق 

الفنية. وجيب أن يك املنصب مؤهال�م  للموظف. ويشكل  الرئيسي  الشاغل  ون املكتب هو 

ال مبن حياته  املوظف  التعيني  عملية، ويكون ترفيع  األقدمية يف  على  اليت حققها  ياً  واإلجنازات 

�ملوظف  اخلاصة  واحلياة  الرمسي  النشاط  بني  الفصل  جيب  معاً. كما  أو كليهما   . 2املوظف 

  :3التالية  وتقوم البريوقراطية يف نظر ويرب على األسس

يه، ويتم تشكيل إطارها من إن اإلدارة عملية ذات إطار حمدود وشكل متعارف عل . 1

اخلطوات املرتابطة واملتتابعة ذات النمط الثابت، مهما تغري  إتباع جمموعة من    خالل

  نوع النشاط الذي تتم مزاولته. 

مضمو  . 2 ذو  املتتالية  وخطوا�ا  اإلدارية  العملية  فيه  تدور  الذي  اإلطار  وهذا  إن  ن. 

وظائفها اليت تبدأ يف الغالب  املضمون يتضح من خالل النظر لكيفية �دية املنظمة ل

  لتوجيه وأخرياً الرقابة والتقييم واملتابعة. لتخطيط والتنظيم والقيادة وا�

ختضع مجيع العمليات اإلدارية �موعة من املبادئ والقوانني والقواعد واللوائح العامة   . 3

املنظ اختلفت  واألسس  مهما  القواعد  وجود  ويؤدي  �ا.  احمليطة  الظروف  أو  مات 

  ترشيد القرارات.  نشاطات والوظائف املختلفة إىلننة اليت حتكم العالقات بني الاملق
 

1  . Weber, Max (1947): The Theory of Social and Economic Organizations, Free Press, 
New York. 

 . 23، ص 2إنكلرتا، ط ،جون وايلي وأوالده ليمتد ،املفاهيم األساسية يف علم اإلدارة: ) 1985(الربز  هـ.هنري   إبراهيم،نتو، .  2
    . 63، ص 1، املكتب اجلامعي احلديث، طة يف جمال اإلدارة واإلنتاجالعلوم السلوكي: )1997(حممد مضان ر ، القذايف.  3
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اخلربة  . 4 أفراد على مستوى عاٍل من  العمل إىل وظائف يشغلها  جيب تقسيم أنشطة 

النشاطات املتشا�ة  والكفاءة العملية، وإىل وحدات وأقسام وإدارات حبيث تتجمع  

وا وحدة  أو  للوظائف  فئة  يف  املرتابطة  املتأو  واألقسام  أقسام  يف  ماثلة لوحدات 

  واملتشا�ة يف إدارات. 

والتوجيهات بشكل مفصل وواضح . 5 التعليمات  إعطاء  العمل عن طريق    جيب إدارة 

مع ضرورة وجود توظيف للوظائف ووضع مواصفات لشاغليها، وضرورة أن تتدرج  

للخربة  يف شكل تسلسل هرمي تنظيمي جيد. وأن يتم تقسيم العمل تبعاً    الوظائف

حتدي مع  التخصص  واملومتطلبات  والصالحيات  االختصاصات  مبا د  سؤوليات، 

  يؤدي إىل عمل اجلهاز اإلداري بكفاءة وفعالية. 

  : 1إن من أهم مزا� البريوقراطية ما يلي

  الدقة.  . 1

  السرعة.  . 2

  الوضوح.  . 3

  اخلضوع الكامل للرؤساء.  . 4

  ختفيض التكلفة اإلنسانية واالقتصادية للعمل.  . 5

  بني األفراد.  ختفيض االحتكاك . 6

  �ملستندات. املعرفة الكاملة  . 7

  االستمرار.  . 8

  الوحدة. . 9

 
  . 37، دار غريب، القاهرة، ص تطور الفكر التنظيمي: (د.ت)  علي السلمي،.  1
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ميادين كثرية   البريوقراطي يف  التنظيم  من  الشكل  هذا  تطبيق  على ذلك ميكن  عالوة 

  :1وفقاً للمبادئ التالية 

فال    أشكاهلا إذا قامت على أساس التعينييف أنقى    البريوقراطيةميكن مباشرة السلطة   . 1

املر  عن  ميكن تصور شغل  البريوقراطية  املناصب  أو  أن  اكز  االنتخاب، حيث  طريق 

  نظام العمل.  قرارتخاب جيعل من الصعوبة مبكان استاالن

هام يف   . 2 مبدأ  وهذا  احلر.  االختيار  من  ُميكن  والذي  التعاقد،  طريق  عن  التعيني  يتم 

  ة. البريوقراطية احلديث

بشك  . 3 البريوقراطي  التنظيم  يف  الفنية  املؤهالت  أمهية  املوظف  تزداد  حيتاج  حبيث  واضح  ل 

غم أن هذا ميكن اكتسابه عن طريق اخلربة أكثر من التدريب  ي إىل املعرفة الفنية، ر العموم 

  الرمسي. 

  حيصل املوظف الرمسي على عائد يف شكل مرتب �بت.  . 4

ملكية  ديع . 5 املوظف، وبني  الفصل بني  �ا   مبدأ  املعرتف  املبادئ  اإلنتاج من  عوامل 

  . اإلدارةسواء يف 

  : 2ا يليرية البريوقراطية ملاكس ويرب من أهم االنتقادات املوجهة للنظم إن 

  إمهال الفرد ومعاملته كآلة، وإغفال الطبيعة النفسية واالجتماعية لإلنسان.  . 1

الفر  . 2 بعض  الك  ضياتإن  واخنفاض  اإلمهال  على  تساعد  قد  عليها  مثل  املبنية  فاءة 

  مبدأ الرتقية �ألقدمية. 

حدوث االحنراف عن  تمال  دة احرقابة واإلشراف يؤدي لز�الرتكيز يف تطبيق مبدأ ال . 3

  القواعد والتعليمات. 

 
 . 84، الدار اجلامعية، بريوت، ص اإلدارة العامة: ) 1990(حممد سعيد عبد الفتاح،  .1
  . 89عة حلب، كلية االقتصاد، ص : منشورات جاموظائف اإلدارة: )8991(زكي  حنوش، .2
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املثالية» كما حددها ويرب   . 4 «البريوقراطية  املثايل  التنظيم  تناقض بني خصائص  وجود 

والتدري اخلربة  وفكرة  اهلرمي  التدرج  فكرة  بني  الختيار كالتناقض  ب كأساسات 

  املوظفني. 

  . ارجية يف جناح وفاعلية التنظيمإمهال أثر الظروف والعوامل اخل . 5

أو   واملتطلبات  العناصر  ودراسة  بفحص  احلديثة  للرأمسالية  حتليله  بدأ  ويرب  إن  وأخرياً، 

  الشروط املسبقة اليت تؤدي إىل إمكانية وجودها. وإن النظام البريوقراطي هو العنصر اجلوهري

يُ  الذي  اهليكل  يوفر  الذي  الكفاية، وأن ولّ فهو  عالية من  اليت أقيمت   د درجة  الشروط  كافة 

وُ عليه البريوقراطية  أورو�دَ جِ ا  يف  الرأمسالية    ت  نشأت  مث  ومن  عشر،  اخلامس  القرن  يف 

  .1احلديثة 

 Administrative Managementنظرية التقسيم اإلداري: . 3- 1- 3

بفرنسا، يفكر �جياد جمموعة    1841ولد عام    مهندس فرنسي  فايول، وهوبدأ هنري  

طبيعتها، وقد  كانت  اإلداري داخل املنظمة، أ�ً ميكن أن حتكم وتوجه العمل  من املبادئ اليت  

وقد   .2توصل إىل أن علم اإلدارة ميثل مفهوماً واحداً ميكن تطبيقه على مجيع أنواع املنظمات 

  :3ظمة إىل األنواع التاليةقسم يف كتابه هذا األنشطة اليت متارسها أي من

  تاج والتصنيع.النشاط الفين: ويشمل عمليات اإلن . 1

  عمليات الشراء والبيع واملبادلة. اري: ويشمل النشاط التج . 2

 
1.Wren, Daniel & Arthur G. Bedeian (2009): The Evolution of Management Thought, 

(6th ed.), John Wiley & Sons, Inc., New York, p.228 

 . 17ع الفنية، اإلسكندرية، ص ا شع، مكتبة ومطبعة اإلوظائف اإلدارة): 1998(حممود حنفي  سليمان،.  2
للمعلومات  سلسلة الرضا    ،ووظائفها نظرية يف اإلدارة وممارسا�ا    401دراسة ل   واألعمال:نظر�ت اإلدارة ):  2004رعد حسن (  الصرن،  .  3

  . 61، ص دمشق، حزيران للنشر،)، دار الرضا 191(
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واالستخدام   . 3 وتوفريها  األموال  عن  البحث  عمليات  ويشمل  املايل:  النشاط 

  االقتصادي هلا وحسن االستثمار. 

  ات واحملافظة على سالمة األفراد العاملني. النشاط األمين: ويتعلق حبماية املمتلك . 4

انية واحلسا�ت والتكاليف،  داد امليز مليات وإعويشمل تسجيل الع  النشاط احملاسيب: . 5

  كما أنه يتضمن اإلحصاء. 

  النشاط اإلداري: ويتعلق �لتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق والرقابة.  . 6

ه  (اإلداري)  السادس  النشاط  فايول  اعترب  قدر وقد  �كرب  وأحاطه  األنشطة  أهم  و 

  ناوهلا التايل: ومن أهم املوضوعات اليت ت واالهتمام.ممكن من العناية 

  خصائص اإلدارة والتدريب: أ.

  :1حدد فايول اخلصائص والصفات اليت جيب توافرها يف املديرين كالتايل 

  خصائص جسمية أي الصحة والقوة.  . 1

اسة واحلكم والتقدير الشخصي والقوة  خصائص عقلية، أي القدرة على الفهم والدر  . 2

  العقلية. 

  ء واالبتكار واملهابة. يف حتمل املسؤولية والوال احليوية واحلزم والرغبة    ي خلقية، أ خصائص   . 3

يؤديها  . 4 اليت  �لوظيفة  مباشرة  تتصل  ال  اليت  العام �ألمور  اإلملام  أي  تربوية،  خصائص 

  املدير.

  ملدير. خصائص فنية، ترتبط �لوظيفة اليت يؤديها ا . 5

  عمله بطريقة سليمة. خصائص تتعلق �خلربة والتجربة، وهي �بعة من قيامه ب . 6

 
  . 41دار النهضة العربية، بريوت، ص  :يإدارة األعمال: مدخل وظيف: )1986(مجيل أمحد  توفيق،.  1
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د عالقة عكسية بني الكفاءة اإلدارية والفنية، فكلما ارتفع الفرد يف السلم  حظ وجو وقد ال 

وقَـ  اإلدارية،  الكفاءة  أمهية  ازدادت  بضرورة لّ اإلداري  فقد �دى  لذلك  الفنية.  الكفاءة  أمهية  ت 

  رها بنفس األسلوب. ارة، واعترب أن القدرة اإلدارية كالفنية ميكن تنميتها وتطوي تدريس اإلد 

  ئ اإلدارة عند فايول: بادم  ب.

  :1حدد فايول أربعة عشر مبدأً لإلدارة هي 

  . Division of Workتقسيم العمل  . 1

  . Authorityالسلطة  . 2

  . Disciplineاالنضباط  . 3

  . Unity of Commandوحدة األمر  . 4

  . Unity of Directionوحدة التوجيه  . 5

العامة   . 6 للمصلحة  الفردية  املصلحة   Subordination ofخضوع 

Individual Interest to General Interest .  

  . Remunerationالتعويض  . 7

  . Centralizationاملركزية  . 8

  . Scalar Chainسلسلة التدرج  . 9

  .Orderالرتتيب  .10

  . Equityاملساواة  .11

  . Stability of Personnelاستقرار األفراد  .12

  . Initiativeاملبادأة  .13

 
1.Fayol, Henri (1949): General and industrial management, translated by Constance 

Storrs ISAAC, Pitman and Sons LTD., London, p. 40.  
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  . Espit de corpsروح التعاون  .14

هي جمرد قواعد مرنة قابلة للتطبيق   يست قوانني، وإمناأن هذه املبادئ ل  ار إىلوقد أش

  يف خمتلف املواقف واملنظمات. 

هذا  وترمجة  للمنظمة،  التنظيمي  اهليكل  ورسم  تعريف  فايول  برأي  التنظيم  ويتضمن 

و  واضحة،  أهداف  وأهدافها يف اهليكل يف  لدورها  واضح  مع حتديد  الوظائف  توضيح كافة 

قامة عالقات إنسانية  التنظيمي إ  وضرورة أن يتضمن اهليكل  األهداف العامة للمنظمة.إطار  

لمنظمة جيدة واختاذ القرارات لتحقيق األهداف أو االهتمام بعملية اختيار األفراد الالزمني ل

  :1ظرية من النواحي التاليةوقد انتقدت هذه الن مع ضمان تدريبهم.

فايول يف   . 1 طرحها  اليت  املبادئ  متتاز �مهيإن  عامة  وال تها كشعانظريته  أقل  رات ال 

  أكثر.

  تتوقف صالحية هذه املبادئ على الظروف اليت مير �ا كل بلد.  . 2

ال ميكن فصل املسائل والقضا� اإلدارية عن االعتبارات السياسية اليت تتحكم فيها  . 3

  صاحل. املناسبات وامل

ختتلف نعيشه، و�لتايل فإ�ا    قد تتصادم هذه املبادئ مع الواقع العملي الفعلي الذي . 4

  ا. ل � عن املبادئ املعمو 

إن املبادئ السابقة تتسم �لروتني واجلمود وإعطاء الصالحيات غري احملــدودة للرجــال  . 5

 األقو�ء حبيث متكنهم من فرض هيمنتهم على الضعفاء والتحكم فيهم.

  Behavioral School:  لإلدارةالسلوكية  ملدرسةا. 2- 3

  التالية: ر�ت وتقسم إىل النظ

  

 
  . 25، ص ، مرجع سبق ذكره نظر�ت اإلدارة العامة   ): 1980(عمار  بوحوش،  .  1
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 Human Relations اإلنسانية:رية العالقات ظن. 3-2-1

تعود جذور هذه النظرية إىل إلتون مايو الذي أشرف على التجارب اليت متت يف شركة 

يف مصانع هاوثورن   �لوال�ت املتحدة األمريكية  Western Electricويسرتن إلكرتيك  

Hawthorne  مس لذلك  العشرينات.  يف  �ابشيكاغو  قام  اليت  التجارب   بتجارب  يت 

حيث تعترب هذه التجارب مبثابة بداية حركة    Hawthorne Experimentsهاوثورن  

اإلنسانية   إىل    Human Relations Movementالعالقات  األنظار  لفتت  إذ 

وفتحت آفاقاً جديدة للتفكري يف إدارة األفراد ويف حتقيق  مطالب األفراد النفسية واالجتماعية،

  . 1على السواء  هداف املادية واملعنويةاأل

إجراء   1932إىل عام    1927ولقد تضمنت جتارب هاوثورن اليت امتدت من عام  

  : 2جتارب كثرية من أمهها 

  جتارب اإلضاءة:   .أ

إضاءات خمتلفة،    ويف هذه التجارب مت تعريض جمموعات خمتلفة من العاملني لشدة

من تبني  اإلنتاجية حيث  أثر ذلك على  والن  ومالحظة  الز�دة  أن  قصان يف خالهلا 

  تتماشى مع الز�دة والنقصان يف اإلنتاج. ال معدالت اإلضاءة 

  جتارب غرفة التجميع:   . ب

تناولت هذه التجربة جمموعة من العامالت يف قسم التجميع، حيث مت عزل جمموعة  

د من الباحثني يقومون �عمال املالحظة وجتميع البيا�ت.  صغرية منهن بصحبة عد

التجر   وقد هذه  من خالل  ا�متبني  عامالت  أداء  أن  الصغريةبة  �ثر �ملكانة    وعة 

 
1.   Mayo, E. (1933): The Human Problems of an Industrial Civilization, Macmillan Co., 

New York. 
  . 20، منشورات جامعة دمشق ـ كلية االقتصاد، ص إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي: ) 1995( عد�نحممد  النجار،.  2
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العالية اليت حظيت �ا من اإلدارة كمجموعة مهمة ذات مكانة عالية ومتميزة عن  

  داء.بقية العامالت مما جعلهن يشعرن �لبهجة واالندفاع يف األ

  جتارب غرفة األسالك:  .ج

ة أجور عليهم خط   هم من الذكور. وقد طبقت  إن أعضاء ا�موعة يف هذه التجربة

أن   النتيجة  وكانت  اإلنتاجية،  ز�دة  نتيجة  املكافآت  ز�دة  على  تعتمد  تشجيعية 

اليت   ا�موعة  قبل  من  فيهم  التحكم  يتم  ألنه كان  إنتاجهم  من  يزيدوا  مل  األفراد 

  نتاج كل فرد وبفرض معايري حمددة عليهم. حددت وقيدت إ

  : 1ليةالتاراساته على املبادئ لقد اعتمد مايو يف د

  ة احملددة للكفاءة اإلنتاجية.إن السلوك اإلنساين هو أحد العناصر الرئيس . 1

إن القيادة اإلدارية هي من األمور األساسية املؤثرة يف سلوك األفراد، و�لتايل حتدد   . 2

  كفاء�م. 

  د بعضهم البعض ت وتبادل املعلومات والتفاعل االجتماعي املفتوح بني األفرا إن االتصاال  . 3

وبني  ت وبينهم  رؤسائهم  ع   تطوير  يف  مجيعاً  يف  سهم  يؤثر  إجيايب  بشكل  العمل  القات 

  اإلنتاجية. 

مث   . 4 ومن  اإلنتاجية،  أهداف  لتحقيق  األفضل  األسلوب  هي  الدميقراطية  اإلدارة  إن 

  إلدارة وتفويض السلطة والالمركزية اإلدارية. انتشرت مفاهيم املشاركة يف ا

  :2ار التالية دراسة األفكركز مايو على  ومن �حية أخرى

الف  . 1 لطاقته  طبقاً  تتحدد  الفرد ال  يؤديها  اليت  العمل  لطاقته  يزيول إن كمية  تبعاً  وإمنا  وجية، 

  االجتماعية. 

 
  . 31مرجع سبق ذكره، ص  ،التنظيميتطور الفكر : (د.ت) علي  السلمي،.  1
  . 94مرجع سبق ذكره، ص  ،اإلدارة وظائف : ) 1989(زكي   وش،نح . 2
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  اد وشعورهم �لرضا. تلعب دوراً رئيسياً يف حتفيز األفر  املعنويةإن املكافآت واحلوافز  . 2

�لضرو  . 3 ليس  األعمال  يف  الدقيق  التخصص  التإن  أشكال  أهم  يكون  أن  نظيم  رة 

  الها من حيث اإلنتاجية. كفاءة وأع

وإمنا يسلكون   . 4 اإلدارة وسياسا�ا كأفراد،  العمل، أو جيا�ون  األفراد ال يسلكون  إن 

  �عتبارهم أعضاء يف مجاعات. 

  :1دات التالية وقد تعرضت هذه النظرية إىل االنتقا

س . 1 على  وتؤثر  حترك  اليت  الدوافع  جمموعة  فقطجتاهلت  برتكيزها  األفراد  على   لوك 

  تماعية كمحرك للسلوك. املتغريات االج

التنظيمي . 2 اهليكل  الرمسي هو أساس  التنظيم غري  الرمسي، معتربة أن  التنظيم   جتاهلت 

  مة. لذلك، فإن إلغاء دور التنظيم الرمسي يعين عدم وجود منظمة قائ

مي . 3 و�لتايل  الدراسة،  مشلتهم  الذين  األفراد  عدد  مصداقية حمدودية  يف  الشك  كن 

  ناحية العملية. ال ج اليت مت التوصل إليها منالنتائ

لقد اجتهت لعدم حتديد الفروض أو املتغريات للبحث عن حقائق العالقات بينها وبني   . 4

 اإلنتاجية. 

  Co -Operative System Theory  : نظرية النظام التعاوين   .  2- 2- 3

اً  ، وأكثرها �ثري اإلداري  فكر من أهم نظر�ت ال  Chester Barnardنظرية  د  تع

  إلدارة. وقد ظهرت أفكار هذه النظرية يف كتابني أساسيني له مها: يف ميدان ا

املدير    .أ عام   The Functions of the Executiveوظائف  يف  ونشر 

  للمرة األوىل.  1938

 
  . 41، ص املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، اإلدارة عملية ونظام: ) 1996(  بربر، كامل.  1
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واإلدارة    . ب عام   Organization & Managementالتنظيم  يف  ونشر 

1948 .  

بناء على خربته يفوقد أعد �ر�رد كتا� اهلاتفية. واستخدم يف  ة لال شركته  تصاالت 

تناوله لنظر�ت اإلدارة أحباث علم االجتماع واإلحصاء والعلوم النفسية. فهو يرى أن التنظيم  

ف ميثل وحدة  بذلك  وهو  وهادف.  تعاوين مقصود  أساس  على  من  يقوم  أكرب  نظام  رعية يف 

نظام مفتوح يقوم  : هو�حية أخرى. فالتنظيم إذاً  �حية. كما أنه يضم وحدات أصغر منه من

  الثالثة التالية:  على العناصر

  أ ـ وجود هدف مشرتك جيمع بني األعضاء ويسعون لتحقيقه. 

  بني أعضاء التنظيم. ذات كفاءةب ـ وجود نظام اتصاالت 

  لصادقة للعمل واملسامهة. جـ ـ رغبة أعضاء التنظيم ا

  تالية: وتقوم هذه النظرية على املفاهيم ال

  ـ الفرد:  1

واإلنسان ا  إن  إنسان،  مع  إال  يعيش  أن  ميكن  فال  بطبعه،  اجتماعي  خملوق  إلنسان 

التكيف   القدرة على  له أيضاً  من نظام، وهو شيء حي  الوقت يعد جزءاً  وبنفس  مستقل، 

ارجي، وله القدرة على االستمرار �لرغم من التغريات اليت  وعلى التوازن الداخلي مع العامل اخل

  عنه.  دث داخل ذاته وخارجةحت

أمراً   �عتبارها  أية رسالة  لتقبل  استعداد  على  يكون  ما  غالباً  الفرد  أن  ويقول �ر�رد 

  : 1صادراً إليه إذا توفرت أربعة شروط متتابعة هي 

  ستيعاب الرسالة. اإذا كان قادراً على فهم و   .أ

 
1  . Barnard, Chester I. :( 1968) the Functions of the Executive, Cambridge Mass, Harvard 

University Press, P. 165. 
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  كان يعتقد أن الرسالة تتناقض مع أهداف املنظمة. إذا    . ب

  ية. افه الشخصشى مع أهدقد أ�ا تتمإذا كان يعت  . ج

  إذا كان قادراً من الناحية الذهنية واجلسمانية على مواكبتها.   . د

  ـ التنظيم الرمسي:  2

  إن التنظيم الرمسي من وجهة نظر �ر�رد يتألف من العناصر التالية: 

  ـ اهلدف املشرتك  1

  التصال ـ ا 2

  ـ السلطة وقبوهلا  3

  ـ اختاذ القرارات  4

  ـ التخصص  5

  ـ الرغبة يف العمل  6

  ـ التوجيه واإلشراف 7

التالية، أنّ لُ وخيَ  تبعية املنظمات لتنظيم رمسي أعلى يرتتب عليها    ص �ر�رد إىل النتيجة 

معتم �لتايل  اليت تصبح  التابعة  للمنظمات  احلركة  من حرية  واحلد  التقييد  من  أو  أشكال  دة 

  قاصرة أو �قصة. 

  ـ التنظيم غري الرمسي:  3

تنظيم هناك    يف كل  رمستنظيم  رمسي  حمدد  غري  عقالين  أساس  على  يقوم  فاألول  ي، 

العالقات   على  يعتمد  ألنه  �ائي  ال  وهو  عاطفي  أساس  على  الثاين  يقوم  بينما  ومرسوم، 

ع أو  للطباع  توافق  أساس  على  يقوم  أنه  العاملني. كما  بني  أو الشخصية  مهين  أساس  لى 
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التنظ قوى  والعالقة بني  أو ديين.  متينة، وال ميكأساس عصيب  منهمايم  دون    ن وجود واحد 

  غري الرمسي مفيد ألنه وسيلة حلفظ األفراد يف إطار التنظيم الرمسي.   اآلخر. وإن التنظيم

على لذلك فإن مهمة اإلدارة أن جتعل التنظيم غري الرمسي يعمل يف االجتاه الذي يساعد 

التنظيمان، و  الرمسي حىت ال يتعارض  التنظيم  أهداف  ط جهود يتسبب ذلك يف إحباحتقيق 

  الرمسي يقدم خدماته للتنظيم الرمسي يف ا�االت التالية:  على هذا فإن التنظيم غرياملنظمة. و 

  أ ـ تنمية وتدعيم االتصال بني أعضاء التنظيم.

  ختلفة للتنظيم. ب ـ حتقيق التماسك والرتابط بني األجزاء امل

  م.بني أعضاء التنظي ات وحرية االختيارجـ ـ حتقيق شعور التكامل الشخصي واحرتام الذ

التنظيمي  التوازن  فكرة  لإلدارة  �ر�رد  قدمها  اليت  املسامهات  أهم  ومن 

Organizational Equilibrium إذا كانت التنظيم  مع  يتعاون  الفرد  أن  يرى  فهو   .

وإذا حدث   هلا املختلفة تزيد عن املسامهات اليت يطلب من الفرد تقدميها املغر�ت واحلوافز �شكا 

ذلك  يرفض  عكس  العضو  فإن  معرباً ،  واالشرتاك  يف التعاون  ترتاوح  متعددة  بطرائق  ذلك  عن   

  . 1شد�ا من التذمر واالحتجاج البسيط إىل تقدمي االستقالة وترك العمل 

  Decisions Theory :نظرية القرارات (هربرت ساميون) . 3- 2- 3

ساميون   هربرت  ا  Herbert Simonيعد  املفكرين  الذينمن  وا تقدان   إلداريني 

وال   بعضها،  مع  تتعارض  املبادئ  هذه  إن  وقال  فايول،  �ا  اليت �دى  اإلدارة  مبادئ  بشدة 

اإلداري  السلوك  كتابه  يف  ذلك  أوضح  وقد  عامة.  بصورة  تطبيقها  ميكن 

2Administrative Behaviorنظريته أن مجيع العمليات التنظيمية تدور   . ويرى يف

 
  76دمشق، ص   الدين،منشورات دار عالء  ،اإلداريدليل تطور الفكر ): 2200رعد ( الصرن،.  1

2 . Simon, Herbert A. (1976): Administrative Behavior, Free Press, New York. 
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لك فإنه يرى يجة الختاذ القرارات. لذظيمي ما هو إال نتت وأن السلوك التنحول اختاذ القرارا 

  .1ها من أجل تفهم السلوك التنظيميضرورة معرفة كيفية اختاذ القرارات واملؤثرات اليت حتدد

  وقد عرف ساميون التنظيم �نه: 

  ركب من االتصاالت والعالقات بني جمموعة من األفراد، ومن هذه عبارة عن هيكل م«

واالجتاهات اليت حتكم عملية اً من املعلومات والقيم  ل فرد جانباً كبري العالقات يستمد ك

  . 2»اختاذ القرارات. كما أن التنظيم يتكون من توقعات األعضاء ألنواع السلوك املتبادل

يتكلم عن السلوك اإلداري. فاملدير ال يعىن   ومن خالل هذا التعريف نرى أن ساميون 

التنظيم تدور حول جتة عنه. ومبا أن نظرية   ردود الفعل الناقط، وإمنا ينظر إىل�ختاذ القرار ف

اختاذ القرارات فإنه يرى ضرورة احلد بني اجلوانب الرشيدة وغري الرشيدة. مبعىن أن املدير يتخذ 

  لديه، وتقوم هذه النظرية على العناصر التالية: قرارات على أساس املعلومات املتوفرة 

  قرار:ـ اختاذ ال 1

التنظيم   هيإن  من  أساس  يتكون  على  ويقوم  األفراد  بني  والعالقات  لالتصاالت  كل 

هرمي حبيث يتعلق كل قرار بنشاط معني لتحقيق هدف معني الذي يصبح خطوة أو مرحلة 

  يف حتقيق هدف آخر. 

  ـ البيئة:  2

إال    التنظيم التنظيم لقرارا�م، فإ�م يستمدون معايري وقيم االختبار من  عند اختاذ أعضاء  

  ة.يت حتدد بدائل االختيار املتاحبيئة هي الأن ال

  

 
لية  حممد احلديدي، الدار الدو   ترمجة:  ،اإلداري دروس من مؤسسي ومؤسسات العمل    اإلدارة:أفكار عظيمة يف  ):  1989جاك (  دنكان،.    1

 103القاهرة، ص  والتوزيع،للنشر  
  77  ذكره،، مرجع سبق دليل تطور الفكر اإلداري): 2002رعد ( الصرن،.  2
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  ـ اجلماعة:  3

  إن اختاذ القرارات عمل مجاعي، وال بد من تقسيم العمل وتنسيق اجلهود على هذا األساس. 

  ـ التخصص:  4

  تنظيم �ختاذ القرارات، أما اآلخرون فيتولون التنفيذ. يتخصص أعضاء اإلدارة العليا يف ال

  :لتأثريـ ا 5

حتقيق أهدافه، فال بد من التزام األعضاء �لقرارات املتخذة يف    التنظيم منلكي يتمكن  

ميارس لذلك  العليا.  واالتصال   املستو�ت  الوالء  وخلق  معينة كالسلطة  مؤثرات  التنظيم 

  وغريها.  …والتدريب ووضع معايري الكفاءة

  ـ التوازن: 6

امهات اليت ا ألعضائه واملس املغر�ت اليت يقدمه  إن هدف التنظيم هو حتقيق التوازن بني

  حيصل عليها �ملقابل. 

  إن نظرية اختاذ القرارات تعتمد على حقيقتني أساسيتني مها: 

  أ ـ اجلانب النظري الختاذ القرارات. 

  جتماعي. ب ـ اجلانب العملي الذي يعرب عن الواقع اال

أما املشكالت.  حلل  اإلداريون  يسعى  األول  اجلانب  فإ  ففي  العملي  اجلانب  ن  يف 

املنطقي لكل قرار إداري تتخذه القيادة. واملشكلة األساسية ل األساس  التحليل الدقيق يشك 

املناسبة جلميع   احللول  والعثور على  الفائدة  اخلربة وحتقيق  القرارات قد ال تقوم على  هي أن 

الستيفاملشكالت الوقت  وضيق  سياسية،  اعتبارات  على  أيضاً  تقوم  وإمنا  الدراسات  ،  اء 

  تؤثر على هذه القرارات منها: من العوامل اليت  ل وهناك أيضاً جمموعةوالتحالي
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نوعية  مبعرفة  بيئته  اتصاله مبجتمعه وظروف  من خالل  للفرد  يسمح  الذي  الذكاء:  ـ  أ 

  القرار الذي جيب اختاذه. 

  رتاتيجية: اليت ميكن االعتماد عليها يف كل وضعية معينة. ب ـ رقابة االس

  تطبيقها نظراً ملالءمتها.  ساليب: اليت ميكنختيار الطرائق واألـ اجـ 

  د ـ تنفيذ اخلطط املوضوعة وفقاً لتفاصيل واضحة ودقيقة. 

وداخل   معني.  هدف  لتحقيق  يهدف  أن  متخذ جيب  قرار  أن كل  ساميون  أكد  لقد 

العد هناك  بعضهاالتنظيم  على  إجنازها  يعتمد  حيث  حتقيقها،  الواجب  األهداف  من   يد 

  تداخلة مع بعضها. لة من القرارات املدينا ضمن التنظيم سلسالبعض، وعليه يكون ل

   Modern theory :إلدارةلاحلديثة  املدرسة. 3- 3

  التالية: وتقسم إىل النظر�ت 

   :Quantitative Theoryالنظرية الكمية . 1- 3- 3

هذ دافعةظهرت  قوة  اكتسبت  أ�ا  إال  اخلمسينيات،  أوائل  منذ  النظرية  تطور    ه  مع 

ديثة يف هذا ا�ال يف السنوات األخرية.  وق التكنولوجيا احلواسب اإللكرتونية وتفاستخدام احل

وتقوم هذه احلركة على أساس استخدام الر�ضيات للتعبري عن املشكالت اإلدارية وبناء مناذج 

Models  ليب  هلا التوصل إىل احللول املثلى لتلك املشكالت. وقد تطورت أسايتم من خال

في متعددة  العمليوطرائق  ببحوث  يسمى  هدفها    Operations Researchات  ما 

  .1ترشيد عملية اختاذ القرار اليت تعترب صلب اإلدارة وفقاً ألنصار هذه احلركة 

ال احلرب  خالل  الربيطانيون  العلماء  هم  النظرية  هذه  رواد  ملواجهة إن  الثانية  عاملية 

ماء ات، يضم جمموعة من علكيل فريق حبوث العمليمشكالت احلرب مع األملان. فقد مت تش

 
1 . Bovee, Courtland L. & others (1993): Management, op.cite, p.56 
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طبيعة والعلوم األخرى حلل املشكالت. وتنطوي أفكار هذه النظرية على فكرة  الر�ضيات وال 

مي وبعالقات أن اإلدارة ميكن النظر إليها كعملية منطقية ميكن التعبري عنها بشكل ك  رادهام

و  من خالل  املشكالت  معاجلة  مث ميكن  ومن  يعرب عضع منوذج كمّ ر�ضية.  العالقي  ات  ن 

   .1املشكلة وعلى أساس األهداف املراد الوصول إليها املختلفة اليت متثل متغريات 

و�لرغم من أن النظرية الكمية (الر�ضية) تعترب حديثة نسبياً، إال أ�ا أثبتت فائد�ا يف 

اإل واملجمال  ألهدافه  الدقيق  التحديد  على  مستخدميها  جترب  فهي  ولنطاق  دارة،  شكلة 

شكالت املعقدة املركبة. كما أ�ا أثرت على  دم أداة قوية حلل امل. وال شك يف أ�ا تقاملشكلة 

  إعادة ترتيب مصادر املعلومات وأنظمتها حىت ميكن تقدمي معىن كمي معقول. 

احل  استخدام  تزايد  تعرب ومع  عديدة  مناذج  تطوير  االلكرتونية يصبح �إلمكان  واسب 

عن املشكالت اليت حيتمل أن يواجهها الكثري من املديرين يف الوقت احلاضر، ومن املمكن 

املشروع  أ مبشكالت  مرتبطة  متعددة  بدراسات كمية  القيام  على  اإلداري  قدرة  ز�دة  يضاً 

معدل التضخم النقدي بنسبة سنوية معينة على   واملنظمة. كدراسة اآل�ر االقتصادية الرتفاع

املنظمة، أو دراسة التغريات احملتملة يف نسب العمالة يف جماالت خمتلفة من العمل سنو�ً. وأثر 

  هذا التغري على توافر املواد البشرية وتكاليفها. 

كما ساعدت احلواسب اإللكرتونية على تنوع النماذج املستخدمة يف اختاذ القرارات  

والنماذج   Inventory Models Controlلنماذج اخلاصة �لرقابة على املخزون  كا

للقرار   اخلطية    Statistical Modelsاإلحصائية   Linearوالربجمة 

Programming   حل يف  تستخدم  حيث  تطبيقها  جماالت  اتساع  إىل  أدت  وقد 

  .2خرى املعقدة مشكالت التسويق واإلنتاج واملشرت�ت والتمويل واألفراد واملشكالت األ

 
 . 35، ص 3 منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد، ط دارة،اإلوظائف : ) 2000(عواد يونس   كاسر،  املنصور،.  1
  . 112ص   منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد،، املدخل إىل إدارة األعمال ):1988(�د� ، أيوب .  2
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احللول   وتقدمي  املشكالت  معاجلة  يف  احلديث  األسلوب  هذا  أن  فيه  شك  ال  ومما 

يستطيع أن يقدم إمكانية واسعة للمقارنة بني احللول البديلة املتعددة بصورة أسهل بكثري من 

والداللة  �لوضوح  تتميز  الكمية  الر�ضية  الطرق  أن  اعتبار  على  املعروفة  العادية  الطريقة 

  واضحة على ظواهر األمور. ال

العاملية الثانية بدأ علماء حبوث العمليات يف تطبيق هذا املنهج يف حل   وبعد احلرب 

كانت هذه النظرية   1965، ومع بداية عام  1955املشكالت التشغيلية وذلك حبلول عام  

ري  واسعة االنتشار والتطبيق. و�لرغم من أن حبوث العمليات ساعدت املديرين يف حل الكث

من املشكالت خاصة تلك اليت حتتوي على العديد من املتغريات مما أدى إىل ارتفاع فاعلية 

األداء اإلداري إال أن هناك بعض املتغريات اليت من الصعوبة مبكان ترمجتها عدد�ً أو وضعها 

العمل عن  الرضا  أو  للعاملني،  املعنوية  الروح  مثل  ر�ضية  معادالت  العوامل    ،يف  من  وكثري 

وبصورة   ،بيئية اخلارجية كالعادات والتقاليد وغريها من العوامل اليت تؤثر بصورة مباشرة أحيا�ً لا

  .1غري مباشرة يف كثري من األحيان على أداء املنظمات 

   Organizational Behavior  التنظيمي:السلوك  ة. نظري2- 3- 3

فاعل بينه وبني  تالارتكز على فكرة أساسية مفادها أن فاعلية الفرد تتحقق من خالل  

ينتمي   اليت  العالقات بني    إليها،ا�موعة  إىل جانب �كيد  أيضاً.  التنظيمية  العمليات  ومع 

يرغبون   واملديرين،األفراد   األفراد  وإن  املنظمة.  أهداف  من أجل حتقيق  يعملون مجيعاً  وإ�م 

  وميكن حتقيق قدراً من الرقابة الذاتية على أنفسهم.  �لعمل،

ه فاعلية    ذالقد ساهم  التنظيمي يف ز�دة  الفكر  تطور  من  وحتقيق    املشاركة،اإلجتاه 

املبادرات    أكرب،استقاللية   ز�دة    والتحد�ت،وتشجيع  تؤكد  اليت  األعمال   األداء وإغناء 

 
1. Smith, Mike (2007): Fundamentals of Management, Mc Graw –Hill Companies, Inc., 

London, p.36 
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أن بعض املداخل اليت بنيت   االجتاه،�مهية تنمية املوارد البشرية. ويؤخذ على هذا    واالعرتاف

السلوك نظر�ت  يف  ا  عليها  والتقانة  البيئة  مثل  املوقفية  العوامل  بعض  أمهلت  لتنظيمي 

  .1املنظمات 

  Systems Theory :نظرية النظم. 3- 3- 3

وغريه من علماء    Von Bertalenffyمنت هذه النظرية من قبل فون بري� النفي  

البيولوجيا، وذلك على اعتبار أن الكثري من الصفات واخلصائص تناسب الكائن احلي. فمن 

سهولة مبكان اكتشاف التماثل اجلزئي بني الكائنات احلية والتنظيمات االجتماعية، أي أن  لا

ويعرَّف  هناك تشابه ملموس بني تنظيم اجلسم البشري، وشكل املنظمة اليت يوجدها اإلنسان.

  على أنه:  Systemالنظام 

بعضها بني  العالقات  تتداخل  اليت  الفرعية  النظم  أو  األجزاء  من  وبني    ، «جمموعة 

اليت   األهداف  حتقيق  يف  اآلخر  على  منها  جزء  يعتمد كل  واليت  نظمها،  الذي  النظام 

  .2النظام الكلي» يسعى إليها 

  :3ووفقاً للتعريف السابق فإن النظام يتكون من العناصر التالية 

  Inputs :أ ـ املدخالت

  عملية اإلنتاجيةلالزمة لل ا وهي عبارة عن املوارد والعناصر اليت تشكل املادة األساسية  

وعناصر البيئة اليت تؤثر يف بناء التنظيم وحتديد األهداف واالسرتاتيجيات والسياسات، وميكن 

  تصنيف املدخالت ضمن األنواع التالية: 

  أ ـ موارد مادية. 

 
1 . Bateman, Thomas S. & Scott A. Snell (2015): Management, op.cite,p.38 
2 . Hellreigel, Don & others (2002): Management, op.cite, p.57 
3  . Kinicki, Angelo & Brain K. Williams (2016): Management: a practical introduction, 

(7th ed.), Mc Graw – Hill Companies, Inc., New York, p.56 
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  ب ـ موارد بشرية. 

  Processesالعمليات: ب ـ 

الت العمليات  اليت تساعد علىحويقصد �ا كافة  العناصر �لشكل تغيري طبيع  ويلية  ة 

اإلدارية  الوظائف  اإلطار  والذي مت حتديده يف شكل خمرجات، ويدخل يف هذا  واملضمون، 

  ويل. حاليت لديها سلطة القرار لتنفيذ عملية الت

  Outputs :جـ ـ املخرجات

ويلية. وعادة ما �خذ يف املنظمات شكل سلعة حوهي النتائج املرتتبة على العملية الت

  دمة. خأو 

  Feed Back :لتغذية العكسيةد ـ ا

عبارة عن تدفق املعلومات املرتدة بني املنظمة والبيئة، أو بني البيئة واملنظمة، ويوضح 

  ) عناصر النظام.  3، 3( الشكل 

  ) عناصر النظام   3، 3(  الشكل 

  وتقسم هذه النظرية النظم إىل نوعني: 

  لبيئة احمليطة. تفاعل مع اتوهذه النظم ال Closed Systems :أ ـ نظم مغلقة

وهذه النظم تتفاعل وتؤثر وتتأثر �لبيئة احمليطة.  Open Systems  :ب ـ نظم مفتوحة

ومن أمثلتها املنظمات اليت تعد مبثابة تفاعل ديناميكي مع البيئة اخلارجية، وهذا التفاعل يتم يف  

  مجيع األجزاء الداخلية املؤلفة للنظام. 

 املخرجات  عملية التحويل املدخالت 

 التغذية العكسية
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الن النظم جيب  إليها بصظوعند حتليل  العالقات  ر  فهم  ورة كلية أو مشولية حىت ميكن 

ميكن االسرتشاد عند    Hopkinsاملتبادلة والتأثري بني أجزائها املختلفة. وطبقاً لوجهة نظر  

  حتليل النظام بصورته الكلية �لتايل: 

  أ ـ توجيه عملية التحليل إىل الكل أوًال، مث القيام بعملية حتليل األجزاء. 

ـ إن التك صر احلاسم يف حتليل الكل. ويعين مشول التحليل للعالقات  مل هو العناب 

  املتبادلة أو املتداخلة لألجزاء داخل الكل. 

يف عالقتها   اً حرجّ مُ   جـ ـ إن أي عملية تغيري أو حتويل يف أي جزء جيب إعطائها وز�ً 

  �ألثر املتوقع على كل جزء من األجزاء األخرى للنظام. 

  له دور معني لكي يستطيع النظام حتقيق هدفه.  نظاملد ـ إن كل جزء من أجزاء ا

  على موقعه يف النظام ككل. كل جزء   ةووظيفعمل  يتوقفهـ ـ 

  و ـ تبدأ مجيع عمليات التحليل يف ظل تواجد النظام ككل. 

تتمثل الفائدة األساسية هلذه النظرية يف أ�ا جترب املديرون على النظر إىل التنظيم �عتباره  

فهي  مًال ووااكًال متك لتحقيق األهداف. و�لتايل  تتفاعل مع بعضها  من أجزاء  مكو�ً  حداً 

ـ الجتعلهم ينظرون إىل   تنظيم كشبكة معلومات متدفقة داخلية وخارجية تتعلق �لبيئة احمليطة 

القرار   اختاذ  من  متكنهم  اليت  �ملعلومات  اإلدارية  املستو�ت  يف كافة  القرارات  متخذي  ومتد 

  .1عية اليت تعمل جتاه هدف التنظيمذاً �العتبار ظروف كافة النظم الفر فاءة، آخكاإلداري ب

  ا�االت التالية: يف د نتقَ وبرغم ذلك فإن هذه النظرية تُ 

األمر   ،أ ـ إن البساطة فيها أفقد�ا قيمتها ألن مجيع الظواهر ميكن النظر إليها كنظام 

  . لياً امن أدوات التحليل املستخدمة ح اً الذي ال يضيف كثري 

 
1. Kast, Fremont E. & James E. Rosenzweig (1972): General Systems Theory: 

application for organization and Management, Academy of Management Journal, 
December, pp.447-465 
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ب ـ صعوبة حتديد عناصر النظام خاصة ما هو �فع وما هو ضار، أو ما يسهم به يف  

  حتقيق األهداف، أو ما يعوق هذا اإلسهام. 

تفصل   اليت  احلدود  وكذلك  احمليطة،  والبيئة  النظام  بني  العالقة  حتديد  صعوبة  ـ  جـ 

  بينهما.

تنظر إىل الظواهر بطريقة   �او ـ يؤخذ على هذه النظرية امليل الشديد حنو التجريد، أل

  وكما ينظر إليها بطريقة مثالية فضًال عن النظر إليها بطريقة كلية.  ةصرف

الكليات   أساس  على  ليس  بينها  فيما  والتفاعل  املنظمات  إىل  تنظر  النظم  نظرية  إن 

فقط، بل على أساس اجلزئيات أيضاً، ضمن نظام عام متكامل متفاعل، حيث أن أي قرار 

أبإداري ال البيئة د  اليت حتدث يف  املتخذة ضمنه، و�لتغريات  القرارات  بكافة  ويتأثر  يؤثر  ن 

  احمليطة به. 

  Contingency Theory :النظرية املوقفية  . 4- 3- 3

واألحباث يف  الدراسات  تعددت  أن  بعد  السبعينات،  بداية  النظرية منذ  هذه  ظهرت 

يئية والتكنولوجية والقيم االجتماعية الب  هذا ا�ال. وقد أكدت هذه الدراسات أمهية املتغريات

تطبيق  لوجوب  ودعت  املنظمة  املتبع يف  العمل  وأسلوب  اإلداري  التنظيم  طبيعة  على  وأثرها 

املبادئ واملفاهيم اإلدارية بشكل يتالءم مع الظروف اليت متر �ا املنظمة. وهذا يعين أنه ليس  

أو   املنظمات،  أنواع  لكافة  املنظمة يف مراحل تطورها  ىت  حهناك منهج إداري يصلح  لنفس 

املختلفة، وإمنا جيب أن ختتار املنهج واألسلوب الذي يتالءم مع طبيعة احلالة أو املرحلة اليت  

  .1متر �ا هذه املنظمة 

 
1 . Meyer, Edgar & others (2007): Contemporary Management, op.cite ,p.54 
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اليت استطاعت    Joan Woodwardورد  وود  وان ومن أشهر رواد هذه النظرية ج

الذين سارعو  الباحثني  الكثري من  تلهم  االجتاه، وبدأت �لفعل إىل   ا�فكارها أن  تفنيد هذا   

  .1مدرسة جديدة ونظرية حديثة يف اإلدارة

يف  اإلداري  العمل  لتأدية  مثلى  واحدة  طريقة  وجود  فكرة  �مل  النظرية  هذه  إن 

ما ميكن اعتباره أفضل طريقة للعمل يف أحد املنظمات    أن التخطيط والتنظيم والرقابة. وتؤكد  

ت األخرى. أي أن يتم ممارسة العملية اإلدارية اعتماداً على  ظمانقد ال يكون �جحاً يف امل

  حالة وظروف املنظمة. 

يف   �خذون  النظرية  هذه  ويطبقون  ميارسون  الذين  املديرين  معظم  إن  الواقع  ويف 

أن   احملتمل  من  ولكن  اإلدارية.  لواجبا�م  �ديتهم  عند  املعنية  احلالة  بعض   يهملوااعتبارهم 

ما اكتسبوا مزيداً من املعرفة خبصوص هذه العوامل املهملة، واليت جيب  فكل  العوامل املوقفية.

املدير أكثر   اإلدارة ستزداد وسيكون  فإن كفاءة  اإلعتبار �لنسبة ملوقف معني،  أخذها بعني 

قدرة على القيام بعمله اإلداري بدرجة من التأكد أكرب مما هو متاح حالياً أو مع ز�دة املعرفة 

لنفسية واالجتماعية والفنية للمواقف املختلفة، فإن النظرية املوقفية ستقدم  ف او اخلاصة �لظر 

  .2الكثري لإلدارة سواء من الناحية العملية أم النظرية 

  إن العرض السابق يؤكد لنا أن هذه النظرية تقوم على األسس واملفاهيم التالية: 

  ـ ليس هناك طريقة واحدة ميكن إتباعها يف اإلدارة.  1

ملمارسات اإلدارية جيب أن تتماشى مع املهام املختلفة اليت يقوم �ا األفراد مع البيئة ن اإـ    2

  اخلارجية، ومع حاجات األفراد يف املنظمة. 

 
1.Woodward, J. (1965): Industrial Organization: theory and Practice, Oxford University 

Press, London. 
2 . Rue, Leslie w. & Lloyd L. Byars (2009): Management, op.cite, ;p.34 
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ـ إ�ا متثل حتد�ً ملقدرة املديرين التحليلية والقدرة على رؤية الذات والبيئة �نواع خمتلفة من    3

  وتنمية الشخصيات.ير و الظروف واملواقف وهذا هو الطريق لتط

ـ إن التنظيم نظام مفتوح يتكون من نظم فرعية خمتلفة يتفاعل بعضها مع بعض، وترتبط   4

  مع البيئة اخلارجية بعالقات متشابكة. 

  ـ يتكون التنظيم من ثالثة نظم فرعية هي: 5

  أي إنتاج سلع وخدمات التنظيم. الفين،أ ـ النظام الفرعي 

  أي تنسيق العالقات الداخلية للتنظيم.ي، مب ـ النظام الفرعي التنظي

  جـ ـ النظام الفرعي املؤسس، أي تنسيق العالقات اخلارجية مع البيئة.

  ـ إن الفوائد اليت حتققها هذه النظرية هي:  6

  أ ـ الوقوف موقف الناقد من فكرة أن هناك طريقة أو أسلو�ً واحداً أمثل يف اإلدارة. 

  مجيع املمارسات اإلدارية. يف ةب ـ تطبيق فكرة السبب والنتيج

  جـ ـ التزود بوجهات عمل حتدد أكثر األساليب اإلدارية مالءمة لظروف معينة. 

إن النظرية املوقفية تعطي قدراً غري حمدود من احلرية للمدير يف التفكري والتصرف، غري  

الك لتقدمي  للمديرين  الفرصة  إعطاء  يف  مباشرة  غري  أو  مباشرة  بطريقة  تسهم  من ري  ثأ�ا 

  اإلعتذارات أو املربرات وراء أي حالة من حاالت الفشل. 

  Management by Objectives :نظرية اإلدارة �ألهداف. 4- 3

دراكر   بيرت  اإلداري  الكاتب  إىل  النظرية  هلذه  التارخيية  اجلذور   .Peter Fتعود 

Drucker    حيث يقول: «إن كل عضو يف منشأة األعمال يسهم بشيء    1954يف عام

تعمل و   ،تلفخم أن  عام، كما جيب  مشرتك  هدف  أجل  من  �إلسهام  القيام  اجلميع  على 

ال و جهودهم يف نفس االجتاه، وأن تتالءم إسهاما�م مع بعضها النتاج «كل» كامل شامل،  



96 
 

وتتضمن عناصر جناح    .1توجد فيه ثغرات أو احتكاكات أو ازدواج غري مطلوب يف ا�هود» 

  : 2اليةتاإلدارة �ألهداف ال

  ـ إيقاف التجميد 1

  ـ التأكيد على التغيري  2

  ـ قبول اجلانب اإلنساين  3

  ـ تعظيم قيمة املعلومات  4

  ـ التأكيد اجلماعي  5

  ـ التأكيد على الفاعلية  6

  ـ التأكيد على املواقف املناسبة  7

  ـ إختيار نقطة بداية مناسبة 8

  ـ حتديد املعدل املناسب للتغيري  9

  مة ئل املالئاـ اختيار الوس 10

  :3والفوائد اليت ميكن أن تقدمها هذه النظرية للمنظمة هي 

  ـ اعتبار الفاعلية اإلدارية كقيمة مركزية.  1

  ـ تركيز اجلهود اإلدارية  2

  ـ تسهيل جهود التنسيق.  3

  ـ احلصول على األر�ح احملتملة (املتوقعة).  4

  ـ احلصول على معيار ملكافآت اهلدف.  5

 
�د�    مجة: اللواء حممد عبد الكرمي، مراجعة: أ. د.ر ت،  اإلدارة: املهام، املسؤوليات، التطبيقات، اجلزء الثاين، املدير:  )1996(  بيرت  دراكر،.    1

  . 67، ص 1اهلادي، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 
2  . Reddin, W. J. :( 1971) effective Management by Objectives: The 3 - D Method of 

MBO, TATA Mc Graw-Hill Publishing Co. LTD, Bombay, P. 123. 
3 . Reddin, W. J. :( 1971) effective Management by Objectives, op. cite, P. 199. 
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  التقدم.  ـ حتديد جماالت 6

  ـ حتديد احلاجة للتنمية والتطوير.  7

  ـ تسهيل عمليات التغيري.  8

  وتفشل نظرية اإلدارة �ألهداف بتأثري األسباب التالية: 

  ـ فقدان االلتزام.  1

  ـ عدم االعتماد على مديري اإلدارة العليا.  2

  ـ الطرائق الرديئة للتطبيق.  3

  ـ املساعدة والتدريب القليل.  4

  تابعة. ملـ فقدان ا 5

  ـ مناولة األهداف من قبل املرؤوسني فقط.  6

  ـ فقدان األهداف اإلبداعية.  7

  ـ السياسة الصعبة لإلدارة العليا.  8

  ـ اإلفراط يف توكيد التقييم. 9

  ـ جعل هذا األسلوب ميكانيكياً.  10

يف   املدراء  ألن  وذلك  خاصة،  وأدوات  جهداً كبرياً  تتطلب  �ألهداف  اإلدارة  إن 

العمل بطبيعته ال يتوجه  تاملنظما العكس جند أن  جتاه هدف مشرتك، بل على  تلقائياً  ون 

للغالبية  �لنسبة  التخصصي  العمل  يف  التوجيه،  يف  للخطأ  قوية  عوامل  ثالثة  على  حيتوي 

العظمى من املدراء، ويف اهليكل التسلسلي لإلدارة، ويف اخلالفات يف الرؤية والعمل، وكذلك 

  .1ارة و�ت اإلدتاالنعزال يف خمتلف مس

 
  . 184، ص 1، مكتبة جرير، الر�ض، ط ممارسة اإلدارة : ) 1998( فبيرت  دراكر،.  1
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  The Theory Z: Zنظرية  . 5- 3

الذي   الضخم  االقتصادي  النجاح  بعد  نإن  اليا�نية  الشركات  من  العديد  به  عمت 

احلرب العاملية الثانية جلب انتباه عاملي ملمارسا�ا اإلدارية. فالعلماء اإلداريون درسوا اإلدارة 

اليا�نية عن املداخل األمريكية املنظمات    اليا�نية، وحدود اخلصائص املؤكدة اليت ختتلف فيها

التقليدية. ففي التعابري العامة شجع املديرون اليا�نيون املشاركة األكرب للعمال يف اختاذ القرار  

وز�دة االهتمام �لوجود الشخصي للعمال، ووضع �كيد كبري على جودة سلعهم وخدما�م.  

العليا    سهلتوقد   القر اإلدارة  من كو�ااالختاذ  أكثر  تدفق    ر  توكيد  ومت  لألوامر.  ُمصدرة 

خالل   من  اليا�نية  املنظمات  وصفت  وقد  األعلى.  إىل  األسفل  من  واملبادرات  املعلومات 

  . 1استخدام زمن احلياة واملسارات الوظيفية غري املتخصصة للعمال

اليا�نيني من  تعلمها  ميكن  اليت  الدروس  من  الكثري  هناك  الواقع  ط   ،ويف  ر  وَّ فقد 

William Ouchi    نظرية املسماة  النظرية    Zالنظرية  هذه  حتاول  حيث  اإلدارة،  يف 

يف تُ   البحث  النظرية  وهذه  واألمريكية.  اليا�نية  اإلدارية  املمارسات  التوكيد  وحّ تكامل  د 

البطيء  والتقييم  اجلماعي  القرار  الختاذ  اليا�ين  التوكيد  مع  الشخصية  للمسؤولية  األمريكي 

  مثل طول مدة االستخدام   Ouchiل، وعوامل أخرى ينصح �ا  هتمام �لعما والرتقية واال

وخصائص املسار الوظيفي، ومتثيل التسوية والعمل الوسط من املمارسات اليا�نية واألمريكية  

الشكل   ويلخص  مع    4،  3(  التقليدية.  التقليدية  واألمريكية  اليا�نية  املنظمات  مقارنة   (

  . Z2منوذج تنظيم نظرية 

 
1  .Rue, Leslie W., and Lioyd L. Byars (2000): Management: Skills and Application (8th 

ed.), Mc Graw-Hill, Boston, P. 35. 
ترمجة: حسن حممد �سني، مراجعة د. رحبي حممد احلسن، معهد اإلدارة    .Zذج اليا�ين يف اإلدارة: نظرية  النمو :  ) 1995(وليم ج  ،أوشي  .  2

  . 81العامة، الر�ض، ص 
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  ) مقارنة املنظمات اليا�نية    4،  3(الشكل 

  . Zواألمريكية التقليدية مع منوذج تنظيم نظرية 

  The Cultural Theoryالثقافية:  ةالنظري .6- 3

يرى البعض أن مفتاح النجاح يف أي تنظيم يتمثل �لثقافة السائدة فيه. فثقافة املنظمة  

لى نظام من القيم املشرتكة اليت حتدد ما جيب عمله، وكيف م أو حتتوي عا ظهي عبارة عن ن

ونظم   التنظيمي  اهليكل  ويتكون  األفراد،  يتعامل  أساسها  على  واليت  العمل،  إجناز  ميكن 

  اليت تشكل وتكون املعايري واألمناط السلوكية يف املنظمة.  …الرقابة

نظ الثقافية    النظريةتركز   األول على  أساسها  واملعا  مايف  املكونة  القيم  والسلوكيات  يري 

الفرد يتحدد من واقع معتقداته وتوقعاته، وأن أي حماولة لدراسة وفهم أي  للتنظيم. فسلوك 

  .1منظمة البد وأن تكون من منطلق حتليل القيم واملعايري احملددة لتوقعات األفراد فيها 

 
1  . McGrath, James & Bob Bates (2017): The Little Book of big Management Theories 

and how to use them,(2nd ed.), Pearson Education LTD., Harlow, p.117 
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  Future and Current Approach واملستقبلية:املداخل احلالية . 7- 3

حتســني وتطــور مهنــة  وتســاهم يف الظهــور،ت املداخل املعاصرة لــإلدارة تســتمر يف ال زال

اإلدارة يف املنظمــــات. ففــــي الثمانينيــــات ظهــــرت حركــــة جديــــدة دعيــــت �ســــم حركــــة اجلــــودة 

Quality Movement  ــال ــة واســـرتاتيجيات األعمـ ــر جديـــدة للمنافسـ ووجهـــات نظـ

Business Strategy  تميــزلاوالرتكيــز علــى Focus on Excellence  واهتمــام

  والز�ئن. متزايد �ألفراد مبا فيهم العمال 

ــان  ويف ــددة كـ ــات متعـ ــة إجتاهـ ــات اإلداريـ ــر�ت واملمارسـ ــرزت النظـ ــعينيات أفـ عقـــد التسـ

 Knowledgeوإدارة املعرفــة  Learned organizationأمههــا املنظمــة املتعلمــة 

Management  والتنــــــــوع الثقــــــــايفCultural Diversity ريــــــــة البيئيــــــــة والنظ

Environmental Management.  وقد ساعدت هذه املداخل يف بناء منظمــات

  .1ذات قدرة كبرية على املنافسة والبقاء يف ميدان األعمال ومتينة،أعمال قوية 

 . املقارنة بني وجهات النظر التقليدية واملعاصرة: 3-8

  يلي: لنا ما بّني تَ  من خالل عرضنا لنظر�ت تطور الفكر التنظيمي

فــال يــزال الــبعض حــىت  مميــز،إن كــل نظريــة تعكــس مــدخًال معينــاً يتســم �جتــاه فكــري  . 1

 وآخر يفضل السلوكية وهكذا. العلمية،اآلن يرغب بتطبيق اإلدارة 

ــار واهتمامــــات  . 2 ــة عــــن أفكــ ــا، متمــــثالً عــــّربت كــــل نظريــ ــة أو  روادهــ ذلــــك يف اإلنتاجيــ

 .كاجلوانب السلوكية أو الكمية أوغري ذل

و�لرغم من ِقدم بعضها يف الوقت  نظرية،اإلنتقادات اليت تعرضت هلا كل �لرغم من  . 3

 احلايل، إال أن ذلك ال ينفي أمهيتها ومسامهتها الفعالة يف تطور الفكر التنظيمي.

 
1 . Smith, Ken G. & Michael A. Hill (2005): Great Minds in Management: the process of 

theory development, Oxford University Press, Oxford. 
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ــة  . 4 ــر العمليــ ــدخًال متكــــامالً يفســ ــدم مــ ــابقة ال يقــ ــر�ت الســ ــدارس والنظــ إن أ�ً مــــن املــ

 املختلفة. اهالتنظيمية جبوانبها وأبعاد

علـــى فكــرة التفاعـــل يف كافــة اجلوانـــب واملــداخل ســـواء  تعتمــد نظريـــة اإلدارة املعاصــرة . 5

لتحقيق أكرب  التنافسية وصوالً أم الكمية، أم البيئية، أم  السلوكية،أم   العلمية،أكانت 

 قدر ممكن من الفاعلية التنظيمية.

ــم ــر  تتسـ ــات يف الوقـــت احلاضـ ــرياملنظمـ ــد والتغـ ــامل ،بشــــدة التعقيـ ــالتطور العـ ي والتقــــاين فـ

واالتســاع يف تطبيــق مفــاهيم  العوملــة،واإلجتــاه حنــو  واالتصــاالت،وتنــامي تطبيقــات املعلومــات 

كــــل هــــذه العوامــــل جعلــــت الفكــــر التنظيمــــي قاصــــراً عــــن إجيــــاد مــــدخل   االلكرتونيــــة،التجــــارة 

اد األوىل يف إجيــ  ةطــو إن اخل نظــر�،وجهــة  ناملنظمات. وممتكامل لتفسري العملية التنظيمية يف 

هذا املدخل املتكامل جيب أن يكون تفاعل اجلوانب اإلجيابية لكل مدرسة من مدارس الفكــر 

  .اإلداري

  لثالثاأسئلة واختبارات الفصل 

 True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال   رقم السؤال 

     يعد فريدريك �يلور مبثابة أبو اإلدارة العلمية    . 1

     األحسن هو هنري فايول ريقة الوحيدة طالإن من أطلق    . 2

     تعين البريوقراطية حكم املكاتب    . 3

     قسم فايول األنشطة يف املنظمة إىل سبعة   . 4

     مبادئ اإلدارة عند فايول هي أربعة عشر   . 5

     سامهت جتارب هاوثورن يف انطالق حركة العالقات اإلنسانية    . 6

     ساميون  تبر يرتبط مبدأ التوازن التنظيمي بفكر هر    . 7

     ترتبط نظرية القرارات بفكر ساميون يف السلوك اإلداري    . 8

     من أهم األفكار اليت بُنيت عليها النظرية الكمية حبوث العمليات    . 9

   تقوم نظرية السلوك التنظيمي على مبدأ أن فاعلية الفرد تتحقق من خالل     .10
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  التفاعل بينه وبني نفسه

     ولة عن البيئة احمليطة �ا ن املنظمة معز أ أ تقوم نظرية النظم على مبد    .11

     من أشهر رواد النظرية املوقفية جوان وودورد   .12

      ة منوذج اإلدارة �ألهداف ر ساهم بيرت دراكر يف بلو    .13

      على املقارنة بني املمارسات األمريكية واليا�نية يف اإلدارة   Zتقوم نظرية    .14

     املشرتكة بني أفراد املنظمة م واملعتقدات ي لقتركز النظرية البيئية على نظام ا   .15

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

  أي من النقاط التالية توضح معىن اإلدارة العلمية: . 1

A.   اختالفها عن النموذج التقليدي الذي يعتمد على اخلربة

  السابقة 

B.  اهلدف الرئيسي هو حتقيق أعلى رفاهية ألطراف العمل  

C. لها واستخالص العالقات علومات وحتليملا تقوم على مجع

  فيما بينها 

D . كل ما سبق  

  أي من االنتقادات التالية ُوجهت للنظرية البريوقراطية: . 2

A.   امهال الفرد ومعاملته كآلة وإغفال الطبيعة

  النفسية واالجتماعية لإلنسان 

B. االعتماد على دراسة احلركة والوقت  

C. ية ن ساالرتكيز على النواحي العلمية وإمهال اإلن  

D. اييس الدقيقة للعملحتديد املق 

  

  من وجهة نظر فايول، إن أهم نشاط يف املنظمة هو:. 3

A.  الفين  

B.  اإلداري  

C. احملاسيب  

D.  األمين  

  أي من التايل ال يعد من مبادئ اإلدارة عند فايول:. 4

A.  السلطة  

B.  وحدة األمر  

C.  التحفيز  

D.  املركزية  

  من أهم مبادئ نظرية العالقات اإلنسانية: . 5

A. ية ر داالقيادة اإل  
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  ية العلمية؟ ر اة لنظرية اإلدحتدث عن األفكار الرئيس :)1السؤال (

  اشرح مضمون نظرية البريوقراطية؟ ): 2ل (السؤا

  �قش نظرية التقسيم اإلداري؟): 3السؤال (

  حتدث عن نظرية العالقات اإلنسانية؟): 4السؤال (

  قارن بني نظرية النظام التعاوين ونظرية القرارات؟): 5السؤال (

  املختلفة؟  ااشرح مفهوم النظرية الكمية لإلدارة وجوانبه): 6السؤال (

  حتدث عن مضمون نظرية السلوك التنظيمي؟): 7(السؤال 

  فّسر اجلوانب األساسية لنظرية النظم؟): 8السؤال (
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  يف اإلدارة؟ Zمفهوم نظرية  ش�ق ):11السؤال (

  النظرية الثقافية؟  اشرح فكرة ):12( لؤاالس

  

  :) قضا� إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب4

  واقعها، واقرتح النظرية اإلدارية املناسبة للتطبيق فيها؟ لاخرت شركة سورية صناعية أو خدمية، وحلّ 

  



104 
 

  االجتماعية لإلدارة االخالقية و املسؤوليات    :لرابعاالفصل  

Chapter (4): Management Social & Ethical 

Responsibilities  
  

  ما هي األخالق اإلدارية؟  .4-1

  . املعضالت األخالقية 4-2

  . معيار اختاذ القرار األخالقي 4-3

  . العوامل املؤثرة يف السلوك األخالقي4-4

  ك األخالقي. مداخل السلو 4-5

  . الشدة (الكثافة) األخالقية للقرار 4-6

  . تعريف املسؤولية االجتماعية للشركة 4-7

  . العوامل املسامهة يف تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية4-8

  . احلجج املؤيدة واملعارضة للمسؤولية االجتماعية 4-9

  . مداخل املسؤولية االجتماعية4-10

  االجتماعية وأخالقيات األعمال. العالقة بني املسؤولية 4-11

  رابعالأسئلة واختبارات الفصل 

  

  

  

  



105 
 

  خرجات واألهداف التعليمية: امل

 معرفة ماهية األخالق اإلدارية  . 1

 التعرف على مضمون املعضالت األخالقية  . 2

 فهم معيار اختاذ القرار األخالقي . 3

 التعرف على العوامل املؤثرة يف السلوك األخالقي  . 4

 خالقي تفسري مداخل السلوك األ . 5

 إدراك مفهوم الشدة (الكثافة) األخالقية للقرار . 6

 فهم معىن املسؤولية االجتماعية للشركة . 7

 التعرف على العوامل املسامهة يف تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية  . 8

 مناقشة احلجج املؤيدة واملعارضة للمسؤولية االجتماعية  . 9

 تفسري مداخل املسؤولية االجتماعية  .10

 سؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال توضيح العالقة بني امل .11

    ملخص الفصل:

  مفهوم األخالق اإلدارية، واملعضالت األخالقية، ومعيار اختاذ القرار األخالقي   يتناول هذا الفصل

والعوامل املؤثرة يف السلوك األخالقي، ومداخل السلوك األخالقي، ومفهوم الشدة األخالقية للقرار، ومعىن  

ية للشركة، والعوامل اليت سامهت يف تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية، واحلجج املؤيدة  عااملسؤولية االجتم

العالقة بني املسؤولية االجتماعية   واملعارضة للمسؤولية االجتماعية، ومداخل املسؤولية االجتماعية، وأخرياً 

  وأخالقيات األعمال.

  كلمات مفتاحية: 

ال العمل،  أخالقيات  اإلدارية،  (أصحاب  ضق األخالق  املستفيدون  احلر،  االختيار  املقنن،  القانون  األخالقية،  ية 

النفعي،  املدخل  األخالقي،  السلوك  االجتماعية،  القيم  األخالقي،  القرار  اختاذ  األخالقية،  املعضلة  املصاحل)، 

تماعية للشركة،  جاملدخل الفردي، مدخل احلقوق املعنوية، مدخل العدالة، الشدة(الكثافة) األخالقية، املسؤولية اال

  مدخل العرقلة(املمانعة)، املدخل الدفاعي، املدخل التكيفي(التسكيين)، املدخل االستباقي.
  

Managerial Ethics, Business Ethics, Ethical Issue, Codified Law, Free 
Choice, Stakeholders, Ethical Dilemmas, Ethical Decision Making, Social 
Values, Ethical Behavior, Utilitarian View, Individualism View, Moral 
Rights View, Justice View, Ethical Intensity, Corporate Social Responsibility 
(CSR), Obstructionist Approach, Defensive Approach, Accommodative 
Approach, Proactive Approach.  



106 
 

أو أصــحاب املصــاحل  نســتفيدياملها يف التزامــا�م جتــاه رادالــدول واملنظمــات ومــ  ختتلــف

ــد  .Stakeholdersلــــديها  ــاس قــ ــن النــ ــة مــ ــات خمتلفــ ــتفيدين جمموعــ ــؤالء املســ ــكل هــ ويشــ

قـــرارا�م الـــيت قـــد تـــؤثر  راءيســـتفيدون أو يتعرضـــون لـــألذى بفعـــل الكيفيـــة الـــيت يتخـــذ فيهـــا املـــد

قيــــة جتــــاه أصــــحاب املصــــاحل الأخ مــــنهم احلاجــــة إىل التصــــرف بطريقــــة علــــيهم. وهــــذا يتطلــــب

  ة لعملهم.وجعلها من بني األولو�ت الرئيس

ففي كثري من األحيان يسعى مديرو الشركات لتحقيق مصلحتهم الذاتية على حساب 

أصــحاب املصــاحل أو اإلضــرار �ــم، مثــل األذى الــذي حلــق مباليــني األشــخاص يف مجيــع أحنــاء 

  أو الذين يعملون مقابل أجور زهيدة.ة، صحي العامل الذين يعملون يف ظروف خطرة وغري

ــادية والتقانيــــــة لــــــإلدارة تغــــــريت  ومــــــع تغــــــري البيئــــــات االجتماعيــــــة والسياســــــية واالقتصــــ

املمارســــات اإلداريــــة أيضــــاً، وهــــذا ينطبــــق بشــــكل خــــاص علــــى املــــديرين العــــاملني يف القطــــاع 

العــامل أمثــال  ى تو ســ ماخلــاص. ولكــن اليــوم، وبعــد الكــوارث الــيت مــُين �ــا قطــاع األعمــال علــى 

مــن غــري املقبــول وقــوف املــدير أمــام مجهــور  Worldcomو Tycoو Enronكــوارث 

منظمته، والقول �ن وظيفتها األساسية هــي حتقيــق الــربح بدرجــة كبــرية، وهــذا مــا يُقلــق مجهــور 

املنظمة نتيجة إســاءة اســتخدام الســلطة وخيانــة الثقــة. لــذا يقــع علــى عــاتق مــديرو األعمــال يف  

إن هــذا، و  ملنظمات تقدمي جمموعة واسعة من املسامهات االقتصادية واالجتماعيــة.ع اأنو   ةكاف

الغــرض األساســي هلــذا الفصــل هــو فحــص املســؤوليات االجتماعيــة واألخالقيــة لــإلدارة علـــى 

  أوسع نطاق.

  ?What is Managerial Ethicsما هي األخالق اإلدارية؟ . 4-1

ــة ــة ري خـــــ ألا حظيـــــت أخالقيـــــات اإلدارة يف اآلونـــ ة �هتمـــــام �لـــــغ، ألن االلتـــــزام مبمارســـ

خصوصاً  األخالقيات �ت ضرورة ملحة من ضرورات تقدم وجناح املنظمات يف العصر احلايل
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يف خــروج تلــك  يتعــرض الكثــري مــن املنظمــات لفضــائح أخالقيــة كــان هلــا الــدور األساســ  دبعــ 

  املنظمات من عامل األعمال.

بطريقة دقيقة. فمن وجهة نظر العمل  Ethics قمن الصعوبة مبكان تعريف األخالو 

: " العمل النظري والعملي لتطوير قــيم ومعــايري Business Ethicsمتثل أخالقيات العمل 

  .1مربرة بشكل جيد لوظيفة األعمال يف ا�تمع"

ــيم األخالقيــــة الــــيت حتكــــم علــــى:ويف املعــــىن العــــام تــــدل األخــــالق  " رمــــوز املبــــادئ والقــ

  .2عة وتصرفا�ا مع احرتام ما هو صواب أو خطأ"مو �ا سلوكيات الفرد أو

إن األخـــالق هــي:" تنفيـــذ الشــيء الصـــحيح بشــكل صـــحيح  Stahl:1995وبــرأي 

. وهــذا Doing the right thing right the first timeمــن املــرة األوىل 

التعريــف الــدقيق جيــب أن �خــذ �حلســبان أمهيــة وصــف الشــيء الصــحيح، إذ ال يوجــد اتفــاق 

  .3اآلن على ما هو الشيء الصحيح، وهنا تنشأ قضية السلوك األخالقي للمدير"ىت ح حضاو 

وحتــدد األخالقيــات معــايري مــا هــو جيــد أو ســيء يف التصــرف واختــاذ القــرار. والقضــية 

" حالـــة قـــد تـــؤدي فيهـــا تصـــرفات الفـــرد أو املنظمـــة إىل هـــي: Ethical Issueاألخالقيـــة 

  .4إضرار اآلخرين أو إفاد�م"

ميكــن أن تكــون القضــا� األخالقيــة معقــدة للغايــة يف بعــض األحيــان. وقــد ك ذلــ  عمــ و 

يكون لدى األفراد يف املنظمات وجهات نظر متباينة حول اإلجراءات األكثر مالءمة أخالقياً 

أو غري املالءمة املتعلقة �حلالــة. وغالبــاً مــا يواجــه املــديرون املواقــف الــيت خيتلــف فيهــا حتديــد مــا 

 
1  . Rendtorff, Jacob Dahl (2018): Cosmopolitan Business Ethics: towards a global ethos 

of Management, Routladge, London & New York, p.2 
2  . Daft, Richard L. & Dorothy Marcic (2009): Understanding Management, (6th ed.), 

Thomson: South – Western, Australia, p. 130 
3  . Stahl, Michael J. (1995): Management: total Quality in a Global environment, Basil 

Black well LTD., Oxford, p.92 
4  . Daft, Richard L. & Dorothy Marcic (2009): Understanding Management, op. cite , 

p.130 
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فة إىل ذلــك، قــد يكونــوا متعارضــني يف هواجســهم وإحساســهم �لواجــب ضــاإل� .هــو صــحيح

غــري قــادرين جتــاه رؤســائهم ومنظمــا�م. وقــد يرغــب املــديرون يف اختــاذ موقــف معــني، ولكــنهم 

ــاه غــــري م وعلــــى جما�ــــة اآلخــــرين والتصــــدي هلــــم، أ ألنفســــهم أو املخــــاطرة  ناســــبجلــــب انتبــ

  بوظائفهم.

مقارنتها �لســلوكيات احملكومــة مبوجــب  ضوحاً عندكل أكثر و شب قوميكن فهم األخال

وهــذه  لســلوك البشــري.ل ا�ــاالت الثالثــة) 1 ،4(القــانون وحريــة االختيــار. ويوضــح الشــكل 

  ا�االت هي:

  

  ا�االت الثالثة للسلوك البشري ) 1 ،4(الشكل 

  Codified Lawاألول: القانون املقنن 

وين، وتكون قابلــة للتنفيــذ أمــام احملــاكم. ويف ظام القانري يف النياعويتم فيه كتابة القيم وامل

هذا ا�ال يضع املشرفون القواعد اليت جيب على األفراد واملنظمات اتباعها بطريقة معينــة مثــل 

  احلصول على تراخيص للسيارات، أو إجراءات دفع الضرائب للمنظمات.

   Free Choiceالثاين: االختيار احلر 

قيــاس. ويتعلــق �لســلوك الــذي ال يوجــد للقــانون لــه قابــل مــن املالطــرف امل يف وهــو يقــع

أي رأي والذي يتمتع به الفرد أو املنظمة حبرية كاملة، مثل اختيار املدير ملكــان تنــاول الغــداء، 

  أو اختيار شركة موسيقية لعدد األقراص املضغوطة إلصدارها.
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دة. ومع ذلك وانني حمدتوي على قحي وبني هذين ا�الني يقع جمال األخالق، حيث ال

فإن لديه معــايري ســلوك مبنيــة علــى مبــادئ وقــيم مشــرتكة حــول الســلوك األخالقــي الــذي يوجــه 

يف كســر أي  Enronمل ينجح املسؤولون التنفيذيون يف  :الفرد أو املنظمة. فعلى سبيل املثال

كــانوا   حــىت عنــدما ،مقــوانني حمــددة مــن خــالل تشــجيع املــوظفني علــى شــراء املزيــد مــن األســه

تقدون أن الشركة كانت يف مشكلة مالية، وأن ســعر األســهم مــن املــرجح أن يــنخفض. ومــع يع

ــاه  ــذيني جتـ ــديرين التنفيـ ــة للمـ ــؤوليات األخالقيـ ــحاً للمسـ ــاً واضـ ــذا الســـلوك انتهاكـ ــان هـ ذلـــك كـ

 نيفظ و املوظفني، حيث كانوا يتصرفون بنــاء علــى مصــاحلهم اخلاصــة بــدًال مــن واجبــا�م جتــاه املــ 

  اآلخرين. املصلحة وأصحاب

وتتورط العديد من الشركات واألفراد يف مشكالت مع وجهة النظر املبسطة الــيت تــنص 

على أن اخليارات حمكومة إما �لقانون أو �الختيار احلر. وهذا الــرأي يقــود النــاس إىل افــرتاض 

  الث.ال الث�ا ةخطأ هو أنه إذا مل يكن غري قانوين، جيب أن يكون أخالقي كما يف حال

واخليار األفضل يف هذه احلالة هو التعرف على جمــال األخــالق وقبــول القــيم األخالقيــة  

  كقوة قوية للجوانب اجليدة اليت ميكن من خالهلا تنظيم السلوكيات داخل وخارج املنظمات.

  Ethical Dilemmasاملعضالت األخالقية: . 4-2

هــا نظــراً ألن املعــايري  يصــعب حلعض القضــا�بو  ترتبط األخالق دائماً �ختاذ القرارات.

األخالقيــة ليســت مقننــة، وحتــدث غالبــاً خالفــات ومعضــالت حــول الســلوك الصــحيح، وهنــا 

ولكن  تنشأ املعضلة األخالقية سواء أكانت تتعلق �لصواب أو اخلطأ نظراً ألن القيم متعارضة

قــي ختيــار أخالأن يقــوم � بوالفــرد الــذي جيــ  ،ال ميكن حتديــد الصــواب واخلطــأ بشــكل واضــح
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ــا هـــو العامـــل األخالقـــي  ــا يلـــي بعـــض املعضـــالت Ethical Agentيف منظمـــة مـ . وفيمـ

  :1األخالقية اليت قد يواجهها املدير يف منظمة ما

ــز:   .أ ــب الرتقيـــــة أو  Discriminationالتمييــ ــدما حتجــ ــر عنــ ــذا األمــ ــدث هــ وحيــ

أو أيـــة  نـــه أو عمـــرهيدو مرشـــح هلـــا بســـبب عرقـــه أو جنســـه أ مـــا عـــنالتعيــني يف وظيفـــة 

 ائص أخرى ليس هلا عالقة �لكفاءة.خص

ــي:   . ب ــرش اجلنسـ ــيت  Sexual Harassmentالتحـ ــرفات الـ ــوع التصـ ال جممـ

�لراحة يف العمل، ال سيما التحدث �لفاظ خمجلة أو تعبريات شفهية ن  و املوظف  يشعر

 .فةأو تصرفات ختدش احلياء ذات طابع جنسي، خصوصاً �لنسبة للمرأة املوظ 

وبشــكل خــاص عنــدما تتعــارض  Conflict of Interest: تضــارب املصــاحل  . ج

قبــول اهلــدا� أو  :مصلحة الفرد مع مصلحة املنظمة يف موقف معني، على سبيل املثــال

الرشاوي مقابل اختاذ قرارات معينة ختص الفــرد الــذي قــام بتقــدمي هــذه اهلــدا� أو املبــالغ 

اص اململــوك ع العمــل اخلــ ى التعامــل مــ لــ عن أو تشــجيع الــز�ئ ،الــذي مت دفعهــا كرشــوى

ــى  ــة علـ ــلحة اخلاصـ ــدمي املصـ ــا، أي تقـ ــاط عملهـ ــابه لنشـ ــركة واملشـ ــوظفني �لشـ ــد املـ ألحـ

 مصلحة املنظمة.

ال ســـــيما يف حالـــــة إعطـــــاء  Customer Privacyالزبـــــون:  خصوصــــية  . د

معلومات ختص الز�ئن يف املنظمة، وخري مثال على ذلك كشف حسا�ت العمالء يف 

  شركات وجهات أخرى.ات عنها إىلعطاء معلومإو ، رفاملصا

 
1  . Schermerhorn, John R. Jr. & Daniel G. Bachrach (2016): Exploring Management, (5th 

ed.), John Wiley & Sons, Inc., p.31 
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أي إساءة اســتخدام  Organizational Resourcesاملوارد التنظيمية:   . ه

، وتسخريها ألغراض شخصــية مثــل االســتخدامات الشخصــية املوارد املختلفة للمنظمة

 هلواتف املنظمة أو استخدام السيارات ألداء بعض األغراض الشخصية وغريها.

ــة  Communications ت:االتصــــاال  . و ــة نقــــل املعلومــــات بــــني خمتلفــ أي حالــ

ــذب واملبالغــــة وبــــث  ــة. ويعــــد الكــ ــاق الضــــرر �ملنظمــ ــة تــــؤدي إىل إحلــ األطــــراف بطريقــ

  .1اإلشاعات من أكرب املشكالت يف جمال االتصاالت

 Criteria for Ethical Decision. معيـــار اختـــاذ القـــرار األخالقـــي: 4-3

Making 

احتياجات اجلــزء والكــل، أي الفــرد صراع بني  خالقية علىألا تتنطوي معظم املعضال

هــل ينبغــي ملنظمــة مــا أن  :مقابل املنظمة، أو املنظمــة مقابــل ا�تمــع ككــل. فعلــى ســبيل املثــال

 تقــوم �ملراقبــة علــى ســلوكيات املــدير غــري املتعلقــة �لعمــل، األمــر الــذي قــد يفيــد املنظمــة ككــل

املنتجــات الــيت تفشــل يف تلبيــة جيــب تصــدير  ظفني؟ أو هــلو مــ للة ولكنه يقلل من احلرية الفرديــ 

معايري إدارة األغذية والعقاقري الصارمة إىل دول أخرى، حيث تكون املعايري احلكومية أقل، مما 

   العامل؟يفيد املنظمة، ولكن من احملتمل إحلاق الضرر مبواطين 

سبيل عتني، على مو جم بنيويف بعض األحيان تنطوي القرارات األخالقية على تعارض 

الصحية احمللية الناجتة عن النفا�ت السائلة للشركة أولوية اكل إذا كان إلمكانيات املش  :لاملثا

  �عتبارها شركة رائدة يف القطاع. أعلى الوظائف اليت تنش

غالباً ما يستفيد املديرون الذين يواجهون هذه األنواع من اخليارات األخالقيــة الصــارمة 

عد والقيم لتوجيه عملية صنع القرارات. ويستخدم عادة تند إىل القواية معيارية تسيجاترت اسمن 

من أجل احلصول على أخالقيات معيارية عدة أســاليب لوصــف القــيم مــن أجــل توجيــه عمليــة 

 
  85ص  ،ره ذك، مرجع سبق عمال واألاإلدارة  ): 2008طاهر الغاليب ( صاحل، العامري،.  1
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. وهذه األساليب هي: املــدخل النفعــي، واملــدخل الفــردي، ومــدخل 1اختاذ القرارات األخالقية

  ل العدالة.خدمو  ،ةاملعنوياحلقوق 

  يف السلوك األخالقي: املؤثرة. العوامل 4-4

ــاً مــا يــتم  مــن الســهولة مبكــان مواجهــة املعضــالت األخالقيــة. ويف الواقــع العملــي، غالب

حتدي األفراد الختيار طرق العمل األخالقيــة يف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا الضــغوط متناقضــة. 

  .2األخالقي وكسلالى ) العوامل املؤثرة عل2، 4ويوضح الشكل (

  

  ) العوامل املؤثرة على السلوك األخالقي 2، 4الشكل (

  The Person الفرد:  .أ

وما حيمله من معايري ومبــادئ شخصــية، قــيم ومعتقــدات دينيــة. إضــافة إىل احلاجــات 

  الشخصية واملالية اليت حتدد السلوك األخالقي للفرد.

  The Organizationاملنظمة:   . ب

القواعد املكتوبة الــيت تــؤثر ، والسياسات و ومبادئ مشرتكةم قي منا  وما جيمله مديروه

ــة  ــا التنظيميـ ــدعم ثقافتهـ ــة الـــذي يـ ــي للمنظمـ ــوين املنـــاخ األخالقـ ــال يف تكـ ــة احلـ بطبيعـ

Organizational Culture .ذات التأثري القوي على سلوك أفرادها  

 
1  . Hosmer, Larme Tone (1989): the ethics of management, Universal Book Stall, New 

Delhi, p.14 
2  . Schermerhorn, John R. Jr. & et.al (2017): Management, (6th ed.), Asia-Pacific edition, 

John Wiley & Sons Australia LTD., p.131 
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 The Environment البيئة: .ج

  ة وغــري مســتقرة يفمتغــرية أو مضــطربا إمــ ن كــو إن البيئات اليت تعمــل فيهــا املنظمــات ت

كثــري مــن األحيــان، أي أ�ــا متنوعــة التــأثري، حيــث تــؤثر يف تكــوين القــيم االجتماعيــة 

Social Values والثقافيــة لتحديــد الســلوك املالئــم للمنظمــة ومواردهــا البشــرية .

ــة الســــــلوكي ــة علـــــى مراقبـــ ــة مســـــؤويل املنظمـــ ــريعات البيئيـــ ــوانني والتشـــ ــاعد القـــ  اتوتســـ

  املعايري املقبولة سلوكياً واجتماعياً.فاظ عليها ضمن ات العاملني واحلرفتصو 

ويساعد الشكل الســابق يف ز�دة الــوعي �لعوامــل املــؤثرة �لســلوك األخالقــي، ويوضــح  

  كيفية التعامل مع املعضالت األخالقية بشكل أكثر مالءمة يف املستقبل.

  Views of Ethical Behavior. مداخل السلوك األخالقي: 4-5

) املــداخل الفلســفية املختلفــة للســلوك األخالقــي، حيــث ميثــل  3، 4شــكل (يلخــص ال

كل منها مدخًال بديًال لتعليل السلوك األخالقي. وقد ختتلف بعمق حــول مــا إذا كــان ســلوكاً 

  .1أخالقياً أم ال

  

  ) املداخل الفلسفية املختلفة للسلوك األخالقي3، 4الشكل (

 
1 . Schermerhorn, John R. Jr. & et.al (2017): Management, op cite, p.126 
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  Utilitarian View ي:فعلنا . املدخل1- 5- 4

ملعظم   خدمة  أفضل  السلوك  أو  القرار  يقدم  ميكن    األفراد؟هل  الذي  السلوك  وإن 

اعتباره أخالقياً من هذا املنظور هو الذي حيقق أكرب فائدة ممكنة ألكرب عدد من األفراد. وقد  

ي  يف القرن التاسع عشر. وه  �John Stuart Millسس هذا املنظور على يد أعمال  

ل تقييم اآل�ر األخالقية للقرارات من حيث نتائجها. تائج اليت حتاو موجهة حنو الن  رظن  هةوج

املثال سبيل  والكفاءة   :فعلى  األر�ح  استخدام  إىل  األعمال  جمال  يف  القرارات  صناع  مييل 

املدير  يتخذ  فقد  األفراد،  �لنسبة ملعظم  األفضل  ما هو  على  للحكم  لألداء  ومعايري أخرى 

% من القوى العاملة يف املصنع من أجل احلفاظ على رحبية    30  يقضي بتخفيض  اً عينف  قراراً 

  % املتبقية. 70املصنع وتوفري الوظائف 

  Individualism View. املدخل الفردي: 2- 5- 4

تستند وجهة النظر  و   الطويل؟هل القرار أو السلوك يعزز مصاحلنا الذاتية على املدى  

األخالقي للسلوك  التزامقاعتالا  لىع  الفردية  �ن  هو  ند  الرئيسي  الذاتية ا  �ملصاحل  النهوض 

يفرتض أ�م أصبحوا   الفردية،عندما يسعى الناس إىل حتقيق مصاحلهم الذاتية  ف   طويلة األجل.

الذايت. للتنظيم  سبيل    خيضعون  الكذب   :املثالعلى  مثل  أشياء  مع  التسامح  عدم  جيب 

 بذلكاجلميع    مفسوف يقو   بذلك،ص  شخ م  قاا  إذ فوالغش لتحقيق مكاسب قصرية األجل.  

  ولن يتم تقدمي أي مصاحل طويلة األمد. 

والنزاهة. ولكن يف   الصدق  الفردية  النظرة  املفرتض أن تعزز  العمليةمن  قد املمارسة   ،

التنفيذيني على أ�ا امليل إىل  يؤدي ذلك إىل أخالقيات مالية، وصفها أحد رجال األعمال 

  . ين لتحقيق أهدافهم"ألفراد اآلخر و "اإلطاحة �  ة"جيار خلا ده"دفع القانون إىل حدو 
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  Moral Rights View. مدخل احلقوق املعنوية: 3- 5- 4

السلوك األخالقي و  األفراد؟هل حيافظ القرار أو السلوك على احلقوق األساسية جلميع 

للناس.  من األساسية  احلقوق  وحيمي  حيرتم  ما  هو  املعنوية  احلقوق  نظر  ل  بيس  لىع  وجهة 

يف أسرتاليا ونيوزيلندا والوال�ت املتحدة واململكة املتحدة وبلدان أخرى    ادفر حقوق األ  :ثالامل

  مبوجب القانون.ال ميكن انتهاكها يف احلياة واحلرية واملعاملة العادلة 

حلقوقهم يف  إىل ضمان محاية املوظفني   اليوميف العديد من املنظمات    هذا املفهوم  وميتد

وحرية   والسالمة،والصحة    احلر،والرضا    التعبري،وحرية    ،القانونية صول  أل اعاة  ومرا   ،اخلصوصية

األعمال    اإلنسان،قضية حقوق  وإن  الضمري.   بيئة  األخالقية يف  املخاوف  متيز   الدوليةاليت 

  يف هذا املنظور.  أساسيةهي مسألة 

   Justice View. مدخل العدالة: 4- 5- 4

السلوك   أو  القرار  يُظهر  هذا  خالقي  ألاوالسلوك    هة؟نزاوالف  صاناإلهل  مبوجب 

املدخل يستند على معاملة اآلخرين حبيادية وعدالة اعتماداً على قواعد قانونية. لذا فإن معيار 

هو اإلداري  القرار  على  ميز   :احلكم  وقد  اجلميع.  بني  ومساواته  عدالته  مقدار  يف 

Schermerhorn:2017  1بني ثالثة أنواع للعدالة هي:  

وضوح    Procedural Justice  :ائيةإلجر ا  لة دالعا  .أ درجة  السياسات  وتعين 

ارتكاب اخلطأ ذاته من    : فعلى سبيل املثال  تطبيقها،وقواعد العمل واستقرار وحيادية  

 قبل رئيس قسم أو عامل جيب أن يعاجل بنفس األسلوب. 

توزيع وختصيص   Distributed Justice  :لتوزيعيةالعدالة ا   . ب وتدل على درجة 

العمر  يز بمتي  ون د  ردواامل اجلنس أو  أسبب  واملهارات. و  الكفاءة  اجلنسية إذا تساوت 

 
1 . Schermerhorn, John R. Jr. & et.al (2017): Management , op cite, p.127 
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هل حتصل املرأة يف موقع معني على نفس تعويضات الرجل الذي حيمل نفس    :فمثالً 

 الكفاءة واخلربة؟ 

التفاعلية:  . ج اجلميع   Interactional Justice  العدالة  معاملة  مدى  وتتضمن 

واحرتام ونزاهة  وخريبكرامة  ذع   المث  .  ملى  الطاللك  مراكز  عاملة  يف  التسجيل ب 

الوقت ذاته املخصص لآلخرين من أجل توضيح   الطريقة، وختصيص  اجلامعية بنفس 

  إجراءات التسجيل وتقدمي نفس النصائح. 

ــدة. 4-6 ــة) الشـ ــرار:  (الكثافـ ــة للقـ  Ethical Intensity of theاألخالقيـ

Decision 

 قية حول قضية أخال  لق لدى الناسلقا  درجةأو    ة،األخالقيختتلف القرارات يف شد�ا  

أكثر وعًيا �لتأثري الذي    املديرون ذات كثافة أخالقية عالية، يكون    قضيةعند معاجلة  ف  .معينة

أكثر   اً أخالقي  اً من املرجح أن ينظروا إىل القرار على أنه قرار و   سيحدثه قرارهم على اآلخرين.

قرار  الشيء  أجل  ق منقللل  ماً دائهم معرضون  ف  .اقتصاد�ً   اً منه  عند حتديد و   الصحيح.  فعل 

  : 1يؤخذ بعني االعتبار العوامل الستة التاليةجيب أن  الكثافة األخالقية للعمل

العواقب . 1 أو  و   Magnitude of consequences:  حجم  الضرر  إمجايل  هو 

أخالقي.   قرار  من  املستمدة  األفكالفائدة  زاد عدد  األ  فرادلما  الضرر  أو   كرب املتضررين 

  اقب. و زادت الع �م، حلق ذيال

ااإل . 2 االو   Social Consensus:  جتماعيالمجاع  كان  هو  إذا  ما  على  تفاق 

  . اً أو جيد اً السلوك سيئ

يؤذي    وهو  Probability of effect:  ألثرااحتمال   . 3 ما  شيء  فرصة حدوث 

ة  لشداى  ميكننا أن نرى التأثري الذي ميكن أن حتدثه عل العوامل،إذا مجعنا هذه ف اآلخرين.  
 

1  . Williams, Chuck (2017): MGMT9: Principles of Management, Cengage Learning, 
Boston, P.72 
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  اً جتماعي) على أن قرار إذا كان هناك اتفاق واضح (إمجاع ا  :املثال   لية. على سبيالقألخا

إجراء ا   إدار�ً   اً أو  (احتمال  النتائج) ألثرمؤكًدا  (حجم  سلبية كبرية  عواقب  له  سيكون   (

فسيكون   ما،  ب  األفرادبطريقة  للغاية  اإلداريقلقني  القرار  ذلك  تكون   و�لتايل،  شأن 

  . عاليةقية  الخاألة كثافال

الوقت بني الفعل والنتائج اليت   يهو Temporal immediacy:  ؤقتةامل  فوريةال . 4

إىل    -على سبيل املثال  –تكون السرعة الزمنية أكثر قوة إذا اضطر املدير  و ينتجها الفعل.  

  ثالثة أشهر من اآلن.  وملدةتسريح العمال األسبوع املقبل 

أو   أو النفسية ةاالجتماعي سافةامل وه و  Proximity of effectألثر: القرب من ا . 5

القرار من املادية لصانع  أو  قراراته. و�لتايل  الثقافية  القرب من األثر  املتضررين من  فإن   ،

املوظفني الذين يعرفهم أكثر مما يفعل عندما    �العتماد علىيكون أكرب عندما يقوم املدير  

يع  مج  ي علىالكل  ثرألا  بةثامبب  و�لتايل يكون حجم العواقيضع املوظف الذي ال يعرفه.  

  األفراد.  

ا . 6 على و   Concentration of effectألثر:  تركيز  الفعل  �ثري  مقدار  هو 

املثال سبيل  على  العادي.  الر   :الشخص  تغطية  تكاليف  الصحية  عختفيض    100لـ  اية 

 ٪. 10موظف بنسبة  1000موظف له �ثري أكرب من تقليل فوائد الرعاية الصحية لـ 

هذهم  أي  :هوم  هاملوالسؤال   ا  املالعو   ن  لديه  الشدة الستة  على  األكرب  لتأثري 

للنظر    األخالقية؟ عرضة  أكثر  هم  املديرين  أن  إىل  الدراسات  �عتبارها    يفتشري  القرارات 

وهناك إمجاع اجتماعي    اً،جم العواقب (الضرر الكلي) مرتفعقضا� أخالقية عندما يكون ح

  ) على أن السلوك أو الفعل سيئ. (اتفاق 

 Corporate Socialركة: ة االجتماعيـــــــة للشـــــــ ريـــــــف املســـــــؤوليتع. 4-7

Responsibility املسؤولية االجتماعية  تعّرف(CSR)  علــى أ�ــا:" التــزام إداري �ختــاذ
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املدير أن  . ووفقاً هلذا املفهوم جيب على1إجراء حيمي رفاهة ا�تمع ومصاحل املنظمة وحيسنها"

ظيميــة. وهــذا االلتــزام مهــم جــداً �لنســبة إىل املــديرين نلتهــداف ا�تمعيــة وايسعى إىل حتقيــق األ

 Emergingيف مجيــع أحنــاء العــامل، مبــا يف ذلــك املــديرين العــاملني يف االقتصــادات الناشــئة 

Economics.  

إن املســؤولية  :2016Schermerhorn & Bachrachومــن وجهــة نظــر 

ب الــيت ختــدم مصــاحلها ومصــاحل يالمل وفق الطــرق واألســ عية هي: " التزام املنظمة �لعاالجتما

  .2املستفيدين اخلارجيني"

تــدل التعــاريف الســابقة علــى أن املســؤولية االجتماعيــة تــدل علــى الشــعور �اللتــزام مــن 

، أي جانب املنظمات حنو وضع معايري اجتماعية حمددة أثناء عملية صنع القــرار االســرتاتيجي

خيــص مصــاحل املســتفيدين املتــأثرين بشــكل مباشــر  مــاخالقيــة للمنظمــة فيأ�ا مبثابة املسؤولية األ

أو غري مباشر �عماهلا. وهذا يعين أنه ال بد من اإلقرار �ن أنشطة األعمال ترتك أثــراً واضــحاً 

  على ا�تمع. وهذا التأثري مرده إىل عملية صنع القرارات وتنفيذها يف املنظمة.

املنظمــة يف حتقيــق رفاهيــة ا�تمــع، مســامهة ز من ضــرورة تعزيــ املسؤولية االجتماعية   نبثقت

واتباع الطرق اليت تساعد يف تقدمي اخلري للمجتمع الذي تعمل فيه. لذا فإنه ميكــن النظــر إليهــا 

ا مــن شــأنه على أ�ا التزام املنظمة بتحقيق رفاهية ا�تمع، وعدم اإلضــرار �لبيئــة وتقــدمي كــل مــ 

طــرف علــى حســاب طــرف آخــر،  ق مصــلحةقيــ املختلفــني، وعــدم حتخدمــة أصــحاب املصــاحل 

  .3وختصيص جزء من إيرادا�ا كمسامهة يف األنشطة االجتماعية للمنظمة

لقد منت املسؤولية االجتماعية للشــركات وتطــورت كنتيجــة طبيعــة إلخفاقــات األعمــال 

ــا االجتماعيـــ  ــات بيئتهـ ــتجابة الحتياجـ ــايف االسـ ــرى فيهـ ــراف األخـ ــي نتــــاج ة وملصــــاحل األطـ . فهـ

 
1 . Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management, op. cite,p.26 
2  . Schermerhorn, John R. Jr. & Daniel G. Bachrach (2016): Exploring Management, op. 

cite, p.38 
 385 ص ، 1عمان ، ط وائل،دار  ،معاصرة قضا� إدارية ): 2011أمحد وآخرون ( املعاين،.  3
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واألزمــات العديــدة الــيت ارتبطــت حبريــة األعمــال ونظر�ــا الضــيقة ملصــلحتها  الكثــريةت املشــكال

  . 1الذاتية على حساب ا�تمع الذي تعمل فيه

هلذا مل يكن ممكناً االستمرار يف حرية األعمال، خاصة بعد أن بدأت املنظمــات تواجــه 

ــدة ــاً جديــ ــاً ومفــــ  ظروفــ ــاً وبيئيــ ــاً اجتماعيــ ــوم علــــ ووعيــ ــدة تقــ ــؤولى اهيم جديــ ــة املســ ية االجتماعيــ

 وأخالقيات األعمال من أجل مراعاة مصاحل األطراف األخرى ومصلحة ا�تمع ككل.

  العوامل املسامهة يف تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية:. 4-8

  :2اعية للمنظمات ما يلييف تبين مفهوم املسؤولية االجتم املسامهةمن أبرز العوامل 

 نظمات:لمالقوة االجتماعية لتزايد    .أ

ــبح ملنظمــــات اليــــوم، خصوصــــاً الكبــــرية احلجــــم منهــــا أثــــر �لــــغ األمهيــــة يف العديــــد مــــن  أصـ

حجــم قــوة العمــل الواجــب توظيفهــا علــى  :املســائل والقضــا� ا�تمعيــة، علــى ســبيل املثــال

ــة والتلــــوث  ــتدامة البيئيـ ــة، ومســــائل االسـ ــتوى الدولـ ــاتق هــــذه مسـ ــى عـ ــذا يقــــع علـ ــي، لـ البيئـ

  اه الظروف اليت قد تواجه ا�تمع.لية جتؤو املنظمات حتمل املس

 التغري يف حاجات ا�تمع:  . ب

تتمتع أيضاً مبستو�ت مرتفعة من املعيشــة  جعلتها القوة اليت تتمتع �ا بعض املنظماتإن   

اع احلاجــات املاديــة ألفــراد قياساً لألوضاع املعيشية اليت كانت سائدة ســابقاً، فلــم يعــد إشــب

إىل إشــباع احلاجــات االجتماعيــة. لــذا يقــع علــى عــاتق  ول ذلــكحتــ تمــع هــو املهــم، يــل ا�

هذه املنظمات وضع قواعد االســتجابة للمطالــب اجلديــدة يف ا�تمــع إذا أرادت أن حتــافظ 

  واستمرارها. بقائهاعلى 

  

 
 196ص  ،1، مؤسسة الوراق، عمان، طمالدارة ومسؤولية األعمال يف شركات األعاإلأخالقيات ): 2006د (م عبو . جنم، جن 1
  178، ص ، الدار اجلامعية، اإلسكندريةإدارة األعمال: نظر�ت ومناذج تطبيقية ):  2005إدريس، �بت عبد الرمحن (.  2



120 
 

 تبين مفهوم النظم:  .ج

فرعــي م يطــة �ــا، فهــي نظــافتوحــاً يــؤثر ويتــأثر �لبيئــة احملأي ضــرورة اعتبــار املنظمــة نظامــاً م

ن نظـــام أكـــرب هـــو ا�تمـــع الـــذي تعـــيش فيـــه، حيـــث حتصـــل علـــى مواردهـــا منـــه، وتطـــرح مـــ 

خمرجا�ــا فيـــه، وهــذا يتطلـــب ضـــرورة التوافــق وتلبيـــة االحتياجـــات والرغبــات املتباينـــة ألفـــراد 

  ا�تمع.

 تغري دور اإلدارة:  . د

ت ل أصــبحبــ  دة فقــط هــم املــّالك،مسؤولة عن حتقيــق رغبــات فئــة واحــ مل تعد إدارة املنظمة  

ــة مبـــا فـــيهم  ــتفيدون مـــن منتجـــات وخـــدمات املنظمـ مســـؤولة عـــن حتقيـــق مصـــاحل مجيـــع املسـ

ــــــتفيدون  ــة املســــ ـــ ــــــميته نظريــــ ــى تســــ ـــ ــق علــــ ـــ ــــــا أطلــــ ــذا مــــ ـــ ــــــريهم، وهــــ ــز�ئن وغــــ ـــ ــال والــــ ـــ العمــــ

Stakeholders.  

 النظر إىل املنظمة �عتبارها كيا�ً اجتماعيًا:  . ه

ة يف حــل مشــكالت ا�تمــع ملتمثلــ واليا�ا االجتماعيــة جيب إلزام املنظمــة بتحمــل مســؤو   أي

وحتسني مستوى رفاهيتــه، واملســامهة يف حــل مشــكالت التعلــيم والصــحة واخلــدمات العامــة 

مــن املســامهات الــيت جتعــل املنظمــة مبثابــة  هــاوتوظيــف العمالــة وتنميــة املــوارد البشــرية، وغري 

هــا ف مسعتطــايعــزز يف �ايــة امل يف ا�تمــع. وهــذا مــا Good Citizenمواطنــاً صــاحلاً 

  وموقفها التنافسي أيضاً.

 Arguments For and االجتماعيــة: للمســؤوليةاحلجــج املؤيــدة واملعارضــة . 4-9

Against Corporate Social Responsibility  

ؤيـــــدة املالعديـــــد مـــــن احلجـــــج  يف ا�تمـــــع خلـــــقحـــــول دور األعمـــــال املثـــــار إن اجلـــــدل 

  جتماعية للشركات. لية االؤو لمسل واملعارضة
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  احلجج املؤيدة للمسؤولية االجتماعية:. 4-9-1

وتقــوم علــى فكــرة أن األعمــال جيــب أال يكــون غرضــها األساســي الــربح فقــط. ويعــرض 

  :1احلجج التاليةلية االجتماعية ؤو مؤيدو املس

 : ا� االجتماعيةاألعمال التجارية ال ميكن تفاديها يف القض . 1

 ميكــنال و أو جــزء مــن املشــكلة.  ن العمل إما جزء من احللإ ،نشطاء االجتماعيون يقول ال

املشاكل االجتماعية مثل البطالة إنكار أن األعمال التجارية اخلاصة تتقاسم املسؤولية عن 

حقــوقهم بــني نــة واز امل، جيــب علــى مــواطين الشــركات آخر فردمثل أي و والتضخم والتلوث. 

  ومسؤوليا�م.

   :املعقدة اليوموارد ملعاجلة املشاكل ا�تمعية ملا ميلكعمل التجاري ال .2

قطاع األعمال اخلاص ، ميكن لوارد الفنية واملالية واإلداريةبفضل خمزونه الثري من املذلك  و 

ا. يف حــل مشــكالت ا� اً حامســ  اً أن يلعــب دور   ال عبــدون دعــم ا�تمــ فتمــع األكثــر إزعاجــً

  املقام األول. يفبناء قاعدة موارده بوسع قطاع األعمال  ميكن

 : ين بيئة أفضل ملمارسة األعمال التجاريةفضل يعاألتمع ا� . 3

ميكــن لألعمــال تعزيــز رحبيتهــا علــى املــدى الطويــل عــن طريــق االســتثمار يف ا�تمــع اليــوم. 

  ميكن أن تتحول مشكالت اليوم إىل أر�ح الغد.و 

  :ةماعي للشركات مينع تدخل احلكومالعمل االجت .4

وتشريعات مكافحة    تساوية،املوفرص العمل   االحتكار،مكافحة    اتكما يتضح من موج

الشركات    التلوث،  ستجرب  احلكومة  القيام  فإن  بشكل على  بتنفيذه  تفشل  أن  ميكن  مبا 

  .  تطوعي

  .النطاق تعطي األعمال أجندة اجتماعية اقتصادية واسعةالسابقة احلجج األربعة   إن 

 
1 . Kreitner, Robert (2009): Management, op. cite ,p.122 
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  ة:عيللمسؤولية االجتما عارضةاحلجج امل. 4-9-2

ــادي امل -للشـــــركاتيـــــة يظـــــل معارضـــــو املســـــؤولية االجتماع خلصـــــني للنمـــــوذج االقتصـــ

الثالثة والرابعة من  تنيني أد�ه. ومت التعبري عن احلجتيعتمدون على احلجتني األولي  -التقليدي  

  :1جج هيوهذه احل ي �لفعل كبرية وقوية.قبل أولئك الذين يعتقدون أن األعمال التجارية ه

 : تمع يضمن االستخدام الفعال ملوارد ا� بحتعظيم الر  . 1

السلع   املستهلكون بشكل مجاعي مكان    واخلدمات،من خالل شراء  وتنفيذ  يقرر  إقامة 

  قوق املسامهني. حل متثل النفقات االجتماعية سرقة األصول واستثمارها، حيث 

  :  قتصاديةالؤسسة اامل .2

العمل  يفت األحيان  قر  من  متابإيف كثري  على  القدرة  االجتماعية.    عةىل  هنا و األهداف 

إذا اضطر املديرون إىل صرف  . وبشكل خاص،  كفاءةالعدم متعددة لوقع حاالت  ميكن ت

  انتباههم عن سعيهم وراء حتقيق اقتصاد��م. 

  األعمال لديها طاقة كافية:  .3

وما    نشرتيه،وما    ونعيش،�ً على أين وكيف نعمل  �لنظر إىل أن األعمال متارس �ثرياً قو 

  االجتماعية يف أيدي األعمال أمر غري مرغوب فيه.  فإن تركيز املزيد من القوةلذا  ه،در نق

   :أمام الناس بشكل مباشراملديرين غري منتخبني، فهم ليسوا مسؤولني مبا أن  . 4

مضللة.   للشركات  االجتماعية  الربامج  تصبح  أن  بسهولة  أن    ومنميكن  يسيطر  املمكن 

ع السوق  االقتصادنظام  األداء  ضعيفقد  ولكنه    ،لألعمالي  لى  آلية  يف   للرقابةة  ميثل 

  هلا. األداء االجتماعي 

على افرتاض أن األعمال جيب أن تلتزم مبا تقوم به على أفضل  السابقة  تستند احلجج  

للتسويق.أي    وجه، قابلة  وخدمات  سلع  إنتاج  خالل  من  الربح  وراء  جيب  لذلك    السعي 

 
1 . Kreitner, Robert (2009): Management, op. cite, p.123 
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األهداف   مع  قبل  التعامل  من  املدار ك  األخرى،ؤسسات  املاالجتماعية  أو  أو األسرة  س 

  احلكومة. حىت املنظمات الدينية أو 

املسؤولية  .  10- 4  Approaches of Socialاالجتماعية:  مداخل 

Responsibility  

كما مرتفع    ترتاوح قوة التزام الشركات �ملسؤولية االجتماعية من مستوى منخفض إىل

  .1لمسؤولية االجتماعية للشركات ل ) املداخل األربعة4 ،4هو موضح �لشكل ( 

  

  عة للمسؤولية االجتماعية للشركات ) املداخل األرب4، 4الشكل (

  obstructionist approachمدخل العرقلة (املمانعة): . 1- 1- 4

املدخل،   هذا  تتصرفيف  ومديريها    ال  اجتماالشركات   ايتصرفو و .  اً عيبطريقة مسؤولة 

أخالق غري  قانوين  وغالباً   يبشكل  وسعه  ايقومو حيث    ،أيضاً   غري  يف  ما    لعرقلة م  بكل 

وهنا ال تتبىن   ا�تمع ككل. فئات  و   املستفيدين املختلفني من الوصول إىل    السلوكيات ومنعها

  منظمات األعمال أي دور اجتماعي كو�ا تركز على تعظيم الربح والعوائد األخرى.

  defensive approach املدخل الدفاعي:. 2- 10- 4

حتتفظ الشركات املدافعة  ، حيث  يبعض االلتزام �لسلوك األخالق  خلدبدي هذا امليُ 

القانونية� وتلتزم بدقة �ملتطلبات  املس  هاولكن  ،لقانون  لية االجتماعية مبا ؤو ال حتاول ممارسة 

    تصرف بشكل غري أخالقي.يف كثري من األحيان ال ايتجاوزه القانون. و�لتايل ميكنه

 
1  . Jones, Gareth R. & Jennifer M. George (2016): Contemporary management, (9th  ed.), 

Mc Graw –Hill companies, Inc., New York, p.115 
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 WorldComو،  Computer Associatesمثل    شركات  لة ذلكثومن أم

واملكافآت حىت    ،Merrill Lynchو الكبرية  األسهم  خيارات  مديريها  أعطت  يف اليت 

أي أن املنظمات هنا تقوم بدور اجتماعي حمدود مبا يتطابق   بسرعة.  ئهاخنفاض أدااحاالت  

و�حلد األدىن  ت  نظمة من االنتقادا ملاملفروضة عليها من أجل محاية امع املتطلبات القانونية  

  أيضاً. 

  accommodative approach دخل التكيفي (التسكيين):امل. 3- 10- 4

املدخل  يقر   االجتماعية هذا  املسؤولية  دعم  إىل  حيث�حلاجة   املنظمات توافق    ، 

أن    ومديريها املنظمةعلى  يف  أن    األعضاء  بطريقجيب  وأخالقيةيتصرفوا  قانونية  وأ�م  ة   ،

املوازنو حيا م لون  بني  املصلحة صاة  أصحاب  فإن حل خمتلف  لذلك  د  تع  املسامهنيمطالبات    ، 

  مبطالبات أصحاب املصلحة اآلخرين.   مرتبطة

نظر   من وجهةيف اختاذ خيارات معقولة    املدخل  الذين يعتمدون هذا  يرون يرغب املدو 

نفاق على اجلوانب   هذا املدخل تتبىن املنظمة اإلويف  ا�تمع ويريدون فعل الشيء الصحيح.

  خالقية والقانونية. رتبطة �ملتطلبات االقتصادية واألملا

    Proactive Approachاملدخل االستباقي: . 4- 10- 4

إىل التصرف على تبين احلاجة    اً استباقي  مدخالً تقوم الشركات واملديرين الذين يتخذون  

اجتماعي خياً بطرق مسؤولة  فهم  ا .  ملعرفة  طريقتهم  عن  ب  صحاأل  ةختلفاملجات  احتيالرجون 

الستخدا  ،املصلحة  استعداد  على  محلة وهم  فقط  ليس  مصاحل  لتعزيز  التنظيمية  املوارد  م 

  مثل موظفيهم وجمتمعا�م. ، ومعاملتهم صلحة اآلخرينولكن أيًضا ألصحاب امل ،األسهم 

وتطلعاته   عاً واسعاً، و�خذ مصلحة ا�تمأي أن املنظمة وفقاً هلذا املدخل تتبىن دوراً اجتماعي

  . 1ارا�ا قر يف مجيع 

 
  391ص ، كرهجع سبق ذ مر  ،معاصرة قضا� إدارية ): 2011( أمحد وآخرون املعاين،.  1
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  ولية االجتماعية وأخالقيات األعمال:العالقة بني املسؤ . 4-11

يقتضي الواقع أن يكون هناك عالقة قوية بني أخالقيات العمل واملســؤولية االجتماعيــة 

) 5، 4الشـــكل ( للمنظمــات حيـــال األطـــراف املســـتفيدة مـــن منتجا�ـــا أو خـــدما�ا. ويوضـــح

  .1عية للمنظمة وأخالقيات العملماني املسؤولية االجتبمصفوفة العالقة 
  

  ملتزمة أخالقياً  

  واجتماعياً 

  التزام أخالقي عايل  

  وضعف يف االلتزام االجتماعي

  ملتزمة اجتماعياً  

  وضعف يف االلتزام األخالقي

  غري ملتزمة أخالقياً  

  وغري ملتزمة اجتماعياً 

  

  
  

  ) مصفوفة العالقة بني 5، 4الشكل (

  نظمة وأخالقيات العمل لمؤولية االجتماعية لسامل

لشكل السابق وجود أربع حاالت أساســية توضــح العالقــة بــني املســؤولية ويالحظ من ا

  االجتماعية للمنظمة وأخالقيات العمل هي:

ــزام عــايل:  .1 ــاً تبــين عــايل والت عــين أن وهــذا ي واجتماعيــاً،أي أن املنظمــة ملتزمــة أخالقي

ــة ــجمة يف طبيعــ ــا والتزاما�ــــ  املنظمــــة منســ ــل اجلوانــــب  اطروحا�ــ ــة مــــع جممــ االجتماعيــ

 القية القانونية منها وغري القانونية.األخ

 
  . 197، ص  1، دار وائل، عمان، طية االجتماعية وأخالقيات األعمال: األعمال وا�تمع املسؤول ): 2005، طاهر، صاحل العامري (يب. الغال 1
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ــزام عــايل:  .2 ملتزمــة اجتماعيــاً، ولكنهــا ملتزمــة  أي أن املنظمــة غــريتبــين مــنخفض والت

باب عديــدة إال مــا حتجــم عــن تبــين دور اجتمــاعي أكــرب ألســ و أخالقيــاً حبــدود كبــرية، 

  .يفرضه القانون 

وضـــعف يف التزامهـــا  أي أن املنظمــة ملتزمـــة اجتماعيـــاً مـــنخفض: م تبــين عـــايل والتـــزا . 3

ــا، حـــــىت قـــــد يصـــــل األمـــــر �لـــــبعض مـــــن  األخالقـــــي والســـــلوكيات املقبولـــــة يف قرارا�ـــ

ــن  ــة مــ ــن عوائــــد �جتــ ــه مــ ــة مبــــا حتصــــل عليــ ــا االجتماعيــ املنظمــــات إىل متويــــل التزاما�ــ

 غري أخالقية.سلوكيات 

ة غــري ملتزمــة أخالقيــاً وغــري ملتزمـــة ظمـــ أي أن املنمــنخفض:  متبــين مــنخفض والتــزا .4

 ماعياً جتاه خمتلف األطراف.اجت
  

   شقني:مما سبق يتضح لنا أن املسؤولية االجتماعية للمنظمة ميكن أن حتتوي  

نظمــة جتاهلــه : ويتمثل �لبُعد الرمسي املفروض بقوة القانون، وهذا ال ميكن أليــة ماألول

  برية. ك  قانونية ذات تكلفة تأل�ا تتعرض ملساءال

ــد األخال ــل �لُبعــــ ــاين: ويتمثــــ ــة يف اجلانــــــب والثــــ ــادرات التطوعيــــ ــزام واملبــــ ــي، أي االلتــــ قــــ

  االجتماعي، وهذه تعرب عن نزعات أخالقية تتجاوز جانب االلتزام مبا يفرضه القانون.

  رابعالأسئلة واختبارات الفصل 

  True/Falseطأ) أسئلة صح / خ1

  خطأ  حص  السؤال   رقم السؤال 

     يم ومعايري مربرة لوظيفة األعمال يف ا�تمع مل هي العمل النظري والعملي لتطوير قلعأخالقيات ا   . 1

     االختيار احلر يتم فيه كتابة القيم واملعايري بشكل قانوين    . 2

     من أهم املعضالت األخالقية يف ا�تمع تضارب املصاحل   . 3

     مل لعخالقي الزمالء يف اهم العوامل املؤثرة يف السلوك األمن أ   . 4

     خل احلقوق املعنوية من مداخل السلوك األخالقي مد   . 5
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     تدل درجة ختصيص وتوزيع املوارد دون متييز على العدالة اإلجرائية    . 6

     كثافة األخالقية حجم العواقبلمن العوامل احملددة ل   . 7

     مة وحيسنهانظا�تمع ومصاحل امل  ركة هي التزام إداري حيمي رفاهيةاملسؤولية االجتماعية للش    . 8

9 .   
يف تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية تزايد القوة االقتصادية يف األعمال  من العوامل املسامهة

  التجارية 
   

10.   
للمسؤولية االجتماعية أن األعمال التجارية ال ميكن تفاديها يف القضا�  من احلجج املؤيدة

  االجتماعية 
   

     ال ملوارد ا�تمعية تعظيم الربح لضمان االستخدام الفعّ اعة للمسؤولية االجتمضمن احلجج املعار    .11

     تتبىن املنظمات يف املدخل الدفاعي دوراً اجتماعياً كبرياً    .12

13.   
ة بني عندما تكون املنظمة منسجمة مع التزاما�ا االجتماعية والتزاما�ا األخالقية تكون العالق

  قيات األعمال قويةاملسؤولية االجتماعية وأخال
    

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

  إن ا�ال الثالث للسلوك البشري هو:. 1

A.  القانون املقنن  

B.  األخالق  

C. االختيار احلر  

D.  كل ما سبق  

أي من التايل يعد من املعضالت األخالقية اليت يواجهها . 2

  املدير يف أي منظمة: 

A. مييزالت  

B.  التحرش اجلنسي  

C. تضارب املصاحل  

D . كل ما سبق  

  تايل �ستثناء: عوامل املؤثرة يف السلوك األخالقي الال من . 3

A.  زمالء العمل  

B.  الفرد  

C.  البيئة  

D.  املنظمة 

  

يف أي مدخل من مداخل السلوك األخالقي يتم تعزيز . 4

  املصاحل الذاتية يف املدى الطويل: 

A.  احلقوق املعنوية  

B.  النفعي  

C.  الفردي  

D.  العدالة  

لى ع د العمل واستقرارهاعتدل درجة وضوح السياسات وقوا. 5

  العدالة: 

A.  التوزيعية  

B.  اإلجرائية  

C.  فاعلية الت  

D.  كل ما سبق  

يدل إمجايل الضرر أو الفائدة املستمدة من قرار أخالقي  .6

  على:

A.  حجم العواقب  

B. اإلمجاع االجتماعي  

C. تركيز األثر  

D. كل ما سبق    

ة يف تبين مفهوم املسؤولية  أي من التايل يعد من العوامل املسامه. 7

  اعية: ماالجت

A. تمع�تغري حاجات ا  

  من احلجج املؤيدة للمسؤولية االجتماعية التايل �ستثناء: . 8

A.  العمل االجتماعي مينع تدخل احلكومة  

B. األعمال لديها طاقة كافية  
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B. تبين مفهوم النظم  

C. ارةتغري دور اإلد  

D . كل ما سبق 

  

C. لقضا� األعمال التجارية ال ميكن تفاديها يف ا

  االجتماعية 

D. رسة األعمال  مايعين بيئة أفضل مل لا�تمع األفض

  التجارية 

  ملعارضة للمسؤولية االجتماعية: من احلجج ا. 9

A.  تعظيم الربح  

B.  املؤسسة االقتصادية  

C. املديرون غري منتخبني وغري مسؤولني أمام الناس  

D . كل ما سبق 

  

عندما ال تتصرف الشركات ومديريها بطريقة مسؤولة  . 10

  تماعياً، فإ�ا تتبع املدخل: اج

A. اعيفالد  

B.  ة) نع العرقلة (املما  

C.  التكيفي  

D.  االستباقي  

ىن املنظمة احلاجة إىل التصرف بطرق مسؤولة  عندما تتب . 11

  اجتماعياً، فإ�ا تتبع املدخل: 

A. االستباقي  

B. الدفاعي  

C.  التكيفي  

D.  كل ما سبق  

يف أي حالة من احلاالت التالية تكون فيها املنظمة .  12

  قي: ماعياً وضعيفة يف التزامها األخالملتزمة اجت

A. م عايلزا تبين عايل والت  

B. تبين منخفض والتزام منخفض  

C. عايل والتزام منخفض تبين   

D.  تبين منخفض والتزام عايل  

    مقالية:  ) أسئلة 3

  اشرح مفهوم األخالق اإلدارية؟ :)1السؤال (

  حتدث عن املعضالت األخالقية؟): 2السؤال (

  اختاذ القرار األخالقي؟�قش معيار ): 3السؤال (

  ثرة يف السلوك األخالقي؟ ؤ اشرح العوامل امل): 4السؤال (

  حتدث عن مداخل السلوك األخالقي؟  ):5السؤال (

  �قش موضوع الشدة(الكثافة) األخالقية للقرار؟): 6السؤال (

  اشرح مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات؟): 7السؤال (

  االجتماعية؟  ةاملسامهة يف تبين مفهوم املسؤوليحتدث عن العوامل ): 8السؤال (

  ة للمسؤولية االجتماعية؟ احبث يف احلجج املؤيدة واملعارض ):9(ل السؤا

  اشرح مداخل املسؤولية االجتماعية؟  ):10السؤال (

 اشرح العالقة بني املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال؟  ):11السؤال (

  :لبللعمل عليها ذاتياً من قبل الطا) قضا� إضافية للمناقشة أو 4

ر�جمهــا املتعلــق �ملســؤولية نظمــات اإلنتاجيــة أو اخلدميــة، وادرس بملاخــرت إحــدى أنــواع ا

  االجتماعية فيها، واجلوانب األخالقية لعملها؟
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  البيئة التنظيمية  :اخلامسالفصل  
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  . خلق ثقافة االستدامة 5-4-3

  . عدم التأكد البيئي 5-5
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  خرجات واألهداف التعليمية: امل

 وعناصرها املختلفة معىن البيئة التنظيمية توضيح . 1

 توضيح مفهوم البيئة الداخلية وعناصرها املختلفة  . 2

 شرح طبيعة العالقة بني البيئة التنظيمية والثقافة  . 3

 مناقشة القضا� احلالية يف الثقافة التنظيمية  . 4

 شرح وتفسري عدم التأكد البيئي  . 5

 تفسري آليات التكيف مع البيئة  . 6

    ملخص الفصل:

الفصل  يتناول والبيئة   هذا  العامة،  والبيئة  املهمة  بيئة  املتمثلة يف  التنظيمية وعناصرها  البيئة  مفهوم 

يف   املتمثلة  وعناصرها  للمنظمة  وتفسري    املالكنيالداخلية  املادية،  العمل  وبيئة  واملوظفون  املديرين  وجملس 

الثقاف يف  احلالية  والقضا�  والثقافة،  التنظيمية  البيئة  بني  االبتكار،  العالقة  ثقافة  خلق  وأمهها:  التنظيمية  ة 

وخلق ثقافة متجاوبة مع العمالء، وخلق ثقافة االستدامة، وعدم التأكد البيئي، وأخرياً آليات التكيف مع 

  البيئة ومنها: األدوار املمتدة عرب احلدود، الشراكات بني املنظمات، االندماج واملشروعات املشرتكة.

  كلمات مفتاحية: 

ال املادية، تنظيمية،  البيئة  العمل  بيئة  الداخلية،  البيئة  العامة،  البيئة  املهمة،  بيئة  الدولية،  البيئة  القطاعات،  النطاق، 

التغري   البيئي،  التأكد  عدم  االستدامة،  ثقافة  العمالء،  مع  املتجاوبة  الثقافة  االبتكارية،  الثقافة  التنظيمية،  الثقافة 

البيئ التكيف  البيئي،  التعقيد  االندماج  البيئي،  املنظمات،  بني  الشراكات  احلدود،  عرب  املمتدة  األدوار  ي، 

  واملشروعات املشرتكة.

  

Organizational Environment, Domain, Sectors, International Environment, 
Task Environment, General Environment, Internal Environment, Physical 
Work Environment, Organizational Culture, Innovative Culture, Customer- 
Responsive Culture, Sustainability Culture, Environmental Uncertainty, 
Environmental Change, Environmental Complexity, Environmental 
Adaption, Boundary- Spanning Roles, Interorganizational Partnerships, 
Merger & Joint Ventures. 
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مبعــىن أ�ــا تتعامــل وتتفاعــل بصــفة مســتمرة مــع  �حلركيــة،املنظمة نظــام مفتــوح يتصــف   دتع

البيئة اليت تعمل �ا، حيــث تســتمد منهــا مواردهــا البشــرية واملاديــة واملعلوماتيــة واملاليــة يف صــورة 

  ويف املقابل تقدم هلا منتجات من سلع وخدمات يف صورة خمرجات. مدخالت.

يف الوقــت ذاتــه عــدد مــن القيــود ينبغــي التكيــف معهــا والعمــل يف  ئــةبيوتضــع عليهــا تلــك ال

  ظلها. وتشكل البيئة اليت تعمل فيها إدارة املنظمة ما يطلق عليه اسم البيئة التنظيمية.

ــا هيكــــل  ــاً إىل منظمــــات األعمــــال مــــن منظــــور بيئــــي �عتبارهــ ــاء الــــنظم حاليــ وينظــــر علمــ

بــه، وجيــري عليهــا عمليــات ليقــدمها �نيــة إىل ة يطــ اجتمــاعي رمســي �خــذ مــوارده مــن البيئــة احمل

  تلك البيئة يف شكل خمرجات من املنتجات.

ال هو من يتفهم جيــداً مكــو�ت أو عناصــر البيئــة الــيت تعمــل فيهــا و�لتايل فإن املدير الفعّ 

  وحياول قدر املستطاع أن يؤثر فيها ملا فيه صاحل املنظمة. بنجاح،منظمته، ويتعامل معها 

ــام بتلبيــــة احتياجــــات الــــز�ئن ورغبــــا�م، وتنميــــة والئهــــم حنــــو  :املثــــالل ســــبيفعلــــى  االهتمــ

ــا أن إقامـــة  ــة يســـاعدها علـــى االحتفـــاظ �ملســـتوى املرغـــوب مـــن الطلـــب. كمـ منتجـــات املنظمـ

عالقــات جيــدة مــع املــوردين يضــمن التــدفق الســهل للخامــات واملــواد األوليــة الــيت تســتخدمها 

  لتصنيعية.وا جيةاملنظمة يف عمليا�ا اإلنتا

تصــاعد االهتمــام �لبيئــة إىل التغــري والتبــدل الســريع يف كيــا�ت  نسبوإذا كان البعض قد 

والتشــريعات االقتصــادية املقننــة للنشــاط االقتصــادي.  احلكــومي،كتزايــد التــدخل   العوملــة،بيئــة 

 تنظمـــافــإن الـــبعض اآلخـــر يرجـــع ذات االهتمـــام إىل ز�دة الفـــرص الـــيت ميكـــن أن تقتنصـــها م

  وكذلك التهديدات أو املعوقات اليت ميكن أن تتعرض هلا. �ا،عمال من البيئة اليت تعمل األ

وإعــــداد االســــرتاتيجيات والسياســــات  املســــبق،وهــــذا يتطلــــب ضــــرورة االســــتعداد اإلداري 

  اإلدارية املالئمة للتعامل معها.
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   Organizational Environment التنظيمية:مفهوم البيئة . 5-1

مبعناها الواسع ال �ائية، وتشمل كل شــيء يقــع خــارج حــدود املنظمــة. ومــن هنــا   يئةالب

ميكن تعريف البيئة التنظيمية على أ�ا:" مجيع العناصر املوجودة خارج حــدود املنظمــة، ولــديها 

  .1القدرة على التأثري يف جزء من املنظمة أو كلها"

ــا ــل نطاقهـ ــالل حتليـ ــة مــــن خـ ــة املنظمـ ــم بيئـ ــن فهـ ــل القطاعــــات  Domain وميكـ داخـ

اخلارجية. ويُقصد �لنطــاق جمــال العمــل البيئــي املختــار، فهــو يشــمل اإلقلــيم الــذي تســتمد منــه 

املنظمــة نفســها فيمــا يتعلــق �لســلع واخلــدمات واألســواق الــيت ختــدمها، وحيــدد النطــاق مكانــة 

  املنظمة والقطاعات اخلارجية اليت تتفاعل معها لتحقيق أهدافها.

أو تقســيمات فرعيــة حتتــوي علــى عناصــر  Sectorsعــدة قطاعــات   نة مــ لبيئوتتألف ا

، Raw Materials، املواد اخلــام Industryمتشا�ة، وهذه القطاعات هي: الصناعة 

، Financial Resources، املــوارد املاليــة Human Resourcesاملــوارد البشــرية 

 Economicدية ، الظروف االقتصاTechnology، التكنولوجيا Marketالسوق 

Conditions ــــــة ـــــ ــــــروف Government، احلكومــــ ـــــ ــــــة و ، الظــــ ـــــ ــــــة الثقافيــــ ـــــ االجتماعيــــ

Sociocultural البيئــــة الدوليــــة ،International وتشــــمل هــــذه القطاعــــات ا�ــــال .

) حيــث 1، 5التنظيمي االفرتاضي �لنسبة ملختلف أنواع املنظمــات، كمــا يتضــح يف الشــكل (

  م والبيئة العامة.املهئة ايتم تقسيم القطاعات املدرجة إىل بي

 
1  . Daft, Richard L. (2010): Organization Theory and Design, (10th ed.), South- Western 

Cengage Learning, Australia, p.140 
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  ) بيئة املنظمة 1، 5الشكل (

العناصر الفرعية املختلفة لكل قطاع مــن القطاعــات الســابقة )  1،  5اجلدول (ويوضح  

  األنفة الذكر.

  العناصر الفرعية   اسم القطاع   الرمز  الرقم

1  (a)  املنافسون  -  قطاع الصناعة 

 حجم الصناعة وتنافسيتها  -

  الصناعات املرتبطة  -

2  (b) املوردون -  ملواد اخلام ا اعطق 

 املصنعون -

 العقارات  -

  اخلدمات  -

3  (c)  سوق العمل  -  قطاع املوارد البشرية 

 مكاتب التوظيف  -

 اجلامعات  -

 مؤسسات التدريب  -

 العاملون يف املنظمات األخرى -

  االحتادات �نواعها  -

4  (d)  أسواق األسهم  -  قطاع املوارد املالية 
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 املصارف -

 واإلقراض  االدخارمؤسسات  -

  ون تثمر املس -

5  (e)  الز�ئن -  قطاع السوق 

 املواطنون  -

  املستخدمون املتوقعون للسلع واخلدمات  -

6  (f)  طرائق اإلنتاج  -  قطاع التكنولوجيا 

 العلوم -

 احلاسبات  -

 تكنولوجيا املعلومات  -

  التجارة االلكرتونية  -

7  (g)  الكساد -  قطاع الظروف االقتصادية 

 معدل البطالة  -

 معدل التضخم  -

 معدل االستثمار  -

 دياقتصاال النشاط -

  النمو االقتصادي  -

8  (h)  احملافظة   -  قطاع احلكومة 

 املدينة  -

 املناطق  -

 التشريعات  -

 الضرائب  -

 اخلدمات العامة  -

 النظام القضائي  -

  النظام السياسي  -

9  (i)  األعمار  -  القطاع الثقايف االجتماعي 

 القيم  -

 املعتقدات  -

 التعليم  -

 الدين  -

 أخالقيات العمل  -

  املستهلكون والبيئة اخلضراء  -
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10  (j) املنافسة من الشركات االجنبية  -  لدويل ااع القط 

 الدخول إىل األسواق اخلارجية  -

 الرسوم اجلمركية  -

 سعر الصرف -

  التشريعات الدولية  -

  ) العناصر الفرعية للقطاعات املختلفة 1،  5اجلدول (

 Task Environmentبيئة املهمة: 

 مباشــر ري�ثــ هلــا ، أي الــيت وتشمل القطاعات اليت تتفاعــل معهــا املنظمــة بصــورة مباشــرة

 علــــى قــــدرة املنظمــــة يف حتقيــــق أهــــدافها. وتتضــــمن يف الغالــــب قطــــاع الصــــناعة، واملــــواد اخلــــام

  والقطاع السوقي، ورمبا املوارد البشرية والقطاع الدويل.

 General Environmentالبيئة العامة: 

 مــةلمنظوتشمل تلك القطاعات اليت ال يكون هلا �ثري مباشر على العمليــات اليوميــة ل

ــة  يأ ــاع احلكومـ ــمن قطـ ــا تتضـ ــاً مـ ــات. وغالبـ ــذه العمليـ ــى هـ ــري مباشـــر علـ ــكل غـ ــؤثر بشـ ــا تـ أ�ـ

والظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتكنولوجيا واملوارد املالية. وهذه القطاعات تؤثر 

  على مجيع املنظمات على اختالف أنواعها.

  The Internal Environmentالبيئة الداخلية للمنظمة: . 5-2

لدى كل منظمة بيئتها الداخلية اليت تتــألف مــن املــالكني وجملــس اإلدارة والعمــال وبيئــة 

  .1العمل املادية

  Ownersاملالكون: 

مالكو العمل هم األفراد الذي هلم حقوق امللكية القانونية للعمل. وهم قد يكونــوا فــرداً 

عملهــم، أو مســتثمرون  ذنفيــ ك لتواحــداً مؤسســاً عمــل صــغري أو شــركاء يعملــون بشــكل مشــرت 

 
1. Griffin, Ricky W. (2016): Fundamentals of Management, (8th ed.), South-Western, 

Cengage Learning, Australia,p.42 
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شـــــركة متتلـــــك  :فرديـــــون يشـــــرتون أســـــهم يف شـــــركة أو منظمـــــات أخـــــرى. فعلـــــى ســـــبيل املثـــــال

McDonald's  1.02  مليار سهم ميثل كل منها وحدة ملكية واحدة يف الشركة، ومتتلك

جمموعة كبرية من هــذه الوحــدات، �إلضــافة  Ray Krocعائلة مؤسس الشركة راي كروك 

ــراد عـــدد قليـــل مـــن هـــذه امل د مـــنإىل العديـــ  ســـتثمرين املؤسســـني، ويف املقابـــل ميلـــك آالف األفـ

  األسهم لكل منهم.

بــــدورها شــــركات أخــــرى، فهــــي متتلــــك العديــــد مــــن  McDonald'sومتتلــــك شــــركة 

املخــابز االقليميــة الكبــرية الــيت تــزود مطاعمهــا �لكعــك، ويــتم دجمهــا ككيــان قــانوين منفصــل لــه 

لكامــل مــن قبــل الشــركة األم، وهــي أيضــاً شــريك يف بعــض املــزارع ة �لوكــ إدارتــه كشــركة �بعــة مم

  الروسية اليت تزرع البطاطا لتزويد املطاعم االقليمية �لبطاطا املقلية.

  Board of Directorsجملس املديرين: 

وهو اجلهة احلاكمة اليت يتم انتخا�ا مــن قبــل املســامهني يف املنظمــة وتكلــف �إلشــراف 

  للشركة للتأكد من أ�ا تُدار بطريقة ختدم مصاحل املسامهني بشكل أفضل. امةالع مع اإلدارة

كــن �دراً مــا لســلبية نســبياً، كو�ــا تــؤدي وظيفــة إشــراف عــام، و بعــض ا�ــالس  تكــون و 

ــة إدارة املنظمــــة ــارك بنشــــاط يف كيفيـ ــام املزيــــد منهــــا تشـ ــدأ يتغــــري مــــع قيـ ــذا االجتــــاه بـ . ولكــــن هـ

يها وممارسة املزيد من النفــوذ علــى كيفيــة إدار�ــا. وقــد لف عتشر  بفحص دقيق للمنظمات اليت

  تسارع هذا االجتاه نتيجة الفضائح التجارية األخرية.

ــاالت، مت  ــات، ويف حــــاالت  ا�ــــاميف بعـــض احلـ ــاء جملـــس اإلدارة �رتكــــاب خمالفـ أعضـ

 يفني فيـــذيأخــرى مت العثـــور علــى جمـــالس فاشـــلة نتيجــة إمهاهلـــا يف مراقبـــة تصــرفات املـــديرين التن

  املنظمة.

إن املمارســـات اخلاطئـــة يف إدارة الشـــركات املســـامهة أفـــرزت موضـــوع حوكمـــة الشـــركات 

Corporate Governance  .وحتديد من هو املسؤول عن إدارة أعمال املنظمة  
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عضــواً، أربعــة مــنهم  14لــدى ماكدو�لــدز جملــس إدارة يتكــون مــن  :فعلى ســبيل املثــال

اختــاذ قــرارات  :ال يعملون مباشرة �لشركة، واهلدف هو ينيخارجيعملون بدوام كامل، وعشرة 

  .1حتمي مصاحل خمتلف املستفيدين

   Employeesاملوظفون(العمال): 

يعد املوظفــون عنصــراً أساســياً يف البيئــة الداخليــة للمنظمــة. ومــن األمهيــة مبكــان �لنســبة 

كثـــر تنوعــاً مـــن �حيـــة أ مو اليـــ  للمــديرين دراســـة الطبيعــة املتغـــرية للمـــوارد البشــرية الـــيت أصــبحت

  اجلنس والعرق والعمر وغري ذلك.

وتركز بعض الشركات على امللكيــة الوظيفيــة للعمــال، إمــا بشــكل جزئــي أو علــى األقــل  

كتابة كيفيــة أدائهــم لوظــائفهم. وهنــاك اجتــاه آخــر يف املنظمــات، أال وهــو ز�دة االعتمــاد علــى 

ضــلون االســتخدام املؤقــت أل�ــم يــوفرون في لالعمــ العمال املؤقتني، فهناك الكثري من أصــحاب 

مرونة أكرب وحيصلون على اجور أقل، وال يشاركون غالباً يف برامج منافع العمال. ولكن جيــب 

األخــذ بعــني االعتبــار أ�ــم غــري مــوالني للمنظمــة الــيت يعملــون �ــا أل�ــم يف الواقــع يتطلعــون إىل 

  عمل آخر خمتلف أكثر فائدة هلم.

  Physical Work Environment :ةيداملابيئة العمل 

هــو البيئــة املاديــة الفعليــة للمنظمــة والعمــل  اجلزء األخري من البيئة الداخليــة للمنظمــةإن  

الذي يقوم به أفراد املنظمة. فاملنظمات تنتشر يف أحناء املدن والضواحي القريبة منها، أو حــىت 

، ولديها أسطوهلا وصاالت إنتاج تاعوقا يف املناطق الريفية، وتكون يف الغالب جمهزة مبكاتب

 من السيارات والشاحنات أحيا�ً، وذلــك وفقــاً لطبيعــة عملهــا ونشــاطها الــذي متارســه. وحاليــاً 

 
1  . Hillman, Amy & Thomas Dalziel (2003): Boards of Directors and Firm Performance: 

Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives, Academy of Management 
Review, Vol. 23, No. 3, pp. 383–396. 
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تصــمم مرافــق املنظمــات وترتــب بطرائــق أكثــر عصــرنة حبيــث تكــون مــزودة بشــبكات حاســوبية 

  وضمن قاعات كبرية، إىل جانب وجود بعض املكاتب اخلاصة.

الصـــحة والســـالمة املهنيـــة للمـــوظفني يف الكثـــري مـــن املنظمـــات يف  ةمـــ نظبت ألقـــد تســـب

ئتها الداخلية، وهــذا مــا عــزز فــرص األعمــال اجلديــدة. فعلــى ســبيل إيالء املزيد من االهتمام ببي

 Neutralاملؤســس والــرئيس التنفيــذي لشــركة  Rebecca Boenigkقامــت  :املثــال

Posture  شــــركة عامليــــة تبيــــع كراســــي حماذيــــة  ىلإ لتهــــابعمليــــة صــــغرية يف مــــرآب الشــــركة حو

  .Jerome Congleton1للجسم مصممة من قبل والدها الدكتور 

  العالقة بني البيئة التنظيمية والثقافة:. 5-3

:" الربجمة اجلماعية للعقــل الــذي ميكنــه أن ��الثقافة ا Hofstede & et.alعّرف 

  .2يف املنظمة" ىر خاأل مييز أعضاء أحد ا�موعات البشرية عن ا�موعات

لقيــت الثقافــة التنظيميــة قــدراً كبــرياً مــن املعاجلــة النظريــة والتطبيقيــة منــذ أن أدخلهــا لقــد 

Pettigrew  وأصــبح موضــوع الثقافــة التنظيميــة أحــد أهــم 1979إىل نظريــة املنظمــة عــام ،

ة حــ جان ال، حيــث ارتــبط هــذا املفهــوم مببــادرات التغيــريوضــوعات يف علــم التنظــيم واملنظمــاتامل

ـــــــي  ـــــــال األداء التنظيمــــ ـــــــم ومبجــــ ـــــــوظفني ووالئهــــ ـــــــا املــــ  Organizationalوبرضــــ

Performance3.  

 
1.Griffin, Ricky W. (2016): Fundamentals of Management, op. cite, p.42 
2.Hofstede, Geert & et.al (2010): Cultures & organizations: software of the mind: 

intercultural cooperation and its importance for Survival, Mc Graw – Hill, Inc., New 
York , p.6 

3.Carmeli , Abraham (2005): The Relationship between Organizational Culture and 
Withdrawal Intention and Behavior, International Journal of Manpower , 
Vol.26,pp.77-195 
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نظام من املعاين املشرتكة اليت يشرتك فيها جمموعة من األفراد واليت   :هيالثقافة التنظيمية و 

متيز املنظمة عن غريها من املنظمات، ويتكون هذا النظام من جمموعة اخلصائص اليت تقدرها  

  . 1مةملنظا

على   Edgar H. Schienويعد   التنظيمية  الثقافة  دراسات  يف  الباحثني  أبرز  من 

التنظيمية   والثقافة  القيادة   " يف كتابه:  أسهم  فقد  العامل.   Organizationalمستوى 

Culture and Leadership "    يضاح املستو�ت الثالثة األساسية اليت تتجلى فيها�

  : 2الثقافة وهي 

 Artifactsعه اإلنسان: نصي و مااملاد�ت أ .1

من أكثر مستو�ت الثقافة ظهوراً ووضوحاً من   عدّ وهي رموز العمل والبيئة املادية. وتُ 

واللغة  والتكنولوجيا  املادية  الرتتيبات  يف  واملتمثلة  واالجتماعية،  املادية  البيئة  خالل 

أوقات    يفا  مه دااملستخدمة والسلوك العلين ألفراد املنظمة، واألنشطة اليت يتم استخ

  خاصة للتأثري على سلوك أعضاء املنظمة. 

مالحظة  ميكن  واليت  التنظيمية  للثقافة  املرئية  املظاهر  على  املستوى  هذا  وحيتوي 

فيتم  اآلخر  البعض  أما  املنظمة،  ألعضاء  اليومية  املمارسات  خالل  من  بعضها 

ة عن  فلتخم  اتاكتشافه من خالل سؤال األفراد عن هذه املظاهر اليت جتعل املنظم

غريها من املنظمات، بل ويف أحيان كثرية متفردة وتزود املنظمة مبيزة تنافسية، ومن  

بني تلك املظاهر: القصص واألساطري اليت تتحدث عن املنظمة، اللغة املشرتكة بني  

  .3أعضاء املنظمة، تكنولوجيا املنتجات والزي الرمسي اخلاص �ملنظمة 

 
1.Robbins , Stephen P. & Timothy A. Judge (2018): Essentials of Organizational 

Behavior ,(14th ed.), Pearson Education , Inc., New York, p. 296 
2.Schien , Edgar H. (2004): Organizational Culture and Leadership, (3rd ed.), John Wiley 

& Sons , Inc., pp. 25 - 37 
3.Schermerhorn, John R. Jr. & et.al (2010): Organizational Behavior , (11th ed.), John 

Wiley & Sons , New York , P.371 
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ت الثقافة وضوحاً وميكن مالحظته بواسطة  �و ستم  ثروبرغم أن هذا املستوى من أك

لفهم ثقافة املنظمة، حيث أن   األفراد خارج املنظمة، إال أنه ال يعطي تفسرياً كافياً 

أفراد املنظمة ال يكونوا �لضرورة على وعي �م به، فهو �لنسبة إليهم شيء مألوف 

  اعتيادي وجزء من ممارسا�م اليومية. 

 Espoused Beliefs and Values: ةكرت شامل ملعتقداتالقيم وا .2

ويُ  وجوهرها.  الثقافة  قلب  القيم  من حيث    عدّ متثل  أكرب  درجة  على  املستوى  هذا 

حتدّ  حيث  له،  وإدراكهم  املنظمة  أفراد  غري  وعي  هو  وما  مقبول،  هو  ما  القيم  د 

القيم   وتلعب  يفعلوه.  ال  أو  املنظمة  أعضاء  يفعله  أن  جيب  الذي  ما  مقبول، 

يو�ً يف ربط أعضاء املنظمة معاً، وتوضح كلمة مشرتكة أ�ا: القيم  ح  اً دور   تملعتقداوا

وتُ  واحد.  بشخص  اخلاصة  وليست  املنظمة  أعضاء  جبميع  اخلاصة   عّرب واملعتقدات 

  عن: تلك القيم واملعتقدات 

 املبادئ وأساليب التفكري اليت أقرها أعضاء املنظمة.   .أ

 السلوكيات املرغوبة.   . ب

 املخرجات.  ميي تقم يفاملعايري اليت تستخد  . ت

   Common Assumptionsاالفرتاضات األساسية:  .3

الوقت ودوام  واليت حتولت مع مرور  الراسخة  واملعتقدات  القيم  وتتألف من جمموعة 

مسلّ  إىل  هي  املمارسة  االفرتاضات  وهذه  فيها.  التشكيك  يقبل  ال  بديهية  مات 

ج تتحول معظم  ضنالهذا  ومع  احلصيلة النهائية الناجتة عن نضج الثقافة التنظيمية،  

  القيم إىل افرتاضات أساسية. 
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أو   املنطقية  املقدمة  اعتبارها  للثقافة، حيث ميكن  ويعد هذا املستوى مبثابة األساس 

القاعدة اليت تبىن على أساسها القيم. ومتثل االفرتاضات املستوى غري املرئي للثقافة  

  التنظيمية وتعكس: 

 وعن منظمتهم.  مسه أنف د عناالفرتاضات اليت كو�ا األفرا  .أ

طبيعة العالقة بني أعضاء املنظمة مع بعضهم البعض، وهل يسود تلك العالقة   . ب

 التعاون أم املنافسة. 

 طبيعة العالقة بني املنظمة وبيئتها اخلارجية.   . ت

  ما يؤمن به األفراد أنه حقيقي وغري قابل للنقاش.   . ث

لل  2011عام    يف Luthans  ويؤكد أدجار شاين  منوذج  الثقاف على  من  يظتنة  مية، 

حيث كونه منطاً لالفرتاضات األساسية املبتكرة واملكتشفة واملطّورة من خالل جمموعة معطاة  

ميكن تعلمها حبيث تتوافق مع مشكالت التكيف اخلارجي والتكامل الداخلي. لذا البد من 

اس  الحس تعليمها لألعضاء اجلدد من أجل اكتشاف الطرائق الصحيحة لإلدراك واالعتقاد وا

  . 1كالت شمل�

أيد   إليه شاين يف عام    2006يف عام    Kreitner & Kinickiوقد  ما ذهب 

أو    1985 تكتشفها  أو  تطورها  اليت  األساسية  االفرتاضات  متثل  التنظيمية  الثقافة  أن  من 

التكامل  ومشكالت  اخلارجي  التكيف  مشكالت  مع  التعاطي  بقصد  ما  مجاعة  خترتعها 

ذه املشكالت أو هلليت يدرك �ا األفراد القدامى واجلدد  ا  قةلطرير �الداخلي، سواء تعلق األم

 
1.Luthans, Fred (2011): Organizational Behavior: an evidence – Based approach, (12th 

ed.), McGraw –Hill Companies , Inc., New York, p.71 
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أ �ا،  حنوها   ويفكرون  به  يشعرون  اجلدول  1ما  ويوضح  اخلارجي    2  ، 5( .  التكيف  مهام   (

  .2والتكامل الداخلي كاآليت 

  التكامل الداخلي   التكيف اخلارجي 

  احلصول على إمجاع بشأن اآليت: 

 ة لبيئجهة اغرض جوهري ووظائف ومهام ملوا .1

 داف تنظيمية هأ .2

 وسائل حتقيق األهداف  .3

 معايري قياس النتائج  .4

تتحقق   .5 مل  لو  فيما  العالجية  االسرتاتيجيات 

  األهداف

  احلصول على إمجاع بشأن اآليت: 

 لغة مشرتكة ونظام مفاهيمي  .1

 معايري اجلماعة وحدودها  .2

 معايري توزيع املكانة والقوة والسلطة  .3

 معايري األلفة والصداقة واحلب  .4

 والعقاب بواالث ايريعم .5

  مفاهيم إدارة اإليديولوجيات والعقائد  .6

  ) مهام التكيف اخلارجي والتكامل الداخلي 2،  5اجلدول (

أمهية البُعد الثقايف يف الدراسات اإلدارية نظراً  مع ظهور مفهوم الثقافة التنظيمية    برزت

والتن اإلدارية  النتائج  تباين  تفسري  الثقافة يف  تؤديه  الذي  اآلخر، كما  ايس  ة يفظيميللدور  ق 

دراسة  إىل  األفراد  من  جمموعة  على  والسيطرة  التنسيق  يف  العقالنية  الطرق  دراسة  حتولت 

  العوامل واخلصائص املميزة للثقافة وإىل كيفية التعامل مع تلك اخلصائص وحماولة التأثري فيها. 

ؤوب  دلا  عيهان وسكما أن التزايد املستمر يف دور املنظمات يف القرن احلادي والعشري

ملواكبة التطور والنمو زاد من مسؤوليا�ا واهتماما�ا، وأضاف إليها أهدافاً مل تكن سابقاً من 

  أولو��ا. 

وحيظى موضوع الثقافة التنظيمية يف الفرتة األخرية �هتمام كبري على اعتبار أن الثقافة 

احملدّ  من  الرئيسالتنظيمية  فشلها،  دات  أو  املنظمات  لنجاح  عالقة    ضاافرت   وعلىة  وجود 

 
1  . Kinicki , Angelo & Robert Kreitner (2006): Organizational Behavior : key concepts, 

Skills & best practices ,(2nd ed.), McGraw –Hill Companies ,Inc., New York, p.45 
 605، ص  1، دار صفاء، عمان، طإدارة السلوك التنظيمي يف عصر التغيري):  2011. جالب، إحسان دهش ( 2
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ارتباطية بني جناح املنظمة وتركيزها على القيم واملفاهيم اليت تدفع أعضاءها إىل االلتزام والعمل 

اجلودة  على  للمحافظة  والعمل  القرارات،  اختاذ  يف  واملشاركة  والتحديث  واالبتكار  اجلاد 

واملال السريعة  واالستجابة  تنافسية،  ميزة  وحتقيق  اخلدمة  العمالء جاتيالح  ئمةوحتسني  ات 

  . واألطراف ذوي العالقة يف بيئة عمل املنظمة

ــا� احلاليــــة يف الثقافــــة التنظيميــــة: . 5-4  Current Issues inالقضــ

Organizational Culture 

تلعــب الثقافــة التنظيميــة دوراً حامســاً يف البيئــة التنظيميــة، وميكننــا ذكــر أمثلــة كثــرية حــول 

 زئــة متخصصــة تشــتهر �هتمامهــا بعمالئهــاجت جرمتــا ســةسلك  Nordstromذلك، فشركة 

يف جمــال األحذيــة الر�ضــية وتكنولوجيــا املالبــس مبثابــة  Nikeيف حــني تُعــد ابتكــارات شــركة 

أسطورة، فكيف حققت مثــل هــذه املنظمــات هــذه الســمعة اجليــدة. ومــن أهــم القضــا� احلاليــة 

  :1يف الثقافة التنظيمية ما يلي

 Creating an Innovative Culture ة:كاريابتخلق ثقافة . 5-4-1

يف طليعــة تصــميم  1976الــيت مت �سيســها يف عــام  Appleاالبتكــار يف شــركة  عــدّ يُ 

ــال  ــن املنتجـــات أمثـ ــرت الكثـــري مـ ــا، فقـــد ابتكـ  iTunesو iPodو Macوتطـــوير منتجا�ـ

 لمثويف  . وهذه املنتجات اليت غريت طريقة قراءة املواد والتفاعل معها.iPadو  iPhoneو

منظمــة �جحــة  أن أيّ  :االبتكار عــامالً حامســاً فيهــا، إال أن احلقيقــة هــي عدّ يُ هذه الصناعات  

  حتتاج إىل ثقافة تدعم االبتكار، فما هي أمهية ثقافة االبتكار؟

د أكثــر مــن نصــفهم أن أهــم ن املسؤولني التنفيذيني، أكّ موعة ميف دراسة استقصائية �

. و�لــرغم مــن ذلــك، فــإن ود ثقافــة مؤسســية داعمــةجــ و و ات هــ لمنظمــ حمرك لالبتكار �لنســبة ل

  الشركات مل تضع ثقافة كافية لتعزيز االبتكار. 

 
1. Robbins, Stephen P. & et.al (2018): Management, op. cite, p.271 
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د حــوايل النصــف أن ثقافــة الــدعم  ويف دراســة استقصــائية أخــرى لعينــة مــن املــوظفني أكــّ

رة % مــنهم فقــط أن اإلدا 20اإلداري مهمة جداً من أجل توليد األفكار االبتكارية، واعتقــد 

تتميــز الثقافــة  GÖran Ekvallتــوفري هــذا الــدعم. ووفقــاً للباحــث الســويدي  ىعلــ درة قــا

  :1االبتكارية �لتايل

ــيت  Challenge & Involvementالتحـــدي واملشـــاركة:  . 1 ــة الـ أي الدرجـ

وتنطوي  فيها األفراد يف العمليات اليومية، ويف الرؤية واألهداف طويلة األجل يشارك

 �ت أفضل من االرتباط وااللتزام والتحفيز.و تمسعلى ايل املشاركة والتحدي الع

درجـــة االســـتقاللية الـــيت يُظهرهـــا األفـــراد يف املنظمـــة، وتنطـــوي  Freedomاحلريـــة:  . 2

 املستو�ت العالية من احلرية على مزيد من االستقاللية والقدرة على تقدير الفرد.

 تاقــ العاليف  أي الســالمة العاطفيــة Trust & opennessالثقــة واالنفتــاح:  . 3

حيــــث يشــــعر األفــــراد يف حالــــة الثقــــة واالنفتــــاح العــــايل مبزيــــد مــــن الراحــــة يف مشــــاركة 

 األفكار والصراحة واألمان مع بعضهم البعض.

أي مقــدار الوقــت الــذي ميكــن أن خيصصــه األفــراد  Idea Timeوقــت الفكــرة:  . 4

ف تكشـــالصــياغة أفكــار جديــدة. فعنــدما يكــون هـــذا الوقــت كبــرياً ميكــن لألفــراد اس

 جديدة وتطويرها. وقد تكون هذه األفكار خارج نطاق مهامهم األساسية. ركاأف

أي إظهــار العفويــة والســهولة يف  Playfulness/ Humourالفكاهــة/ املــرح:  . 5

مكــــان العمــــل، فــــاملزاح والضــــحك واجلــــو املــــريح للعمــــل يســــبب إجهــــاد أقــــل، وهــــي 

 مؤشرات ملستو�ت عالية من النشاط.

 
1. Ekvall, GÖran & Scott G. Isaksen (2010): Managing for Innovation: the two faces of 

Tension in Creative Climates, Creativity & Innovation Management, Vol.19, No.2, 
pp.73-88 
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 -وجـــود تـــوترات شخصـــية وعاطفيـــة (بُعـــد ســـليبي أ Conflict الصـــراع (النـــزاع): . 6

ــرط النــــاس يف  ــاً ينخـ ــراع مرتفعـ ــون الصـ ــدما يكـ ــة). فعنـ ــد املناقشـ ــن بُعـ ــيض مـ ــى النقـ علـ

 املشكالت الشخصية واالفرتاء والنميمة، بل وخيططون ألذية بعضهم البعض.

ار أي الطريقــة الــيت يــتم التعامــل فيهــا مــع األفكــ  Idea Supportدعــم الفكــرة:  . 7

حيــث حيصــل األفــراد يف حالــة الــدعم الزائــد علــى أفكــار واقرتاحــات بطريقــة  ،دةجلديــ ا

 واعية ومهنية، وهنا يستمع األفراد بشغف لبعضهم البعض.

ــة  Debateالنقـــــاش:  . 8 الفـــــروق واالختالفـــــات املفتوحـــــة يف وجهـــــات النظـــــر املختلفـــ

فــة لتخر املالنظــ واألفكــار واخلــربات واملعرفــة، وذلــك نتيجــة تبــادل األصــوات ووجهــات 

 وتشجيعها.

ــة الغمـــوض  Risk- Takingا�ازفـــة (حتمـــل املخـــاطر):  . 9 أي التســـامح يف حالـ

وعــــدم التأكــــد، فعنــــدما يكــــون املنــــاخ التنظيمــــي عــــايل املخــــاطر ميكــــن لألفــــراد اختــــاذ 

وميكــن لألفــراد أن  القــرارات حــىت لــو كــانوا غــري متأكــدين واملعلومــات املرغوبــة متــوفرة.

 اراً جديدة حنو األمام.كفأ رحواليط خيرجوا عن طورهم

 -Creating a customerخلــق ثقافــة متجاوبــة مــع العمــالء: . 5-4-2

responsive Culture  

ــة مـــــع  ــة املتجاوبـــ ــدو الثقافـــ ــائص  3، 5يصـــــف اجلـــــدول ( العمـــــالء؟كيـــــف تبـــ ) خصـــ

ن الثقافات اليت تستجيب للعمل، كمــا أنــه يقــدم اقرتاحــات حــول مــا ميكــن أن يقــوم بــه املــديرو 

  .1ا النوع من الثقافةذء هنشاإل

  

  

 
1 . Robbins, Stephen P. & et.al (2018): Management, op. cite, p.272 
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  اقرتاحات للمديرين   خصائص الثقافة املتجاوبة مع العمالء 

  نوع العامل

Type of Employee 

 

توظيــف األفـــراد ذوي الشخصـــيات واالجتاهـــات املتوافقـــة مـــع خدمـــة 

ــيني ــذابني ومحاســـ ــوا ودوديـــــن وجـــ  وصـــــبورين، العمـــــالء، أي أن يكونـــ

  ولديهم مهارات استماع وإصغاء جيدة

  العمل  ئةع بينو 

 Type of Job Environment 

تصــميم األعمــال حبيــث ميتلــك األفــراد أكــرب قــدر ممكــن مــن الســيطرة 

ــراءات  عليهـــــا �ـــــدف إرضـــــاء العمـــــالء، أي ختفيـــــف القواعـــــد واإلجـــ

  الصارمة

  التمكني

 Empowerment 

ة العمـــالء الســلطة الالزمـــة الختـــاذ مــنح املوظفـــون ذوي العالقــة خبدمـــ 

  ة املتعلقة �ألنشطة ذات العالقة خبدمة العمالءميالقرارات اليو 

  وضوح الدور 

 Role Clarity 

ختفيـــف حالـــة عـــدم التأكـــد ملـــا ميكـــن أن يقـــوم بـــه املوظفـــون، ومـــا ال 

ــتطيعون القيـــام بـــه مـــن خـــالل التـــدريب املســـتمر لـــز�دة معـــرفتهم  يسـ

  ارات اإلصغاء واملهارات السلوكية األخرى�ملنتجات واكتساب مه

املتماسكة إلرضاء العمالء  ة الرغب

Consistent Desire to 

Satisfy Customers 

توضيح التزام املنظمة للقيام بكل ما يلزم، حــىت لــو كــان ذلــك خــارج 

  متطلبات العمل العادية للموظف

  ) خصائص الثقافة املتجاوبة مع العمالء  3،  5اجلدول (

 Creating a Sustainabilityخلق ثقافة االستدامة: . 3- 4- 5

Culture 

مت تطوير مفهوم االستدامة حبيث أصبحت مبثابة ثقافة عامة للمنظمة، وجزءاً ال يتجزأ 

الرتكيز على خلق منوذج للعمل   :واالستدامة على مستوى الشركة هي  من الثقافة التنظيمية.

و  االجتماعية  الناحية  من  مستداماً  االسرتاتيجيات ايكون  حيدد  أنه  أي  والبيئية،  ملالية 
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للمسامهني  ملوا قيمة  وحيقق  استدامة  أكثر  عامل  خلق  يف  تساهم  اليت  مارسات 

Shareholders  ُ1عّرف على أ�ا خلق قيمة مستدامة للشركة لذا فإ�ا ت .  

االحتياجات  لقد   االعتبار  بعني  �خذ  ال  جديد  إداري  االستدامة كنموذج  نشأت 

والبي  يةاالقتصاد االجتماعية  االحتياجات  أيضاً  وإمنا  بذل ئيفقط،  تتطلب  فهي  وبذلك  ة. 

الشركة  والبحث عن حلول بديلة. واستدامة  احلالية  النماذج  التفكري يف  جهوٍد كبريٍة إلعادة 

Corporate Sustainability     من تقلص  بديلة  وحلول  جديد  إداري  كنموذج 

امل على  يركز  الذي  العمل  مدخل  يؤثر يف مصاحل صاستخدام  الذي  الضيق  املنظور  من  لحة 

دين بشكل غري عادل، لذا فهي تبحث عن دعم ممارسات العمل اليت تزيد رأس املال  فياملست

واالجتماعي   والبيئي   Social , Environmental & Financialاملايل 

Capital   بدو الطويل  األجل  يف  الرحبية  فكرة  تدعم  عمل  فلسفة  اعتبارها  ميكن  ن حيث 

املنظ أعمال  بنتائج  املتأثرين  املستفيدين  التنمية مةإيذاء  مثل  خمتلفة  مفاهيم  تتضمن  وهي   ،

للشركة    Sustainable Developmentاملستدامة   االجتماعية  واملسؤولية 

Corporate Social Responsibility    الشركة  Corporateومساءلة 

Accountability    واخلاص العام  القطاع  بني   -Private- Publicوالشراكة 

Partnership    الشركة واملستفيدون    Corporate Citizenshipومواطنة 

Stakeholders    للشركة االجتماعي   Corporate Socialواألداء 

Performance  وحوكمة الشركاتCorporate Governance  .  

إن االستدامة ليست منفصلة عن األعمال، بل هي أسلوب للتفكري فيها، حيث أ�ا  

ا حتتاج إىل التكامل يف عمليا�ا، لذا  أ�ة لتحقيق أداء عاٍل فيها، كما  العوامل الرئيس   ضحتو 

 
1. Melamed, Claire & Paul Ladd (2013): How to build Sustainable Development goals: 

integrating Human Development and Environmental Sustainability in a new global 
agenda, World Resources Institute, March 
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لالستدامة   األساسية  القيم  اعتناق  الضروري  من  على    Sustainability Valuesفإنه 

وبناء  فيها.  واألقسام  اإلدارات  مستوى  وعلى  وعمليا�ا،  وسياسا�ا  الشركة  إدارة  مستوى 

من   بد  ال  علىبعليه،  القيادات  وتدريب  هلا،  واضحة  اسرتاتيجية  وأبعادها. م  ناء  فاهيمها 

وهي �ذا املعىن، ميكن أن تكون مسألة أساسية لإلدارة اجليدة وإضافة قيمة للعمل من أجل  

  تعزيز قدرة الشركة على االستجابة للضغوط أو الفرص املتوقعة.

   Environmental Uncertainty البيئي:. عدم التأكد 5-5

، والذي تلك البيئة املوجود يف التأكدم عد اخلارجية مقدار  ةمن القيود اليت تفرضها البيئ

البيئي إىل درجة التغيري والتعقيد يف بيئة   التأكدعدم دل يو  ميكن أن يؤثر يف النتائج التنظيمية.

  .1) مصفوفة عدم التأكد البيئي 2، 5ويوضح الشكل ( . نظمةامل

  

  عدم التأكد البيئي  ) مصفوفة  2، 5الشكل (

إذا تغريت  ف .  Degree of Change  درجة التغيري  هو  التأكدالبعد األول لعدم  إن  

 يفه  ضئيالً إذا كان التغيري  ، أما  فهي بيئة ديناميكية  متكرر،بشكل    املنظمةاملكو�ت يف بيئة  

  نووجود قلة م  جدد،قد تكون بيئة مستقرة واحدة مع عدم وجود منافسني  و .  بيئة مستقرة

 
1 . Robbins, Stephen P. & et.al (2018): Management, op. cite , p.259 
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نشاط ضئيل من قبل وجود  يني، �إلضافة إىل  الاالبتكارات التقانية املقدمة من املنافسني احل 

  وهكذا دواليك.  املنظمة،جمموعات الضغط للتأثري على 

  ملكة العربية السعودية مقراً هلا ، اليت تتخذ من املتواجه شركة املراعي  :بيل املثالعلى سف

على التغلب  ية، لذا يكون من بني اهتماما�ا اخلارجية كيفئيةذاملنتجا�ا الغ  اً بيئة مستقرة نسبي

من  املنافسة واإلقليميني  املستمرة  احملليني  جانب  املنافسني  إىل  السياسات  ،  يف  التغريات 

واملاء  الكهر�ء  تكاليف  ارتفاع  إىل  تؤدي  اليت  �لتايل  شركة  تركز  �لتايل  و ،  احلكومية  املراعي 

ا لتعزيز  الكفاءات  خاللرحبحتسني  من  األجل  طويلة  التوريد  مصادر  وترتيب  فية  روعها  ل 

  املنتشرة دولياً.

مصدر   بطار�ت    مقلقوهناك  على  تعتمد  اليت  اإللكرتونية  السجائر  استخدام  هو  آخر 

النار.   إطالق  بيئة ديناميكية    املقابل،يف  و الليثيوم بدًال من  املسجلة  املوسيقى  تواجه صناعة 

عدم   فوقعة)مت  وغري  التأكد(شديدة  ومو ،  الرقمية  التنسيقات  تنقد حولت  املوسيقى   زيلاقع 

رأس عقب   اً الصناعة  عدم  على  من  عالية  مستو�ت  جلبت  واآلن التأكد، كما  أضافت  .   ،

  يف املعادلة.   اً شك Pandoraو  Spotifyخدمات بث املوسيقى مثل 

ديناميكياً  يكون  ال  فقد  التغيري،  توقع  �إلمكان  سبيل  وإذا كان  على  سلسلة    :الاملث، 

لب على األلبسة الصيفية يف فصل الشتاء، وعلى األلبسة  لطمتاجر األلبسة اليت تقوم �لتنبؤ �

البيئة   تعد  لذا  به،  للتنبؤ  قابًال  التغيري  فهنا  الصيف،  فصل  يف  وليست الشتوية   مستقرة 

ن التنبؤ  ميكالتغيري الذي ال  به ذلك  فإننا نعين    التغيري،عندما نتحدث عن درجة  ف.  ديناميكية

  �لنسبة ملديري املنظمة. ليس مصدراً للشك فإنه  قة،بد توقع التغيري �إلمكان إذا كان فبه. 

ــدل  Environmental Complexityالُبعــــد اآلخــــر علــــى التعقيــــد البيئــــي  ويـ

الكيا�ت اليت تشكل بيئــة املنظمــة، ومــدى املعرفــة املتــوفرة حــول تلــك الكيــا�ت.   بعددويرتبط  
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كــان هنــاك قــدر أكــرب   ت)تشــريعا، منافســون، مــوردون، عمــالء(البيئــة و�ت مكــ  فكلمــا زادت

  من االحتياج للمعرفة املطلوب توافرها حول هذه املكو�ت وارتفعت درجة تعقد بيئة املنظمة.

  Adapting to the Environmentالتكيف مع البيئة: . 6- 5

ف البيئي  التأكد  عدم  من  مرتفعة  حالة  املنظمة  واجهت  أو  يما  إذا  �ملنافسة  يتعلق 

أو   املوردين،  أو  للمديرين استخدام   حىت العمالء  فإنه ميكن  والتشريعات احلكومية،  القوانني 

  العديد من االسرتاتيجيات للتكيف مع هذه التغريات. ومن أهم هذه االسرتاتيجيات: 

 األدوار املمتدة عرب احلدود.   .أ

 الشراكات بني املنظمات.   . ب

 كة. شرت واملشروعات امل االندماج . ج

  Boundary- Spanning Rolesاملمتدة عرب احلدود: األدوار . 1- 6- 5

الرئيس  العناصر  مع  املنظمة  إدارات  تربط  احلدود  عرب  املمتدة  األدوار  ممارسة  يف  إن  ة 

  : 1البيئة اخلارجية وتنسق هذه العالقة. وهذه األدوار تؤدي غرضني أساسيني يف املنظمة مها 

 لتغريات البيئية وتعاجلها. لقة �الكشف عن املعلومات املتع  .أ

 أساسية للمنظمة فيما خيص بيئتها.  ماتإ�ا متثل اهتما  . ب

التكنولوجية   التطورات  عن  يبحثون  والتطوير  والبحوث  اهلندسة  أقسام  يف  فالعمال 

اجلديدة، وعن االبتكارات يف املواد اخلام. ومن هنا ميتد عمل أفراد التسويق والشراء وغريهم  

ك وجهاً لوجه، أو من  ذل  املوردين خارج حدود املنظمة األم، سواء أكان الء و للعمل مع العم

  . 2خالل القيام �حباث التسويق 

 
1.Jemison, David B.(1984): The Importance of Boundary spanning roles in Strategic 

Decision Making, Journal of Management Studies, Vol.21, pp.131-152 
2.Dollinger, Marc J. (1984): Environmental Boundary Spanning and information Processing 

effects on organizational Performance, Academy of Management Journal, Vol.27, 
pp.351-368 
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املثال   اتصال �لعمالء من خالل االنرتنت، على سبيل  املنظمات على  وتبقى بعض 

مواقع   مراقبة  مث   Gripeميكن  ومن  للشركة،  االلكرتونية  املواقع  يف  العمالء  مع  للتواصل 

  الجتاهات املتغرية يف السوق بسرعة. ة اجراء أحباث السوق اليت تستخدم الويب ملراقباقد إلالتع

األعمال   ذكاء  استخدام  على  احلدود  عرب  املمتدة  األدوار   Businessوتدل 

Intelligence (BI)   الذي ينتج عن استخدام برامج معقدة للبحث عن كميات كبرية

لرص واخلارجية  الداخلية  البيا�ت  األمن  املهمة د  والعالقات  واالجتاهات  سبيل  .مناط   على 

بر�مج ذكاء األعمال لرصد تفاعالت العمالء ومعاجلة    Verizonتستخدم شركة    :ثالامل

  املشكالت فور حدوثها. 

 Competitiveويرتبط ذكاء األعمال ��ال املتنامي ملا يسمى �لذكاء التنافسي  

Intelligence (CI)  املعلومات  ال  الذي يرتبط �ألنشطة تقدم أكرب قدر ممكن من  يت 

ني، حيث يستخدم املتخصصون يف االستخبارات التنافسية مواقع الويب وقواعد  افسحول املن

التجارية   واملنشورات  اإلخبارية  والقصص  السوق  ونشاط  املالية  والتقارير  التجارية  البيا�ت 

ب ملسح  األخرى  املتعددة  واملصادر  الشخصية  االتصال  عن    يئةوجهات  والكشف  املنظمة 

  .1ة الفرص والتهديدات احملتمل 

وم ييبحثون يف الويب ملدة ساعتني كل    موظفني Visa  لدى فيزا  :على سبيل املثال 

ومنافسني آخرين. ويف املقابل    Mastercardللحصول على إحصاءات حول ماسرتكارد  

ديفيدسون   هاريل  للب  Harley- Davidsonتستأجر  خارجية  أحباث  عشركة  ن  حث 

ت النقاب عن أمناط تساعد على فك  يا�كميات هائلة من البيا�ت، حيث تكشف هذه الب

  شيفرة أعمال املنافسني والتنبؤ �ا. 

 
1 . Daft, Richard L. (2010): Management, op. cite, p.74 
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وتتزايد حالياً أمهية االمتداد عرب احلدود يف املنظمات بسبب التغريات البيئية املتسارعة  

ج معلومات  إىل  دائماً  املديرون  حيتاج  حيث  اليوم،  عامل  منافسيهم  يدة  يف  عن  وجديدة 

البيئي والعناصر  اوعمالئهم  فإن ة  و�لتايل  ومناسبة،  جيدة  قرارات  اختاذ  أجل  من  ألخرى 

خارج  املمتدة  األنشطة  يف  األفراد  جهود كافة  تستخدم  اليت  هي  جناحاً  األكثر  الشركات 

  حدودها. 

ــات: . 5-6-2 ــــ ــني املنظمــــ ــــ ــراكات بــــ ــــ  Interorganizationalالشــــ

Partnerships 

اخلارجيــة هــي ز�دة التعــاون  يئــةرتاتيجيات األكثــر شــيوعاً اليــوم للتكيــف مــع الباالسن  م

ــا  ــا الشـــمالية تنافســـت فيمـ ــركات أمريكـ ــا، فشـ ــا بينهـ ــا بـــني املنظمـــات وختفيـــف احلـــدود فيمـ فيمـ

، حيــث تنضــم بعضها البعض، ولكن تغري البيئة العاملية غري الواضحة غريت هذا االجتــاه لــديها

  أيضاً. درةأكثر فاعلية، ومن أجل حل مشكلة املوارد النا تصبحل الشركات حالياً 

ــبيل املثـــال إلنتـــاج شـــرحية كمبيـــوتر  IBMو Toshibaو Sonyتتعـــاون  :فعلـــى سـ

املســتقلة فســح ا�ـــال صــغرية جديــدة. ومـــن هــذا املنطلــق، إن التنـــافس املباشــر بــني الشـــركات 

ميكــن الــتحكم يف  :سبيل املثال . فعلىاً لشبكة من التحالفات اليت تتنافس على األعمال عاملي

حيــث يتــألف كــل منهمــا مــن  Airbusو Boeingن خالل شبكتني مهــا ن مصناعة الطريا

  .1منظمة شريكة 100أكثر من 

ــدائي  ــن التوجـــــه العــ ــريكة مــ ــديرون يف املنظمـــــات الشــ ــل املــ  Adversarialوينتقــ

Orientation  ــراكة ــه �لشــ ــتند . Partnership Orientationإىل التوجــ ويســ

 
1.Isabella, Lynn A.(2002):Managing an Alliance Is Nothing Like Business as Usual, Organizational 

Dynamics ,Vol. 31, No. 1, PP. 47–59 
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كاء علــى التوصــل إىل حلــول منصــفة للنزاعــات لشــر علــى الثقــة وقــدرة ا  لنموذج اجلديد للشراكةا

  ).4، �5دف استفادة اجلميع من هذه العالقة، كما يتضح يف اجلدول (

  من التوجه العدائي ______________________ إىل التوجه �لشراكة 

  افة لكال اجلانبنييمة املضلقالثقة وا .1  الشك واملنافسة والتطاول على بعض .1

  العدالة والتعامل الواضح واألر�ح للجميع .2  اخلاصة  �حالسعر والكفاءة واألر  .2

روابط األعمال االلكرتونية لتبــادل املعلومــات وإجــراء  .3  املعلومات والتغذية العكسية حمدودة .3

  املعامالت الرقمية

  املوقعفراد يف ألالتنسيق الوثيق والفرق االفرتاضية وا .4  دعاوى حلل النزاع .4

  املشاركة يف تصميم وإنتاج املنتج اخلاص �لشريك .5  املسبق ماراحلد األدىن من املشاركة واالستث .5

  عقود طويلة األجل .6  عقود قصرية األجل .6

  املساعدات التجارية تتجاوز العقد .7  العقود حتد العالقة .7

  ) التحول حنو الشراكة  4،  5اجلدول (

القيمــة لكــال اجلــانبني بــدًال مــن حماولــة  ف وإضــافةليويعمــل املــديرون علــى خفــض التكــا

ول علــى مجيــع املــزا� لشــركتهم اخلاصــة، ويتميــز النمــوذج اجلديــد أيضــاً مبســتوى عــاٍل مــن حلصــ ا

مشــاركة املعلومــات، مبــا يف ذلــك روابــط األعمــال االلكرتونيــة اخلاصــة �لطلبيــات واملــدفوعات 

ل بــــني األشــــخاص ردود فعــــل ر التفاعــــ وفإضــــافة إىل ذلــــك، يــــ  اآلليــــة واملعــــامالت األخــــرى.

 للمشــاركة أشــخاص مــن شــركات أخــرى يف املوقــع ت، وقــد يتواجــدكالتصــحيحية وحــل للمشــ 

من أجــل ضــمان التنســيق األفضــل للعمــل. هــذا إىل جانــب مشــاركة الشــركاء   فرق افرتاضية  مع

ن  املعتــاد أغــرييف تصميم وإنتاج املنتج الواحد حيث يكونوا ملتزمــون يف األجــل الطويــل. فمــن 

 .1ج ما هو حمدد يف العقدخار يساعد شركاء العمل بعضهم البعض حىت 

  

 
1. Wagner, Stephan M. & Roman Boutellier (2002): Capabilities for Managing a Portfolio 

of Supplier Relationships, Business Horizons, Vol.45, issue.6, November– December, 
pp. 79–88 
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  Merger & Joint Venturesاالندماج واملشروعات املشرتكة: . 5-6-3

تعد هذه اخلطوة أبعد من الشراكات االســرتاتيجية، وهــي املشــاركة يف عمليــات انــدماج 

وجــــة نشــــاط االنــــدماج يئــــي. وإن ملبأو مشــــروعات مشــــرتكة �ــــدف احلــــد مــــن عــــدم التأكــــد ا

يف كل من الوال�ت املتحدة األمريكيــة والعــامل  Merger & Acquisitionواالستحواذ 

يف الســنوات األخــرية هــي حماولــة مــن جانــب املنظمــات للتعامــل مــع التقلبــات اهلائلــة يف البيئــة. 

ت انــدجم :ثــالاملوحيدث االندماج عندما جتتمع منظمتني أو أكثر لتصــبح واحــدة، علــى ســبيل 

لتشــكل رابــع أكــرب شــركة  Norwest Corporationمــع شــركة  Wellfargoشركة 

ومن جانب آخر، ينطوي املشروع املشرتك مع حتالف اسرتاتيجي أو بر�مج مــن قبــل  مصرفية.

منظمتني أو أكثر، وحيدث عادة عندما يكون معقداً جداً أو �هظاً أو غري مؤكد، وعدم قدرة 

  . 1بهى القيام علمنظمة مبفردها 

 .Oprah Winfrey's Harpo Incأنشــأت شــركة  :فعلــى ســبيل املثــال

 The Oprah Magazineإلطالق  Hearst Magazinesمشروعاً مشرتكاً مع  

(O) ــا التلفزيـــوين ــا يف بر�جمهـ . فقـــد أدرك وينفـــري التعقيـــد 2علـــى الـــرغم مـــن شـــعبيتها وجناحهـ

ســامهت املــوارد املشــرتكة ومهــارات دة. وقــد ديــ وعدم التأكد الذي ينطوي عليه إطــالق جملــة ج

  كاء يف أجنح شركة �شئة على اإلطالق يف صناعة نشر ا�الت.لشر إدارة ا

ــروعات املشــــرتكة آخــــذة يف التزايــــد، حيـــث تســــعى الشــــركات ملواكبــــة التغــــريات  إن املشـ

 Chryslerخلقــت  :التكنولوجية السريعة واملنافسة يف االقتصاد العاملي. علــى ســبيل املثــال

يسان اليت تزود كرايسلر بسيارة أكثر كفــاءة ة نحتالفاً لتبادل املنتجات يشمل شرك  Nissanو

كرايسلر ليشــمل    -وميكن أن ينمو ترتيب نيسان  يف استهالك الوقود لبيعها يف أمريكا اجلنوبية.

 
1. Daft, Richard L. (2018): Management, (13th ed.), Cengage Learning, Australia, p.86 

2. Sellers, Patricia (2002): The Business of Being Oprah, Fortune, (April 1), pp. 50–64. 
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آب لنيســـــان للبيـــــع يف الـــــوال�ت املتحـــــدة. ومعظـــــم  –كرايســـــلر الـــــيت تـــــوفر شـــــاحنات بيـــــك 

  يارات.السالنوع حتدث يف أغلب األحيان يف صناعة  ات من هذااكالشر 

مــع  ووتتحول العديد من األعمال الصغرية إىل مشروعات مشرتكة مــع شــركات كبــرية أ

شركاء دوليني. وميكن للشريك األكرب توفري موظفي املبيعات أو قنوات التوزيع أو املوارد املاليــة 

مثل  ركةك اخلربة للتعامل مع العامل، لذا فإن ش ما متتلراً أو فرق البحث. فاألعمال الصغرية �د

وهــــــي شــــــركة صــــــناعية لصـــــب حقــــــن البالســــــتيك يف كلينتــــــون  .Nypro, Incشـــــركة 

وماساتشوســتس تنضـــم إىل خـــرباء يف اخلــارج، وهـــي علـــى درايــة �لقواعـــد احملليـــة، واآلن تعمـــل 

Nypro, Inc.  1يف أربعة بلدان.  

املنظ  إن  القائمة بني  فالبيئوالبيئة    مةالعالقة  وشاملة.  وتفاعلية  متبادلة  اعالقة  خلارجية ة 

، وتؤدي �ملنظمة الفاشلة إىل االضمحالل  ناجحة فرصاً لالستمرار واالزدهارمتنح املنظمة ال 

التالشي. خالل    أو  من  املنظمة  حركة  على  حمددات  تفرض  ذاته  الوقت  يف  أ�ا  كما 

وامل واملالية  املادية والبشرية  اعاملستلزمات  اجلغرافية أثر لوماتية  املتغريات  ملحوظاً اً  ملتاحة. وترتك 

   للعمل.يف إمكانية استخدام املنظمة ملا يتوافر يف البيئة من إمكا�ت أو فرص 

كما أن طبيعة املتغريات البيئية املختلفة تلعب دوراً أساسياً يف حتديد قدرة املنظمة على 

البيئة، خاصة يف إطار إمكانية توفري   املطلوب معف  العمل ويف خلق التوازن املتحرك والتكيي

ورغ تطلم حاجات  مع  تنسجم  اليت  واخلدمات  السلع  واملرتقبنيبات  احلاليني  الز�ئن   بات 

 وكذلك املتعلقة بسبل إشباع حاجا�م املتنامية واملرتبطة بقدرا�م الشرائية. 

 

 

 
 

1. Daft, Richard L. (2010): Management, op. cite, p.75 
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  امساخلأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال   ل قم السؤار 

     ع خارج حدود املنظمة يق  تشمل البيئة كل شيء   . 1

     بيئة املهمة هي القطاعات اليت ال تتفاعل معها املنظمة بصورة مباشرة    . 2

     تضم البيئة الداخلية مجيع الفعاليات الواقعة داخل املنظمة    . 3

     ملشرتكة ا تدل رموز العمل والبيئة املادية على القيم واملعتقدات   . 4

     سلمات بديهية ال يقبل التشكيك فيهاة مأصبحت االفرتاضات الثقافية مبثاب   . 5

     من القصا� احلالية يف الثقافة التنظيمية نشر فكرة الشراكات التنظيمية    . 6

     من خصائص الثقافة االبتكارية التحدي واملشاركة    . 7

     ة هممن خصائص الثقافة املتجاوبة مع العمالء نوع امل   . 8

     ة يميرتبطت ثقافة االستدامة �لثقافة التنظا   . 9

     يدل عدم التأكد البيئي على درجة التغيري والتعقيد يف بيئة املنظمة    .10

     من آليات التكيف مع البيئة األدوار املمتدة عرب احلدود   .11

     حيدث االندماج عندما جتتمع منظمتني أو أكثر لتصبح واحدة    .12

  Multiple Choicesتعددة م  ) أسئلة خيارات2

  حيدد النطاق: . 1

A. ل البيئي املختارلعمجمال ا  

B.  االقليم الذي تستمد منه املنظمة نفسها  

C.  مكانة املنظمة والقطاعات اخلارجية اليت تتفاعل معها  

D . كل ما سبق  

  أي من التايل يعد من عناصر البيئة التنظيمية اخلارجية: . 2

A.  املالكون  

B.  الصناعة  

C.  جملس اإلدارة  

D.  ن املوظفو  

  هام التكيف اخلارجي التايل �ستثناء: من م. 3

A. يري قياس النتائج معا  

B.  معايري اجلماعة وحدودها  

C.  االسرتاتيجيات العالجية  

D.  وسائل حتقيق األهداف  

  أي من التايل يعد من القضا� احلالية يف الثقافة التنظيمية: . 4

A.  الشراكات بني املنظمات  

B.  االندماج واملشروعات املشرتكة  

C. مة دا ثقافة االست  

D. ر املمتدة عرب احلدود األدوا 
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  يعد من املستو�ت الثالثة للثقافة التنظيمية وفقاً ألدجار شاين:يل أي من التا. 5

A.  املاد�ت أو ما يصنعه اإلنسان  

B.  القيم واملعتقدات املشرتكة  

C. االفرتاضات األساسية  

D . كل ما سبق  

  أي من التايل يعد من خصائص الثقافة االبتكارية:  .6

A.  شاركة امل التحدي و  

B.  ية احلر  

C.  وقت الفكرة  

D.  كل ما سبق  

  ثقافة املتجاوبة مع العمالء التايل �ستثناء: ال من خصائص. 7

A.  (حتمل املخاطر) ا�ازفة  

B. نوع بيئة العمل  

C.  التمكني  

D.  وضوح الدور  

  مصطلح الذكاء التنافسي ب : يرتبط. 8

A.  األدوار املمتدة عرب احلدود  

B.  االندماج  

C.  املشروعات املشرتكة  

D. املنظمات  الشراكات بني  

    مقالية:  أسئلة  )3

  البيئة التنظيمية وعناصرها املختلفة؟ هوماشرح مف :)1السؤال (

  حتدث عن العناصر املختلفة للبيئة الداخلية للمنظمة؟): 2السؤال (

  فّسر العالقة بني البيئة التنظيمية والثقافة؟): 3السؤال (

  مية؟ ظي�قش القضا� احلالية يف الثقافة التن): 4السؤال (

  ئصها؟خصااشرح مفهوم الثقافة االبتكارية و ): 5(السؤال 

  حتدث عن الثقافة املتجاوبة مع العمالء وخصائصها؟ ): 6السؤال (

  ما املقصود بثقافة االستدامة؟ ): 7السؤال (

  اشرح مصفوفة عدم التأكد البيئي؟ ): 8السؤال (

  حتدث عن آليات التكيف مع البيئة؟ ):9السؤال (

  ألدوار املمتدة عرب احلدود؟ �قش معىن ا ):10السؤال (

  حتدث عن الشراكات بني املنظمات؟  ):11السؤال (

  �قش مفهوم االندماج واملشروعات املشرتكة؟  ):12السؤال (

  :) قضا� إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب4

ــة الداخلاخـــرت إحـــدى أنـــواع املنظمـــات، وحلـــل بيئت ــا التنظيميـ ــةهـ ــا واخلارجيـــة، و  يـ ثقافتهـ

  يئية فيها، واآلليات املعتمدة للتكيف مع البيئة؟البالتنظيمية، وحالة عدم التأكد 
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  أساسيات التخطيط ووضع األهداف  :لسادساالفصل  

Chapter (6): Fundamentals of Planning & Goals 

Setting  

  ما هو التخطيط؟  .6-1

  . مستو�ت التخطيط 6-2

  . التخطيط االسرتاتيجي 6-2-1

  . التخطيط التكتيكي 6-2-2

  . التخطيط التشغيلي 6-2-3

  . وضع األهداف 6-3

  عها . تعريف األهداف وأنوا6-3-1

  . خصائص األهداف 6-3-2

  . األهداف املعلنة واألهداف احلقيقية 6-3-3

  . أولو�ت األهداف 6-3-4

  . خطوات العملية التخطيطية 6-4

  املوقفي  ل. التحلي6-4-1

  . تنمية بدائل األهداف واخلطط 6-4-2

  . تقييم األهداف واخلطط 6-4-3

  . انتقاء اهلدف واخلطة 6-4-4

  . تطبيق اخلطة 6-4-5

  ملتابعة والرقابة ا. 6-4-6

  . أنواع اخلطط 6-5

  . الدورة األساسية للتخطيط والرقابة 6-6

  . مزا� التخطيط وعيوبه 6-7

  السادس أسئلة واختبارات الفصل 
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  خرجات واألهداف التعليمية: امل

 توضيح معىن التخطيط  . 1

 التعرف على املستو�ت الثالثة لوظيفة التخطيط يف املنظمة  . 2

 أنواعها وخصائصها وأولو��ا و مناقشة كيفية وضع األهداف  . 3

 مناقشة خطوات العملية التخطيطية  . 4

 التعرف على األنواع املختلفة للخطط . 5

 مناقشة مراحل الدورة األساسية للتخطيط والرقابة  . 6

 مناقشة مزا� التخطيط وعيوبه  . 7

    ملخص الفصل:

شغيلي، ووضع  تمفهوم التخطيط ومستو�ته الثالثة: االسرتاتيجي والتكتيكي وال  يتناول هذا الفصل

األهداف،   وأولو�ت  احلقيقية،  واألهداف  املعلنة  األهداف  بني  والفرق  وخصائصها،  وأنواعها  األهداف 

السياسات،  األهداف،  الرسالة(الغرض)،  يف:  املتمثلة  اخلطط  وأنواع  التخطيطية،  العملية  وخطوات 

التقديرية،   املواز�ت  الربامج،  القواعد،  اإلجراءات،  والرقابة،  و االسرتاتيجيات،  للتخطيط  األساسية  الدورة 

  وأخرياً مزا� التخطيط وعيوبه. 

  كلمات مفتاحية: 

الرمسيالتخطيط،   التشغيلي،  ،  التخطيط  التخطيط  التكتيكي،  التخطيط  األهداف، التخطيط االسرتاتيجي،  وضع 

، خصائص األهداف،  ةالنتائج، األهداف االسرتاتيجية، األهداف التكتيكية، األهداف التشغيلي  -سلسلة الوسائل

الرسالة(الغرض)،   التخطيطية،  االفرتاضات  التخطيطية،  العملية  األولو�ت،  احلقيقية،  األهداف  املعلنة،  األهداف 

األساسية   الدورة  التقديرية،  املواز�ت  الربامج،  القواعد،  اإلجراءات،  االسرتاتيجيات،  السياسات،  األهداف، 

  للتخطيط والرقابة. 
  

Planning, Formal Planning, Strategic Planning, Tactical Planning, 
Operational Planning, Goals Setting, Means- Ends Chain, Strategic Goals, 
Tactical Goals, Operational Goals, SMART, Stated Goals, Real Goals, 
Priorities, Planning Process, Planning Assumptions, Mission, Objectives, 
Policies, Strategies, Procedures, Rules, Programs, Budgets, Basic Planning/ 
Control Cycle. 
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  العشرين حىت منتصف القرن  و منت أمهية التخطيط الرمسي يف املنظمات بشكل كبري.  

قليل من    ، ةوجمزأ  ة غري منظم  اخلططمعظم    تكان الرمسي يقتصر على عدد  التخطيط  وكان 

جنرال شركة  من  Alfred Sloanالشركات الكبرية. على الرغم من أن رواد اإلدارة مثل  

بعمليات ختطيط رمسموتو  قاموا  فقد  ،ةيرز  النطاق   لذا  واسعة  إدارية  وظيفة  التخطيط  أصبح 

املاضية.   العقود  البداية فخالل  املنظماتفي  تبنت  الرمسيوظيفة    الكبرية   ،  لكن  التخطيط   ،

  هذه الوظيفة بفعالية.  متنوعون عمال أالشركات الصغرية اليت يديرها رجال متارس اليوم 

الواعية واملنهجية الختاو  القرارات املتعلقة �ألهداف واألنشطة    ذالتخطيط هو العملية 

ليس استجابة غري وهو  اليت سيتبعها فرد أو جمموعة أو وحدة عمل أو منظمة يف املستقبل.  

على يف الغالب  يعتمد    ،جهد هادف موجه من قبل املديرين  وإمنا  ،رمسية أو عشوائية ألزمة ما

أحناء   مجيع  يف  املوظفني  وخربة  خريطة  ألل يوفر  وهو  .  املنظمة معرفة  العمل  ووحدات  فراد 

، قد تكون هذه اخلريطة مرنة مبا يكفي  يف الوقت نفسه، و واضحة ملتابعة أنشطتهم املستقبلية

  .ملتابعة الظروف البيئية املتغرية

 ?What is planningما هو التخطيط؟ . 1- 6

اسرتاتيجيات لتحقيق   ، ووضعتنطوي على وضع األهداف   إداريةوظيفة  التخطيط هو  

العملاألهداف  تلك أنشطة  وتنسيق  لدمج  خطط  ووضع  من    .1،  بكل  �تم  أ�ا  أي 

  ). How(كيف حتقيقها  Means) ووسائل Whatهي  (ما Endsالنتائج

مصطلح   نستخدم  نعين  "التخطيط"،عندما  الرمسيال  به  فإننا   Formal  تخطيط 

Planning  اليتحتديد  فيه  يتم    الذي ابة هذه تك  يتمو تغطي فرتة زمنية حمددة.    األهداف 

ك حول ما جيب األهداف ومشاركتها مع أعضاء املنظمة للحد من الغموض وخلق فهم مشرت 

  ، توجد خطط حمددة لتحقيق هذه األهداف. أخرياً و القيام به. 

 
1 . Robbins, Stephen P. & et.al (2018): Management, op. cite , p.290 
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واألسباب اليت جتعل املديرون يبدو أن التخطيط يتطلب الكثري من اجلهد.  وعلى ما  

  : 1خيططون هي 

 Planning provides:  على حد سواء  هموغري   نييوفر التخطيط التوجيه للمدير   .أ

direction to managers and nonmanagers alike  عندما يعرف ف

حتقيقه  منظمتهم  حتاول  ما  عليهم  ،  املوظفون  جيب  إىل وما  للوصول  فيه  املسامهة 

، ميكنهم تنسيق أنشطتهم والتعاون مع بعضهم البعض والقيام مبا يلزم إلجناز األهداف 

ومتنع   متعارضة  أهدافقد تعمل اإلدارات واألفراد يف    تخطيط،البدون  ف  .األهداف  كتل

  املنظمة من حتقيق أهدافها بكفاءة. 

  Planning reduces uncertainty  حالة عدم التأكديقلل التخطيط من    . ب
ال على  املديرين  إجبار  طريق  التغيريعن  وتوقع  األمام،  إىل  والنظر يف �ثري  تطلع  هذا ، 

 غم من أن التخطيط لن يزيل الغموض على الر و �ت املناسبة.  االستجا  ، وتطويرريالتغي

  االستجابة بفعالية.  حتقيق إال أن املديرين خيططون حىت يتمكنوا من

 Planning minimizes waste and   والتكرار  اهلدريقلل التخطيط من    . ج

redundancy    اخلططعندما حول  العمل  أنشطة  تنسيق  أوجهيتم  تصبح  عدم   ، 

  كن تصحيحها أو إلغاؤها. ة واضحة وميالكفاء

 Planning establishesالرقابةحيدد التخطيط األهداف أو املعايري املستخدمة يف    . د

the goals or standards used in controlling  خيطط  ف عندما 

، فإ�م يرون ما إذا كانت اخلطط يراقبون عندما  و ، يضعون األهداف واخلطط.  املديرون 

لن يكون هناك أهداف ميكن من  تخطيط،البدون و هداف.  حتقيق األتنفيذها ومت  قد مت 

  خالهلا قياس جهد العمل. 

 
1  . Robbins, Stephen P. & et.al (2011): Management, Arab World Edition, Pearson 

Education LTD., Harlow, p.153 
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  Levels of Planning:  مستو�ت التخطيط. 2- 6

العناصر   من  سلسلة  تتضمن  وشاملة  معقدة  عملية  املتداخلة التخطيط  املراحل  أو 

،  6ويوضح الشكل (  .والتشغيلي  ي ، مبا يف ذلك التخطيط االسرتاتيجي والتكتيكواملتداخلة

  . 1بني أنواع التخطيط واألهداف وفقاً للمستو�ت اإلدارية املختلفة  ) العالقة1

  

  بني أنواع التخطيط واألهداف ) العالقة1، 6الشكل (

  وفقاً للمستو�ت اإلدارية املختلفة

   Strategic Planningالتخطيط االسرتاتيجي: . 1- 2- 6

االسرتاحيدد   اجي  يتالتخطيط  الشركة.  لرئيساخلطط  مصري  حتدد  اليت  خطط   وهوة 

شاملة تعكس أهداف واحتياجات وتوجهات املنظمة يف األجل الطويل، ويتبني من ذلك أن  

اإلدارية   �ملستو�ت  أساسية  بصفة  ترتبط  االسرتاتيجية  اإلدارة،   رئيس(العليا  اخلطط  جملس 

العام)، فهذه املستو�ت تتخذ    Unstructuredاملهيكلةقرارات غري  لما يعرف �املدير 

 
1 . Plunkett, Warren R. & others (2008): Management, op. cite, p. 158 
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Decisions    تلك القرارات اليت تتعامل مع املواقف اليت ال ميكن معاجلتها من خالل  وهي

ذلك  ومثال  مسبقاً،  احملددة  ماذا    :اإلجراءات  حتليالت  على  بناء  اختاذها  يتم  اليت  القرارات 

   .What if Analysisسيحدث يف املستقبل 

يل املنظمة النتائج املتوقعة، كما  ؤو ملسجية تبني  االسرتاتي  ططويستفاد من ذلك أن اخل

املوارد  وتقييم  وضع  يف  تستخدم  فهي  لذا  للمنظمة.  اخلارجية  البيئة  عن  معلومات  تتطلب 

منها، وكذا  املستقبلية  والتنبؤ �الحتياجات  واإلنتاجية وموارد الطاقة اخلاصة �ملنظمة،  املالية 

املنظمة   التعامل مع هلا يف أسو السوق ودخو   يف تقييم وختطيط وضع  اق جديدة، وسياسات 

  املنافسني، وبقية عناصر البيئة اخلارجية للمنظمة مثل املوردين واجلهات احلكومية. 

  Tactical Planning التكتيكي:التخطيط . 2- 2- 6

فإن   و�لتايل،ترمجة اخلطط االسرتاتيجية إىل أهداف حمددة ألجزاء حمددة من املنظمة.  

 من الرتكيز على  بدالً ، ا يكون هلا إطار زمين أقصر وأضيق يف النطاقغالباً م التكتيكية ططاخل

التكتيكية  و   .�كملها   املنظمة اخلطط  امل  يفتؤثر  داخل  واحد  إنتاجها    نظمةنشاط  وخطوط 

  ). العالقة(واحد أو أكثر من خطوط اإلنتاج ذات 

اخلو  تكمل  أن  جيب  التكتيكية  اخلطط  أن  من  الرغم  الشاماالسرتاتي  ةطعلى  لة جية 

على سبيل  ، إال أ�ا غالباً ما تكون مستقلة نوعاً ما عن اخلطط التكتيكية األخرى.  للمنظمة

  . 1وفق احلاجة يتم تطوير خطط تكتيكية لشركة جنرال موتورز  :املثال

  Operational Planningالتخطيط التشغيلي:  . 3- 2- 6

وإجراءا أهداف  إىل  التكتيكية  اخلطط  للوححم  تترمجة  املنظمة.  الدنيا  دات  ددة  يف 

او  القصريتركز اخلطط  املدى  ما تكون حىت،  لتشغيلية عادًة على  أو أقل.    12  وغالباً  شهرًا 

 
1. Hitt, Michael A. J. & et.al (2012): Management, (3rd ed.), Pearson education, Inc., N. J., 

p. 114 
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على    اً مباشر   اً ما يكون هلا �ثري   و�دراً من النوعني السابقني،    هذه اخلطط هي األقل تعقيداً و 

  ة هلا.  طاخل اخلطط األخرى خارج اإلدارة أو الوحدة اليت مت تطوير

املثالف احملر   :على سبيل  إلكرتيكيف شركة  لشركة جنرال  النفاثة  تنشئ جمموعة كات   ،

احملركات. تصنيع  يف  تستخدم  أجزاء  عدة  لشراء  تدعو  تشغيلية  خطة  أظهرت   وقد  الشراء 

ملدى األحباث أن اخلطط الرمسية للوحدات أو الفرق هلا �ثري على جناح هذه ا�موعات على ا

  ، إال أ�ا تظل ذات أمهية كبرية. اً من أ�ا قصرية األجل وأقل تعقيدالرغم ، على كذلل .البعيد

هو   والتكتيكية  )  1،    6(  اجلدوليف    موضحوكما  االسرتاتيجية  اخلطط  ختتلف   ،

والتأثري،   والتعقيد  والتشغيلية عن بعضها البعض يف مخسة أبعاد هامة: األفق الزمين، والنطاق،

اعل  والرتابط.   أمهية  مغر لى  االخ  من  الثالثة  تالفاتهذه  األنواع  تتوافق  أن  جيب  أنه  إال   ،

البعض.   بعضها  مع  اخلطفللخطط  من  نوع  عموماً   طكل  يف    ينسجم  خمتلف  مستوى  مع 

  املنظمة. 

  اخلطة التشغيلية   اخلطة التكتيكية   اخلطة االسرتاتيجية   الُبعد 

 األفق الزمين

Time Horizon  

  مستقبلية  نيت نسنة إىل س  سنوات 5-3عادة 

  

شهر أو  12سنة أو أقل (

  أقل) 

 النطاق 

Scope  

  من ساسيةاأل واسع، اخلطط

  وجهة نظر املنظمة �كملها

  ات تركز عادة على وحد

  األعمال االسرتاتيجية 

تركز عادة على   ،ضيق

وحدات  الاإلدارات أو 

  صغر من املنظمة األ

 التعقيد 

Complexity  

بسبب   ، األكثر تعقيداً 

ال  عمأل لصناعات واا

  اليت تغطيها ة املختلف

أكثر   هاولكن ،معقدة

مع نطاق حمدود   حتديداً، 

  من التطبيق 

أل�ا تركز   األقل تعقيداً،

صغرية  الوحدات  العادة على  

  تجانسة امل

 التأثري 

Impact  

أكان  سواء  كبري،�ثري   ذات

على بقاء   سلبياً،أو  إجيابياً 

  ها وجناح املنظمة

تؤثر على وحدات أعمال  

  يتم قياس نكلو  حمددة،

  على املنظمة �كملهاالتأثري  

يقتصر التأثري على قسم أو  

  حمددة  يةوحدة تنظيم

قد ترتبط   ،ترابط منخفض  جيب األخذ، ترابط معتدلاألخذ   عال، جيب ترابط  الرتابط
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Interdependence  االعتبار موارد وقدرات   بعني

املنظمة �كملها وبيئا�ا  

  اخلارجية 

املوارد   االعتبار بعني

  ةدعت  داوالقدرات من وح 

  ل عمداخل ال

اخلطط خبطط تكتيكية  

 ،واسرتاتيجية أعلى مستوى

ولكنها أقل اعتماًدا على  

  هذه اخلطط

  ) أبعاد الفروق بني اخلطط االسرتاتيجية والتكتيكية والتشغيلية 1،   6( اجلدول

 Goals Settingاألهداف: وضع . 3- 6

  تعريف األهداف وأنواعها:. 1- 3- 6

أناهلف  رّ يع على  التزامدف  زمنية   ه:"  فرتة  للقياس خالل  قابلة  نتيجة  لتحقيق  حمدد 

ثالثة  1حمددة"  إىل  أيضاً  تتنوع  األهداف  فإن  التخطيط،  يف  احلال  هو  وكما   أنواع: . 

موضح  هو  هرمي كما  بشكل  األهداف  ترتيب  يتم  حيث  تشغيلية،  تكتيكية،  اسرتاتيجية، 

) العال1،  �6لشكل  يعرض  الذي  التخطيوا أن  بنيقة  )  واألهدع  للمستو�ت ط  وفقاً  اف 

  اإلدارية املختلفة. 

الوسائل سلسلة  �سم  يُعرف  اهلرمي  التسلسل   Means-endsالنتائج    -هذا 

chain   فإن لذا  االسرتاتيجية)،  التكتيكية،  (التشغيلية،  اإلدارة  سلسلة  يف  احلال  هو  كما 

الوسا مبثابة  تعد  املستوى  منخفضة  األهداف  إىل  Meansئل  حتقيق  األهداف   للوصول 

  وفيما يلي شرح ألنواع األهداف:  .Endsلرفيعة املستوى (االسرتاتيجية)، وهي متثل النتائج ا

االسرتاتيجية:   - اإلدارة   Strategic Goalsاألهداف  قبل  من  وضعها  ويتم 

 العليا، ويركز هذا النوع من األهداف على األهداف التنظيمية ككل متكامل. 

ا - ويتم وضعها من قبل مديرو اإلدارة   Tactical Goals:  يكيةلتكتاألهداف 

األهداف  لتحقيق  الالزمة  اإلجراءات  على  الرتكيز  فيها  يتم  حيث  الوسطى، 

 االسرتاتيجية. 

 
1 . Kinicki, Angelo & Brain K. Williams (2016): Management, op. cite, p.144 
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التشغيلية:   - املديرون    Operational Goalsاألهداف  قبل  من  وتوضع 

املرتب األجل  قصرية  التفصيلية  �ألمور  يهتمون  الذين  باإلشرافيون  ق تحقيطة 

  تكتيكية.هداف الاأل

  خصائص األهداف: . 2- 3- 6

تكون   إليها، حبيث  الوصول  املدير يف  يرغب  اليت  النتائج  أو  الغا�ت  هي  األهداف 

كلمة  يف  اختصارها  مت  معينة  خصائص  على  األهداف  هذه  حتتوي  أن  وجيب  فّعالة، 

MARTS   1كالتايل:  

دقيقة    Specific (S)حمددة:    .أ األهداف  تكون  ونتائج   اتكيسلو   وتصفعندما 

 كن للموظفني حتديد فيما إذا كانوا يعملون لتحقيق األهداف بسهولة أكرب. معينة مي

وإنه   أن حيدد كل هدف النتائج املرجوة منه  Measurable (M)قابلة للقياس:    . ب

 قد مت حتقيقه �لفعل. 

(متحدية):    . ج التحقق  يُدرك   Attainable (Challenging) (A)ممكنة  أن 

املخصصة هلم، وإال فمن احملتمل أن تثبط  ق األهداف  ن على حتقيو ر قاد  أ�ماملوظفون  

 عزميتهم، كما أ�م جيب أن يشعروا �لتحدي من أجل العمل جبد وإبداع. 

أن يُسهم كل هدف يف الرسالة اإلمجالية للمنظمة، ومبا  Relevant (R)مالئمة:   . د

األخ  املعايري  ذلك  يف  مبا  اجلوهرية،  قيمتها  مع  أالقييتماشى  تكو   ية،  أن  ن  جيب 

وبني  األهداف   ضمن  ومتماسكة  للمنظمة،  االمجالية  �ألهداف  االرتباط  وثيقة 

 جمموعات العمل. 

احملدد:    . ه التاريخ   Time- Bound (T)الوقت  الفّعالة  األهداف  حتدد  أن  أي 

 
1 . Bateman, Thomas S. & Scott A. Snell (2015): Management, op. cite , p.121 
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الوقت  املستهدف إلمتامها، إىل جانب معرفة ما جيب القيام به حبيث يعلم املوظفون  

  تائج نليم التسلاملناسب 

 Stated & Real Goalsاألهداف املعلنة واألهداف احلقيقية:  . 3- 3- 6

  Stated Goalsاألهداف املعلنة:   .أ

املوصوفة األهداف  ميثاق    وهي  يف  احملددة  تلك  أي  للمنظمة،  الرمسية  البيا�ت  يف 

أو  فيها،  العامة  العالقات  عن  الصادرة  اإلعال�ت  أو  السنوية،  وتقاريرها    املنظمة 

ي قد تكون متضاربة أل�ا تتأثر مبعتقدات أصحاب  مديريها. وهيف تصرحيات    علنةامل

  املصلحة (املستفيدون)، أي ما جيب على املنظمة القيام به. 

املثال سبيل  لشركة    :فعلى  األساسي  ر�ضي،   م إهلا  Nikeاهلدف  وابتكار كل 

شركة   رؤية  معايري  يف:  الكندية EnCana'sوتتمثل  أعلى  تكون  أن  يفاألد"    اء 

الن والغازإنتاج  املستقلة". يف حني حتدد سلسلة مطاعم    فط   Chipotleالعاملية 

وهي   غامضة،  تكون  التصرحيات  فهذه  �مانة".  الطعام   " خدمة  أهدافها يف  أحد 

مبثابة مهارات أفضل للعالقات العامة �عتبارها تشكل دليًال ذا مغزى ملا جيب على  

حتاو  وكيف  به،  القيام  حتاملنظمة  فليس    ،قيقه ل  املستغلذا  أن  من  جند  أن  رب 

  . 1األهداف املعلنة للمنظمة ختتلف كثرياً عما حيدث �لفعل 

  Real Goalsاألهداف احلقيقية:   . ب

ما يفعله أعضاء  املنظمة إىل حتقيقها �لفعل، أي  اليت تسعى  وهي تلك األهداف 

امعات  جل اادي  د تنق  :املنظمة �لضبط، فاألعمال حتدد األولو�ت. على سبيل املثال

ه� هدفها  الطالب  ن  بني  العالقات  وتسهيل  الدراسي،  الفصل  حجم  ضبط  و 

وأعضاء اهليئة التدريسية، وإشراك الطالب يف عملية التعلم بنشاط، لكن بعد ذلك  

 
1 . Robbins, Stephen P. & et.al (2018): Management, op. cite , p. 291 
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من   �كثر  الطالب  املعلنة   300يزودون  األهداف  بني  الفرق  هو  وهذا  حماضرة. 

اليت قد ختتلف ك احلقيقية  و ثرياً واألهداف  يُعد أمذه،  مهماً ا  ما   راً  التعرف على  يف 

  يسمى بعدم االنسجام يف اإلدارة. 

  Goals Priorities أولو�ت األهداف:. 4- 3- 6

تعد األولو�ت مبثابة تصنيف لألهداف أو األنشطة وفقاً ألمهيتها. وتلعب األولو�ت 

طويل  دوراً  التنظيمية  األهداف  إدراج  من خالل  التخطيط  يف  املخاصاً  ترتيب  سحدى  ة  ب 

حيث تستعد اإلدارة العليا الختاذ قرارات الحقة فيما يتعلق بتخصيص املوارد، األمر  ولو��ا،أ

الذي يستدعي توجيه الوقت واملوهبة واملوارد املالية واملادية إىل مساعي أكثر أمهية وبعيدة عن  

ت عامًال  األولو�  عضو   عدوي  .ا�االت األخرى مبا يتناسب مع األولوية النسبية ملناطق العمل

االسرتاتيجية  األولو�ت  هذه  تعطي  حيث  والتنظيمية،  اإلدارية  الفاعلية  حتقيق  يف  رئيسياً 

التالية: ملاذا توجد املنظمة؟، وكيف جيب أن تتصرف وتتفاعل خالل  إجا�ت على األسئلة 

  األزمات. 

ا الشخصية  واملساعدات  الوقت،  إدارة  تقا�ت  تعدد  من  ستخدام  او ية،  لرقمو�لرغم 

اليو امل تتأثر    day Plannerمي  خطط  العملية  األولو�ت، إال أن هذه  وترتيب  يف حتديد 

�لسياسات التنظيمية السائدة يف املنظمة. و�لرغم من عدم وجود صيغة مقبولة عاملياً لتنفيذ 

نظام   أن  إال  املهمة،  يف    A,B,Cهذه  ومفيداً  مهماً  يعد  األهداف  أولو�ت  هذه  لرتتيب 

  : 1األهداف كالتايل  A,B,Cنظام . ويقّسم ل اا�

(A):    أهداف يلزم تنفيذهاmust do  وتكون    أي أ�ا ضرورية لتحقيق األداء الناجح

  نتيجة لطلبات خاصة من املستو�ت العليا لإلدارة، أو من مصادر خارجية.

(B)  :  أهداف جيب تنفيذهاshould do  وهي  أي األهداف الالزمة لتحسني األداء  

 
1 . Kreitner, Robert (2009): Management, op. cite, p.155 
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  جيل اجنازها إذا تطلب األمر ذلك. ن �ميكحيوية و  فاأهد

(C):    تنفيذها يفضل  لتحسني   Nice to doأهداف  �ا  القيام  املستحسن  من 

األداء، ولكن ليست �لغة األمهية، وميكن �جيلها لتحقيق األهداف ذات األولوية  

  األعلى. 

 Steps of Planning Processخطوات العملية التخطيطية: . 4- 6

، فإننا نستطيع تقرير ما جيب القيام به، وكيفية اختاذ قرارط هو عملية ألن التخطي اً ظر ن

و�لتايل فإن العملية التخطيطية تتم وفق مراحل وخطوات معينة يوضحها الشكل    .به  مالقيا

القرارات   2،  6( نتائج  من خالل تقييم  العلم �ن هذه اخلطوات متثل دورة يتم  ) مع أخذ 

  . 1لزم األمر ن مراجعتها إذا ك، وميخلطط وا

  

  ) خطوات العملية التخطيطية 2، 6الشكل (

  وتتمثل تلك اخلطوات فيما يلي: 

 
1 . Bateman, Thomas S. & Scott A. Snell (2015): Management, op. cite , p. 121 
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    Situational Analysis املوقفي:التحليل  .1- 4- 6

جيب أن يبدأ التخطيط   Contingency Approachوفقاً للمدخل الشرطي  

ويف ضوء   حمددة،خالل فرتة زمنية    وذلكيطه،  بتحليل املوقف املتعلق �لنشاط املطلوب ختط

هذه   تعد  حيث  لديها،  املتاحة  واملوارد  �ملنظمة  احمليطة  واخلارجية  الداخلية  البيئية  الظروف 

قيود   مبثابة  املوارد  وتلك  وينطوي   Constraintsالظروف  التخطيطية.  العملية  على 

  التحليل املوقفي على األنشطة التالية:  

  .  وضوع حمل التخطيطق ذات الصلة �ملئحلقاخيص اجتميع وتفسري وتل  .أ

  دراسة األحداث املاضية للوقوف على مدى امتداد �ثريها على احلاضر.   . ب

  فحص واختبار الظروف احلالية احمليطة �لشيء موضع التخطيط.   . ج

  حماولة التنبؤ �الجتاهات املستقبلية.    . د

تعر  حتديد  إىل  التوصل  يف  اخلطوة  تلك  عوائد  تتمثل  دقبينما  ليف  حمل  ليق  نشاط 

التخطيطية  واملشاكل احمليط  التخطيط العملية  افرتاضات   Planningة بتخطيطه وصياغة 

Assumptions  .  

واخلطط:    .2- 4- 6 األهداف  بدائل   Alternative goals andتنمية 

Plans    

تلي مرحلة التحليل املوقفي، قيام املخططني بتنمية أو تطوير عدد من بدائل األهداف  

ديد أكثر من خطة لتحقيقه. وهنا هدف للمنظمة، وحت  لك توليد أكثر منذعين  ط، ويواخلط

وقراءة  املستقبلية  الرؤية  على  �لتخطيط  القائمني  أو  املديرين  تشجيع  املنظمة  على  جيب 

األحداث احملتملة جيداً، حىت ميكن خلق أهداف تتسق مع الظروف اليت ستعمل يف ظلها 

  لك األهداف.  تقيق ة لتحاملنظمة، وصياغة خطط مالئم
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  Goal and Plan Evaluationتقييم األهداف واخلطط: . 3- 4- 6

من املنطقي أن يتم تقييم البدائل املطروحة لألهداف واخلطط، وذلك يف صورة حتليل 

مميزات وعيوب كل بديل حىت ميكن يف املرحلة التالية انتقاء البديل األفضل، وجيب هنا على  

�لتخطيط   ترتو لو األ   حتديدالقائمني  مبعىن  من  �ت،  البدائل  وفقاً  يب  تنفيذها  أولوية  حيث 

  ألمهيتها �لنسبة للمنظمة. 

    Goal and Plan Selectionانتقاء اهلدف واخلطة:  .4- 4- 6

املخطط   قيام  على  اخلطوة  هذه  مالئمة   Plannerتنطوي  األكثر  البديل  �نتقاء 

ف.  تحقيق هذا اهلداخلطة املثلى ل  رااختيمة، و للمنظمة، مبعىن اختيار اهلدف املناسب للمنظ

وجيب هنا صياغة األهداف واخلطط اليت مت اختيارها بصورة واضحة حىت تتخذ اخلطة الصورة  

  الرمسية وامللزمة للعاملني �ملنظمة. 

يعرف   ما  العاملية  املنظمات  من  العديد  التخطيط وتستخدم  بسيناريوهات 

Planning Scenarios  ة لعملية التخطيطي الكامل خلطوات ا  فتوصيىل الواليت تشري إ

  وتقييمها، واختيار اهلدف واخلطة املالئمة.   واخلطط،املتعلقة بتنمية البدائل من األهداف 

  Implementationتطبيق اخلطة:  .5- 4- 6

املنتقاة  املناسبة لتحقيقه تبدأ عملية تنفيذ اخلطة  املالئم واخلطة   مبجرد اختيار اهلدف 

د اخلطة بصورة جيدة حىت ميكن إجناز  من مديرين وأفراون على التنفيذ  مئاالق  يتفهموجيب أن  

أو حتقيق اهلدف على النحو املرغوب، و�لصورة اليت مت التخطيط هلا مسبقاً، فما هي الفائدة 

  املنتظرة من خطة جيدة يتم تنفيذها �سلوب غري مالئم.   

ديرين واألفراد  ما مت إشراك امللك  علية ة وفا ويتزايد احتمال جناح اخلطة وتنفيذها بكفاء

فيها، مبعىن أخذ رأيهم قبل التنفيذ، حيث يوجد ذلك نوعاً من االلتزام األديب من قبل هؤالء 

لني إىل ؤو األفراد حنو تنفيذها بدقة، ويولد لديهم الرغبة احلقيقة لنجاح اخلطة، أل�م كانوا مس
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  حد ما أو مشاركني فيها من البداية. 

متنوعة   Incentive Programsج حتفيزية  من املنظمات برام  دلعديخدم اوتست

املالئم �لشكل  اخلطة  وتنفيذ  املوضوعة،  األهداف  حتقيق  على  �ا  العاملني  وتشجيع   حلث 

  ومن أمثلة تلك احملفزات، العموالت، الرتقيات، العالوات، املنح، وغريها من مكافآت األداء. 

   Monitor and Control املتابعة والرقابة: .6- 4- 6

األداء  اخلطوةتتمثل   على  والرقابة  اخلطة  تنفيذ  متابعة  التخطيطية يف  للعملية   األخرية 

فمن األمهية مبكان لنجاح اخلطة املوضوعة مقارنة األداء الفعلي أو اإلجناز احملقق مع ما هو 

اركها  دت  تايلو�ل  خمطط، حىت ميكن معاجلة أي احنرافات حيتمل أن تظهر يف عملية التطبيق.

توقيت مال إهدار طاقيف  مفيدة، وهنا يظهر تداخل ئم دون  املنظمة يف أنشطة غري  ة ومال 

  .1وظيفة التخطيط مع وظيفة الرقابة 

   Types of plans اخلطط:أنواع . 5- 6

املنظمات   يف  اخلطط  من  عديدة  أنواع  الصناعية    االقتصادية،توجد  وخاصة 

Industrial organization.   حسب الفعاليات   نيف اخلطط وظائفياً تصمكن  من املو

أو  وال أو التمويل  أو التسويق  اإلنتاج  اليت تشملها كما هو احلال يف خطط    الشراء. وظائف 

أو   متوسطة  أو  طويلة  تتضمنها إىل خطط  اليت  الزمنية  الفرتات  اخلطط حبسب  وقد تصنف 

زمنية  األجل.قصرية   فرتة  عادة  تشمل  األجل  طويلة   سنواتالعشر    وزتتجاطويلة    فاخلطط 

   والتجهيزات.ء أماكن جديدة للمصانع واملكاتب وشراء اآلالت طط بنامثل خ

أما اخلطط املتوسطة فإ�ا تتضمن فرتة زمنية بني السنة واخلمس سنوات كما هو احلال  

البشرية   املوارد  من  املتطلبات  وتوفري  واألدوات  العدد  شراء  خطط   Humanيف 

Resources  السنة  ة األجل فرتة زمنيةصري الق  ل اخلططوتشم تعادل  أقل من   قصرية  أو 

 
  307رجع سبق ذكره، ص م، ارة اإلد ): 2002طه، طارق (.  1
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احلال هو  والبيع  السنة كما  واإلنتاج  املخزون  خطط   & Koontzصّنفوقد    .يف 

Weirhrich  1ضمن األنواع التاليةخلطط ا:  

  Mission (Purpose)): الرسالة (الغرض . 1- 5- 6

اس  األعمال، وهي األس  املىل عطالقها إومتثل الرسالة الغاية من وجود املنظمة وبداية ان

الغا� بناء  األهداف يف  منها  تنطلق  اليت  والقاعدة  إليها،  والوصول  لتحقيقها  تسعى  اليت  ت 

املنظمة  هوية  لتحديد  األداة  النهاية  يف  وهي  واالسرتاتيجيات.  والسياسات 

Organization Identity   سالة ومدى تفردها عن غريها من املنظمات املنافسة. والر

ا من املنظمات األخرى من حيث جمال ز للمنظمة عن غريهة هي اإلطار املمييطبسمات  بكل

املنظمة وهويتها  لوجود  السبب اجلوهري  اليت تعكس  نشاطها ومنتجا�ا وعمالئها وأسواقها 

  .2ونوعيات عمليا�ا وأشكال ممارسا�ا 

  مثال: 

رعاية كوادر� و   ا،كينالت ملشرت نسعى لتقدمي أفضل خدمات االتصارسالة شركة سرييتل: "  

ة النمو املربح للمستثمرين واملسامهة �عتزاز يف خدمة  شرية، مع استمراريالب

  وطننا سورية".

الربكة:" بنك  عوائد    رسالة  وحتقق  عمالئنا،  تطلعات  تفوق  اجلودة  عالية  خدمات  تقدمي 

  متزايدة للمسامهني واملودعني". 

  

 
1 . Koontz, Harold & Heinz Weirhrich (2012): Essentials of Management , op.cite,p.93 

2    .) املرسي  حممد  الدين  مجال   ، الرمحن  عبد  �بت  تطبيقية):  2007إدريس،  ومناذج  مفاهيم  االسرتاتيجية:  ،  ،    اإلدارة  اجلامعية  الدار   ،

 92، ص اإلسكندرية
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    Objectivesاألهداف: . 2- 5- 6

األهدتشك ال  تس  �Purposesت  لغااف  إليهااليت  يف   عى  اإلدارية  الفعاليات 

والتنظيم   اخلدمة    والرقابة.التخطيط  وز�دة  حتسني  للمنظمة  األساسية  األهداف  ومن 

service    واجلودةQuality    والرحبيةProfitability    والقدرة على املنافسة والتوظيف

Staffing .  

 على ضوء  على أساس علمي عقالينىن با تُ صة عندممتثل األهداف خططاً شرعية خاو 

وظر  املنظمة  طبيعة  م  املعنية.وف  تتطلب  فهي  التخطيطية    اوبذلك  العملية  تتطلبه 

Planning Process   من تدابري وإجراءات. وقد تسمى األهداف عادة �السرتاتيجيات

strategies  أساس تكون  تنفيذهاعندما  لوسائل  وشاملة  وعريضة  هو  ية  يف ، كما    احلال 

   مثًال.وق معينة تيجية السيطرة على سرتااس

    Policies :السياسات . 3- 5- 6

اإلطار العام أو املفهوم الذي يوجه تفكري املرؤوسني يف   "  :ميكن تعريف السياسة ��ا

ومبا ينسجم مع   املنظمة،يف خمتلف جوانب عمل    Decision makingاختاذ القرارات  

  .1"دائماً  السياسة مكتوبةكون ط أن توال يشرت  أهدافها،حتقيق 

مبدأ   عادة  السياسة  النص Ruleوقاعدة    principleوتتضمن  القاعدة  ومتثل   .

والضمين   العقالين    للسياسة.الصريح  املنطقي  السبب  املبدأ فهو  اليت   للقاعدة.أما  فالقاعدة 

الدوري   األداء  تقومي  طريق  عن  �إلنتاج  األجر  ربط  على   Periodicalتنص 

Performance Approach  هلا مبدأ الع  قد يكون  األكفاء  يؤكد على جلب  املني 

طاقا�م   أقصى  لبذل  وتشجيعهم  فإن وضع سياسات    وإمكانيا�م.اجليدين  األسباب  وهلذه 

ولكن من الصعوبة مبكان وضع   املنظمة. متماسكة ومتكاملة يسهل وميكِّن من حتقيق أهداف 

 
  167مل يذكر دار النشر، ص  ،والتطبيق  النظرية رة بنيمبادئ اإلدا): 2001حممد إمساعيل ( بالل، . 1
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  هي: هذه السياسات لثالثة أسباب 

  جداً. �ا قد تكون قليلة وتفسريا  مكتوبة،تكون �دراً ما إن السياسات   .أ

و�ثريات الالمركزية    ،Delegation of authorityالتفويض الكبري للسلطة    . ب

Decentralization  السياسة. عن طريق املشاركة املمتدة لكل جوانب وضع  

مراقبة    . ج دائماً  السهولة  من  العملية  السياسة،ليس  السياسة  قد  ألن  تكون   والواقعية 

  متاماً.تكون السياسة املقصودة غري واضحة  صعبة التحقيق وقد

إىل  فيه  وتطبق  تشكل  الذي  اإلداري  املستوى  حسب  السياسات  تصنيف  وميكن 

وسياسات   فرعية  وسياسات  أساسية  األساسية    تنفيذية.سياسات  السياسات  ومتثل 

ا  الشاملة.السياسات   اإلدارة  الفرعية  .للمنظمةعليا  لوتستعمل يف مستو�ت  السياسات   أما 

وتستمد عادة من قبل اإلدارة    املنظمة.والتنفيذية فهي أكثر تفصيًال وتطبق يف جزء واحد من 

  . 1الوسطى 

    Strategies االسرتاتيجيات:. 4- 5- 6

. وتعين  ا لتأدية مهما�ا وحتقيق أهدافها تتباين املنظمات يف االسرتاتيجيات اليت تتبناه

فرص واملخاطر  مة موارد املنظمة وإمكا��ا مع ال ملواءاملرسومة  و اخلطط  اتيجية اخلطة أ االسرت 

اخلارجية البيئة  التنظيمي  يف  �هليكل  االسرتاتيجية  وترتبط   .Organizational 

Structure   ًوثيقا لتحقيق  ارتباطاً  املستخدمة  األداة  هو  التنظيمي  اهليكل  ألن  وذلك   ،

 تقوم اإلدارة �جراء تغيريات  . وحنيللمنظمة   اتيجية العامةرت ها �الساألهداف اليت ترتبط بدور 

جذرية يف اسرتاتيجيتها فإن عليها أن جتري أيضاً تغيريات يف اهليكل التنظيمي لينسجم معها 

  التغيريات. ويدعم هذه 

لتحقيق  سنوات كوسيلة  لعدة  العسكريني  قبل  من  االسرتاتيجية  مفهوم  استعمل  لقد 

 
1 .  
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امل أاخلطط  من  األ جوضوعة  التغلب على  اسعداء ل  فهي  لتحقيق.  العدو  املوارد ضد    تغالل 

الدولة  قبل  من  املوضوعة  السياسة  األهداف  حقل  يف  أما   .Field of Policy  

ويف املفهوم االقتصادي    ،فاالسرتاتيجية هي استغالل املوارد من أجل حتقيق األهداف القومية

onceptCconomic E  1رد النادرة  اتعين االسرتاتيجية توزيع املو .  

فتعين حتديد األهداف واألغراض    Business Conceptاألعمال  أما يف مفهوم  

ح نوع العمل الذي بطريقة توضّ   هذه األهداف مصاغةً   واخلطط لتحقيقة  والسياسات الرئيس

ففي السابق وفقاً    .2عليهأو تعمل فيه ونوع املنظمة احلالية أو الذي ستكون    املنظمة،متارسه  

  هي: سرتاتيجية ثالثة عوامل كان حيكم اال  لعسكري التقليدياللمفهوم 

  . Competitorsاملنافسني   .أ

  املنافسني. عني السوق غري الكايف إلرضاء مجيع املصنّ   . ب

  للعدو. الفجوة اليت تعطي الفرصة   . ج

ألنه   املوضوعة،ولكن حىت هذا النوع من االسرتاتيجية ال حيدد يف احلقيقة نوع اخلطة  

  . ة والربامج املتنوعةيساسات الرئسي�موعة األهداف وال ديف الواقع احتا

 ، وإ�اة هداف والسياسات واخلطط الرئيسنستنتج مما سبق أن االسرتاتيجية تشمل األ

صر  وعنا   ري قصري األجل يف األسواق، وإ�ا أقل جتاو�ً مع التغ�تم أكثر �لتغري الطويل األجل

على اإلطالق، أو أ�ا  يجية ال تتغري  سرتاتال يعين أن اال ا. وهذالبيئة من أنواع اخلطط األخرى

فيه اخلطط غري مرنة  الذي تتغري  ، ولكن نفرتض �ن االسرتاتيجية ال تتغري �ألسلوب نفسه 

  األخرى.

  

 
  135عمان، ص  اليازوري،دار  ومفاهيم،نظر�ت    احلديثة:اإلدارة ): 2008بشري ( العالق،.  1
 96ص  عمان،دين، ر ب األ، مركز الكتاملفاهيم اإلدارية احلديثة): 1992وآخرون (الشيخ . سامل، فؤاد  2
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   Procedures اإلجراءات:. 5- 5- 6

الواج  �نه:ميكن أن يعرَّف اإلجراء   ب  " عملية حتديد التتابع والتعاقب الزمين للعمل 

  :  2وتساعد اإلجراءات يف حتديد ما يلي .كخططف أحيا�ً  وقد يوص .1" بهالقيام 

  لإلجناز. املهام احملددة   .أ

  املهمة. الزمن الالزم إلجناز هذه   . ب

  املهام. األفراد الذين سيقومون �جناز هذه   . ج

وبذلك فإن اإلجراء يبني كيفية معاجلة موضوع ما أو مشكلة معينة عن طريق وضع  

إعطاء أمثلة عديدة على  وميكن    له.لتنفيذ الصحيح  ب اخلطوات اليت يشملها اتفاصيل وترتي

، أو ترفيع املدرسني  جيي الثانوية العامة إىل اجلامعة، كما هو احلال يف انتساب خر اإلجراءات 

  أو إجراءات الغياب واملكافأة أو العطل السنوية … اخل .  ،واألساتذة إىل مراتب أعلى

سلة  أية سل   . وإنّ ت ية اختاذ القرارالسياسات يف عملأقل من ا  حريةاإلجراءات    تعطي

. ولتحديد اإلجراءات الواجب وضعها للقيام بعمل معني جيب  عترب ضمن اإلجراءات روتينية تُ 

، ومن مث ترتيبها منطقياً وتوثيق هذه األعمال اجلزئية حىت  ًال تعريف العمل مث حتديد أجزائهأو 

  . 3نفيذ عمل معني  تكون سلسلة مرتابطة ومتكاملة لت

   Rules القواعد: .6- 5- 6

متثل القواعد خطط األعمال املطلوب إجنازها كأنواع اخلطط األخرى املختارة من بني  

هي  املتوفرة.البدائل   به  :والقاعدة  القيام  جيب  أو    ،ما  سلوك  من  عنه  االمتناع  ينبغي  وما 

  . 4الفني وامر أو تعليمات مرتبطة جبزاءات للمخأتصرفات، وهي تتخذ شكل 

 
1  . Bartol, Kathryn M & David C. Martin (1994): Management, (2nd ed.), McGraw – Hill, 

Inc., New York, p.153 
2 . Koontz, Harold & Heinz Weirhrich (2012): Essentials of Management, op. cite, p.95 

 76، دار النظم، عمان، ص إىل علم اإلدارة  مدخل ):2000عبدهللا عزت بركات ( علي،،  عباس.  3
  97، ص  1ط عمان،  املسرية،دار  ،األعمالمبادئ اإلدارة مع الرتكيز على إدارة ): 1999خليل ( لشماع،ا.  4
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إنشاء    :ألن هدف السياسات هو  والسياسات،القواعد    التمييز بني  وهنا تظهر ضرورة

أما القواعد   Discretionدليل للتفكري يف اختاذ القرارات مع حتديد ملناطق اخلطر واحلذر  

  . 1إال أ�ا ال حتدد مناطق احلذر يف تطبيقها  كدالئل،حتدد أيضاً   :فهي

حم خطة  القاعدة  بذلك  اومتثل  السلوك  على  للرقابة   Humanإلنساين  ددة 

Behavior  مجيع القواعد حمددة ال ميكن   عدّ تُ و  واملساواة.يف املنظمة من أجل حتقيق األمن

وتُ  اختاذ  جتاوزها  آمرة أو �هية مثل  القرارات،عترب مرشداً يف  التدخني    :وتكون   Noممنوع 

smoking  وعدم األكل يف املكاتبDon’t eat in offices … خل. ا  

لب عمًال  ميكننا القول أن القاعدة تتط ،القواعد واإلجراءاتق بني أما فيما يتعلق �لفر 

معني  بوضع  يتعلق  �إلجراءات  ،حمدداً  عالقة  هلا  فإن  أن  وهلذا  يف  يكمن  الفرق  ولكن   .

، وميكن القول �ن اإلجراءات هي عبارة عن سلسلة  ذ القرارالقواعد ال حتدد توقيتاً معيناً الختا

  .  2الية من القواعد متت

    Programs امج:الرب . 7- 5- 6

عبارة عن تركيب معقد من األهداف والسياسات   :"�نه Programيعّرف الرب�مج 

والعناصر   املستخدمة  واملوارد  القيام �ا  اليت جيب  واخلطوات  واملهمات  والقواعد  واإلجراءات 

  . 3" يةموال وامليزانيات التقدير �أل . وجيري دعمها كذلكاألخرى الضرورية لتنفيذ عمل معني

وقد ينتج عن الربامج األساسية برامج فرعية فمثًال بر�مج إحدى شركات الطريان قد  

وجيب أن تنسق مجيع هذه الربامج   واإلعالن.ينتج عنه برامج أخرى تتعلق �لصيانة والتدريب  

 إجناز الرب�مج الرئيسي ألن أي فشل يف بر�مج معني قد يؤدي إىل التأخري يف  زمنياً،الفرعية  

  املتوقعة. وفقدان لبعض اإليرادات  إضافية،تب عليه من نفقات ما يرت و 

 
  180، مرجع سبق ذكره، ص املدير وحتد�ت العوملة): 2001مصطفى، أمحد سيد (.  1
  77، مرجع سبق ذكره، ص مونظا اإلدارة عملية): 1996بربر، كامل (.  2
  134، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ص مبادئ إدارة األعمال ): 2008(ي اللوز وسى . محود، خضري، م 3
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امل الربامج  بني  الرتابط  معقدةإن  التخطيط  عملية  جيعل  املنظمة ختلفة  فإن  وبذلك   .

تتطلب مهارات إدارية فائقة لكي تستطيع أن ختطط بصورة سليمة منعاً حلدوث أي عطل 

اعدة أو إجراء بسيط إذا أُسيء وضعه أو  أية ق :أشياء قد تكون بسيطة فمثالً طارئ �تج عن 

  كامًال. استعماله قد يُعطل بر�جماً  

   Budgets التقديرية: واز�تملا. 8- 5- 6

املتوقعة معرباً    :ا ��  Budget  املوازنةف  تعرّ  " عبارة عن بيان رقمي يتعلق �لنتائج 

عنه يعرب  أن  وميكن  عددية  بقيم  �لوحدعنها  أو  العمل  بساعات  إما  أو    نتاجية،اإلات  ا 

   .1"  آخري دأو أي مقياس عد اآللة،بساعات تشغيل 

وازنة  كأداة للرقابة حيث تتم املقارنة بني األرقام التقديرية الواردة يف امل  وازنةوتستخدم امل

واألرقام   امل  الفعلية.التقديرية  دقّ واز�ت  وختتلف  �حية  من  والتفصيلكثرياً   فيها.املوجود    تها 

خدم األساس ستَ التقديرية يَ   واز�تمن امل  وقد مت حديثاً تطوير نوعٌ  ويرها.تطق  وكذلك يف طرائ

    .وازنةاملالصفري عوضاً عن اعتماد أرقام السنوات السابقة كأساس إلعداد 

امل م  واز�تويف  �عداد  إدارة  تقوم كل  الصفري  األساس  عن    وازنتهاذات  التقديرية 

ا حتديد  األهطريق  إلجناز  الضرورية  للمنظمة  د لنشاطات  الكلية  الفوائد  و   وتكلفتها.اف  أهم 

  عُ وضَ . ومبا أ�ا تُ لية التخطيطشاركون يف عمعل العاملني يُ ا جتَ أ� واز�ت  املتحققة من وضع امل

  التخطيط. ية فإ�ا تستوجب التحديد الدقيق يف �رقام عددّ 

 The Basic Planning/ Controlالدورة األساسية للتخطيط والرقابة:  .  6- 6

cycle   

التخطيطية العملية  تناولنا  لنا  عندما  التخطيط   تبني  وظيفة  بني  قوية  عالقة  وجود 

التخطيطية   العملية  لنموذج  طبقاً  التخطيطية  العملية  يف  األخرية  فاخلطوة   (السابقوالرقابة، 

 
  586مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ص   ،األعمالأساسيات اإلدارة وبيئة ): 2000رمسية قر�قص (  الغفار،. حنفي، عبد  1
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والرقابة تناو  املتابعة  يف  تتمثل  ال ،  له)  األداء  مقارنة  يتم  هو  حيث  مبا  احملقق  اإلجناز  أو  فعلي 

  طط، مبعىن مقارنة النتائج أو األهداف اليت مت التوصل إليها �ألهداف املوضوعة يف اخلطة خم

  بغرض تقييم األداء ومعاجلة أي احنرافات أفرز�ا مرحلة التنفيذ األويل للخطة.  

د عالقة بني  يشري إىل وجو   -على حنو ما تقدم   –وإذا كان منوذج العملية التخطيطية  

جييب على هذا التساؤل منوذج   ؟طبيعة هذه العالقة  :اً ابة، فما هي إذرقوظيفيت التخطيط وال

والرقابة للتخطيط  األساسية  الذي  الدورة  دائرية  ،  عالقة  وجود   Cyclicalيفرتض 

Relationship    أساسية مراحل  أربع  من  مكونة  دورة  فهناك  والرقابة،  التخطيط  ، بني 

� متر  والرقابية،متعاقبة  التخطيطية  األنشطة  والثانية و   ا  األوىل  �ملرحلتني  التخطيط  خيتص 

(مرحلة    ،)B،مرحلة  A(مرحلة   املرحلتني األخريتني  الرقابة  ،  ) D، مرحلة    Cبينما تشمل 

  . 1) 3، 6كما هو موضح   �لشكل   (
  

  

  الدورة األساسية للتخطيط والرقابة) 3، 6الشكل (

  : Aاملرحلة 

�عتبارها اخلطوة األساسية    Formulate Plansد وصياغة اخلطط  تتمثل يف إعدا

 
1 . Kreitner, Robert (2009): Management, op. cite,p.156 
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ذلك ويعين  التخطيطية،  العملية  الالزمة   :يف  املراحل  على  ضمنياً  تنطوي  املرحلة  هذه  أن 

املطلوب ختطيطها، تنمية  املوقفي لألنشطة  التحليل  للوصول إىل إعداد اخلطط. ونقصد �ا 

  سيتم تنفيذها.  يتاف واخلطط، انتقاء األهداف الالبدائل من األهداف واخلطط، تقييم األهد

  :  Bاملرحلة 

مس عليهم  تقع  الذين  األفراد  بواسطة  إقرارها  مت  اليت  اخلطط  تنفيذ  هذا  ؤو تشمل  لية 

  اإلجراء.  

  :  Cاملرحلة 

  تتعلق �لرقابة، حيث يتم مقارنة النتائج احملققة مبا هو موضوع يف اخلطة.  

  :  Dاملرحلة 

لعالج   Corrective Actionجراء أو التصرف التصحيحي  تتمثل يف اختاذ اإل

  أي احنرافات حيتمل أن تفرزها عملية التطبيق.  

املرحلتني   على  مؤثرة  تداعيات  هلا  األخرية  املرحلة  أن  املالحظ  فالتصرف   B,Aومن 

التصحيحي وكما يوضحه لنا النموذج من خالل اخلطوط املتقطعة يؤدي إىل حتسني عملية 

وصياغ سيتمإعداد  حيث  املستقبلية،  اخلطط  يف  ت  ة  أسهمت  اليت  واألخطاء  العيوب  اليف 

  مت حتقيقه.  وماظهور احنراف بني ما هو خمطط 

 Correctويف املقابل يؤدي التصرف التصحيحي إىل تعديل أو تصويب االحنرافات  

Deviation  أن التخطيط يضع أنشطة املنظمة    :يف اخلطط اجلاري تنفيذها، وهو ما يعين

الصحيح.    يف االجتاه  أو  هذه  بيناملوضع  أن  من  �لتأكد  �نية  �حية  من  الرقابة  تقوم  ما 

  االجتاه الصحيح. األنشطة تسري فعلياً يف 
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  The Benefits and Pitfalls of Planning ه:وعيوب  التخطيط مزا�. 7- 6

  مزا� التخطيط:  . 1- 7- 6

 ليفة التخطيط يف املنظمة. وتتمثظ بعد العرض السابق، ال بد من ذكر مزا� وعيوب و 

  : 1فوائد وظيفة التخطيط يف املنظمة يف النقاط التالية

  . هاآلية لتحديد أهداف ، فهو التخطيط التوجيه واهلدف للمنظمة يعطي . 1

مبا يف ذلك  النادرة،العملية اليت تقوم �ا اإلدارة بتخصيص املوارد  :التخطيط هو . 2

  . املنظمة يف ملختلف األنشطة فرادرأس املال واأل

التشغيلية اخلطط االسرتاتيجية و ، فمن خالل التشغيلية �تواز التخطيط امل حيرك . 3

  املالية للسنة القادمة.  املوازنة حتديد وخطط الوحدات ميكن

  التخطيط األدوار واملسؤوليات لألفراد والوحدات داخل املنظمة.  حيدد . 4

  املنظمة.   ةأنشطبشكل أفضل على الرقابة التخطيط املديرين من ميّكن  . 5

التخطي فإن  هوو�لتايل  أساسية    :ط  تكون  دون  وبلإلدارة.  مهمة  التخطيط  وظيفة 

املنظمة يف حالة فوضى واحنراف، متاماً مثل السفينة بدون دفة توجيه. ويدعم البحث العلمي  

توصلت دراسة حللت نتائج الدراسات املنشورة سابقاً إىل استنتاج مفاده  هذا االجتاه، حيث  

جدت دراسة  كما و يف املتوسط.    املنظمة على أداء    ط االسرتاتيجي له �ثري إجيايبيأن التخط

للتخطيط االسرتاتيجي يف   الرمسي هي جزء  656أخرى  التخطيط  من   شركة أن منهجيات 

  ، حىت يف البيئات سريعة التغري.عملية صياغة اسرتاتيجية جيدة

الفوائد  و  من  الرغم  االسابقة على  له  التخطيط  أن  إال  الدوائر.    سيءم  س،  بعض  يف 

التخطيط   غالباً ف من  أخرى  جلولة  قد حان  الوقت  �ن  إخبارهم  يتم  عندما  املديرون  يئن  ما 

 
1  . Hill, Charles W. L. & Steven L. McShane (2008): Principles of Management, Mc 

Graw – Hill Companies, Inc., New York, p.118 
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االو االسرتاتيجي.   أفضل  أن  اإلدارة  منظري  بعض  يف  يؤكد  تنشأ  غياب حالة  سرتاتيجيات 

التخطيط ميكن أن حيَ التخطيط وأن  العمل. عالوة على ذلك من اإلب  دَّ ،    ك، هناداع وحرية 

ا من  املذهلة  احلاالت  اليت  ملنظبعض  فاشلة   طبقتمات  أ�ا    ،اسرتاتيجيات  من  الرغم  على 

  خطط شاملة. كانت 

  عيوب التخطيط: . 2- 7- 6

املرجوة؟   النتائج  حتقيق  يف  أحياً�  اخلطط  تفشل  مت و ملاذا  اليت  اخلطط  يف  اخلطأ  ما 

.  ضحية عندما خيططون   اميكن أن يقعو   اإلداراتهناك العديد من مديري  و   بعناية؟إعدادها  

  :1زق وعيوب التخطيط ما يلي م مآومن أه

الشديدة    . أ األدىن):    (مناملركزية  إىل  -Too Centralized and Topاألعلى 

Down  

للغاية ومن  مركزية  تكون  التخطيط  أنظمة  لذلك  بعض  ونتيجة  األسفل.  إىل   األعلى 

يكون   حيثمشكلة  هذا خيلقو يتخذ املخططون قرارات ال �خذ واقع السوق بعني االعتبار.  

اليومية  ططو املخ العمليات  عن  بعيدون  عالقة    -ن  من  اليت �يت  املعرفة  إىل  يفتقرون  عندما 

  وثيقة مع السوق.  

املثال ع سبيل  املركزية   : لى  التخطيطية  بعمليتها  معروفة  إلكرتيك  جنرال  شركة  كانت 

فقد وضع خمططو   ذلك،  التخطيط كقوة جلنرال الكرتيك. ومع  صف هذا النوع منو وكان يُ 

  . لديهم األعمال ومديري التشغيل اتغري منطقية لوحدمركزية ا خططً الشركات 

  ات بتحليل البيا�ت الدميوغرافيةخمططو الشركقاموا    عندما،  األمثلة الشهرية   ومن بني 

أخربوا وحدة جنرال إلكرتيك لألجهزة للبدء يف صنع  فقد  ،  ووجدوا أن حجم األسرة يتقلص

نه  أوراء ذلك،  كان السبب  و .  تُباعة الصغرية مل  هز لكن األج  وقد نفذوا ذلك،أصغر. ثالجات  

 
1 . Hill, Charles W. L. & Steven L. McShane (2008): Principles of Management, op. cite, p. 119 
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ن لدى الناس مساحة أكرب كاو   ، ، أصبحت املنازل أكربعلى الرغم من تقلص حجم األسرة

أخطأ املخططون أل�م فشلوا  ، فقد  وا يفضلون شراء الثالجات الكبريةانحيث ك،  للثالجات 

  االعتبار.  أخذها بعنيو يف فهم تفضيالت العمالء 

على اإلدارة   سرتاتيجية األعمال والعمليات ليست حكراً �  املرتبطةاجليدة    اراألفكإن  

، أعلن علماء  يف الواقعو .  منظمتهمداخل    مع القاعدة  العملميكنهم يف الغالب    ، حيثالعليا

، وأنه  ستو�ت أدىن امل  يف  ، حىتاملنظمة تتجذر يف أي مكان داخل  اإلدارة أن األفكار اجليدة  

مجي فرض  من  القمة   االسرتاتيجياتع  بدًال  اجليدة من  التخطيط  أنظمة  تعطي  أن  جيب   ،

  .وجيدة مفيدةواتباع اسرتاتيجيات  لتقدمي االقرتاحاتموظفني األقل مستوى فرصة لل

التخطيطية:    .ب االفرتاضات  وضع  يف   Failure to Questionالفشل 

Assumptions  

األفاضات حول املستقبل.  تستند مجيع اخلطط على افرت  يان تكون هذه حفي بعض 

خاطئة تاالفرتاضات  عندما  حىت  اخلطط  ،  جيدكون  بشكل  أخرى موضوعة  أحيان  ويف   .  

البدايةتك معقولة يف  االفرتاضات  املتوقعة  ون  التغيريات غري  احلالتني تبطلها، لكن    . ويف كلتا 

 قت املناسب وتقومدارة ذلك يف الو ، وما مل تدرك اإلن النتيجة أن اخلطط مل تعد صاحلةتكو 

  لنتائج املرجوة.  ، فإن اخلطط ستفشل يف حتقيق ا�لتعديالت

املثال أ  :على سبيل  املاضييف  القرن  الثمانينات من  النفط إىل    ، وصلتوائل  أسعار 

بعد خفض العرض من قبل منظمة  الواحد دوالراً للربميل  35بلغت ، حيث مستو�ت قياسية 

ش وقد    ،أوبك مثل  وضعت  النفط  تكرير  أ�استثمارية  خطط    Exxonركات  ن  فرتاض 

االرتفاع يف  تستمر  من  األسعار سوف  أكثر  إىل  لتصل  للربميل   50،  حبلول   الواحد  دوالر 

الثمانينات. مشلت هذه اخلطط استثمارات ضخمة يف    �Exxonلنسبة لشركة  و   منتصف 

  دوالراً للربميل.  30ق النفط فو أسعار  بسبب بقاءتكون مرحبة  ملودائع النفط الصخري اليت 
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اتضحو  االفرتاكما  النفط خاطئ، كان  أسعار  األساسي حول  منتصف ف.  اً ض  بحلول 

دوالراً للربميل مع وصول    15، هبطت أسعار النفط إىل أقل من  قرن املاضيالثمانينات من ال

الشمال.   وحبر  أالسكا  من  جديدة  علىو إمدادات  منخفضة  النفط  أسعار  مدى   بقيت 

  عدمية القيمة.   Exxonاستثمارات  ، مما جعلوات اخلمس عشرة التاليةالسن

  Failure to Implementالفشل يف التطبيق:   .ج

التنفيذ.    اً ما تفشل اخلطط نظر   اً غالب التخطيط    وإحدى أخطاءلعدم وضعها موضع 

ولن يتم فتحها  توضع على الرفوف،    طيطالتخ  متاريناالسرتاتيجي هي أنه بعد االنتهاء من  

تو رة أخرى.  م اليت ال  األسباب  التنأحد  موضع  اخلطط  القيام  ضع  الصعب  من  أنه  هو  فيذ 

اليت  أو    العململمارسة  املعتادة  ، خاصة إذا كانت اخلطة تدعو إىل اخلروج عن الطريقة  بذلك

  تتطلب تغيريًا جوهرً� يف املمارسات التنظيمية. 

املنافسني:    . د عمل  توقع  يف   ’Failure to Anticipate Rivalsالفشل 

Actions  

ألن  اخلطط  ال    تفشل  االعتباراملديرين  بعني  املنافسون.    �خذون  يفعله  يستمر و ما 

�ستثمارات على أساس خطط دون النظر يف كيفية �ثر قيمة    وينفذون   ،يف العمل املخططون  

املنافسنيتل الدوت  كانت هذه مشكلة  ، حيث  ك االستثمارات �فعال  العديد من شركات 

لثانية. بعد جناح شركات الدوت كوم املبكرة مثل ة اأواخر التسعينيات وأوائل األلفي  كوم يف

AOL  وAmazon  وYahoo  وeBay،    .دخلت مئات الشركات ساحة دوت كوم

  منوذج أعمال يعتمد على عائدات اإلعال�ت.  هاكان لدى العديد من

اإلعداد املسبق ملا جيب عمله وحتديدإ التخطيط يعين  فيه لو أس   ن  العمل  ب وطرائق 

. وبذلك جند أن التخطيط ميثل الطريق للتخلص هو املسؤول عن التنفيذديد من  وحت،  وتوقيته

، أي إنه جيعل من السهل وما نرغب يف الوصول إليه اآلن، بني ما حنن فيه Gapمن الفجوة 
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ذلك جيب  يف  . ولتال ف غري متوقعة مل �خذ يف احلسبان حتقيق ما نرغب فيه إذا مل حتدث ظرو 

. و�عتبار أن إدارة أي  املرونة وااللتزام والوضوح  :ية هيات أساسأن تتمتع اخلطة بثالث صف

على   اهتمامها  تركز  أن  جيب  لذلك  والنجاح  والنمو  البقاء  إىل  �ستمرار  تسعى  منظمة 

والسياسات   أوًال.التخطيط   الربامج  من  أشكاهلا  بكافة  اخلطة  تستخدم  أن  الضروري  ومن 

…  اتيواالسرت  للتخ  اخل.جيات  جاهدة  تعمل  من  وأن  عملية لص  تعرتض  اليت  املعوقات 

   التخطيط.

املخطط   أو  املدير  على  التحسينات   plannerويتوجب  وراء  جيري  أن 

Improvements  ا األفكار  يقدم  أن  عملياً وجيب  تطبيقها  على  ويعمل  ألنه  جلديدة   .

وأكرب �فضل  يتمتع  الذي  الوحيد  الشخص  مبثابة  مع  فر   يعد  املنظمة  موارد  جلمع كل  صة 

  إطالقاً.و�ختصار فإن التخطيط ال ميكن االستغناء عنه    معني.ل إىل هدف  للوصو   بعضها

  احلديثة. وهو ميثل ضرورة من ضرورات اإلدارة 

  السادسأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال   رقم السؤال 

     �ألهداف واألنشطة تعلقة عية واملنهجية الختاذ القرارات امل الوا  التخطيط هو العملية   . 1

     �تم وظيفة التخطيط �لنتائج ووسائل حتقيقها    . 2

     من األسباب اليت جتعل املديرون خيططون هو حتديد الغرض األساسي لوظيفة التنظيم    . 3

     يكون التخطيط التكتيكي يف مستوى اإلدارة الدنيا   . 4

     رتة زمنية حمددة خالل فحمدد لتحقيق منهجية قابلة للقياس  لتزاماهلدف هو ا   . 5

     يهتم مديرو اإلدارة العليا �ألهداف التشغيلية    . 6

   SMART  حتدد خصائص األهداف بكلمة    . 7

     األهداف املعلنة هي املوصوفة يف البيا�ت الرمسية للمنظمة    . 8

     ها السنوية قارير األهداف احلقيقية هي اليت تعلنها املنظمة يف ت   . 9

     هي ستة  خطيطيةخطوات العملية الت    .10
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     السياسة هي اإلطار العام الذي يوجه تفكري املرؤوسني يف اختاذ القرارات    .11

     القواعد هي خطط األعمال املطلوب اجنازها    .12

      الربامج هي تركيب مبسط من األهداف والسياسات واالجراءات   .13

     قمييان ر تقدم املوازنة على شكل ب   .14

     لرقابة �ربعة مراحلطيط وامتر الدورة األساسية للتخ   .15

     من عيوب التخطيط ومآزقه الالمركزية الشديدة    .16

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

  من األسباب اليت جتعل املديرون خيططون التايل �ستثناء: . 1

A. توفري التوجيه للمديرين  

B. نظمة  املحتديد معايري القيادة يف  

C. تقليل اهلدر والتكرار  

D. م التأكد الة عد تقليل ح  

  ميارس التخطيط االسرتاتيجي يف مستوى: . 2

A.  اإلدارة العليا  

B. اإلدارة الوسطى  

C. اإلدارة الدنيا  

D.  كل ما سبق  

أي من أنواع اخلطط التالية هلا �ثري كبري على بقاء املنظمة  . 3

  واستمرارها: 

A.  اخلطة التشغيلية  

B.  اخلطة التكتيكية  

C. سرتاتيجية طة االاخل  

D.  كل ما سبق  

  لتالية تتمتع �ا األهداف التنظيمية: صائص اأي من اخل . 4

A. قابلة للقياس  

B.  مالئمة  

C.  ممكنة التحقق  

D . كل ما سبق 

  

أي من أنواع األهداف التالية تعد ضرورية لتحقيق األداء . 5

  الناجح: 

A.  أهداف يلزم تنفيذها  

B. أهداف جيب تنفيذها  

C.  أهداف يفضل تنفيذها  

D.  كل ما سبق  

  هي: طيطية طوة الثالثة من خطوات العملية التخاخل  .6

A.  التحليل املوقفي  

B. تنمية بدائل األهداف واخلطط  

C.  تقييم األهداف واخلطط  

D. انتقاء اهلدف واخلطة 

  

  أي من التايل يعد من أنواع اخلطط املستخدمة يف املنظمة: . 7

A.  اإلجراءات  

B.  القواعد  

C.  املواز�ت التقديرية  

D . كل ما سبق  

  لتالية �خذ شكل بيان رقمي: طط ااي من أنواع اخل . 8

A. ءات اإلجرا  

B. واز�ت التقديرية امل  

C.  القواعد  

D. السياسات  

  أي من أنواع اخلطط التالية �خذ شكل تركيب معقد: . 9

A.  الرسالة  

B. السياسات  

C.  الربامج  

  عدد مراحل الدورة األساسية للتخطيط والرقابة: . 10

A.  أربعة  

B.  مخسة  

C.  ستة  
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D . كل ما سبق  D.  ال شيء مما سبق  

  يعد من مزا� التخطيط : تايل  أي من ال. 11

A.  سؤولياتار واملحيدد األدو  

B.  ميّكن املديرون من الرقابة  

C.  يساعد يف ختصيص املوارد النادرة  

D . كل ما سبق  

  أي من التايل يعد من عيوب التخطيط: . 12

A.  الفشل يف وضع االفرتاضات التخطيطية  

B.  الفشل يف التطبيق  

C.  الفشل يف توقع عمل املنافسني  

D . كل ما سبق 

  

    لية:  مقاة ) أسئل3

  عن األسباب اليت جتعل املديرون ميارسونه؟وحتدث  عّرف التخطيط،  :)1السؤال (

  اشرح املستو�ت الثالثة للتخطيط؟): 2السؤال (

  حتدث عن خصائص األهداف؟): 3السؤال (

  قارن بني األهداف املعلنة واألهداف احلقيقية؟ ): 4السؤال (

  اشرح أولو�ت األهداف؟ ): 5السؤال (

  ): �قش خطوات العملية التخطيطية؟ 6ؤال (الس

  حتدث عن أنواع اخلطط املختلفة املستخدمة يف منظمات األعمال؟): 7ل (السؤا

  اشرح الدورة األساسية للتخطيط والرقابة؟ ): 8السؤال (

  اشرح مزا� التخطيط؟  ):9السؤال (

  �قش عيوب التخطيط ومآزقه؟ ):10السؤال (
  

  :لعمل عليها ذاتياً من قبل الطالبأو ل ) قضا� إضافية للمناقشة 4

حــدى أنـــواع منظمــات األعمــال اإلنتاجيـــة أو اخلدميــة وادرس وظيفــة التخطـــيط اخــرت إ

ــة، وأنــــواع  ــة التخطيطيـ ــوات العمليـ ــداف، وخطـ ــة وضــــع األهـ ــتو�ته، وكيفيـ ــن حيـــث مسـ ــا مـ فيهـ

ط ومآزقــه لتخطــياخلطط املستخدمة فيها، والدورة األساسية للتخطــيط والرقابــة، ومــزا� وظيفــة ا

  يف املنظمة املدروسة؟
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  صياغة االسرتاتيجيات وتنفيذها  السابع:الفصل  

Chapter (7): Strategies Formulation & 

Implementation  
  

  ما املقصود �السرتاتيجية. 7-1

  . تعريف اإلدارة االسرتاتيجية 7-2

  . املكو�ت الثالثة لالسرتاتيجية 7-3

  . مراحل اإلدارة االسرتاتيجية 7-4

  مستو�ت اإلدارة االسرتاتيجية . 7-5

  . القرار االسرتاتيجي 7-6

  . االسرتاتيجية واخلطة 7-7

  اليت تواجه اإلدارة االسرتاتيجية ت. املعوقا7-8

  . عوامل جناح تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية 7-9

  أسئلة واختبارات الفصل السابع
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  خرجات واألهداف التعليمية: امل

 �السرتاتيجية فهم املقصود  . 1

 فهم معىن اإلدارة االسرتاتيجية  . 2

 توضيح املكو�ت الثالثة لالسرتاتيجية  . 3

 شرح مراحل اإلدارة االسرتاتيجية . 4

 التعرف على مستو�ت اإلدارة االسرتاتيجية  . 5

 فهم معىن القرار االسرتاتيجي  . 6

 توضيح الفروق بني االسرتاتيجية واخلطة  . 7

 اإلدارة االسرتاتيجية مناقشة املعوقات اليت تواجه  . 8

 تفسري عوامل جناح تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية . 9

    ملخص الفصل:

الفصل هذا  الثالثة   يتناول  واملكو�ت  االسرتاتيجية،  اإلدارة  ومعىن  �السرتاتيجية،  املقصود 

ملنظمة  لالسرتاتيجية، مراحلها املختلفة املتمثلة يف الصياغة والتنفيذ والتقييم، ومستو��ا على مستوى ا

االسرتاتيجية   بني  والفروق  االسرتاتيجي،  القرار  ومعىن  الوظيفي،  واملستوى  العمل  وحدات  ومستوى 

اإلدارة  تطبيق  جناح  عوامل  وأخرياً  االسرتاتيجية،  اإلدارة  تواجه  اليت  املعوقات  ومناقشة  واخلطة، 

  االسرتاتيجية.

  كلمات مفتاحية: 

اإلدارة   األجل  االسرتاتيجية،  طويلة  األهداف  االسرتاتيجية،  اخلطة  االسرتاتيجي،  التخطيط  االسرتاتيجية، 

تقييم االسرتاتيجية   تنفيذ االسرتاتيجية،  التنافسية،  امليزة  املوارد، صياغة االسرتاتيجية، االسرتاتيجيون،  ختصيص 

الرسالة، االسرتاتيجية على مستوى وح الرؤية،  املنظمة،  العمل  االسرتاتيجية على مستوى  العمل، وحدة  دات 

االسرتاتيجي، االسرتاتيجية على املستوى الوظيفي، القرار االسرتاتيجي، املوقف االسرتاتيجي، نظام املعلومات  

  االسرتاتيجي.
  

Strategy, Strategic Management, Strategic Planning, Strategic Plan, Long-term 
goals, Allocation Resources, Strategy Formulation, Strategists, Competitive 
Advantage, Strategy Implementation, Strategy Evaluation, Corporate Strategy, 
Vision, Mission, Business Unit Strategy, Strategic Business Unit(SBU), 
Functional Strategy, Strategic Decision, Strategic Position, Strategic 
Information System.   
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من كتاب   الكثري  اهتمام  �ل  قد  االسرتاتيجية  اإلدارة  مفهوم  أن  من  الرغم  على 

اإلدارة و�ييدهم الستخدام هذا املفهوم يف املنظمات املختلفة، لكن محاس كّتاب اإلدارة 

تعود إلبالغ   قد  متعددة  املنظمات ألسباب  من  املديرين يف كثري  يواكبه محاس  التغري  مل 

البيئية، أو لعدم رغبة اإلدارة يف التعبري عن أهداف املنظمات بصورة  السريع يف األوضاع 

أو  والداخلية،  اخلارجية  البيئية  العوامل  دراسة  عن  اإلدارة  لتقاعس  أو  وواضحة،  معلنة 

العتقاد البعض أن عوامل جناح املنظمات ال ترتبط دوماً �لتخطيط الرمسي، وإمنا بوجود 

  أخرى متعددة تسهم يف هذا النجاح.  عوامل

 ?What is Strategy �السرتاتيجية؟ما املقصود . 1- 7

اسرتاتيجية   من    Strategyتستخدم كلمة  الكثري  غالباً  وجند  متعددة،  بطرائق 

الناس يتحدثون عن هذا املفهوم يف عامل األعمال. واالسرتاتيجية هي كمباراة كرة القدم أو  

االسرتاتيجية املرتبطة �حلمالت العسكرية، أو االسرتاتيجية املوضوعة الجتياز جمموعة من 

ملصطلح  املعقدة  االستخدامات  إىل  يقود�  �لطبع  وهذا  واالمتحا�ت.  االختبارات 

  االسرتاتيجية. 

اسرتاتيجية   اشتقت كلمة  سرتاتيجيوس   Strategyوقد  اليو�نية  الكلمة  من 

Strategosفن القيادة أو فن احلرب، وعلى هذا النحو فهي ترتبط �ملهام ، وهي تعين 

أ�ا   حىت  االسرتاتيجية  استخدامات  تعددت  لقد  االسرتاتيجية.  مبفهوم  املناطة  العسكرية 

العسكرية بل  على احلاالت  وامليادين ومل يعد استخدامها قاصراً  العلوم  العديد من  مشلت 

ا العلوم  إىل كافة  اليوم  امتد  قد  االجتماع، جنده  االقتصاد،  (السياسة،  الجتماعية كعلم 
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  . 1ونظم وتكنولوجيا املعلومات...اخل)  اإلدارة،

يف   املتميزة  والكفاءة  القوة  حاالت  مسايرة  يف  يتمثل  االسرتاتيجية  جوهر  أن  أي 

ميدان األعمال قياساً للطريقة اليت تتمتع �ا دائرة العمل اخلاصة مبيزة تنافسية على اخلصوم 

املتنافسة يف نفس امليدان يف ا�ال العسكري، فاألوامر االسرتاتيجية هنا حتتم على القادة  

ال   واإلمكا�ت اخلاصة �ستعدادهم، ومبا  القوة،  املواتية حلاالت  املعركة  ميدان  أن خيتاروا 

  يوافق ظروف أعدائهم. 

 الكفاءة  أما يف ميدان منظمات األعمال، فهي �دف إىل حتقيق جماراة مواتية بني

  . 2املتميزة للمنظمة والبيئة اخلارجية اليت تتنافس يف إطارها مع غريها 

بورتر   للمنظمة  هي:  Porterواالسرتاتيجية حسب  منفرد  تكوين وضع  عملية   "

  . 3ذي قيمة لعمالئها من خالل تصميم جمموعة أنشطة خمتلفة عما يؤديه املنافسون" 

التصرفات   وتقومي  وتطبيق  صياغة   " ��ا:  االسرتاتيجية  عّرف  فقد  دافيد  أما 

 " التنفيذ  موضع  أهدافها  وضع  من  املنظمة  متكني  شأ�ا  من  اليت  .4واألعمال 

 
  . 25ص  ،1ط عمان،، دار اليازوري، مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية االسرتاتيجية:اإلدارة ): 2005زكر� ( الدوري،. 1
  . 29 القاهرة، الفجر،دار  اخلزامى،عبد احلكم  ترمجة: ،التنافسيةبناء امليزة  االسرتاتيجية:اإلدارة ): 2008يل ( ديفيد. روبرت.، بتس،. 2

3. Porter, Michael E. (1985): Competitive Advantage: creating and sustaining 
superior performance, The Free Press, New York, p. 12 

4. David, Fred R. (2005): Strategic Management: concepts and cases, (10th ed.), 
Pearson education, Inc., p. 34 
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ة عمل إدارة  ��ا:" خط   Thompson & et.al: 2010ويصفها  

ومداخل  التنافسية  التحركات  أ�ا  أي  العمليات،  وتنفيذ  العمل  إلدارة  املنظمة 

الز�ئن   وجذب  األعمال  منو  أجل  من  املنظمة  مديرو  ينفذها  اليت  األعمال 

التنظيمي  املستهدفة من األداء  املستو�ت  واملنافسة بنجاح، وحتقيق  وإسعادهم، 

Organizational Performance"  5.  

من    Minzberg:1987وتوصل   االسرتاتيجية  مفهوم  صياغة  إىل 

 Fiveخالل تضمينه آراء جمموعة كبرية من الباحثني ليصل إىل ما يُعرف �سم 

Ps for Strategy  6وهي :  

حتدد    Plan  اخلطة:  .أ موصوفة  خطة  عن  عبارة  االسرتاتيجية  أن  أي 

سياقات التصرف وسبلها، فهي دالة مرشدة للتعامل مع موقف أو حالة  

  معينة، وهي مصممة إلجناز األهداف. 

خداع   Ploy  املناورة:  . ب منها  القصد  مناورة  هي  االسرتاتيجية  أن  أي 

  املنافسني وااللتفاف حوهلم. 

االسرت   Pattern  النموذج:  .ج أن  األجزاء  أي  متناغم  منوذج  هي  اتيجية 

  من خالل السلوك املعتمد وحىت غري املعتمد. 

االسرتاتيجية موقف أو وضع مستقر يف البيئة يتم    Positionاملوقف:    . د

  الوصول إليه. وهذا الوضع يتصف �لديناميكية والفاعلية. 

االسرتاتيجية هي منظور يعطي القدرة على   Perspective  املنظور:  . ه

 
5. Thompson, Arthur A., Jr. & et.al (2010): Crafting and Executing Strategy: 

the Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases, (17th ed.), Mc 
Graw – Hill Companies, Inc., New York, p.6 

6. Mintzberg , H. (1987): The Strategy Concept I :Five Ps for Strategy , 
California Management Review , Fall, PP.11-24 
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 رؤية األشياء وإدراكها وفقاً لعالقا�ا الصحيحة. 

 Strategic Managementتعريف اإلدارة االسرتاتيجية:  . 7-2

اإلدارة االسرتاتيجية على   وتقييم    أ�ا:تعّرف  وتنفيذ  " علم وفن تشكيل 

. ويتضح من  7أهدافها"   القرارات الوظيفية املتداخلة اليت متكن املنظمة من حتقيق

وظائف  بني  التكامل  حتقيق  على  تركز  االسرتاتيجية  اإلدارة  أن  التعريف  هذا 

اإلدارة والتسويق والتمويل واإلنتاج والبحوث والتطوير ونظم املعلومات من أجل  

  حتقيق النجاح التنظيمي.

وتنفيذها   االسرتاتيجية  صياغة  على  االسرتاتيجية  اإلدارة  مصطلح  ويدل 

االسرتاتيجي   التخطيط  مصطلح  يدل  حني  يف   Strategicوتقييمها، 

Planning   اإلدارة االسرتاتيجية على صياغة االسرتاتيجية فقط. وإن هدف 

  هو خلق فرص جديدة وخمتلفة للمستقبل واستغالهلا. و�ملقابل حياول التخطيط 

  االسرتاتيجي رسم املستقبل من خالل استقراء اجتاهات اليوم. 

وانتشر  اخلمسينيات،  يف  االسرتاتيجي  التخطيط  مصطلح  نشأ  لقد 

القرن  من  السبعينيات  عقد  ومنتصف  الستينيات  عقد  منتصف  بني  استخدامه 

اجلواب   هو  االسرتاتيجي  التخطيط  �ن  اعتقد  الفرتة  تلك  وخالل  العشرين، 

   للكثري من املشكالت اليت تعاين منها املنظمات. وتومهت الكثري والعالج الشايف

من الشركات األمريكية مبفهوم التخطيط االسرتاتيجي، ولكن سرعان ما مت رفضه 

 
7. David, Fred R. & Forest R. David (2017): Strategic Management: A 

Competitive Advantage Approach: concepts and cases, (10th  ed.), Pearson 

education LTD, Harlow., p. 33 
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خالل عقد الثمانينيات كنماذج ختطيطية متنوعة ال تنتج عوائد عالية. ومت إعادة 

التسعينيا عقد  االسرتاتيجي خالل  التخطيط  تزال  إحياء مصطلح  واليوم ال  ت، 

ن على  االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  ومنظمات طمتارس  عامل  يف  واسع  اق 

  . 8األعمال، ومنها منظمات وشركات تكنولوجيا ونظم املعلومات

على أ�ا   Strategic Planويف الواقع، توصف أي خطة اسرتاتيجية  

رة القدم  مباراة ك  للشركة، متاماً كما هو احلال يف  Game Planخطة مباراة  

هوامش   ختفيض  مت  فقد  لذا  للتنافس،  جيدة  خطة  املنظمة  لدى  يكون  أن  أي 

  الربح بني املنظمات املتنافسة، خصوصاً يف حاالت الكساد االقتصادي. 

املفاضلة بني  الناجتة عن  اإلدارية  اخليارات  وتنتج اخلطة االسرتاتيجية من 

االلتزا على  تدل  أ�ا  املتعددة، كما  اجليدة  وسياسات  البدائل  حمددة  �سواق  م 

اخلطة   حتقيق  حنو  العمل  وأساليب  طرائق  تشكل  وعمليات  وإجراءات 

  االسرتاتيجية. 

لالسرتاتيجية:   . 7-3 الثالثة   Three Componentsاملكو�ت 

of Strategy 

األجل   طويلة  األساسية  والغا�ت  األهداف  حتديد  هي  االسرتاتيجية  إن 

هذه   لتنفيذ  الضرورية  املوارد  وختصيص  للعمل،  جيدة  طرائق  وتبين  للمؤسسة، 

  األهداف والغا�ت.  

 
8. Ward, John & Joe Peppard (2002): Strategic Planning for Information 

Systems,(3rd   ed.), John Wiley & Sons, LTD, Chichester, p.65 
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  :9مكو�ت أساسية لالسرتاتيجية هي  ثالث Chandlerوقد حدد 

 Determination of األجل:حتديد الغا�ت األساسية طويلة    .أ

the Basic long- term goals    وتتعلق بوضوح وفهم اهلدف

وبدون وجود هذه األهداف ال   االسرتاتيجي املتماسك والسهل املنال،

أين   إىل  تعلم  ال  املؤسسة  فإذا كانت  شيء،  أي  يتحقق  أن  ميكن 

 ء مفيد.ستذهب، فإ�ا ال ميكن أن تعمل أي شي

  Adoption of Courses of Actions العمل:تبين طرائق    . ب

وهذا يدل �لطبع على األفعال والتصرفات الواجب القيام �ا للوصول  

 إىل حتقيق األهداف املوضوعة. 

على   وتدل Allocation of Resources املوارد:ختصيص    . ت

األفعال مع  املرتافقة  التكاليف  تتضمن  أ�ا  مفادها  أساسية   حقيقة 

العمل   طريقة  تدعم  مل  فإذا  األهداف،  لتحقيق  املطلوبة  والتصرفات 

 مبستو�ت كافية من املوارد، فعندئذ لن تتحقق األهداف املوضوعة. 

اإلدارة   . 7-4  Stages of Strategic االسرتاتيجية:مراحل 

Management  

  تشمل عملية اإلدارة االسرتاتيجية املراحل الثالث التالية: 

 Strategy Formulationصياغة االسرتاتيجية:  .1- 7-4

والتهديدات   الفرص  وتعريف  املنظمة  رسالة  إعداد  املرحلة  هذه  تتضمن 

اخلارجية اليت تواجه املنظمة، وحتديد نقاط القوة والضعف الداخلية يف املنظمة،  

  . يلة األجل، والتوصل إىل االسرتاتيجيات البديلةو ووضع أهداف ط 

 
9. Campbell, David & et.al (2002): Business Strategy: an introduction, (2nd 

ed.), Butterworth- Heinemann, Oxford, p.12 
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  . 10وأخرياً يتم اختيار االسرتاتيجيات اليت يتم تنفيذها ومتابعتها 

األعمال  جماالت  مثل  أخرى  مسائل  االسرتاتيجية  صياغة  تشمل  كما 

عن   التوقف  جيب  اليت  واألنشطة  فيها،  الدخول  للمنظمة  ميكن  اليت  اجلديدة 

خالل    أدائها، وكيفية توزيع املوارد، وهل يتم التوسع من خالل العمليات أو من

تنويعها، وهل يفضل الدخول يف األسواق العاملية، وهل يتم التكامل مع شركات  

يتم   وأخرياً كيف  مشرتكة،  شركات  تكوين  أو  أخرى،  تكنولوجية  ومنظمات 

  مواجهة حماوالت بعض املضاربني لالستيالء على الشركة. 

عن   املسؤولني  عاتق  على  يقع  فإنه  حمدودة،  املنظمة  موارد  أن  ومبا 

رتاتيجية اختيار تلك االسرتاتيجيات البديلة اليت تقدم أكرب فائدة للمنظمة. االس

ويرتتب على قرارات صياغة االسرتاتيجية التزام املنظمة مبنتجات معينة، و�سواق  

عاتق  على  يقع  الزمن. كما  من  طويلة  فرتة  مدار  على  وتكنولوجيا  وموارد 

املز   Strategistsاالسرتاتيجيون   حتديد  األجل  مسؤولية  طويلة  التنافسية  ا� 

Long- Term Competitive Advantages    يف حني يقع على

عاتق املديرين مسؤولية التفهم الكامل لقرارات صياغة االسرتاتيجية، فهم وحدهم  

  .11الذين ميلكون سلطة توجيه املوارد املطلوبة لتنفيذ هذه االسرتاتيجيات 

 Strategy Implementation االسرتاتيجية: ذ. تنفي2- 4- 7

السنوية  األهداف  بتحديد  املنظمة  إدارة  قيام  االسرتاتيجية  تنفيذ  يتطلب 

ووضع السياسات وحتفيز العاملني وختصيص املوارد. هذا إىل جانب تنمية الوعي 

 
  13، ص 4، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، طاإلدارة االسرتاتيجية): 2007العارف، �دية ( .10

11.Wheelen, Thomas L. & J. David Hunger (2012): Strategic Management & 
Business Policy: toward Global Sustainability, (13th ed.), Pearson 
Education Inc., N.J.,p.17 
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اجلهود  توجيه  وإعادة  فّعال  تنظيمي  هيكل  وخلق  لالسرتاتيجية  املساندة  والبيئة 

نظ واستخدام  وتطوير  املواز�ت  وإعداد  املعلومات  التسويقية  م 

Information Systems .وربط األجور �ألداء التنظيمي  

لوضع   واملديرين  العاملني  وتوجيه  تعبئة  االسرتاتيجية  تنفيذ  ويعين 

مراحل   أصعب  من  املرحلة  هذه  وتعد  التنفيذ.  موضع  املقررة  االسرتاتيجيات 

  األفراد.  اإلدارة االسرتاتيجية، لذا فهي تتطلب التزام وتضحية وانتظام من جانب

ويتوقف جناح املنظمة يف تنفيذ االسرتاتيجية على قدرة املديرين على حتفيز 

وبناًء  العلمي.  اجلانب  إىل  منها  الفين  اجلانب  إىل  تقرتب  مهمة  وهي  العاملني، 

  .12فإن وضع االسرتاتيجيات وعدم تنفيذها يعد مضيعة للوقت واجلهد  عليه،

 Strategy Evaluationتقييم االسرتاتيجية: . 3- 4- 7

االسرتاتيجية  اإلدارة  عملية  يف  األخرية  املرحلة  االسرتاتيجية  تقييم  يعد 

وطاملا يرغب املديرون مبعرفة مىت ال تعمل االسرتاتيجية بطريقة مالئمة، فإن تقييم  

وتتعرض كافة  املعلومة.  تلك  على  للحصول  املناسبة  الوسيلة  هو    االسرتاتيجية 

املستقبل، حيث   للتعديل يف  العوامل الداخلية واخلارجية   إن االسرتاتيجيات  كل 

  دائمة التغيري. وتتضمن مرحلة تقييم االسرتاتيجية األنشطة التالية: 

أساس    .أ متثل  اليت  واخلارجية  الداخلية  العناصر  مراجعة 

 االسرتاتيجيات احلالية. 

  .قياس األداء   . ب

 . التصحيحيةاختاذ اإلجراءات   . ج

 
12. Wheelen, Thomas L. & J. David Hunger (2010):  Concepts of Strategic 

Management & Business Policy, (12th ed.), Pearson Education Inc., Delhi, 
p.25 
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مطلوب، حيث   االسرتاتيجي  التقييم  احلايل ال   إن إن  الوقت  النجاح يف 

  يشري �لضرورة إىل النجاح مستقبًال. 

اإلدارة   . 7-5  Levels of Strategic  االسرتاتيجية:مستو�ت 

Management   

املستوى  إىل  ننظر  أن  االسرتاتيجية  اإلدارة  دراسة  عند  جداً  املفيد  من 

لالسرتاتيجية  مستو�ت  ثالثة  بني  نفرق  أن  وميكننا  ممارستها،  عنده  يتم  الذي 

  هي:  

مستوى    .1- 5- 7 على   Corporate  املنظمة:االسرتاتيجية 

Strategy 

االسرتاتيجية �نه:" إدارة األنشطة  ميكن تعريف هذا املستوى من اإلدارة  

إىل   �إلضافة  األخرى،  املنظمات  عن  متيزها  اليت  املنظمة  خصائص  حتدد  اليت 

وبناًء  املتاحة إلجناز أنشطتها".  املوارد  املنظمة ككل، وختصيص  أهداف ورسالة 

على التعريف السابق فإن مسؤولية اإلدارة االسرتاتيجية يف هذا املستوى تقع على 

خالل  عاتق   من  االسرتاتيجي  بدورهم  يقومون  حيث  للمنظمة،  العليا  اإلدارة 

  امتالكهم الرؤ� الشاملة لتطوير االسرتاتيجيات للمنظمة ككل.

يهتم هذا املستوى لالسرتاتيجية ��ال العام للمنظمة، والقيمة اليت ميكن 

مسائل أن تضيفها إىل األجزاء املختلفة هلا (وحدات العمل). وميكن أن تتضمن  

بني  املخصصة  واملوارد  العمل،  وحدات  أو  املنتجات  وتنويع  اجلغرافية،  التغطية 

  األجزاء املختلفة للمنظمة. 
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يكون القرار احلاسم على مستوى   Yahooيف شركة    :على سبيل املثال 

الشركة عندما تقوم ببيع بعض أعماهلا التجارية. و�تم االسرتاتيجية على مستوى  

البيان  من  شكًال  و�خذ  األسهم،  وسوق  واملسامهني  املالكني  بتوقعات  املنظمة 

الذي يعكس   Mission Statementالصريح والضمين لبيان رسالة الشركة 

التوقعات.   نطاق   ويرتبطهذه  حتديد  أيضاً  املنظمة  مستوى  على  �السرتاتيجية 

  .13العمل الذي يتضمن أساس القرارات االسرتاتيجية األخرى 

وحدات    .2- 5- 7 مستوى  على   Business العمل: االسرتاتيجية 

Units Strategy   

األم   الشركة  مركز رحبي ضمن  أو  أو خط سلعي  قطاع   Parentوهي 

Company    من مميزة  جمموعة  إىل  السلع  من  مميزة  جمموعة  منها  تبيع كل 

جيد.   بشكل  املنافسني  من  حمددة  جمموعة  منها  وتنافس كل  والعمالء،  الز�ئن 

 Strategic Business unitوميكن أن تكون وحدة العمل االسرتاتيجية  

(SBU)   أو حىت املرتابطة،  املنتجات  من  أو جمموعة  املنظمة،  يف  رئيسياً  فرعاً 

الكيان على أنه وحدة  أو عالمة جتارية واحدة. ولكي يتم حتديد  واحداً  منتجاً 

  :14عمل اسرتاتيجية جيب أن تتوافر فيه السمات التالية 

 أن تكون مؤسسة جتارية قابلة للتحديد بشكل مستقل عن غريه.  .أ

 همة مميزة وحمددة. أن يكون له م  . ب

 أن يكون له منافسون معينون.   . ج

 
13.Johnson, Gerry & et.al ( 2008) :Exploring Corporate Strategy: Text and 

Cases, (8th  ed.), Pearson Education  LTD, Harlow, p.7 
14.Etzel, Michael J. & et.al (2007): Marketing, (14th ed.), McGraw- Hill, Inc., 

New York , p. 569 
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أن يكون له جمموعة موظفني تنفيذيني يتولون مسؤولية حتقيق األر�ح   . د

  له. 

العمل  لوحدة  االسرتاتيجية  اخلطط  استثمارات  وتكاليف  عوائد  وتُفصل 

وتعمل   أيضاً.  تقوميها  جانب  إىل  األم،  �لشركة  املرتبطة  تلك  عن  االسرتاتيجية 

العم خمتلفة  وحدة  منو  ومعدالت  فرص  ذات  متنوعة  أسواق  يف  االسرتاتيجية  ل 

الربح لتحقيق  خمتلفة  وإمكانية  املنافسة،  من  خمتلفة  فإن  15ودرجات  لذا   .

وحدة   ألداء كل  املختلفة  القدرات  يدركوا  أن  جيب  االسرتاتيجيون  املخططون 

كامل بني عمل اسرتاتيجية، وختصيص املوارد هلا بفعالية. وجيب أيضاً ضمان الت

  وحدات العمل االسرتاتيجية من أجل تنفيذ األهداف االمجالية للمنظمة. 

متثل اخلطط واالسرتاتيجيات اليت   إن اإلدارة االسرتاتيجية يف هذا املستوى

خمتلفة   أنشطة  املنظمة  لدى  يكون  فقد  املنظمة،  داخل  حمدد  نشاط  ختص 

كصناعة احلواسب، والربجميات، والتطبيقات املعلوماتية، فكل نشاط منها يعترب 

مدير   وله  بذاته  مستقل  النشاط   مسؤولجمال  وحدة  عليه  فنطلق  عنه 

  االسرتاتيجي.  

جمال   يف  تعمل  املنظمة  أن  أي  املنظمة  داخل  األنشطة  تتعدد  مل  إذا  أما 

مستوى  وعلى  املنظمة  مستوى  على  االسرتاتيجية  أن  يعين  فهذا  فقط،  واحد 

اإلدارة  مسؤولية  وتقع  واحدة.  اسرتاتيجية  تكّون  االسرتاتيجي  النشاط  وحدة 

م  وفقاالسرتاتيجية   عاتق  على  االسرتاتيجي  النشاط  وحدة  ديري  مستوى 

  األنشطة الرئيسة يف املنظمة.  

 
  30اإلسكندرية، ص ، الدار اجلامعية، اإلدارة االسرتاتيجية: الدليل العملي للمديرين):  2007. ماهر، أمحد (15
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املستوى  3- 5- 7 على  االسرتاتيجية   Functional   الوظيفي:. 

Strategy 

حتدد اإلدارة االسرتاتيجية يف هذا املستوى اخلطط واالسرتاتيجيات الالزمة 

اسرتاتيجية  وتقوية  لتدعيم  الزمة  وهي  النشاط،  داخل  الفرعية  الوظائف  إلدارة 

�لصبغة العملية لتحقيق االسرتاتيجية العامة للمنظمة. وعادًة ما النشاط وصبغها  

املالية   الشؤون  من  لكٍل  مستقلة  تنظيمية  وحدات  وجود  إىل  املنظمات  متيل 

على   االسرتاتيجية  اإلدارة  الوحدات  هذه  متثل  حيث  وغريها،  البشرية  واملوارد 

ويُ  الوظيفي،  االسرتاتيجيات  عدّ املستوى  عن  مسؤولني  الوظيفية كٌل    مديريها 

  . 16حسب وظيفته

  Strategic Decisionالقرار االسرتاتيجي:  . 7-6

املهيكلة   غري  االسرتاتيجية  القرارات  مبتغريات Unstructuredترتبط 

وجناحها.   بقائها  وعلى  املنظمة ككل،  أداء  على  املدى  بعيد  �ثري  وهلا  متعددة 

وأَ   عدّ وتُ  تعقيداً  والتحليل   شدّ أكثر  التفصيلي  للوصف  إخضاعها  عند  صعوبة 

  الكمي بسبب افتقارها إىل أسلوب حمدد اخلطوات يساعد على صياغتها وحلها. 

عملية   أن  إىل  اإلشارة  من  بد  االسرتاتيجي ال  القرار  عن  احلديث  وعند 

تُ  القرار االسرتاتيجي  اهتماماً    عدّ اختاذ  اإلدارة  أعطاها كّتاب  اليت  الدراسات  من 

األدبيات  كبري  إىل  املعرفة  من  ا�ال  هذا  استند  حيث  احلايل،  الوقت  يف  اً 

والدراسات اليت ارتبطت �لنظرية السلوكية يف اختاذ القرارات كالسلوك السياسي  

 
16. Hannagan, Tim (2002): Mastering Strategic Management, Palgrave 

Macmillan, New York, p.16 
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والعوامل   الداخلية  التنظيمية  والعوامل  وقيمهم  القرار  متخذي  وثقافة  املنظمة  يف 

  صانعي القرارات وغريها من العوامل. البيئية اخلارجية، أو خصائص أفراد اإلدارة 

من   جمموعة  عن  عبارة  ��ا:"  االسرتاتيجي  القرار  اختاذ  عملية  وتعّرف 

املشكلة   حبل  املتعلقة  املراحل  مجيع  يف  �ا  القيام  يتم  اليت  الشاملة  األنشطة 

  : 17وتشمل  ".االسرتاتيجية

  حتديد املشكلة.   أ.

  حتديد كيفية حل املشكلة.   ب. 

  وبينها وبني األطراف املتأثرة �ملشكلة.  املنظمة،االتصاالت ضمن   ج. 

  االتصاالت املتعلقة �خليار االسرتاتيجي.   د. 

��ا أيضاً  إليها  يف    ويُشار  يظهر  الذي  السلوك  من  منوذج  عن  عبارة 

العليا  -املنظمات اإلدارة  أفراد  اختاذ   -خاصة على مستوى  والذي مييز أسلوب 

ي يف هذا املستوى، أي أ�ا نوع من عملية اختاذ القرارات اليت القرار االسرتاتيج

بصياغة   اخلاصة  األنشطة  العملية  هذه  وتتضمن  التأكد.  عدم  ظروف  يف  تتم 

  األهداف وحتديد املشكلة وتوليد البدائل وتقومي البديل األنسب واختياره.

  Strategy & Plan واخلطة:االسرتاتيجية  . 7-7

  : 18ميكننا تعريف وجهني لالسرتاتيجية 

 
نظرة أفراد اإلدارة العليا خلصائص عملية اختاذ القرارات االسرتاتيجية يف املنشآت السعودية  ):  2001. أيوب، �د� (17

    86 - 15ص ص  ،103العدد  ،27، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، السنة  الكربى
  . 48ص  اإلسكندرية، احلديث،املكتب اجلامعي  االسرتاتيجية،اإلدارة : ) 2010حممد ( الصرييف، .18
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االسرتاتيجي   املوقف  ويسمى  األول:   Strategic Positionالوجه 

  وهو يعرب عن العالقات الفعلية بني املنظمة والبيئة. 

اخلطة االسرتاتيجية   ويسمى  الثاين:  يعرب    Strategic Planالوجه  وهو 

فاخلطة   والبيئة.  املنظمة  بني  املستهدفة  العالقات  جمموعة عن  على  تشتمل 

  أهداف املنظمة واخلطوات والقرارات الالزمة للوصول إىل هذه األهداف. 

إذاً  فإذا    :فاالسرتاتيجية  هلا،  املالزم  اخلطة  توأم  أ�ا  بل  اخلطة،  أساس  هي 

كان من الصعب تصور خطة إلحدى املنظمات من دون اسرتاتيجية وأهداف 

يك أن  املستحيل  من  فإنه  حتقيقها،  إىل  بدون  تسعى  اسرتاتيجية  املنظمة  يف  ون 

الرتمجة العملية لالسرتاتيجية املرسومة، وهي تفصيل اخلطوات   : خطة. فاخلطة هي

الواجب   اخلطة  أهداف  حتدد  فاالسرتاتيجية  املرجوة.  األهداف  بتحقيق  اخلاصة 

والقرارات،   واالرتباطات  االلتزامات  القيود حدود  وتعطينا  حتقيقها.  على  العمل 

جماالت العمل وأسس الرتكيز �لنسبة لوظائف التسويق أو اإلنتاج أو كما تعطينا 

األفراد أو التنظيم أو غريها من الوظائف وا�االت اإلدارية. وبصفة عامة ميكن  

  ).  1،  7( اجلدول إجياز جماالت االختالف بني االسرتاتيجية واخلطة يف 

جماالت 

  االختالف

  االسرتاتيجية   اخلطة  

أرقام   الطبيعة  شكل  يف  احلقائق  على  تعتمد 

  وبيا�ت حمددة يف زمن حمدد

إميان  تعكس  فلسفية  جوانب  هلا  قيم  على  تعتمد 

اإلدارة �دف أو أهداف وتضع جهودها وإمكانيا�ا 

  للتمسك �ا 

لبلوغ هدف   االجتاه على خطوات حمددة  عملية تنطوي  يف  تظهر  اإلنسانية  للقيم  نظام  على  تنطوي 
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اختبارات  على  ذلك  يف  معتمدة  حمدد 

  موضوعية 

  اختيار البديل االسرتاتيجي 

حمددة   املستوى وظيفية  مبستو�ت  ختتص  أن  ميكن 

استقالب  هلا  معينة  تنظيمية  مستو�ت  أو 

  ذايت

املنظمة   فشل  أو  املسؤول عن جناح  �ملستوى  ختتص 

  ككل دون االلتزام بتخصيص معني 

ميكن هلا    املرونة  ال  مرنة  غري  ملزمة  إجراءات 

  جتاوزها 

املؤقت  الرجوع  أو  �جيلها  ميكن  مرنة  إجراءات  هلا 

  فيها

  تتوالها اإلدارة العليا   يتوالها أخصائيون يف التخطيط   املسؤولية 

  الرتكيز على مرحلة التفكري والتكوين   الرتكيز على مرحلة اإلعداد والتنفيذ   الرتكيز 

  ) جماالت االختالف بني االسرتاتيجية واخلطة 1  ، 7اجلدول (

اإلدارة   . 7-8 تواجه  اليت   Obstacles ofاالسرتاتيجية:  املعوقات 

Strategic Management   

تتعدد املعوقات اليت حتد من تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية، وميكن تصنيفها  

  إىل ثالثة أنواع: 

        االسرتاتيجية:. املعوقات اليت تواجه مرحلة صياغة 1- 8- 7

   أمهها:من املعوقات  اً تواجه صياغة اإلدارة االسرتاتيجية عدد

عدم  تعدّ  . 1 إىل  �إلضافة  املنظمات،  أهداف  واضح د  بشكل  حتديدها 

ودقيق ومجودها وعدم تطويرها من وقت آلخر لالستجابة إىل التغريات 

  يف البيئة اخلارجية.

  االهتمام �ألهداف قصرية األجل أكثر من طويلة األجل.  . 2

التفكري  . 3 على  القدرة  متتلك  اليت  احملرتفة،  اإلدارية  الكفاءات  نقص 
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البيا حتليل  على  سلباً  يؤثر  مما  عن االسرتاتيجي،  مجعها  مت  اليت  �ت 

    الداخلية.املتغريات يف كٍل من البيئة اخلارجية احمليطة �ملنظمة والبيئة 

و�لتايل   . 4 املنظمة،  واسرتاتيجيات  وأهداف  رسالة  بوضع  املشرع  قيام 

  احنصار دور اإلدارة يف عملية التنفيذ والتطبيق.

   االسرتاتيجية: . املعوقات اليت تواجه مرحلة تنفيذ 2- 8- 7

فاعلية   على  تؤثر  اليت  املعوقات  بعض  االسرتاتيجية  تنفيذ  مرحلة  تواجه 

    أمهها:التنفيذ، لذا ال بد من اإلشارة إىل هذه املعوقات، حملاولة جتنبها من 

من   . 1 املعلومات  انتقال  يصعب  قد  البريوقراطي،  التنظيمي  اهليكل  وجود 

  املستو�ت الدنيا إىل اإلدارة العليا.  

ة املوارد املتاحة للمنظمات ملا يتطلبه تنفيذ االسرتاتيجية، كالنقص يف قل . 2

القدرات املالية املتاحة يف املنظمة، مما يؤدي إىل عدم قدر�ا على تنفيذ 

  البدائل اليت مت اختيارها يف مرحلة الصياغة. 

وجود الصراع أو التعارض يف مصاحل األفراد أو اإلدارات وتنافسها على   . 3

  دودة. احملاملوارد 

لرغبتها  . 4 اجلديدة،  االسرتاتيجيات  جتاه  عدوانية  قد تصبح  املنظمة  ثقافة 

  اإلبقاء على الوضع احلايل. 

سلباً  . 5 يؤثر  مما  املنظمة،  يف  القيادي  النمط  على  اإلداري  النمط  شيوع 

آلية   وفق  العمل  إجناز  على  يركز  فاإلداري  االسرتاتيجية،  تنفيذ  على 

فهو   القائد  أما  من خالل  حمددة،  املنظمة  أفراد  على  التأثري  حنو  يتجه 

حتفيزهم وإقناعهم �مهية تركيز اجلهود وتوجيه املوارد مبا ميكن من تنفيذ 

 اخلطط االسرتاتيجية اليت مت إعدادها. 
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   االسرتاتيجية:. املعوقات اليت تواجه مرحلة تقومي 3- 8- 7

    أمهها: من املعوقات ددٌ يواجه تقومي االسرتاتيجية يف املنظمات عَ 

كمية لقياس األهداف يف املنظمات، نظراً لطبيعة    صعوبة وضع مقاييس  . 1

  أهدافها النوعية. 

تركيز العمليات الرقابية على املدخالت بدًال من االهتمام بنفس االجتاه   . 2

  على املخرجات لسهولة قياس املدخالت مقارنًة �ملخرجات. 

ة عدم إمكانية تطبيق بعض صعوبة قياس نتائج بعض السياسات نتيج . 3

هذه  من  املقدمة  اخلدمات  بعض  على  واالقتصادية  الكمية  املعايري 

  األجهزة. 

أو   . 4 مصادرها  من  والدقيقة  الصحيحة  املعلومات  على  احلصول  صعوبة 

  األجهزة اإلدارية املتوفرة لديها. 

ضعف أو عدم وجود عالقة بني املكافآت والعقو�ت وبني األداء، مما   . 5

الص من  نظام كف جيعل  تصميم  مبكان  يتصف    ؤعوبة  العكسية  للتغذية 

  �ملوضوعية و�لتايل استناد التقومي إىل احلكم الشخصي. 

آ�رها  من  التقليل  على  والعمل  املعوقات،  هذه  جتنب  حماولة  فإن  وأخرياً 

�حية   من  سواًء  االسرتاتيجية  اإلدارة  حتسني  على  شك  بال  يساعد  السلبية 

أو من �حية النواتج اليت تتمثل يف االسرتاتيجيات �إلضافة   -كعملية  –املمارسة 

     والتقومي.إىل التنفيذ 

 Success Factors االسرتاتيجية:عوامل جناح تطبيق اإلدارة  .  9- 7

of Strategic Management Implementation 

  أمهها: لتطبيق اإلدارة االسرتاتيجية بنجاح يستوجب توفر عدد من العوامل    
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  االسرتاتيجي:. توافر التفكري 1

واملهارات   القدرات  توافر  إىل  االسرتاتيجي  التفكري  ملمارسة يشري  الالزمة 

ميَ  حبيث  االسرتاتيجية  اإلدارة  مهام  وحتليل   دّ الفرد  فحص  على  �لقدرة  صاحبه 

إمكانية   مع  الدقيقة،  املستقبلية  التنبؤات  �عداد  والقيام  املختلفة،  البيئة  عناصر 

فالتفكري  التطبيق.  ظروف  مع  املتكيفة  القرارات  واختاذ  االسرتاتيجيات  صياغة 

يقتص ال  هو  االسرتاتيجي  وإمنا  سيحدث،  الذي  ما  اكتشاف  مهارة  على  ر 

خَ  أفكار  تطوير  لغرض  نوعية  مناظرات  وإنّ الّ استخدام  جديدة.  أهم    قة  من 

  مهارات األفراد ذوي التفكري االسرتاتيجي اآليت: 

ره من فرص أو ما ينتج عنها من وفّ القدرة على حتليل البيئة اخلارجية مبا تُ   .أ

حة ميكن االستفادة منها، بينما متثل  خماطر: حيث متثل الفرص ميزة متا

حمدّ  �مهية املخاطر  إلحساسه  ونظراً  املنظمة،  تواجه  معوقات  أو  دات 

املستقبلية  واملخاطر  �لفرص  التنبؤ  حياول  فنجده  املستقبل  استشراف 

  معها. وكيفية التعامل 

يقوم   . ب االسرتاتيجي  فاملدير  املناسبة،  االسرتاتيجية  اختيار  على  القدرة 

ويقيم كل  حبصر   التنظيمي،  املوقف  ملواجهة  البديلة  االسرتاتيجيات 

مبا   منها  اسرتاتيجية من خالل تناوله ملزا� وعيوب ومربرات تطبيق كٍل 

  يساهم يف حسن اختياره ألفضلها. 

بكفاءة    . ج واستخدامها  املتاحة  واإلمكا�ت  املوارد  ختصيص  على  القدرة 

القدر  لديه  تكون  أن  االسرتاتيجي جيب  موارد فاملدير  على ختصيص  ة 

توافرها   ينبغي  اليت  واإلمكا�ت  املوارد  حتديد  إىل  �إلضافة  املنظمة، 

  املنظمة. مستقبًال لتحقيق أهداف 

القدرة على اختاذ القرارات االسرتاتيجية، فالقرار االسرتاتيجي يتميز عن    . د
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  تغطيته. غريه من القرارات �لشمول وطول املدى الذي جيب 

  االسرتاتيجية: ات . توفر نظم املعلوم2

فاملعلومات  االسرتاتيجية،  اإلدارة  مراحل  يف كافة  أساسياً  دوراً  للمعلومات 

واخلارجية الداخلية  البيئية  املتغريات  حتليل  بنتائج  جهود    :مثالً   ،املرتبطة  تدعم 

أ�ا   االسرتاتيجيات، كما  وصياغة  األهداف  وضع  يف  االسرتاتيجيني  املديرين 

  تيجية ومراجعتها والرقابة عليها.  تساهم يف تنفيذ االسرتا

نظام  يتسم  أن  البد  املعلومات  تلك  من  املثلى  االستفادة  ولتحقيق 

االسرتاتيجي   بدقة   Strategic Information Systemاملعلومات 

احلاسب   توفر  يتطلب  وهذا  املناسب.  الوقت  يف  وتوافرها  ومشوليتها  املعلومات 

واملعقدة   املتشابكة  البيا�ت  من  أكرب كمية  ختزين  يف  عليه  واالعتماد  اآليل 

وحفظها وإجراء كافة عمليات التحليل والربجمة لتلك البيا�ت مبا يتيح االستفادة 

  سرتاتيجية.   منها يف أي وقت الختاذ القرارات اال

    للحوافز:. توفر نظام 3

يهدف نظام احلوافز عادًة إىل التأكد من وجود توافق بني ما يتطلبه التنفيذ  

املنظمة   للعاملني يف  واملطالب املشروعة  للخطط االسرتاتيجية واحلاجات  الفّعال 

وفّعالة مع مناسبة  احلوافز بصورة   الذين يقومون �لتنفيذ، فالبد أن يرتبط نظام 

من  البد  ذلك  ولتحقيق  املختلفة،  اإلدارية  املستو�ت  على  املنظمة  اسرتاتيجية 

تصميم نظام حمكم وعادل للمكافآت واحلوافز حبيث يؤدي دوراً حمفزاً ومشجعاً  

  ملكافأة األداء املرغوب فيه. 
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    مايل:. توفر نظام 4

متوفر   فإذا مل يكن  املالية،  املنظمة نظام جيد لإلدارة  جيب أن يكون لدى 

فيفضل أن يعاجل ذلك قبل أن يتم تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية، حيث أ�ا تتطلب  

  كبرية. موارد مالية وبشرية وفنية  

  . توفر التنظيم اإلداري السليم:  5

متغريات  مع  التكيف  على  قادر  ومرن  دقيق  إداري  تنظيم  توفر  ينبغي 

لذلك   الالزمة  املعلومات  وتوفري  االسرتاتيجية  األهداف  واستيعاب  االسرتاتيجية 

بدل  العمل  أسباب  تسهل  اليت  السليمة  واإلجراءات  النظم  وجود  إىل  �إلضافة 

      تعطيله.تعقيده أو 
  

يتوقف فشلها  أو  منظمة  أي  جناح  الغاية    إن  حتقيق  يف  قدر�ا  على 

اسرتاتيجية   دون  إليه  الوصول  ميكن  ال  الذي  األمر  هلا،  رمست  اليت  واألهداف 

وصياغة   االسرتاتيجية،  اإلدارة  دراسة  أمهية  تربز  ذلك  من  ووافية.  واضحة 

دراستها  أمهية  وتوضيح  وأهدافها  تطورها  مراحل  وبيان  وتعريفها،  مفهومها 

  . تواجههاوالبحث يف التحد�ت اليت 

وبوضوح األمهية القصوى اليت ميكن أن   اً بناًء على ما سبق، يظهر لنا جلي

حتققها املنظمات عندما تقرر االجتاه حنو مفاهيم وممارسات اإلدارة االسرتاتيجية 

  وبشكل خاص من خالل دراسة أبعادها والتحد�ت اليت ميكن أن تواجهها. 
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  السابعأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال   رقم السؤال 

      ترتبط االسرتاتيجية بفن القيادة أو فن احلرب   1

  Porter   مبفكر االسرتاتيجية  FIVE Psيرتبط مفهوم   2

      إن االسرتاتيجية هي صياغة وتطبيق وتقومي األعمال املساعدة يف حتقيق األهداف  3

      وتنفيذها وتقييمهايدل مصطلح االسرتاتيجية على صياغة االسرتاتيجية   4

      تؤثر نوعية املنظمة وأنشطتها يف عمليات التخطيط االسرتاتيجي  7

      من املكو�ت الثالثة لالسرتاتيجية الرؤية والرسالة   8

      يعين تنفيذ االسرتاتيجية توجيه املوارد البشرية لوضع االسرتاتيجيات موضع التنفيذ   9

      األنشطة األساسية املنفذة يف مرحلة إعداد وصياغة االسرتاتيجيةيعد قياس األداء من   10

      تقع مسؤولية اإلدارة االسرتاتيجية يف املنظمة على عاتق اإلدارة العليا هلا   11

12  
ترتبط اإلدارة االسرتاتيجية على املستوى الوظيفي �السرتاتيجيات الالزمة إلدارة 

  وحدات العمل 
    

      املوقف االسرتاتيجي عن العالقات املستهدفة بني املنظمة والبيئة يعرب   13

      حلة الصياغة تعدد أهداف املنظمات ر من معوقات اإلدارة االسرتاتيجية يف م  14

15  
شيوع النمط اإلداري على النمط القيادي من املعوقات يف مرحلة صياغة  

  االسرتاتيجية 
    

      لقياس األهداف من املعوقات يف مرحلة التقومي صعوبة وضع مقاييس كمية    16

      من عوامل جناح تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية توافر التفكري االسرتاتيجي  17

      توافر نظام مايل جيد يساعد يف جناح تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية   18

19  
تطبيق اإلدارة  توفر نظم املعلومات االسرتاتيجية من العوامل املساعدة يف جناح 

  االسرتاتيجية 
    

      يقتصر التفكري االسرتاتيجي على مهارة اكتشاف ما الذي سيحدث؟   20
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  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

وضع  .  1 تكوين  عملية  أ�ا  على  االسرتاتيجية  عّرف  من  إن 

  هو:منفرد للمنظمة ذي قيمة لعمالئها 

A. تومبسون  

B.  دافيد  

C. بورتر  

D.  منتزبرغ  

  : FIVE Psأي من التايل ال يعد ضمن مفهوم . 2

A. Plan 

B. Program 

C. Ploy 

D. Pattern 

  

  من املكو�ت الثالثة لالسرتاتيجية التايل:. 3

A.  طويلة األجل حتديد الغا�ت األساسية  

B.  تبين طرائق العمل  

C. ختصيص املوارد 

D.  كل ما سبق  

  من املكو�ت الثالثة لالسرتاتيجية التايل �ستثناء: . 4

A.  حتديد الرؤية والرسالة  

B.  حتديد الغا�ت األساسية طويلة األجل  

C.  تبين طرائق العمل  

D. ختصيص املوارد  

فيها  .  5 يتم  االسرتاتيجية  اإلدارة  مراحل  من  مرحلة  أي  يف 

  البحث عن جماالت األعمال اجلديدة: 

A.  صياغة االسرتاتيجية  

B.  تنفيذ االسرتاتيجية  

C.  تقييم االسرتاتيجية  

D.  كل ما سبق  

  يف أي مستوى لالسرتاتيجية تتشكل مراكز الرحبية:  .6

A. مستوى املنظمة  

B. مستوى وحدات العمل االسرتاتيجي  

C.  املستوى الوظيفي  

D.  كل ما سبق  

  

تواجه  .  7 اليت  املعوقات  التنفيذ  من  مرحلة  يف  االسرتاتيجية 

  التايل �ستثناء: 

A.  وجود هيكل تنظيمي بريوقراطي  

B.  قلة املوارد املتاحة  

C.  وجود الصراع والتعارض يف املصاحل  

D. نقص الكفاءات اإلدارية احملرتفة  

عوامل  .  8 من  يعد  التايل  من  تطبيقأي  اإلدارة    جناح 

  االسرتاتيجية: 

A.  توافر التفكري االسرتاتيجي  

B.  نظم املعلومات االسرتاتيجية توافر  

C.  توافر نظام مايل ونظام للحوافز  

D.  كل ما سبق  

    مقالية:  ) أسئلة 3

  القرار االسرتاتيجي  االسرتاتيجي،التخطيط   االسرتاتيجية،االسرتاتيجية، اإلدارة   يلي:عّرف ما  :)1السؤال (

  ؟اشرح املكو�ت الثالثة لالسرتاتيجية): 2السؤال (

  ؟مراحل اإلدارة االسرتاتيجية ومستو��ا�قش ): 3السؤال (

  ؟ قارن بني االسرتاتيجية واخلطة): 4السؤال (
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  ؟ حتدث عن املعوقات اليت تواجه اإلدارة االسرتاتيجية): 5السؤال (

  ؟�قش عوامل جناح تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية): 6السؤال (
  

  طالب:) قضا� إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل ال4

، وادرس مراحــل صــياغة اخرت إحدى أنواع املنظمات الصناعية أو اخلدميــة

  االسرتاتيجية فيها، وعوامل جناحها ومعوقات تطبيقها؟
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  أساسيات اختاذ القرارات   :ثامن لاالفصل  

Chapter (8): Fundamentals of Decision 

Making  

 املشكلة والفرصة . 8-1

 مفهوم القرار واختاذ القرار . 8-2

 تصنيف القرارات وأنواعها. 8-3

 بيئة وظروف اختاذ القرارات. 8-4

 مواصفات القرار السليم . 8-5

 اذ القرارات املؤثرات السلوكية يف عملية اخت. 8-6

 التكيف واإلبداع يف اختاذ القرارات. 8-7

 العالقة بني املستو�ت التنظيمية والقرارات املتخذة. 8-8

 عملية اختاذ القرارخطوات . 8-9

 أساليب اختاذ القرار . 8-10

 أساليب اختاذ القرارات اجلماعية. 8-11

 فاعلية القرار . 8-12

 معوقات عملية اختاذ القرارات. 8-13

 عوامل ز�دة فاعلية اختاذ القرارات . 8-14

  ثامن الأسئلة واختبارات الفصل 
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  خرجات واألهداف التعليمية: امل

 توضيح الفرق بني املشكلة والفرصة  . 1

 التفريق ما بني مفهوم القرار واختاذ القرار . 2

 معرفة كيفية تصنيف القرارات يف املنظمة وأنواعها . 3

 التعرف على بيئة وظروف اختاذ القرارات  . 4

 رفة مواصفات القرار السليم مع . 5

 التعرف على املؤثرات السلوكية يف عملية اختاذ القرارات  . 6

 مناقشة حالة التكيف واإلبداع يف اختاذ القرارات  . 7

 توضيح العالقة بني املستو�ت التنظيمية والقرارات املتخذة  . 8

 مناقشة خطوات عملية اختاذ القرار . 9

 التعرف على أساليب اختاذ القرار  .10

 ب اختاذ القرارات اجلماعية مناقشة أسالي .11

 تفسري فاعلية القرار  .12

 مناقشة معوقات عملية اختاذ القرارات  .13

 التعرف على عوامل ز�دة فاعلية اختاذ القرارات .14

    ملخص الفصل:

الفصل هذا  تصنيف    يتناول  وكيفية  القرار،  واختاذ  القرار  ومفهوم  والفرصة،  املشكلة  بني  الفرق 

على   والتعرف  وأنواعها،  واملؤثرات القرارات  السليم،  القرار  ومواصفات  القرارات،  اختاذ  وظروف  بيئة 

السلوكية يف عملية اختاذ القرارات، والتكيف واإلبداع يف اختاذ القرارات، والعالقة بني املستو�ت التنظيمية 

 جلماعية والقرارات املتخذة، وخطوات عملية اختاذ القرار، وأساليب اختاذ القرار، وأساليب اختاذ القرارات ا

  وفاعلية القرار، ومعوقات عملية اختاذ القرارات، وأخرياً عوامل ز�دة فاعلية اختاذ القرارات.

  كلمات مفتاحية: 

قرارات غري مربجمة، قرارات مربجمة،  البدائل،  املشكلة،  القرار، حل  اختاذ  القرار،  الفرصة،  التأكد   املشكلة،  ،  حالة 

  بداع، حتليل املنفعة والتكلفة، التغذية العكسية، الفاعلية، اجلودة، القبول. إلحالة عدم التأكد، املخاطرة، التكيف، ا

Problem, Opportunity, Decision, Decision Making, Problem Solving, 
Alternatives, Programmed Decisions, Nonprogrammed Decisions, 
Certainty, Uncertainty, Risk, Adaptability, Creativity, Cost- Benefit 
Analysis, Feedback, Effectiveness, Quality, Acceptance. 
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 عدّ تُ   منظمة من املنظماتيف أي    املديرينإن جودة القرارات اليت يتم اختاذها من قبل  

. وبغض النظر منظمتهاملؤشر احلقيقي ملدة وقيمة املسامهة اليت يقدمها لتحقيق كفاءة وفاعلية  

املكافآت سوف تتوقف  ذعما إذا كان يفضل ه قيمة  فإن تقييم األداء أو  العملية أم ال،  ه 

  . على أمهية وعدد ونوعية نتائج القرارات اليت يتخذها 

 Problem & Opportunity املشكلة والفرصة:. 1- 8

حيدث   عندما  أو  الطبيعي،  املوقف  يف  اختالل  هناك  حيدث  عندما  املشكلة  تنشأ 

املو  عن  الفعلي  املوقف  يف  الواجب  قاختالل  فرصة  وجودهف  متثل  قد  أحيا�ً  واملشكلة   .

  متخفية. 

فرصةً   نّ إ  مثال: تصبح  رمبا  احلاجة  عن  زائدة  عمالة  وجود  الوقت   مشكلة  نفس  يف 

بناء   هذه    املنظمةإلعادة  استغالل  حسن  خالل  من  واإلنتاجية  األداء  يف  الكفاءة  وز�دة 

يد من املشكالت والفرص اليت تستوجب  لعديف حياته اليومية ا  املديريواجه  العمالة الزائدة. و 

  منه اختاذ قرار ما. 

 املدير ومن �حية أخرى، فإنه يف الواقع ليس واضحاً ما إذا كان املوقف الذي يواجهه  

فرصة.   أم  ذلك،خيلق مشكلة  على  مثال  ختلق   وخري  استغالهلا  يتم  مل  اليت  الضائعة  الفرص 

الف تكتشف  ما  وكثرياً  الوقت،  نفس  يف  يقوم  رص  مشكالت  وحتليل   املديرعندما  بدراسة 

عليها   يتفق  اليت  احلقيقة  فإن  والفرص،  املشكالت  بني  التداخل  من  و�لرغم  املشكالت، 

  .1املديرالقرارات من جانب  الختاذجماًال  دّ عاجلميع هو أن كًال من املشكالت والفرص يُ 

  

 
1.Graham, Robert J. (1976): Problem and Opportunity identification in Management 

Science, Interfaces, Vol.6, No.4,pp.97-82  
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 Decision & Decision Making مفهوم القرار واختاذ القرار:. 2- 8

واألفراد العاديون يف حيا�م اليومية عشرات القرارات املتباينة يف خطور�ا  املديرون  يتخذ

والقرار   الزمين.  أنه عملية اختيار  "    هو:وأمهيتها ومداها  أو أكثر، أي  االختيار بني بديلني 

األهداف  إىل  للوصول  األفضل  للقرار   .1" البديل  أركان  ثالثة  وجود  أن نالحظ    و�ذا ميكن 

  : 2نها هي ع االستغناءكن وال مية اسيأس

البدائل:    .أ فعندما يكون هناك بديل واحد أو طريق واحد   Alternativesوجود 

 نكون جمربين على ذلك وال قرار هنا. حيث من سلوكه  دّ بُ ال

لوحده ال يكفي، بل ال بد   Free Choiceحرية االختيار:    . ب البدائل  إن وجود 

وإ اختيار أي منها،  احلرية فنكون جمربين على    ذامن وجود حرية يف  مل توجد هذه 

 بديل معني، وأيضاً لن يكون هناك قرار. 

إن وراء كل قرار هدف نسعى لتحقيقه، وإن عدم    Objectivesوجود اهلدف:    . ج

  وجود اهلدف جيعل القرار عمالً عبثياً. 

وعادة ما يرتبط القرار بظهور مشكالت أو أداء غري مرضي، لذلك حتاول اإلدارة حل  

�دف حتسني الوضع القائم وتطويره. وإن حل املشكلة   Problem Solvingلة  شكامل

قرار  إطار صناعة  عادة يف  احلل  هذا  حللها. و�يت  املناسب  اإلجراء  واختاذ  يعين تشخيصها 

، ومن مث اختاذه وتنفيذه، وهذه العملية من صناعة القرار  Decision Makingمناسب  

وتنفيذه تقع ضمن ما نسم واختاذه  يهواختاذه  القرار  واليت ميكن تعريفها على    ،3عملية صنع 

" إدراك وتعريف طبيعة القرار أو املوقف وحتديد البدائل واختيار أفضلها ووضعه موضع    أ�ا:

 
1.Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management, op.cite, p.133 

  302، مرجع سبق ذكره، ص اإلدارة واألعمال ): 2008العامري ، صاحل ، طاهر الغاليب ( .  2
3.McLeod, Raymond, J. & George Schell (2004): Management Information Systems, (9th ed.), 

Pearson Education Inc., N.J. , P.16 
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موضع  ووضعه  األمثل  البديل  واختيار  القرار  املرتبطة �ختاذ  األنشطة  أ�ا جممل  أي  التنفيذ، 

  . 1التنفيذ "

 القرار: فصنع 

�لتعرف على املشكلة وتشخيصها تشخيصاً جيداً عن طريق مجع البيا�ت    انمهو قيا 

هو حل   أحدها  يكون  قد  اليت  البدائل  من  العديد  توليد  حماولة  مث  ومن  �ملشكلة،  املتعلقة 

 للمشكلة. 

 القرار:أما اختاذ 

مت   يتلفهو العملية اليت يقوم خالهلا الشخص املخول �ختاذ القرار �ملقارنة بني البدائل ا

البدائل  األفضل من هذه  البديل  القرار، مث خيتار هو  ويوضح  .2استخالصها يف مرحلة صنع 

  ) العالقة بني وظائف العملية اإلدارية وطبيعة القرارات املتخذة فيها. 1، 8اجلدول (
  

  القرار اإلداري  العملية اإلدارية 

  اخلطط والربامج والسياسات   التخطيط 

  لتصميم التنظيمي ا و  اهليكل التنظيمي  التنظيم 

  التنسيق واإلشراف واملتابعة واالتصال   القيادة  

  التكاليف)  اجلودة،نظام الرقابة (العمليات،   الرقابة 
  

  ) العالقة بني وظائف العملية اإلدارية وطبيعة القرارات املتخذة1، 8اجلدول (

هلا الخنتعّرف من  حيث    املصانع،بعض القرارات يف أحد    )2،  8(ستعرض اجلدول  وي

 . ومتخذيها القرارات،على صانعي 

 متخذ القرار  صانع القرار   القرار

 رئيس قسم الصيانة مشرفو القسم  جتهيز جداول ورد�ت صيانة حمركات الطاقة �ملصنع 

 مدير املصنع  رؤساء األقسام ومديرو اإلدارات   ترقية عدد من موظفي املصنع 

 أعضاء جملس إدارة املصنع  املالية �ملصنع  ةر اموظفو اإلد إقرار امليزانية السنوية للمصنع 

  التفرقة بني القرار وصانع القرار ومتخذ القرار  )2،  8(اجلدول 
 

1 . Griffin, Ricky W. (2016): Fundamentals of Management, op.cite,p.100 
2. Dessler, Gary& Jean Philip (2008): Managing Now, op.cite,p.146 
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  تصنيف القرارات وأنواعها: . 3- 8

  تصنف القرارات اإلدارية ضمن النوعني التاليني: 

  Programmed / Structuredقرارات مربجمة (مهيكلة):  .1

ومتكرر روتيين  املربمج  تنظيمية عي  القرار  ومواقف  وحاالت  مشكالت  ويتناول  اجل 

  . 1حيث ميكن وضع إجراء حمدد لصنع القرارات بشأ�ا  ،متكررة وروتينية

 Nonprogrammedقرارات غري مربجمة (غري مهيكلة):   .2

ليست  متجددة  ومواقف  وحاالت  مبشكالت  ويتعلق  حمدد  غري  املربمج  غري  القرار 

مسبقاً ملعاجلة املوقف أو املشكلة، وذلك   عدّ مُ   ء امتكررة وغري روتينية، وال يوجد إجر 

  لكو�ا معقدة أو مهمة جداً. 

  .2مقارنة بني القرارات املربجمة والقرارات غري املربجمة ) 3، 8(ويظهر اجلدول 

  قرارات مربجمة 

 روتينية متكررة احلدوث دائماً  .1

 الظروف اليت حتدث فيها �بتة ومستقرة نسبياً  .2

 مات �لـتأكد والثبات النسيب و لملعتتسم فيها البيا�ت وا  .3

 الوقت واجلهود املبذولة يف اختاذها حمدودة نسبياً  .4

 يتم اختاذها يف خمتلف املستو�ت اإلدارية  .5

يتم تفويضها يف الغالب ملختلف املستو�ت اإلدارية الوسطى  .6

 والدنيا بغية اختاذها 

 تتعلق �ألنشطة اإلنتاجية والتشغيلية يف املنظمة  .7

  ة ربجمقرارات غري م

 غري متكررة احلدوث أو غري روتينية  .1

 الظروف اليت حتدث فيها متغرية وغري مستقرة  .2

 تتسم فيها البيا�ت واملعلومات بعدم التأكد أو التغري الدائم  .3

 الوقت واجلهود املبذولة يف اختاذها كبرية نسبياً  .4

 يتم اختاذها يف املستو�ت اإلدارية العليا  .5

رية األخرى إال �دراً اداإلال يتم تفويضها إىل املستو�ت  .6

 �عتبارها قرارات اسرتاتيجية 

 ترتبط �ألبعاد االسرتاتيجية للمنظمة  .7

  ) مقارنة بني القرارات املربجمة والقرارات غري املربجمة 3،  8اجلدول (

 ) اجلدول  يوضح  حني  والتقليدية  4،  8يف  املعاصرة  الطرائق  مع)  القرارات    للتعامل 

  . 1املربجمة وغري املربجمة 

 
 246 ، ص 2ط، ، دار املسرية، عمان نظرية املنظمة): 2005. الشماع، خليل، خضري كاظم محود ( 1
  179، ص 1، مكتبة اجلامعة، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، طمبادئ إدارة األعمال): 2008. محود، خضري كاظم، موسى اللوزي ( 2
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  اع القرارات و نأ

  طرائق اختاذ القرار

  املعاصرة   التقليدية

  املربجمة:

  روتينية، متكررة 

تقوم املنظمة بتطوير عمليات  

  حمددة للتعامل معها 

 حبكم العادة  . 1

 الروتني املكتيب: إجراءات التشغيل املعيارية  . 2

 اهليكل التنظيمي:  . 3

 التوقعات املشرتكة  .د

 نظام األهداف الفرعية   .ه

  ددة بشكل جيد احمل  قنوات املعلومات  . و

 حبوث العمليات  . 1

 مناذج التحليل الر�ضي  . ز

 برامج احملاكاة   .ح

  التشغيل االلكرتوين للبيا�ت  . 2

  غري املربجمة:

  قرار واحد، غري املهيكل 

تضع املنظمات سياسات  

حمددة للتعامل مع عملية حل  

  املشكلة

 احلكم الشخصي، احلدس، اإلبداع  . 1

 التقليد  . 2

  اختيار املنفذين وتدريبهم  . 3

اليب حل املشكالت  س أام استخد

  املطبقة ل: 

 تدريب صانعي القرار  .ط

  بناء برجميات حاسوبية مشولية   . ي

  ) الطرائق املعاصرة والتقليدية للتعامل مع القرارات املربجمة وغري املربجمة 4،  8اجلدول (

  بيئة وظروف اختاذ القرارات:. 4- 8

ا درجة  حيث  من  القرارات  صنع  بعملية  حتيط  اليت  الظروف    د كلتأتتفاوت 

Certainty أنواع هي التأكد إىل ثالثة  الظروف من حيث درجة    . وميكن تصنيف هذه 

  : 2) 1، 8كما يف الشكل ( 

  

  

  

  الظروف املؤثرة يف عملية اختاذ القرارات ) 1، 8الشكل (
 

1 . Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management, op.cite, p.133 
  33ت جامعة البعث، كلية السياحة، ص شورا ، مني ار نظر�ت صناعة القرار اإلد ): 2011. مشرقي، حسن ( 2

 نتائج معروفة 

النتائج غیر معروفة  
 وبدون احتماالت دقیقة

 التأكد 

 المخاطرة 

 عدم التأكد

 یمكن تقدیر االحتماالت 
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التأكد:   . 1 التأكد    Certaintyظروف  هو  احلالة  هذه  يف  تتم  اليت  القرارات  إن 

والقدرة    ،والعوامل اليت تؤثر يف اختاذ القرار  ،يتها عو ون  التام من طبيعة املتغريات املؤثرة

 على تنفيذها و�لتايل آ�ر القرار ونتائجه تكون معروفة بصورة مسبقة. 

وهي القرارات اليت تتخذ يف ظروف وحاالت حمتملة      Riskظروف املخاطرة:   . 2

احلدوث    ملةالوقوع، و�لتايل فإن على متخذ القرار أن يقدر الظروف واملتغريات احملت

 وكذلك درجة احتمال حدوثها.  املستقبل،يف 

التأكد:   . 3 عدم  �ا    Uncertaintyظروف  تقوم  ما  غالباً  اليت  القرارات  وهي 

وسياستها، ويصعب على اإلدارة  للمنظمةاإلدارة العليا عندما ترسم األهداف العامة 

البيا�ت   توافر  عدم  بسبب  حدوثها  أو  وجودها  املتوقع  الظروف    يةكافلاحتديد 

التنبؤ   صعوبة  دنيا    �ا،و�لتايل  يف  عليها  متعارف  خاصة  معايري  تستخدم  وهنا 

 األعمال. 

  مواصفات القرار السليم: . 5- 8

  :1ميكن تشخيص مواصفات القرار السليم �آليت 

بشكل   الشرعية: . 1 املقبولة  واللوائح  واألنظمة  القوانني  مع  االنسجام  ذلك  ويعين 

 عام. 

 معلومات دقيقة، ودراسة وافية للمشكلة بكافة اد إىل نستالويقصد بذلك ا  الدقة: . 2

 أبعادها، واالبتعاد عن التخمني واحلدس. 

ويتم ذلك من خالل أخذ آراء األشخاص املهنيني واملختصني �لشكل   املشاركة: . 3

 الذي يسهل قبول القرار. 

 
 41، ص  1، دار اليازوري، عمان، طاملنهج الكمي يف اختاذ القرارات اإلدارية املثلى): 2010(مؤيد . الفضل،  1
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حبيث ال ينجم عنه لبس أو غموض أو احتمال سوء   الصياغة الواضحة للقرار: . 4

 . سريالتف

 ويعين اختيار وسيلة االتصال املناسبة إلبالغ القرار لألشخاص املعنيني.  االتصال: . 5

األوان)   التوقيت: . 6 (قبل  تسرع  دون  للقرار  املناسب  الوقت  اختيار  بذلك  ويقصد 

 ودون تسويف (بعد األوان). 

 وذلك لتحقيق أفضل النتائج �قل التكاليف. الكفاءة: . 7

 املشكلة. اجلة عوم ف ويعين ذلك حتقيق اهلد الفاعلية: . 8

ويعين ذلك إمكانية التنفيذ على الصعيد العملي واالنسجام مع قدرات    الواقعية: . 9

 العاملني واإلمكا�ت املتاحة. 

ويقصد بذلك االبتعاد عن األهواء والتحيزات، وعدم التأثر �لضغوط   املوضوعية: .10

 النفسية أو املصاحل اخلاصة.  

  ت:قرارالا ذاالسلوكية يف عملية اخت ت. املؤثرا6- 8

قبل   من  القرارات  وصنع  اختاذ  عملية  عديدة   املديرينتتأثر  سلوكية  ومتغريات  بعوامل 

بعضها يؤثر على جوانب أو مراحل معينة يف عملية صنع القرارات، والبعض اآلخر يؤثر على 

  جممل عملية صنع القرارات. ومن أهم هذه العوامل السلوكية ما يلي: 

 :  هاتكر قيم الفرد واجتاهاته ومد .1

صانع القرار عنصراً مهماً يف القرار، وهي تشكل إطاراً مرجعياً  املديرمتثل قيم واجتاهات 

القيم  وتؤثر  هلا.  حل  إجياد  تتطلب  معينة  مشكلة  مواجهة  حني  يوجهه  للفرد  ومرشداً 

  واالجتاهات يف عملية صنع القرار يف اجلوانب التالية: 
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   ة فيما يتعلق �ختيار  مم قيّ أحكا  رداصإ  املدير حني حتديد األهداف، إذ جيب على

 الفرص الساحنة، وحتديد األولو�ت. 

  .حني إعداد احللول البديلة، وحتديد القيمة املضافة لكل منها 

 .حني اختيار بديل، فإن قيم الفرد واجتاهاته تؤثر على عملية االختيار 

  ذيأحكاماً أثناء اختيار وسائل التنف املديرحني تنفيذ القرار، يصدر. 

  مرحلة الرقابة والتقومي، ال ميكن جتنب إصدار أحكام حني إقرار إجراء تصوييب يفو 

 أو عالجي وتنفيذه. 

فقط   ليس  متضمنة  القرار  صنع  عملية  يف  تتغلغل  القيم  أن  يف  شك  من  ما 

املسؤوليات االقتصادية والقانونية، بل واملسؤوليات األخالقية أيضاً، وتنعكس يف سلوك صانع  

  احل. املر  عمجي القرار يف

 الشخصية:  .2

لوجية زيو يتتأثر عملية اختاذ القرارات كثرياً بشخصية صانع القرار من خصائص ومسات ف

أهم   ومن  وعوامل شخصية.  متغريات  من  وغريها  وميول  واستعدادات  وقدرات  ونفسية 

  النقاط الواجب التأكيد عليها يف هذا ا�ال: 

 ال بنفس  األفراد  يتمتع  أن  احملتمل  غري  مج  ةكفاءمن  اختاذ يف  عملية  جوانب  يع 

جييد  بينما  العملية،  من  معني  جانب  يف  جييدوا  ان  ميكن  األفراد  فبعض  القرارات. 

 اآلخرون يف جانب آخر. 

   اختاذ عملية  من  خمتلفة  مبراحل  الذكاء  مثل  واخلصائص  السمات  بعض  ترتبط 

 القرارات. 

 عات املختلفة  اجلما   بني  إن عالقة الشخصية بعملية اختاذ القرارات ميكن أن تتفاوت

 على أساس بعض العوامل مثل اجلنس واملركز االجتماعي. 
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  فالفرد القرارات.  اختاذ  عملية  على  �ثري كبري  له  اجلانب  وهذا  املخاطرة،  حنو  امليل 

بعملية  يقوم  واإلبداع  �جلرأة  ويتصف  املخاطر،  حتمل  حنو  وميل  نزوع  لديه  الذي 

 تتوفر فيه هذه امليول واخلصائص سواء  لذي الافرد  اختاذ القرار بطريقة ختتلف عن ال 

 يف مرحلة وضع األهداف أو تطوير البدائل أو تقييمها أو اختيار احلل املناسب. 

 عوامل دافعية:   .3

يف    املديرون يتفاوت   يؤثر  مما  إلشباعها  يسعون  اليت  احلاجات  وأولوية  أمهية  حيث  من 

�لرضا والسعادة واإلجناز    يشعر  هذات  الذي يسعى لتحقيق  املديرعملية صنع القرارات. ف 

حينما يتخذ قراراً حامساً وحيو�ً، ويستمتع �لعمل وهو يبحث ويتقصى ويفاضل وخيتار 

التنفيذ، وكذلك   للتقدير واالحرتام. يف حني أن    املدير ويتابع  الذي    املدير الذي يسعى 

اخت وعدم  املخاطر  لتجنب  يسعى  واالستقرار  لألمان  حباجة كبرية  غح اذ  يشعر  ري  لول 

  مألوفة أو ليس متأكداً متاماً من نتائجها أو اختاذ قرار ال يرضى عنه رئيسه. 

 املسؤولية االجتماعية واألخالقية:  .4

، وخباصة يف املستو�ت اإلدارية العليا التهرب من املسؤولية االجتماعية  املديرال يستطيع  

حيرص أن   املنظمةه يف  راراتقصنع  واألخالقية جتاه ا�تمع الذي ينتمي إليه، فنجده وهو ي

تكون هذه القرارات يف إطار القيم والقوانني واألعراف السائدة يف ا�تمع، ومبا ال يلحق  

الدرجة  ا�تمع يف  اهلادفة إىل خدمة  القرارات  العامة، بل يتخذ بعض  الضرر �ملصلحة 

اخلريية املشروعات  وإنشاء  والتربعات،  اهلبات  منح  قرار  مثل  دفع   سامهةوامل  األوىل  يف 

  عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
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 Escalating Commitment تصعيد االلتزام: .5

حتويل   حمتمًال  يكون  ال  حينما  فّعال  غري  عمل  �جراء  التمسك  حنو  امليل  إىل  ويشري 

سيارة   يف  املال  من  مزيد  استثمار  الشخصية  األمثلة  ومن  العكس.  إىل  السيء  املوقف 

أو أن   قررين  أ  قدمية،  املالحظ  ومن  متدهورة.  عالقات  على  احملافظة  �إلمكان  فرد 

ببعض   حلقت  اليت  الكبرية  املالية  اخلسائر  عن  جزئياً  مسؤول  هو  االلتزام  تصعيد 

 .1ملنظمات ا

  Adaptability – Creativity القرارات:التكيف واإلبداع يف اختاذ . 7- 8

جمة أو غري مربجمة، ولكن ما بني رب م  يستيف حاالت عديدة تكون القرارات بطبيعتها ل

رمبا تتوفر لديه بعض املعلومات حول مشكلة معينة، ويف    املديرهذين النوعني، و�لتايل فإن  

هؤالء   فإن  وهلذا  قبل.  من  مماثلة  مشكلة  معاجلة  بكيفية  شعور  لديه  الوقت   املديريننفس 

نا جاءت أمهية التكيف يف ه  نم . و يتوقعون ممارسة عملية اختاذ القرارات والتكيف مع املوقف

  �ا: عملية اختاذ القرارات حيث يقصد 

على التعامل مع مقتضيات الظروف اجلديدة أو املتغرية اليت قد تطرأ على   املدير" قدرة  

  موقف معني". 

واخلارجية يف البيئة احمليطة �ا   املنظمةو�لطبع فإن هناك العديد من العوامل الداخلية يف 

امل من وحت  ف اقو تؤثر يف  تستوجب  مث  ومن  قبل،  من  عما كانت  التغيري  من  نوعاً  فيها  دث 

  ضرورة التكيف معها عند اختاذ القرارات.  املدير

 
1.Jones, Gareth R. & Jennifer M. George (2016): Contemporary management, 

op.cite,p.201 
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ف رمبا يكون ضرور�ً ومهماً خاصة يف املواقف الطارئة واحلرجة عندما ال يتوفر  والتكيّ 

املشكلة بشك   املديرلدى   لتقييم  أو  للبحث عن معلومات  الكايف  ما أن  . كل امل شالوقت 

، وذلك املنظمةأيضاً ضرور�ً للحفاظ على استمرار العمل يف    دّ عالتكيف يف اختاذ القرارات يُ 

  من خالل حتقيق التوافق واالنسجام مع ظروف وطبيعة املواقف املتغرية احمليطة �لعمل. 

هنا: ومن �حية أخرى، فإن عملية اختاذ القرارات حتتاج إىل اإلبداع، والذي يقصد به  

الفّعال أن حيقق  مديررة على تقدمي شيء جديد عما هو موجود �لفعل". فال يكفي لللقدا" 

بل عليه أيضاً أن يبتكر ويبدع    ، التكيف مع املواقف والظروف احمليطة �ا عند اختاذ القرارات

 إن القرارات اليتو يف التفكري والبحث عن بدائل جديدة لعالج املشكالت ومواجهة املواقف. 

    .1)  2، 8(  الشكلإلبداع ميكن النظر إليها كعملية ذات مراحل ثالث كما يف ى الع تنطوي

  

  

  

  املراحل الثالث لنموذج اإلبداع يف اختاذ القرارات ) 2، 8الشكل (

 Idea Generation Stageمرحلة توليد األفكار:   .أ

 يتاللمشكلة  وتبدأ هذه املرحلة مع تزايد اإلدراك والوعي �نه ليس هناك حل واضح ل

للقيام بعمل شيء غري تقليدي أو غري    املديريف موقف معني، أو مع فضول    املديرواجه  ت

أن وتعد  معتاد.   جند  فيها  واليت  الزراعية  الرتبة  يف  البذور  وضع  مرحلة  مبثابة  املرحلة  هذه 

مواجهة    املديرون  يف  والنرية  اجلديدة  لألفكار  مفتوحة  عقوهلم  تكون  اخلصبة  العقول  ذوي 

  ة. نعيمشكلة م

 
1  . Holt, David (1998): Management: principles and practices, Prentice- Hall, Englewood 

Cliffs, N.J. 

  توليد األفكار 

املشكلة أو الفرصة تولد فكرة  

 معينة رمبا تؤدي إىل حل جديد 

  اغة الفكرة اجلديدة صي ورة و بل

يتم هضم الفكرة ودراستها مث  

 صياغتها بوضوح

  تنفيذ الفكرة اجلديدة

�خذ الفكرة شكالً حمدداً يتم  

على أساسها ابتكار حل جديد  

 للمشكلة
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 Incubation Stageمرحلة بلورة ومنو األفكار:   . ب

يف   فالفرد  بوضوح.  صياغتها  عندئذ  وميكن  اجلديدة،  الفكرة  تتبلور  املرحلة  هذه  ويف 

هذه املرحلة يركز على الفكرة اجلديدة اليت تولدت إليه ليتخيل احللول اليت قد تساهم فيها  

مد على اخليال واإلبداع، حيث تعت  ارحلة أ�للمشكلة موضع االهتمام. ومن مسات هذه امل

تؤدي الفكرة إىل حلول بعيدة عن املنطق املألوف أو العقالنية املعروفة. فهي متثل نوعاً   قد

بلورة الفكرة  عادة  خاصاً من االكتشاف املبدئي أو البحث عن اجلديد غري املألوف، مث يتم  

  اجلديدة وصياغتها بوضوح يف هذه املرحلة. 

 Implementation Stage لتنفيذ:مرحلة ا  . ت

توصل   وصياغتها   املديرطاملا  بلور�ا  من  ومتكن  املشكلة  حلل  اجلديدة  الفكرة  إىل 

الذي ميثل  القرار  فإنه يركز جهوده على كيفية تطبيقها، وذلك من خالل إصدار  بوضوح 

يت لا  البساطةويف احلقيقة فإن اإلبداع �دراً ما يكون مبثل هذه    نوعاً من التفكري اإلبداعي.

اختاذ   يف  اإلبداع  عملية  أن  إىل  يشري  الواقع  وإن  السابق.  النموذج  يف  إليها  اإلشارة  مت 

األفكار. مثال ذلك  طويًال وموارد كثرية قبل ظهور  وقتاً  ابتكار   :القرارات رمبا �خذ  فكرة 

 :مثالً ال يقوم �بتكار أو اخرتاع منتجات    املديرما. و   نظمةمنتج جديد أو خدمة جديدة مل 

  ب أن يتخذ قرارات ابتكارية.ه جينلكو 

 العالقة بني املستو�ت التنظيمية والقرارات املتخذة: . 8- 8

تبعاً الختالف    -أي درجة هيكلتها  -املنظمات ختتلف نوعية القرارات املتخذة داخل  

 رتاتيجيةفاإلدارة العليا أو ما يطلق عليها اإلدارة االس  املستوى التنظيمي الذي يقوم �ختاذها.

مقننة)، أما اإلدارة الوسطى أو اإلدارة امليدانية فتتخذ قرارات    (غريقرارات غري مهيكلة    تخذت

مهيكلة قرارات  التشغيلية  اإلدارة  تتخذ  بينما  مهيكلة،  الشكل (  .  1نصف  )  3،  8ويوضح 

  العالقة بني املستو�ت التنظيمية والقرارات املتخذة. 

 
1.Obrien, James A. & George M. Marakas (2011): Management Information Systems, 

(10th ed.), McGraw- Hill Companies , Inc., New York, p.393 
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  مية والقرارات املتخذة تنظيلت استو�) العالقة بني امل3، 8الشكل ( 

املهيكلة   �لقرارات  املتكررة    Structured Decisionsويقصد  القرارات  تلك 

تطبيق  خالل  من  معاجلتها  ميكن  واضحة  مواقف  أو  أوضاع  مع  تتعامل  واليت  والنمطية 

 دة مسبقاً. نة وحمدّ إجراءات مقنّ 

ذلك تدفق    :ومثال  على  �إلشراف  املتعلقة  الالقرارات   املنظمة   داخل  عملمسارات 

قرارات جمازاة العمال و القرارات اليت تتعلق بصيانة احلاسبات اآللية وآالت تصوير املستندات،  

 املتغيبني. 

فهي القرارات اليت  Semi structured Decisionsهيكلة املأما القرارات نصف 

تط خالل  من  منها  البعض  معاجلة  ميكن  مواقف  مع  اإلجراءبتتعامل  احملديق    سبقاً م دة  ات 

 .  1والبعض اآلخر ال ميكن معاجلته 

قرار بشأ�ا هو الذي ميكن معاجلته من    مبعىن أن جزء فقط من املشكلة اليت بصدد اختاذ

خالل إجراءات حمددة، ومن أمثلة القرارات نصف املهيكلة حتديد ما هي األساليب الرتوجيية  

   ؟لني يف األجل القصريلعاملها تم تقدميما هي املكافآت اليت سيو اليت سيتم إتباعها، 

 
1.Laudon, Kenneth C. & Jane P. Laudon (2014): Management Information Systems: 

Managing the digital Firm,(13th ed.), Pearson Education LTD., Harlow, p.486 
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مع  التشغيلية  العمليات  نتائج  بتحليل  تتعلق  املهيكلة  نصف  القرارات  أن  ذلك  ويعين 

  طويلة األجل املوضوعة مسبقاً.  طأهداف اخلط

تلك القرارات    Unstructured Decisionsبينما يقصد �لقرارات غري املهيكلة  

واليت النمطية  املتكررة وغري  اليت ال ميكن ملشا امع  تتعامل    غري  الواضحة  املواقف غري  أو  كل 

مسبقاً  احملددة  اإلجراءات  خالل  من  القرار  ،  معاجلتها  متخذ  قيام  املشكلة  تتطلب  حيث 

، مث القيام بعملية التقييم، ومثال ذلك القرارات اليت يتم ا �حلصول على معلومات وافية عنه

ويوضح .  1What if Analysisبل   املستقاختاذها بناء على حتليالت ماذا سيحدث يف

 ). 5، 8اجلدول (
 

املستوى التنظيمي   نوع القرار  

 املتخذ للقرار  

 أمثلة  وصفه

مهيكل
  

Stru
ctured

 

شغيلية 
اإلدارة الت

ستوى األول)   
(إدارة امل

 

 منطي 

  متكرر 

   ًغالبا يتعلق 

�لعمليات  

التشغيلية  

 اليومية  

  ة سرئيظيفية التوزيع املوارد املتاحة على األنشطة الو 

 وتشغيل املوارد تجدولة اإلنتاج، وجدولة استخداما 

  أساليب اإلشراف والرقابة على العمليات 

   ومستو�ت اإلنتاج  حجم  أي  التشغيل،  مستو�ت  حتديد 

 املخزون والتخزين 

   والبحوث التنمية  وسياسات  �لتسعري  اخلاصة  القرارات 

 والتسعري

 
  61، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، ص نظم دعم القرار يف بيئة العوملة واالنرتنت ): 2006. طه، طارق ( 1
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ف مهيكل
ص

ن
  

Sem
i Stru

ctu
red

 

اإلدارة ا
مليداني

  ة 

ا(
إل

دارة الوسطى) 
  

   يتعلق

�ألهداف  

قصرية   امليدانية 

 األجل  

 القرارات اخلاصة �جراءات توزيع املوارد 

  القرارات اخلاصة بتنظيم املوارد ومتلكها وتطويرها 

  القرارات التنظيمية املرتبطة بتدفق املعلومات 

  القرارات اخلاصة خبطوات تنفيذ وتدفق األعمال واألنشطة 

   اخلدمات والتسهيالت بني األقسام    وزيعتة ب املرتبطالقرارات

 أو الوحدات التنظيمية 

غري مهيكل
  

U
n

stru
ctu

red
 

جية 
اإلدارة االسرتاتي

  

(اإلدارة
 

العليا) 
 

 غري منطي 

  غري متكرر 

   حيتاج خلربات

وتقدير  

 شخصي

   وميتد �ثريه

لفرتات طويلة  

 نسبياً 

 السوق   -قرارات اختيار املزيج السلعي 

 اردص املو قرارات ختصي 

  قرارات التنويع 

  قرارات التوسع 

 

  مقارنة بني أنواع القرارات املتخذة من املستو�ت التنظيمية ) 5،  8اجلدول (

  . 1) خصائص القرارات وفقاً ملستو��ا 6، 8ويوضح اجلدول ( 

  مستو�ت اختاذ القرارات   اخلاصية 

  االسرتاتيجي   التكتيكي(امليداين)   التشغيلي 

  عالٍ   وسطمت  دينمت  تنوع املشكالت 

  متدنية   متوسطة  عالية   درجة التنظيم 

  عالية   متوسطة  متدنية   درجة الغموض

 
  29، ص 1، دار احلامد، عمان، طارات اإلداريةلقر اذ ااخت األساليب الكمية يف): 2006(كاسر املنصور،  .  1
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  عالية   متوسطة  متدنية   درجة االجتهاد

  �لسنني  �لشهور   �أل�م   األفق الزمين

  ال توجد   بعضها  أكثرها   القرارات القابلة للربجمة

  أكثرها   النصف تقريباً   قليلة   قرارات التخطيط

  قليلة   النصف تقريباً   ا كثره أ  نظيم قرارات الت 

  ) خصائص القرارات وفقاً ملستو��ا 6،  8اجلدول (

عملية.  9- 8 القرار:   خطوات   Steps of the Decision Making  اختاذ 

Process 

    .عملية اختاذ القرارخطوات )  4، 8( يوضح الشكل 

 

  ) خطوات عملية اختاذ القرار 4، 8الشكل (

  : القرار اذ لية اخت خلطوات عموفيما يلي شرح 

القرار:   .1 متطلبات  إدراك   Recognition of Decisionمرحلة 

Requirements 
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مشكلة    املديريواجه   هناك  تكون  عندما  قرار  اختاذ  إىل  أو    Problemاحلاجة 

اقتناصها.    Opportunityفرصة   فيه    تعينو جيب  تفشل  موقفاً  يف    املنظمةاملشكلة 

األد أوجه  بعض  أن  أو  أهدافها  غريإجناز  فيه  ية.  مرض  اء  يرى  موقف  فهي  الفرصة  أما 

املرحلة من  املوضوعة حالياً. وإن هذه  املديرين إجنازات تنظيمية كامنة تتجاوز األهداف 

فيها �لعديد من    املديرون أهم املراحل اليت حتدد توجه القرارات مستقبلياً، وعادة ما يقع  

  األخطاء الشائعة ومنها: 

   مثًال عن   املدير أو ضيق جداً، فإن إعالن    جداً اسع  بشكل و تعريف املشكلة أو الفرصة

بر�مج منظم للصيانة هو أفضل صياغة كمشكلة عن إعالنه الرغبة يف التخلص من كافة  

 التوقفات الطارئة. 

  هي واألعراض  أسبا�ا،  على  وليس  للمشكالت  األعراض  على  عن    :الرتكيز  مؤشرات 

اب ختفي وراءها أسبا�ً  الغيثرة  إن كو .  وجود مشكلة، ولكن األسباب خمتلفة عن ذلك 

 حقيقية لظهور هذه األعراض. 

   على يقع  لذا  معها،  والتعامل  اخلطأ  الفرصة  أو  املشكلة  حتديد   املديريناختيار  مهمة 

 أولو�ت املشكالت اليت ميكن أن تكون قابلة للحل فعًال. 

 Diagnosis and analysis of Causesتشخيص وحتليل األسباب:  .2

و الفرصة، فإن املرحلة الثانية تبدأ بتحديد األسباب اليت  لة أملشكاتشخيص  مبجرد  

الفرصة، وذلك جبمع بيا�ت ومعلومات وحتليلها   أدت إىل ظهور هذه املشكلة أو هذه 

والقيام   املرحلة  هذه  على  القفز  وهو  شائع  ما حيصل خطأ  وكثرياً  بعمق ودقة،  ودراستها 

أسباب استطالع  قبل  البدائل  بشاملشكل  بتطوير  مة  إىل كل  اإلشارة  جتدر  وهنا  تعمق. 

واألثر  السبب  حتليل  املسمى  الشائع  اليا�ين   Cause- Effect  األسلوب 

Analysis.  
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  Development of Alternativesتطوير البدائل:  .3

ملعاجلة   مقرتحة  حلوًال  متثل  بدائل  تطوير  اإلدارة  حتاول  األسباب  تعرف  أن  بعد 

ن الفرصة. وأحد األسباب لفشل القرارات يف  م  ةدستفاأو االاألسباب أو حل املشكلة  

ضيقة    املنظمة عالقة  إطار  ويف  جداً،  حمدودة  حلول  عن  البحث  اإلدارة  حماولة  هو 

  �ألسباب وبعد أن تكون البدائل قد طّورت يتم تقييمها. 

إن عملية تقييم البدائل جتري وفق اعتبارات وبوسائل وأدوات كثرية من أجل معرفة  

حلل املشكلة أو االستفادة من الفرصة. وأحد هذه الوسائل هو حتديد  ل  ضفئل أالبدا  أي

�ستخدام  وذلك  املستفيدون،  أو  املصاحل  أصحاب  خمتلف  عليها  حيصل  اليت  الفائدة 

املستفيدين   حتليل  معرفة   .Stakeholders Analysisأسلوب  من  بد  ال  وهنا 

عليهم. كذلك  أصحا ومدى �ثري كل خيار  احلالة  تعنيهم  الذين  األساسيني  املصاحل  ب 

املأسل وهو   Cost – Benefit Analysisالكلفة    –نفعة  وب آخر يسمى حتليل 

مقارنة ما يكلفه اخليار �ملنافع املتوقعة منه، وعلى األقل جيب أن تكون املنفعة أكرب من 

تبار. وأهم االعتبارات اليت جيب مراعا�ا لتقييم  التكاليف لكل خيار لكي يؤخذ يف االع

  البدائل هي: 

  .املنفعة والفوائد 

 .التكاليف واآل�ر اجلانبية املتوقعة عند تنفيذ القرار 

  .التوقيت اخلاص حبصول املنافع وبداية ظهور التأثري اإلجيايب 

  .مدى القبول من مجيع املعنيني �ألمر 

  وم واالجتماعية  األخالقية  جتاه اجلوانب  االجتماعية  للمسؤولية  مراعاته  دى 

 خمتلف األطراف. 
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  موقف تعزز  أن  ميكن  وإبداعية  علمية  آفاق  فتح  على  اخليار  قدرة  مدى 

 وشهر�ا.  املنظمة

  –وميله لقبول املخاطرة له �ثري كبري يف مستوى حتليل الكلفة    املدير إن شخصية  

أي  Risk Propensityللمخاطرة املنفعة املؤدية للقرار، وتسمى هذه النزعة أو امليل 

  االستعداد لتحمل املخاطرة يف ضوء وجود فرصة واعدة �لربح والفائدة. 

 Selection of Desired alternativeاختيار البديل املناسب:  .4

بعد التقييم فإن هناك بدائل ستستبعد وسيتم اختيار أفضل البدائل يف ضوء نتائج  

وعة عند املقارنة. فقد يكون املعيار هو أكرب ريح يتحقق من التقييم واملعايرة واملعايري املوض 

  البديل أو أدىن كلفة أو غري ذلك. 

املختار:   .5 البديل   Implementation of Chosenتنفيذ 

alternative 

وسيلة   أو  للمشكلة  اختياره كحل  مت  الذي  للبديل  التنفيذ  مرحلة  تبدأ  وهنا 

حتتاج إىل و  ،ن سهلة التنفيذ مقارنة �خرىإن بعض القرارات تكو و لالستفادة من الفرصة. 

 املشاركةجهد كبري واستجابة من العاملني وتعاون لتنفيذها. وقد تظهر هنا صعوبة نقص  

عام   وأمهية بشكل  القرارات  يف  ومشاركتهم  العاملني  من   ،اندماج  جزء  ��م  وإشعارهم 

  . 1املنظمة

 Evaluation and Feedback العكسية:التقييم والتغذية  .6

القرار ال ينتهي عندما يوضع موضع التنفيذ فال بد من تقييم النتائج النامجة عن  ن إ

هذا القرار ومجيع املعلومات عن اآل�ر والنتائج وحتليلها ومقارنتها مبا استهدف من نتائج  

 
1. Balakrishnan, Nagraj & et.al (2007): Managerial Decision Modeling with 

Spreadsheets, (2nd ed.), Pearson Education, Inc., N.J., P.9 
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  وتوفري تغذية عكسية بشكل تقارير وتصويبات وتوضيحات تستهدف ز�دة فاعلية القرار 

نتا  وقد هناك  وسلبيةئتكون  إجيابية  حبيث ج  بعناية  تدرس  أن  احلالتني جيب  ويف كال   .

ومستمرة ديناميكية  القرار  عملية  إقرار    ،تكون  أو  األمر  تطلب  إذا  تصحيحات  وإجراء 

  النتائج كما هي وتوثيقها لالستفادة منها مستقبًال. 

  أساليب اختاذ القرار:. 10- 8

و  القرارات،  اختاذ  عند  األساليب  من  نوعان  واألسلوب  مه هناك  الفردي  األسلوب  ا 

  اجلماعي. 

  األسلوب الفردي يف اختاذ القرارات:

�ختاذ القرار بنفسه دون مشاركة اآلخرين يف ذلك، وقد يتبع هذا   املديرويعكس قيام  

األسلوب   اتباع  تربر  اليت  الظروف  بني  ومن  مناسباً.  ويكون  معينة  حاالت  يف  األسلوب 

  : يالفردي يف اختاذ القرارات ما يل

 .ز�دة درجة خطورة أو سرية القرار 

  واليت حتول دون مشاركة اآلخرين والظروف الطارئة.  املديرقيود الوقت املفروضة على 

  .عدم توافر اجلماعة اليت ميكن مشاركتها يف عملية اختاذ القرار 

  .عدم توافر الكفاءات واخلربة الكافية لدى أفراد اجلماعة لتحقيق فاعلية املشاركة 

  ب اجلماعي يف اختاذ القرارات:و األسل

اإلدارة   أساليب  من  أصبح  وقد  القرارات،  اختاذ  عملية  يف  اجلماعة  مشاركة  ويعكس 

الطرق   وتعكس  اإلدارة.  يف  الدميوقراطي  النمط  عن  يعرب  حيث  شيوعاً،  األكثر  املعاصرة 
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اإلدارة السلوكي يف  املدخل  مسامهة  القرارات  اختاذ  امل1اجلماعية يف  أهم  وتتمثل  املرتتبة  .  زا� 

  على اتباع األسلوب اجلماعي يف اختاذ القرارات يف اآليت: 

  .االستفادة من اآلراء املتخصصة يف جماالت متنوعة يتطلبها القرار 

  .حتقيق املشاركة يف التفكري يف البدائل 

  .تنمية املرؤوسني أو أعضاء اجلماعة وتدريبهم على اختاذ القرارات 

 اجلماعة.  رفع الروح املعنوية ألعضاء 

  .كسب التأييد والدعم للقرار عند التنفيذ بسبب مشاركة اجلماعة فيه 

توافر  يتطلب  وهذا  األفراد.  قبل  من  الفّعالة  املشاركة  اجلماعي  القرار  جناح  ويتطلب 

  متطلبات وشروط معينة منها: 

 توافر الوقت الالزم للسماح �ملشاركة.  . 1

 . الفوائد املتوقعة من املشاركة تفوق التكلفة  . 2

 . املوضوع الذي سيشارك فيه األفراد له صلة مبصاحلهم . 3

 . ميتلك األفراد القدرات املناسبة واملعلومات الالزمة ملعاجلة املوضوع . 4

 . مقدرة متبادلة على االتصال . 5

 .عدم شعور أي طرف �لتهديد . 6

  . أن يكون املوضوع ضمن سلطات ومسؤوليات اجلماعة . 7

2ر اجلماعي ا) اجيابيات وسلبيات القر 7، 8ويوضح اجلدول ( 
  .  

 
�هرمز، سهام مهشري،    أمساءترمجة:    ،معقديف عامل  ات  قرار للي  صناعة القرار للقادة: عملية التحليل اهلرم):  2000. ساعايت، توماس ل. (  1

  335معهد اإلدارة العامة، الر�ض، ص 

2.Kinicki, Angelo & Mel Fugate (2018): Organizational Behavior: a practical, problem-
Solving approach, (2nd ed.), McGraw- Hill Education, New York, p. 445 
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  سلبيات القرار اجلماعي   إجيابيات القرار اجلماعي 

 جتميع معارف كبرية . 1

 عرض وجهات نظر خمتلفة  . 2

 التحفيز والتنشيط الذهين  . 3

 تقدمي فهم أفضل ملنطق اختاذ القرار . 4

  التزام قوي بتنفيذ القرار . 5

 الضغوط االجتماعية  . 1

 هيمنة البعض على القرار  . 2

 التنازالت املتتالية  . 3

 ف تشتت األهدا . 4

  تناقض وتشتت الفكر اجلماعي  . 5

  اجيابيات وسلبيات القرار اجلماعي) 7،  8اجلدول (

  ) فيوضح املقارنة بني القرار الفردي والقرار اجلماعي. 8، 8أما اجلدول (

  اليت تستوجب قرار مجاعي املوقفية العوامل   العوامل املوقفية اليت تستوجب قرار فردي

  حاجة لالبتكار واإلبداع  دوجو  . 1  الوقت املتاح لصنع القرار قصري  . 1

  املعلومات الالزمة للقرار متوافرة لدى اجلماعة  . 2  القرار نسبياً غري مهم �لنسبة للجماعة  . 2

  قبول القرار من أفراد اجلماعة مهم وضروري  . 3  مجيع املعلومات الالزمة لصنع القرار  املديرلدى  . 3

  ماعة مهم جلتفهم القرار من قبل ا . 4  ميكن أن يهيمن فرد أو فردان على اجلماعة  . 4

  املشكلة معقدة وحتتاج إىل معلومات غزيرة متنوعة إلجياد حل  . 5  ميكن أن يتفجر صراع مدمر أثناء املناقشة . 5

قد يشعر األفراد أن لديهم اجتماعات كثرية، وال   . 6

  يشعرون �حلاجة للمشاركة 

من العملية   اً أن يشعر األفراد أ�م جزء املديريرغب  . 6

  قة الدميوقراطية أو يريد بناء الث

املعلومات الالزمة للقرار سرية وال ميكن إفشاؤها   . 7

  جلميع األفراد

  وجود خماطر، والقرار يتطلب مزيداً من التفكري �حللول  . 7

  وجود رغبة يف أن يتفهم كل فرد اآلخر بصورة أفضل  . 8  أفراد اجلماعة غري مؤهلني أو قادرين على اختاذ القرار . 8

  قرار اجلماعي لوامقارنة بني القرار الفردي ) 8،  8اجلدول (

  أساليب اختاذ القرارات اجلماعية:. 11- 8 

وز�دة  اجلماعي  األسلوب  إدارة  يف  تستخدم  اليت  احلديثة  الوسائل  من  العديد  هناك 

  فاعليته يف عملية اختاذ القرارات، واليت من أبرزها ما يلي: 
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 Brainstormingالعصف الذهين:  .1

ممارسة العصف الذهين حلل املشكلة   لىوفقاً هلذا األسلوب يتم حث أعضاء الفريق ع 

جلسة   أثناء  معاً  األفكار  هذه  مناقشة  مث  حبرية كاملة،  اجلديدة  األفكار  طرح  خالل  من 

الفريق  أعضاء  قبل  املقدمة من  األفكار  مناقشة مجيع  بعد  االنتهاء  ويتم  الذهين،  . 1العصف 

  : 2وجيب مراعاة القواعد األربع التالية

 ن عدم انتقاد أفكار اآلخري 

  رح األفكار ولو بدى أ�ا غري مقبولة ط 

  ّدت قبول التعليقات على األفكار اجلديدة مهما تعد 

 البناء على أفكار اآلخرين لتنمية األفكار اخلاصة بك 

  Nominal Group Techniqueأسلوب ا�موعة األمسية:  .2

ا  عدّ وتُ  اخلطوط  من  العديد  تتبع  الذهين، حيث  العصف  لطريقة  معّدًال    لعامةامتداداً 

  املميزة للعصف الذهين، ولكنها تسمح لألفراد األعضاء �ن يقدموا األفكار بشكل مستقل. 

احللول  و  بدائل  بتوليد  يقومون  األفراد  من  صغرية  جمموعة  األسلوب  هذا  يتضمن 

للمشكالت. وميكن استخدام األسلوب للتخلص من �ثري سيطرة أحد األفراد على ما تصل 

أفكار من  ا�موعة  تقييد   سواء  إليه  فمن خالل  األفراد،  أحد  أو  رمسياً  التأثري  مصدر  كان 

  لكي مشاركات الفرد يف تفسري وشرح األفكار واستخدام حق االقرتاع السري بني األفكار.  و 

يفيد األسلوب  و   ينجح هذا األسلوب ال بد من موافقة ا�موعة على أن يكون قرارها سر�ً.

  يف اجلوانب التالية: 

 ة يف مشكلة حمددة لرئيساريات حتديد املتغ 

 
 102، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ص فن اختاذ القرار: مدخل تطبيقي): 1998كيم أمحد (احل ، عبدامى. اخلز  1

2 . Bartol, Kathryn M & David C. Martin (1994): Management, op.cite, p.239 
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 ة للرب�مج املصمم لتطبيق حل معني لبعض املشكالت حتديد العناصر الرئيس 

  والنتائج حتقيقها  املطلوب  واألهداف  املطروحة،  للمشكلة  �لنسبة  األولو�ت  وضع 

 املرغوبة.  

قرارا الفردي يف  التقييم  املفيد مراعاة  ما يكون من  الظروف، غالباً  ت ويف مجيع هذه 

فيها  �ا يتم  واليت  للمجموعة  الروتينية  اللقاءات  يف  األسلوب  هذا  يفيد  ال  وعموماً  موعة. 

  الرتكيز على التنسيق بني األنشطة أو مواقف التفاوض. 

الذهين تتكون ا�موعة يف هذا األسلوب  العصف  احلال �لنسبة جللسات  وكما هو 

ويسجل استجا�ت املشاركني على    ريةبدور السكر�  املدير) فرداً. ويقوم  12) إىل (6من (

  السبورة البيضاء يف إطار وقت حمدد. 

قائمة قد تتضمن   ما تصل ا�موعة إىل  فكرة أو أكثر، و�لتايل ال بد من   100غالباً 

من  العديد  وهناك  ا�موعة.  حتدده  بديل  أفضل  إىل  للوصول  ما  بطريقة  العدد  هذا  تقليل 

لتقليل اليت ميكن استخدامها  السري. ومن  ع ال  الطرق  االقرتاع  دد، ومجيعها تعتمد على مبدأ 

من كل فرد كتابة مخس أفكار    املديرأكثر الطرق الشائع استخدامها يف االقرتاع هي طلب  

لتبويبها وإعالن   املديريرى أ�ا األفضل، ويقوم برتتيبها وفقاً ألمهيتها يف بطاقة ورقية تعاد إىل  

) عن طريق االقرتاع السري، مث يعاد االقرتاع  10) إىل (5ل (وعادة ما يتم حتديد أفض النتائج.

  عليها أكثر من مرة إىل أن يتم حتديد فكرة واحدة أو فكرتني كأفضل األفكار. 

 Delphi Technique دلفي:أسلوب  .3

يف   الكهنة  مشورة  على  حيصلوا  أن  الناس  على  تقول:"  اليت  اليو�نية  لألسطورة  وفقاً 

سيحدث هلم يف املستقبل". ويف أ�منا هذه فإن صانعي القرارات  ا اذمدينة دلفي حىت يعرفوا م

أسلوب    املنظماتيف   وميثل  القرارات.  أفضل  اختاذ  هلم  ليتسىن  اخلرباء  مشورة  على  حيصلون 
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طريقة منتظمة جلمع وتنظيم آراء    Rand Corporationدلفي الذي طّورته شركة رند  

  .  جمموعة من اخلرباء وحتويلها إىل قرار واحد 

، مث  املنظمةبدأ إجراءات هذا األسلوب بعمل قائمة تضم أمساء اخلرباء املتعاونني مع  ت

للمشكلة   حل  أفضل  بتسجيل  خبري  ويقوم كل  الربيد،  طريق  عن  عليهم  املشكلة  عرض 

وفقاً  للمنظمة وإرساله   املشكلة  وإعادة كتابة  الفردية،  الردود  اجلماعة بتجميع  قائد  ، مث يقوم 

  مث يرسلها مرة �نية للخرباء مبا حتمل من أفكار وحلول وتوقعات.  ه دتللحلول اليت ور 

آخر   حًال  قدم  ورمبا  اآلخرين،  اخلرباء  أفكار  على  �لتعليق  خبري  يقوم كل  وهنا 

االتفاق   نواحي  على  التعرف  وحماولة  بتجميعها  يقوم  الذي  اجلماعة  لقائد  وأرسله  للمشكلة 

اق اختذ القرار، وإال مت تكرار اإلجراءات السابقة حىت تفالفإذا مت ا  اخلرباء،املوجودة بني آراء  

  يتم احلصول على االتفاق. 

آراء  ومن   على  احلصول  من  القرار  متخذ  ميكن  أنه  دلفي  أسلوب  ومقرتحات  مزا� 

من اخلرباء دون حتمل تكاليف إعداد مكان وحتديد وقت الجتماعهم فعًال، حيث   جمموعة

يد. ولكن هلذا األسلوب بعض احملددات. فعلى سبيل الرب   أن معظم اإلجراءات تتم عن طريق

اخلرباء   :املثال ردود  جتميع  إجراءات  يف  طويًال  وقتاً  األسلوب  هذا  إجراءات  تستغرق  قد 

ودراستها، مث إرسال نتائج الدراسة هلم وطلب آرائهم فيها وتكرار تلك اإلجراءات حىت يتم 

وب غري مناسب لألزمات وال للظروف سلألاالوصول إىل اتفاقهم على حل املشكلة. وهذا  

  ما ميكن يف املؤمترات.  أكثراليت يكون فيها �ثري الوقت جوهر�ً. ومن املمكن أن ينجح 

  Effectiveness of Decision فاعلية القرار:. 12- 8

اجليدة   النوعية  أو  الفّعال �جلودة  القرار  الوقت �لقبول  Qualityيتسم  ، ويف نفس 

Acceptance   بتنفيذه. ويقصد �جلودة هنا جودة جان  نم الذين سيقومون  العاملني  ب 
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القرار وكفاءته وانسجامه مع املعايري الفنية واإلجرائية واالقتصادية (نسبة املنفعة إىل التكلفة).  

  ورمبا تتطلب عملية تصميم اجلودة االستعانة �خلرباء. 

املهنيني العاملني  اقتناع  فيعين  للقرار،  القبول  لتنفيذه  به    أما  واستعدادهم  عنه  ورضاهم 

م ذلك عادة عن مشاركتهم يف صنع القرار، واملشكلة  نجُ وحتقيق األهداف املطلوبة، والذي يَ 

متّ  يواجهها  اليت  هي األساسية  القرار  اجلودة    :خذ  عنصري  من  لكل  النسبية  األمهية  حتديد 

ال فيها هذان  اليت ميكن أن يتعارض  الشكل  ن.  راعنصوالقبول، وخاصة يف احلاالت  ويوضح 

أمهية هذين العنصرين يف تصنيف املشكالت، وأساليب اختاذ القرارات املناسبة يف  )  5،  8(

  .1كل حالة 

  

  

  

  

  

  ) فاعلية القرار5، 8الشكل (

إن ما يقلل من جودة القرار وقبوله هو كثرة األخطاء املرافقة لعملية اختاذ القرارات. ويف 

العديأهذا الصدد ميكن   واملعوقات يف  األن  د من نشخص  الشائعة  ، ومتثل املنظماتخطاء 

 
  38، مرجع سبق ذكره، ص املنهج الكمي يف اختاذ القرارات اإلدارية املثلى): 2010(مؤيد الفضل، .  1

ل 
بو

الق
 

ض
خف

من
 

ي 
عال

 

 عالیة  الجودة 
 منخفضة 

 قبول عالي وجودة منخفضة 

 وجودة منخفضة فض  ل منخقبو عالیة   منخفض وجودة قبول  

 قبول عالي وجودة عالیة 
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من   العديد  فيها  يقع  شائعة  أخطاء  أد�ه  املدرجة  معاجلة    املديريناألخطاء  عند  اإلداريني 

  :1مشكالت العمل واختاذ قرارات بشأ�ا وأمهها ما يلي 

 عدم االعرتاف �ن القرار كان سيئاً  . 1

 الرتدد . 2

 ء) شي التسرع (اختاذ أي قرار أفضل من ال . 3

 فرتاض أن األفراد منطقيون اال . 4

 عدم احلصول على موافقة اإلدارة العليا  . 5

�إلضافة إىل ما تقدم من أخطاء شائعة، فإن هناك جمموعة من املعوقات اليت ميكن  

املعوقات   القرار املتخذ. وهذه  القرار، ومن شأ�ا أن تقلل من فاعلية  اختاذ  أن تعرقل عملية 

  : 2هي

 Relaxed Avoidanceالتجنب املريح:  .1

ميتنع عن اختاذ القرار، وذلك بعد أن يُدرك �ن النتائج   املدير مبوجب هذه احلالة فإن 

  لن تكون ذات فائدة، وأن جتنب عملية اختاذ القرار هو اخليار املريح له.

 Relaxed Changeالتغري املريح:  .2

فإن   احلالة  ما بعد إدراكه �ن    املديرمبوجب هذه  فعل  ام لقيا  عدميعمد إىل عمل 

  �ي فعل سوف ينطوي على نتائج سلبية.

  

  

 
 40 ، مرجع سبق ذكره، ص املنهج الكمي يف اختاذ القرارات اإلدارية املثلى): 2010(مؤيد  ل،الفض .  1
 162، مرجع سبق ذكره، ص املبادئ واألصول لإلدارة واألعمال ): 2004ز�رة، فريد فهمي (.  2
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 Defensive Avoidanceالتجنب الدفاعي:  .3

نفسه يف مواجهة املشكلة لكن غري قادر على إجياد   املديرمبوجب هذه احلالة، جيد  

احلل بناًء على خربته يف املاضي، حيث يفكر يف اهلروب، وقد جيعل غريه من يتخذ 

  فكر �حلل الواضح البسيط ويهمل خماطرة ذلك. ه يأنأو القرار ويتحمل نتائجه، 

 Paineالذعر واالرتباك:  .4

يشعر   احلالة  هذه  أيضاً    املديرمبوجب  وإمنا  ذا�ا،  املشكلة  بضغط  ليس  �لذعر 

بضغط عامل الوقت عليه، وهنا يشعر بعدم قدرته على فهم وتقييم املشكلة وعدم  

  ر �لذعر واالرتباك وعدم االرتياح.شعو البه قبوله مبساعدة العاملني له، و�لتايل ينتا

  معوقات عملية اختاذ القرارات:. 13- 8

رضي اجلميع  من أهم املعوقات اليت تعرتض أي قرار مهما كان هو عدم وجود أي قرار يُ 

بشكل كامل، ولكنه ميثل على األقل أحسن احللول ضمن الظروف واملؤثرات الراهنة. وميكن 

  :1إمجال هذه املعوقات يف 

تنصب  إدر م  عد . 1 وقد  املشكلة.  حتديد  يف  الصعوبة  أي  بدقة:  وحتديها  املشكلة  اك 

 القرارات على حل املشكالت الفرعية، وعدم التعرض إىل املشكلة احلقيقية. 

تتعلق   . 2 فقد  القرار،  �ختاذ  تتحقق  أن  ميكن  اليت  األهداف  حتديد  على  القدرة  عدم 

و�ل ما،  مؤسسة  يف  مبيعات  رقم  بتحديد  األهداف ب  جي   تايلاألهداف  هذه  إدراك 

الفرعية ضمن   األهداف  مع  تتعارض  ال  على املنظمةالرئيسية حىت  العمل  مث  ومن   ،

 مث االنتقال إىل األهداف األخرى. أمهية،حتقيق األهداف األكثر 

 
  46صاد، ص قتة االكلي   منشورات جامعة حلب، نظرية القرارات اإلدارية،): 2009حسن مشرقي ( أنعام،. �قية،  1
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 بغية إمكانية التعرف على مزا� وعيوب البديل املتوقع.  املنظمةالبيئة اليت تعمل فيها  . 3

ون متخذ القرار واقعاً عند اختاذ قراره حتت �ثري بعض د يكق  ار:شخصية متخذ القر  . 4

ينجم   السياسية، وما  السلطة  تقرره  الذي  اهلرمي  التنظيم  تشمل  اليت  العوامل كالقيود 

 عن ذلك من بريوقراطية ومجود. 

اختاذ  . 5 يف  الزاوية  املعلومات حجر  تعد  القرارات:  اختاذ  من  واخلوف  املعلومات  نقص 

ون املعلومات ممثلة للظاهرة املدروسة، حيث متكن اإلدارة  ن تكأ  جيب  :القرارات، إذاً 

ستكون   مبا  والتنبؤ  القائمة  األوضاع  حول  الالزمة  التقديرات  ووضع  استخدامها  من 

 عليه األمور مستقبًال. 

  عوامل ز�دة فاعلية عملية اختاذ القرارات: . 14- 8

عند ممارسة عملية   . 1 املشكالت:  أسلوب حل  اتباع  الرتكيز  لقراا  اختاذضرورة  مث  ومن  ر، 

   .على حتديد املشكلة والبحث عن البدائل وتقييمها واختيار البديل املناسب

واخلارجية   . 2 الداخلية  املتغريات  حول  البيا�ت  من  ودقيقة  قاعدة كافية  على  االعتماد 

 املتعلقة �ملشكلة واملوقف احمليط �ا. 

احل . 3 املعلومات  لتكنولوجيا  املناسب  القرارات  ناء  أثديثة  االستخدام  اختاذ  عملية  مراحل 

واليت تتمثل يف احلاسبات اآللية والربامج التطبيقية اجلاهزة بغرض انتاج املعلومات الدقيقة 

 واملصنفة حسب احتياجات متخذ القرار. 

ضرورة إدراك أن كل قرار ينطوي على نتائج متوقعة وأخرى غري متوقعة، ومن مث جيب   . 4

 ري املتوقعة. ئج غتاه النتقدير �ثري وأبعاد هذ

وأخرى   . 5 ملموسة  جوانب  على  ينطوي  القرار  أن  إدراك  تتعلق   غريضرورة  ملموسة 

حيقق   الذي  هو  الفّعال  والقرار  القرار.  متخذ  تواجه  اليت  واإلنسانية  النفسية  �جلوانب 
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العاطفية   االعتبارات  وكذلك  القرار،  يف  وامللموسة  املنطقية  االعتبارات  بني  التوازن 

 مللموسة فيه. ري اغ نسانيةواإل

إن عملية اختاذ القرارات غري الروتينية ال بد وأن تنطوي على التفكري اإلبداعي واالبتكار  . 6

 من أجل تنمية احللول البديلة. 

انفراد   . 7 تستدعي  ظروف ال  القرار يف  اختاذ  اجلماعي عند    به  املديراالهتمام �ألسلوب 

امل والتخصصات  اخلربات  من  لالستفادة  هلم  آلخر ل  تنوعةوذلك  املشاركة  وحتقيق  ين 

 وتدريبهم على اختاذ القرارات. 

 النجاح للقرار.  املديرالتكيف مع التغيري يف املواقف احمليطة حىت يضمن  . 8

متابعة   . 9 مث جيب  ومن  القرار،  اختاذ  مبجرد  تنتهي  ال  القرارات  اختاذ  عملية  �ن  االقتناع 

تائج املرجوة منه. ويتطلب الن   يقوحتق  تنفيذه وكشف املعوقات اليت قد حتول دون تطبيقه

ذلك ضرورة وجود نظام ملتابعة تنفيذ القرار، ووضع مؤشرات لقياس مستوى التقدم يف  

 التنفيذ.

أو ترتب عليه  .10 املعنية،  املشكلة  معاجلة  اكتشاف عدم فاعليته يف  القرار إذا مت  تعديل 

لوقت ال فس ان  كن يفآ�ر ونتائج سلبية. ويعكس ذلك خاصية املرونة يف القرار. ول

يتم إجراء مثل هذا التعديل بشكل متكرر ألن ذلك يؤثر على خاصية االستقرار يف  

 القرار اليت قد تفقده االحرتام وااللتزام من جانب اآلخرين. 

كن  لو  أن �خذ القرار يف االعتبار العوامل املؤثرة على املوقف ليس فقط داخل املنظمة .11

  الظروف السياسية واالجتماعية وغريها. سة و افاملنأيضاً العوامل اخلارجية مثل 

إن اإلدارة هي اختاذ القرارات، ألن األعمال اليت جتري يف أي منظمة ميكن حتليلها إىل  

إال  ليس  التنظيمي  السلوك  عملية  أن  وال شك  واملتشابكة،  املتداخلة  القرارات  من  جمموعة 

القرارات   اختاذ  لعملية  املنظمةنتيجة  يف  جتري  وم اليت  اختاذ  هنا  ن  .  دراسة كيفية  أمهية  �يت 
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  القرارات والتعرف على املؤثرات اليت حتددها لفهم إدارة كيفية إدارة املنظمة وسلوكيا�ا. 

  ثامنلاأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال   رقم السؤال 

     قد متثل املشكلة فرصة متخفية     . 1

     الً الختاذ القرارات من قبل املدير جما فرصوال متثل املشكالت    . 2

     القرار هو االختيار بني أكثر من ثالث بدائل   . 3

     يرتبط قرار التصميم التنظيمي بوظيفة التخطيط    . 4

     يتعلق القرار غري املربمج مبشكالت وحاالت ومواقف متجددة ليست متكررة وغري روتينية    . 5

     اتيجية للمنظمةالسرت د ابعاترتبط القرارات املربجمة �أل   . 6

     من الطرائق املعاصرة الختاذ القرارات املربجمة بناء برجميات حاسوبية مشولية    . 7

     من مواصفات القرار السليم الشرعية    . 8

      من املؤثرات السلوكية يف عملية اختاذ القرارات قيم الفرد واجتاهاته ومدركاته    . 9

     منطية رة و تكر ت مالقرارات نصف املهيكلة هي قرارا   .10

     خطوات عملية اختاذ القرار هي سبعة    .11

     من شروط جناح القرار اجلماعي الفّعال عدم شعور أي طرف �لتهديد    .12

      يعين قبول القرار اقتناع العاملني املهنيني به ورضاهم عنه واستعدادهم لتنفيذه    .13

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

  أركان القرار: من  يعديل أي من التا. 1

A.  وجود بدائل  

B.  حرية االختيار  

C.  وجود اهلدف  

D . كل ما سبق 

  

  أي من التايل يعد من خصائص القرارات املربجمة: . 2

A.  ًالظروف اليت حتدث فيها �بتة ومستقرة نسبيا  

B.  ًالوقت واجلهود املبذولة يف اختاذها كبرية نسبيا  

C.  يتم اختاذها يف املستو�ت اإلدارية العليا  

D.  السرتاتيجية للمنظمة اد ابع�ألترتبط 
  

  من الطرائق املعاصرة الختاذ القرارات املربجمة التايل �ستثناء: . 3

A.  مناذج التحليل الر�ضي  

B.  تدريب صانعي القرار  

C. برامج احملاكاة  

D. التشغيل االلكرتوين للبيا�ت  

يف أي حالة من حاالت اختاذ القرارات ميكن تقدير  . 4

  احتماال�ا:

A.  التأكد  

B. كد أعدم الت  

C. رة خاطامل  

D.  كل ما سبق 
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  أي من التايل يعد من مواصفات القرار السليم: . 5

A.  املشاركة  

B.  املوضوعية  

C. التوقيت  

D . كل ما سبق 
  

  من املؤثرات السلوكية يف عملية اختاذ القرارات التايل �ستثناء:  .6

A.  الشخصية  

B. املعتقدات  

C.  القيم  

D.  املدركات واالجتاهات 
  

بداع يف اختاذ  اإل عملية أي من املراحل التالية تنطوي عليها. 7

  القرارات: 

A. توليد األفكار  

B.  بلورة وصياغة الفكرة اجلديدة  

C.  تنفيذ الفكرة اجلديدة  

D . كل ما سبق  

  هي:  القرارات اليت تتعامل مع املواقف غري الواضحة. 8

A. القرارات غري املهيكلة  

B.  القرارات شبه املهيكلة  

C.  القرارات املهيكلة  

D.  كل ما سبق 

  

  العمليات من القرارات:  على رقابةلتعد أساليب اإلشراف وا . 9

A.  غري املهيكلة  

B. شبه املهيكلة  

C. املهيكلة  

D.  كل ما سبق  

يف أي خطوة من خطوات عملية اختاذ القرارات يتم دراسة  .  10

  املنفعة والتكلفة: 

A.  اختيار البديل املناسب  

B. تشخيص وحتليل األسباب  

C.  تطوير البدائل  

D. تنفيذ البديل املختار 
  

  ّعال:الف  ماعيجل من شروط جناح القرار ا.  11

A. مقدرة متبادلة على االتصال  

B.  عدم شعور أي طرف �لتهديد  

C. ملشاركة  سماحتوافر الوقت الالزم لل�  

D . كل ما سبق 
  

  من قواعد ممارسة أسلوب العصف الذهين: .  12

A. عدم انتقاد أفكار اآلخرين  

B.  طرح األفكار ولو بدى أ�ا غري مقبولة  

C. ددتعقبول التعليقات على األفكار اجلديدة مهما ت  

D . سبق ل ماك 
  

  . يف أي حالة من احلاالت التالية ميتنع املدير عن اختاذ القرار:13

A.  التجنب املريح  

B.  التغري املريح  

C. التجنب الدفاعي  

D.  الذعر واالرتباك  

  . من عوامل ز�دة فاعلية عملية اختاذ القرارات: 14

A. ضرورة اتباع أسلوب حل املشكالت  

B. االستخدام املناسب لتكنولوجيا املعلومات  

C. على قاعدة كافية ودقيقة من البيا�تماد االعت  

D . كل ما سبق  

    مقالية:  ) أسئلة 3

  عّرف املشكلة والفرصة وأوضح الفرق بينهما؟ :)1السؤال (

  عّرف القرار ومفهوم اختاذ القرار؟): 2السؤال (

  اشرح كيفية تصنيف القرارات وما هي أنواعها؟): 3السؤال (

  قرارات؟ ذ الاختا فحتدث عن بيئة وظرو ): 4السؤال (
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  اشرح مواصفات القرار السليم؟): 5السؤال (

  �قش املؤثرات السلوكية يف عملية اختاذ القرارات؟): 6السؤال (

  حتدث عن التكيف واإلبداع يف اختاذ القرارات؟ ): 7السؤال (

  اشرح العالقة بني املستو�ت التنظيمية والقرارات املتخذة؟ ): 8السؤال (

  لية اختاذ القرار؟ت عمخطوا حاشر  ):9السؤال (

  �قش أساليب اختاذ القرار؟ ):10السؤال (

  اشرح أساليب اختاذ القرارات اجلماعية؟ ):11السؤال (

  فّسر فاعلية القرار؟ ):12السؤال (

  وضح معوقات عملية اختاذ القرارات؟  ):13السؤال (

  حتدث عن عوامل ز�دة فاعلية اختاذ القرارات؟ ):14السؤال (
  

  :ية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالبإضافضا� ق) 4

 عملية اختاذ القرارات اإلدارية فيهااخرت إحدى أنواع املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية وادرس  
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  تاسع: التصميم واهليكل التنظيميلاالفصل  

Chapter (9): Organizational Design & Structure  
  طبيعة اهليكل التنظيمي  .9-1

  . العملية التنظيمية وأسباب تنظيم األعمال 9-2

  . مفهوم اهليكل التنظيمي وأمهيته 9-3

  ي. العوامل الواجب أخذها بعني االعتبار عند تصميم اهليكل التنظيم9-4

  . اهليكل التنظيمي اآليل مقابل العضوي 9-4-1

  . التمايز مقابل التكامل 9-4-2

  . ربط االسرتاتيجية والثقافة واهليكل 9-4-3

  . مناذج اهلياكل التنظيمية9-5

  . اهليكل الوظائفي 9-5-1

  . اهليكل السلعي 9-5-2

  غرايف . اهليكل اجل9-5-3

  . اهليكل على أساس الز�ئن 9-5-4

  لى أساس العمليات اهليكل ع  -9-5-5

  . اهليكل على أساس الوقت 9-5-6

  . اهليكل املركب 9-5-7

  . تنظيم الفريق 9-6

  . تنظيم املصفوفة 9-7

  الشبكي  م. التنظي9-8

  . التنظيم االفرتاضي 9-9

  . تنظيم الشركة القابضة 9-10

  . التصميم التنظيمي الدويل9-11

  تاسع الأسئلة واختبارات الفصل 
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  ليمية: خرجات واألهداف التعامل

 معرفة طبيعة التصميم التنظيمي  . 1

 فهم العملية التنظيمية وأسباب تنظيم األعمال  . 2

 مناقشة مفهوم اهليكل التنظيمي وأمهيته  . 3

 معرفة العوامل الواجب أخذها بعني االعتبار عند تصميم اهليكل التنظيمي  . 4

 مناقشة النماذج املتنوعة للهياكل التنظيمية . 5

 دراسة تنظيم الفريق  . 6

 املصفوفة  مناقشة تنظيم . 7

 فهم التنظيم الشبكي  . 8

 فهم التنظيم االفرتاضي  . 9

 معرفة كيفية تنظيم الشركة القابضة .10

 دراسة مناذج التصميم التنظيمي الدويل .11

    ملخص الفصل:

طبيعة التصميم التنظيمي، والعملية التنظيمية وأسباب تنظيم األعمال، ومفهوم  يتناول هذا الفصل  

والعوامل   التنظيمي وأمهيته،  التنظيمياهليكل  اهليكل  تصميم  عند  االعتبار  بعني  أخذها  ، ومناذج  الواجب 

الفريق وتنظيم  املركب)،  الوقت،  العمليات،  الز�ئن،  القطاعي،  السلعي،  (الوظائفي،  التنظيمية   اهلياكل 

  ي موتنظيم املصفوفة، والتنظيم الشبكي، والتنظيم االفرتاضي، وتنظيم الشركة القابضة، وأخرياً التصميم التنظي

  الدويل. 

  كلمات مفتاحية: 

التمايز   العضوي،  مقابل  اآليل  اهليكل  املوقفي،  املدخل  التنظيمي،  اهليكل  اإلداري،  التقسيم  التنظيمي،  التصميم 

اهليكل   السلعي،  اهليكل  الوظائفي،  اهليكل  التكامل،  على  اجلغرايفمقابل  اهليكل  الز�ئن،  أساس  على  اهليكل   ،

أ على  اهليكل  العمليات،  الشبكي اسأساس  التنظيم  املصفوفة،  تنظيم  الفريق،  تنظيم  املركب،  اهليكل  الوقت،    س 

  التنظيم االفرتاضي، تنظيم الشركة القابضة، التصميم التنظيمي الدويل. 
  

Organizational Design, Departmentalization, Organizational Structure, 
Contingency approach, Mechanistic Versus Organic Structure, Differtiation versus 
Integration, Functional Structure, Product Structure, Geographical Structure, 
Customer Structure, Process Structure, Time Structure, Compound Structure, Team 
organization, Matrix organization, Network Organization, Virtual Organization, 
Holding Company Organization, International Organizational Design 
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جل ربط  أ ة يف إدارة أي عمل هو إنشاء تصميم تنظيمي من  إحدى العناصر الرئيس

مديرو  خيتارها  اليت  البدائل  من  وهناك جمموعة كبرية  املنظمة.  تشكل  اليت  املختلفة  العناصر 

بني  اجلمع  يوضح كيفية  الفصل  هذا  التنظيمي.  اهليكل  وبناء  التصميم  عملية  يف  املنظمة 

  تصميم تنظيمي شامل.  ءالعناصر الالزمة إلنشا

 The Nature of Organizational التنظيمي:طبيعة التصميم . 1- 9

Design  

على   التنظيمي  التصميم  والعالقات  أنه:يُعّرف  اهليكلية  العناصر  من  شاملة  " جمموعة 

االسرتاتيجيات   لتنفيذ  وسيلة  فهو  بكاملها،  املنظمة  إدارة  يف  املستخدمة  العناصر  تلك  بني 

  وهنا ال بد من األخذ بعني االعتبار نقطتني مهمتني:  .1زمة لتحقيق األهداف" الواخلطط ال

تُ  ال  املنظمات  أن  من أوهلما:  جمموعة  بتأثري  مستمر  بشكل  تتغري  فهي  وترتك  صمم 

  العوامل أمهها األفراد واملواقف اليت تتعرض هلا. 

حتتو  فهي  للغاية،  معقد  احلجم  الكبرية  املنظمات  تصميم  إن  من    يو�نيهما:  الكثري 

  الفروق واالختالفات فيما بينها، وال يوجد توصيف موحد ذو تفسري كامل ومتكامل. 

 Departmentalizationويرتبط �لتصــميم التنظيمــي مفهــوم التقســيم اإلداري 

، ويعتمد الشكل احملدد جب إجنازها من قبل أفراد املنظمةويعين ترتيب األنشطة والوظائف الوا

. أي أنــه �ختصــار هــو عمليــة جتميــع األفــراد واألعمــال معــاً 2ت املنظمــةاجــ للتقسيم على احتيا

  :3ويتم هذا التقسيم على أساس املدخلني التاليني أعمال.يف وحدات 

 
1 . Griffin, Ricky W. (2013): Management, op.cite, p.324 
2  . Hodgetts, Richard M. (1985): Management, Academic Press, Inc., Orlando, Florida ,p. 

185 
  . 502) ، مرجع سبق ذكره ، ص 2002طه ، طارق (.  3
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ويُبىن من خالله التقسيم اإلداري  traditional approach  التقليدي:املدخل   .أ

الــز�ئن  ساأو على أساس قطاعي كالتقسيم الــذي يــتم علــى أســ  وظيفي،على أساس  

  .القطاعاتأو السلع املنتجة، أو 

و�خــذ التقســيم اإلداري مــن خاللــه  Modern approach املعاصــر:املــدخل   . ب

  الشبكي.أو اهليكل  العمل،شكل املصفوفة أو فريق 

    األعمال:وأسباب تنظيم  العملية التنظيمية. 2- 9

  .1) 1،  9تتمثل اخلطوات اخلمس األساسية للعملية التنظيمية يف الشكل (

  

  ) اخلطوات اخلمس الرئيسة للعملية التنظيمية 1،  9الشكل (

أل�م من خالل هذا التكرار حيافظون  اخلطوات،وجيب على املديرين أن يكرروا هذه 

من أهم األســباب الــيت تــدعو و العكسية اليت تساعدهم يف حتسني التنظيم القائم. التغذيةعلى  

  :2املنظمات لتنظيم أعماهلا ما يلي

 
1 . Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management, op.cite, p.178 
2 . Rue, Leslie w. & Lloyd L. Byars (2009): Management, op.cite, p.160 

  الخطوة األولى 
إعداد الخطط ووضع  

 األھداف 

  الخطوة الثانیة
 بناء المھام الرئیسة 

  الخطوة الثالثة 
تقسیم المھام الرئیسة  

 إلى مھام فرعیة 

  الخطوة الرابعة 
تخصیص الموارد وتوجیھھا نحو  

 المھام الفرعیة 

  سة امالخطوة الخ 
تقییم نتائج االستراتیجیة  

 التنظیمیة 
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ــحة � . 1 ــى  للســـلطة،ســـيس خطـــوط واضـ ــن الرتتيـــب علـ ــاً مـ ــذا الوضـــوح نوعـ إذ خيلـــق هـ

ــة  ــل جمموعـ ــتوى كـ ــاع عمــــل.مسـ ــحة إىل أوضـ ــاب الســــلطة الواضـ ــود غيـ مشوشــــة  ويقـ

 ، وازدواجية يف اإلشراف وغموض يف اإلجراءات والتعليمات.ومضطربة

فــراد ألحتسني كفاءة وجودة العمل من خالل التعاون، ويظهــر التعــاون عنــدما يعمــل ا . 2

تعــاون ثالثــة  :املثــالوا�موعــات معــاً إلنتــاج الســلعة أو تقــدمي اخلدمــة. فعلــى ســبيل 

وميكــن أن ينــتج  لوحــده،عمــل كــل فــرد  أفراد إلنتاج كميــة معينــة ينتجــون أكثــر ممــا لــو

ان مــن عــدّ وكالمهــا يُ  التنســيق،أو مــن خــالل ز�دة  العمــل،التعــاون مــن خــالل تقســيم 

 .دمسات وخصائص التنظيم اجلي

د خطــوط االتصــال الواضــحة حتسني خطوط االتصال، فاهليكــل التنظيمــي اجليــد حيــدّ  . 3

جيعــل مــن خطــوط االتصــال  واالنضــباطكمــا أن وجــود النظــام   املنظمــة،بــني أعضــاء 

 أكثر فاعلية ووضوحاً.

ويشــجع األفــراد  املنظمــة،وهو ما يقود إىل تطوير  اجليد،توافر الرغبة يف خلق التنظيم  . 4

 شاركة. املعلى التعاون و 

وتنسيقها بفعالية كفيل مبساعدة املنظمــة يف تزويــد ز�ئنهــا  إن تصميم األسباب السابقة

  ويف الوقت املناسب أيضاً. والتكلفة،�فضل السلع واخلدمات من حيث اجلودة 

  مفهوم اهليكل التنظيمي وأمهيته:. 9-3

طــور هياكــل تنظيميــة ت فإننــا نتوقــع طويلة،مبا أن املنظمات �مل أن تعيش لفرتة زمنية 

الشـــكل الرمســـي  هـــو: " Organizational Structureواهليكـــل التنظيمـــي  فّعالـــة.

للتنسيق والتفاعالت املوضوعة من قبل اإلدارة لربط مهام األفراد واجلماعات بغية حتقيق 
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ــة يف هــذا الســياق إىل حقيقــة أساســية  formal. وتشــري كلمــة رمســي 1" األهــداف التنظيمي

   هليكل التنظيمي يتم وصفه من قبل اإلدارة بغية حتقيق أهداف حمددة.ا مفادها أن 

" بنــاء هرمــي للعالقــات ولتــدفق  �نــه:يشــار إىل اهليكــل التنظيمــي  ،ويف تعريــف آخــر

بــل يُعــد أحــد الوســائل اإلداريــة الــيت  للمنظمــة،وهو ال ميثل غايــة البنــاء األساســي   االتصاالت،

  .2رؤية شاملة متكاملة للتفاعالت السائدة فيها"ق تستخدم لتحقيق أهداف املنظمة وف

  : 3وتظهر أمهية اهليكل التنظيمي يف حتقيق أهداف املنظمة من خالل

أي حتديد األعمال واألنشطة اليت جيب القيام �ا  بنجاح،املساعدة يف تنفيذ اخلطط   .أ

 وتوفري السبل الكفيلة �لتنسيق فيما بينها. الالزمة،وختصيص املوارد 

 أي ما يتوقع من الفرد عمله. املنظمة،عملية حتديد أدوار األفراد يف ل تسهي  . ب

  املساعدة يف اختاذ القرارات.  . ج

  العوامل الواجب أخذها بعني االعتبار عند تصميم اهليكل التنظيمي: . 4- 9

العوامل   املختلفة، فما هي  التنظيمية  الرتتيبات  عندما يفكر املديرون يف االختيار بني 

وهنا ال    املنظمة؟ني االعتبار يف مرحلة التطوير أو املواقف اليت تتعرض هلا  بعالواجب أخذها  

يف اإلدارة الذي يركز على Contingency Approachبد من اتباع املدخل املوقفي  

املوقف الذي يتعرض له املدير، والذي يساعده يف انتقاء الطريقة األفضل لالستخدام يف ظل  

عملية التوافق بني املنظمة وبيئتها �لتصميم املوقفي  وتسمى    ،ة مالظروف اليت تتعرض هلا املنظ

  (الشرطي، الظريف).  

للوصول إىل   التالية  العوامل  املوقفي مراعاة  املدخل  يتبعون  الذين  املديرين  وجيب على 

  أفضل تصميم ممكن للهيكل التنظيمي ملنظما�م وهي: 

 
1 . Bartol, Kathryn M. & David C. Martin (1994): Management, op.cite , p. 283 

  . 163ص  ذكره،مرجع سبق  ،املنظمةنظرية ): 2005خضري كاظم محود ( خليل، الشماع،.  2
 . 191ص  عمان،  احلامد،دار  ،دارة اإلأساسيات ): 1998حسني وآخرون ( حرمي،. 3
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العضوي:  .  1- 4- 9 مقابل  اآليل  التنظيمي   Mechanistic Versusاهليكل 

Organic Structure  

 & Mechanisticتسمى هذه النظرية �سم نظرية اهلياكل العضوية وامليكانيكية  

Organic Structures    واهليكل التنظيمية،  البيئة  بني  التناسب  أن  فكرة  على  وتقوم 

  التنظيمي إمنا يقود لز�دة الفاعلية التنظيمية. 

ية يف بريطانيا، والبعض من هذه املنظمات  عانوقد طبقا حبثهما يف عشرين منظمة ص

الطبيعي   احلرير  بيئات ساكنة نسبياً كمصانع   Rayon Manufacturingتعمل يف 

Plants    اإللكرتونيات كشركات  أيضاً  أخرى   Electronicsومنظمات 

Companies  1اليت تعمل يف بيئات ديناميكية ومرنة للغاية.  

البيئة الساكنة تكون   تاأن املنظم  Burns & Stalkerلقد وجد   اليت تعمل يف 

بشكل   يسمى  ما  هو  امليكانيكي  اهليكل  وهذا  ميكانيكياً.  هيكًال  تستعمل  عندما  فّعالة، 

البريوقراطية   هيكل  Bureaucracyرئيسي  لديها  امليكانيكية  فاملنظمات  رمسي  تنظيمي  . 

  . 2جداً 

املنظمة،  قمة  يف  يرتكز  القرار  واختاذ  السلطة  فإن  هذا،  واالتصاالت  او   وعلى  ألوامر 

أن   جيب  اليت  للعمال  احملددة  واإلجراءات  القواعد  من  العديد  وهناك  األسفل.  حنو  تتدفق 

الوظائف  ذات  املنظمات  وتكون  بشكل كبري.  وروتينية  األعمال ختصصية  وتكون  يتبعوها، 

  التقليدية والقطاعية ميكانيكية أيضاً. 

وجد   فقد  امل  Burns & Stalkerو�ملقارنة  البيئات مظنإن  يف  تعمل  اليت  ات 

وإن  للبريوقراطية  مناقضة  العضوية  املنظمة  وإن  العضوية  اهلياكل  فّعالة يف  تكون  الديناميكية 

 
1  . Burnes, Tom & G.M. Stalker (1961): The Management of Innovation, Tavistock 

Publications LTD., London 
  138ص  عمان،  احلامد،، دار منظور كلي  املنظمات:إدارة ): 2003حرمي، حسني (.  2
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هياكلها مرنة، وإن هناك قواعد قليلة وتقسيم قليل للعمل واتصاًال غري رمسياً. ويكون العمال 

و  زمالئهم  مع  جانيب  وبشكل  األعلى،  إىل  االتصال  على  اجلانبية  و كتقادرين  العالقات  ن 

  ).  1،  9وهياكل املصفوفة أكثر عضوية. وتعطى النتائج يف اجلدول (

 البيئة التنظيمية    اهليكل التنظيمي 

 ديناميكية  ساكنة

 منظمات غري فّعالة  منظمات فّعالة  ميكانيكي 

 منظمات فّعالة  منظمات غري فّعالة  عضوي
  

  Burns & Stalker's) نتائج  1،  9اجلدول ( 

فإذا كانت البيئة ساكنة نسبياً، فمن املمكن أن حتدد املنظمة القواعد واإلجراءات اليت 

مثال ففي  الناشئة.  واألوضاع  املواقف  معظم  بعض   :تعطي  هناك  الطبيعي  احلرير  مصنع 

  االضطرا�ت اخلارجية عن إنتاج أو تسويق احلرير الطبيعي.  

احلرير   مصانع  يف  البريوقراطية  فإن  اليت  بطاللذلك،  الصعو�ت  لبعض  ستؤدي  يعي 

جتعلها غري كفوءة. عالوة على ذلك، إذا كانت البيئة ديناميكية، فإن املنظمة تكون غري قادرة 

التكنولوجي   فالتقدم  اليت تظهر.  اليت تغطي مجيع األوضاع  القواعد واإلجراءات  على حتديد 

الرمس االتصال  تستلزم  السوق  يف  السريعة  والتغريات  األوامر    يالسريع،  وسلسلة  السريع، 

التعامل مع البيئة الديناميكية. لذلك فإن الشركات    تبطئالبريوقراطية من األعلى األسفل اليت  

  كشركات اإللكرتونيات حباجة الستعمال هياكل أكثر عضوية.

يناقش   أو   Burns & Stalkerال  العضوي  للهيكل  الشامل  االستعمال 

خيار اهليكل التنظيمي الذي يعتمد على البيئة �عتبار    شاامليكانيكي، بل على العكس، يناق
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البيئات   يناسب  العضوي  واهليكل  الساكنة،  البيئات  يناسب  امليكانيكي  اهليكل  أن 

  .1الديناميكية

التكامل:  .  2- 4- 9 مقابل   Differentiation Versusالتمايز 

Integration 

اإلدارة أساتذة  جمموعة  قبل  من  النظرية  هذه  صياغة  هارفارد    يف  متت  أعمال  مدرسة 

Harvard Business School ،وقد متت قياد�ا من قبل بول لورنس، وجي لورش .

وجون مورس. وتقوم هذه النظرية على فكرة أن هياكل األقسام والقطاعات املختلفة جيب أن  

يواجهوها. اليت  البيئات  أنواع  على  اعتماداً  هناك   تتنوع  أن  ولورش  لورنس  الحظ  وقد 

منظمة    تفااختال املنظمات كانت  يف  املختلفة  األقسام  وأن  منظما�ا،  األقسام ضمن  بني 

  ).  2،  9بطرائق خمتلفة، وأن البعض من هذه الطرائق يظهر يف الشكل ( 

  
  

 ) اختالفات لورنس ولورش بني الوحدات الفرعية 2،  9الشكل (

تكون فعالة، إذا كانت األقسام املختلفة مهيكلة    تمالقد وجد لورنس ولورش أن املنظ

عملها  طبيعة  بسبب  رمسي  بشكل  اإلنتاج  جمموعة  �يكل  أن  جيب  لذلك  خمتلفة.  بطرائق 

 
،  ، منشورات جامعة دمشق، بر�مج إدارة املشروعات املتوسطة والصغرية تطوير التنظيمي ة وال نظرية املنظم):  2015رعد، أمين ديوب (  رن،الص.    1

  117ص 
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أال   احملتمل  من  األساسية  البحوث  جمموعة  أن  ذلك،  على  عالوة  الروتينية.  بيئتها  وطبيعة 

  . 1تتفوق إذا كانت مهيكلة رمسياً 

قادرين ومتحررين �إلضافة إىل سهولة االتصاالت مع  و كي  وعلماء البحث جيب أن  نوا 

كل منهما ومع مشرفيهم، وإن أهدافهم الطويلة األجل ال ميكن أن تقّيم على أساس املعيار  

قوي   لورنس ولورش بشكل  يوم. لقد شجع  املتولدة كل  األفكار  القصري األجل، مثل عدد 

نوع اعتماداً على طبيعة العمل وأنواع البيئة  تتة  املنظمات على ترك هياكلها يف وحدا�ا الفرعي

  اليت يواجهو�ا. 

تناق الكالسيكية  اإلدارة  نظر�ت  إن  يقال  ضو�لطبع،  أن  إذ جيب  االقرتاح.  هذا    مثل 

تُ  إذا  نسّ كيف  األقسام  مجيع  أن  اق  ولورش  لورنس  ويناقش  له،  حمدداً  هيكًال  منها  تبع كل 

  الفرعية ليس التنميط، لكن التنظيم الناضج.  داتتكامل الوح األسلوب األفضل لتنسيق أو

وجيب أن تشجع اإلدارة العليا االتصال الثابت واملفتوح بني الوحدات املختلفة. ويناقش  

  لورنس ولورش أيضاً أن استعمال العالقات اجلانبية تتشابه مع قوى املهمة والفرق الدائمة. 

اجل  والعالقات  الناضج  التنظيم  أن  من  الرغم  أن   ة ي انبوعلى  إال  األقسام.  تفصل  أن  ميكن 

العمل األفضل هو أن تكون قادرة على العمل، وأن تتعاون مع األقسام األخرى لتحقيق أهداف 

  . 2املنظمة

  ربط االسرتاتيجية والثقافة واهليكل:. 9-4-3

ــة  ــة التنظيمـــي واهليكـــل التنظيمـــي مـــع رؤيـــة املنظمـ مـــن الطبيعـــي جـــداً أن تتوافـــق الثقافـ

 Glostreamو�لتايل إذا غّري مديرو املنظمة اسرتاتيجيا�ا كما فعلت شركة   ،اا�واسرتاتيجي

ــبكة  ــقف واحـــد بـــدًال مـــن شـ ــن األشـــخاص ووضـــعهم حتـــت سـ ــافة الكثـــري مـ عنـــدما قـــررت إضـ

  .3افرتاضية، فعليهم تغيري ثقافة منظمتهم وهيكلها لدعم تلك االسرتاتيجية

 
1 . Lorsch, Jay W. & Paul R. Lawrence (1970): Studies in organization Design, Richard 

D. Irwin, Inc. 
  121سبق ذكره، ص  مرجع ،نظرية املنظمة والتطوير التنظيمي): 5201الصرن، رعد، أمين ديوب (.  2

3 . Kinicki, Angelo & Brain K. Williams (2016): Management, op.cite,p.254 
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د أو خــط إنتــاجي واحــد ال يتطلــب حــ اج و ويف الواقع، تبدأ الشركات غالباً بتقدمي منت

ــيًال.  ــاً وتفصـ ــا تصـــبح اســـرتاتيجيا�ا أكثـــر طموحـ ــة بســـيطة، ولكـــن مـــع منوهـ ــة تنظيميـ ســـوى بنيـ

  لذلك جيب تغيري الثقافة واهليكل لدعم هذه االسرتاتيجيات.

وتســتخدم املنظمــات اليــوم مجيــع الثقافــات واهلياكــل التنظيميــة ألن كــل منهــا حتتــوي 

اســبة لــبعض احلــاالت، إىل جانــب بعــض املســاوئ الــيت جتعلهــا غــري مفيــدة نمها  على مزا� جتعل

من الواضــح متامــاً أن األدوار الواضــحة والتسلســل اهلرمــي ملنظمــة  :لآلخرين. فعلى سبيل املثال

ــد اهليكــــل التنظيمــــي اآليل  ــّدر االجــــراءات الروتينيــــة الدقيقــــة وعمليــــات املتعتمـ ناســــب كونــــه يقـ

  طاقة النووية. لاطات الفحص والتوازن مثل حم

يف حني قد تستفيد الشركات الناشئة سريعة احلركة مــن االعتمــاد علــى مصــادر اخلــربة 

يف مجيع أحناء العامل مــن ثقافــة أكثــر مرونــة وهيكــل تنظيمــي عضــوي يعمــل علــى تقليــل احلــدود 

  بني الوظائف واملنظمات املتنوعة.

    اهلياكل التنظيمية: . مناذج5- 9

ومن أهم األنواع اليت   مثري،اإلدارية يف املنظمات بشكل  تاقسيمتتنوع أشكال الت

  التايل: �خذها هذه التقسيمات 

  Functional Structure الوظائفي: اهليكل. 1- 5- 9

ــة  ــائفي ضــــمن وحــــدة تنظيميــ ــة بكــــل جمــــال وظــ ويقــــوم علــــى جتميــــع األنشــــطة اخلاصــ

واألنشطة املتعلقة  ويق،ستالرة جتميع األنشطة اخلاصة �لتسويق ضمن إدا فمثًال: يتم  مستقلة،

  ) التقسيم الوظائفي. 3،  9ويوضح الشكل ( وهكذا.�لعمليات ضمن إدارة العمليات 
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  الوظائفي اهليكل)  3،  9الشكل (

ــوع مــــن  ــذا النـ ــلوال يتناســـب هـ ــا اعتمــــاد  اهلياكـ ــتدعي أعماهلـ ــات الــــيت تسـ ــع املنظمـ مـ

ومـــن مـــزا�ه أنــه يســـمح �الســـتفادة مــن مـــزا� اإلنتـــاج  غــرايف،جلاأو  أســلوب التجميـــع الســـلعي

مهــارات  الكتســابوإ�حة الفرصة للعــاملني  األقسام،بني  االزدواجيةوختفيض   احلجم،الكبري  

وضــعف التنســيق  البيئيــة،أمــا عيوبــه فتتمثــل يف بــطء االســتجابة للتغــريات  متخصصــة.وظائفيــة 

  . 1كار نظراً لغياب الرؤية الشمولية ألهداف املنظمةتبح االواخنفاض رو  األقسام،األفقي بني 

    Product Structure السلعي: اهليكل. 2- 5- 9

علـــى جتميـــع األنشـــطة واخلـــدمات اخلاصـــة بكـــل ســـلعة  اهلياكـــليعتمـــد هـــذا النـــوع مـــن 

. وتلجــأ املنظمــات إىل هناك مدير مسؤول عن كل خــط إنتــاجيتنتجها املنظمة، حبيث يكون 

عنــدما ترغــب بتقــدمي إنتاجهــا للســوق املســتهدف يف شــكل  ل التنظيميــةياكــ اهل مــن هــذا النــوع

ويوضــح  .Product Mixجمموعــة متنوعــة مــن الســلع يطلــق عليهــا اســم مــزيج املنتجــات 

  السلعي. اهليكل)  4،  9الشكل (

 
 . 130ص  القاهرة،، الدار اجلامعية، حتليل وتصميم املنظمات):  2002. مسلم، علي عبد اهلادي ( 1

  

 المدیر العام 

 اإلدارة المالیة إدارة الموارد البشریة إدارة العملیات  إدارة التسویق 

 3قسم  2قسم  1قسم 

 2وحدة  1وحدة 
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  السلعي اهليكل) 4،  9الشكل (

، والســـهولة يف ريةشــ بال�لنســبة لــآلالت واملــوارد االســتفادة مــن التخصــص ه ومــن مــزا�

ــد ت ــات املنتجــــاتحتديـ ــرادات جمموعـ ــاليف وإيـ ــة حتديـــ كـ ــدى مســــامهتها يف أر�ح ، وإمكانيـ د مـ

، وإنــه يســمح بتحقيــق رضــا الــز�ئن وإشــباع احتياجــا�م وذلــك لوضــوح املســؤولية عــن املنظمــة

  . من الالمركزية يف صنع القراراتالسلع املنتجة، وينتج قدراً كبرياً 

، والصــعوبة يف دة مــن وفــورات اإلنتــاج كبــري احلجــمم االســتفاعــد يف لثــ تمأمــا عيوبــه فت 

يف ممارســة األنشــطة الوظائفيــة بــني  االزدواجيــةالتنسيق بني خطوط اإلنتاج املختلفة فضــًال عــن 

  .1األقسام السلعية

  Geographical Structureاجلغرايف:  اهليكل .3- 5- 9

 منطقة قســمث توضع يف كل حي، ةافير جغاملنظمة وفقاً لكل منطقة تقسيم أنشطة    هو

، حيــث تعتــرب كــل مستقل نظراً لتباين واختالف احتياجات وأذواق الز�ئن بــني منطقــة وأخــرى

جمموعــــة مــــن الوحــــدات الوظائفيــــة الالزمــــة إلنتــــاج  قطــــاعتضــــمن كــــل يو  .قطــــاعمنطقــــة مبثابــــة 

  .غرايفجلا يكلهلا)  5،  9ويوضح الشكل ( اجلغرافية.وتسويق السلع املنتجة يف املنطقة 

  

 
  .88، ص 1نشر والتوزيع ، بريوت ، طت وال، املؤسسة اجلامعية للدراسا لية ونظامعم اإلدارة): 1996. بربر ، كامل ( 1

 المدیر العام  

 السلعة ج  السلعة ب  السلعة أ 

 الموارد البشریة  المالیة  العملیات  التسویق



262 
 

  

  اجلغرايف اهليكل)  5،  9الشكل (

أنــه يتــيح للمنظمــة حتقيــق احتياجــات ورغبــات الــز�ئن  اهلياكــلومن مزا� هذا النوع مــن 

، والقدرة كبرية من المركزية صنع القرارات  ، وإ�حة درجةغرافية املختلفةالقاطنني يف املناطق اجل

ه مــع عيــوب التقســيم الســلعي مــن حيــث فتتشــابعيوبــه  ا. أمــ علــى التكيــف مــع املتغــريات البيئيــة

ــاج كبـــــري احلجـــــماالســـــتفا ــة دة مـــــن وفـــــورات اإلنتـــ ــة الفرصـــــة لبنـــــاء مهـــــارات فنيـــ ، وعـــــدم إ�حـــ

  متخصصة، وصعوبة التنسيق بني األقسام اليت تقع يف مناطق جغرافية متباعدة.

  Customers Structure الز�ئن:على أساس  اهليكل .4- 5- 9

نــوع معــني مــن علــى جتميــع األنشــطة اخلاصــة ب نظيميــةياكــل التمــن اهلع نــو لايقــوم هــذا 

ــم واحـــد ــز�ئن الـــز�ئن يف قسـ ــني رغبـــات الـ ــة وواضـــحة بـ ــود فـــروق جوهريـ ــتخدم عنـــد وجـ . ويسـ

  على أساس الز�ئن.يكل ) اهل6،  9ويوضح الشكل ( واحتياجا�م.واهتماما�م 

  

  ئناس الز�على أس كلي) اهل  6،  9الشكل (

 المدیر العام  

 قسم النساء  قسم الرجال  قسم األطفال 

 دیر العام  لم ا

 ج   المنطقة ب   المنطقة أ   المنطقة

 الموارد البشریة  المالیة  لعملیات ا التسویق
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ومــن مــزا�ه إ�حـــة الفرصــة للعمــال إلشـــباع احتياجــات ورغبــات الفئـــات املختلفــة مـــن 

ــز�ئن، ــاب الـ ــزة يف التعامــــل  واكتسـ ــم،خــــربات متميـ ــى التكيّــــ  معهـ ــع املتغــــريات والقــــدرة علـ ف مـ

 مــن دة، فإنــه ال يتــيح االســتفاأمــا عيوبــه الالمركزيــة.إىل جانــب وجــود درجــة عاليــة مــن  البيئيــة،

ــيق بـــني األقســـام املختلفـــة، وصـــعو ري احلجـــماإلنتـــاج كبـــ فـــورات و  يف  ازدواجيـــة، ووجـــود بة التنسـ

  .1ممارسة بعض األنشطة الوظائفية

   Process Structure العمليات:على أساس  اهليكل. 5  -5- 9

. ويناســب هــذا العمليــات الصــناعية أو التشــغيلية وهنا يتم جتميع الوظائف علــى أســاس

علــى  اهليكــل)  7،  9ويوضح الشكل ( احلجم.املنظمات صغرية  نظيميةتكل الاهليا   النوع من

  أساس العمليات.

  

  على أساس العمليات اهليكل)  7،  9الشكل (

وز�دة الكفــاءة يف األداء  للمنظمــة،ومــن مــزا�ه الرتكيــز واالهتمــام �لعمليــات الداخليــة 

أما عيوبــه فتتمثــل يف احتمــال الشــعور �مللــل  واخلربة. هارةملوا  مل،الع  مينتيجة التخصص وتقس

وغيــاب  العمليــات،وصــعوبة التنســيق خاصــة يف حــال تعــدد  الــدقيق،والسأم نتيجــة التخصــص 

  .2التكامل بني العمليات اإلنتاجية

  

  

 
  . 133ص  ذكره،مرجع سبق  )،2002. مسلم، علي عبد اهلادي ( 1
  . 359ص  ذكره،سبق  ، مرجعاألعمالإدارة ):  2005(. إدريس، �بت عبد الرمحن  2

 المدیر المسؤول

 إدارة الدھان  إدارة القطع واللحام  إدارة الخراطة  نقل ومناولة المواد إدارة 
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   Time Structureالوقت: على أساس  اهليكل .6- 5- 9

ــز�دة كفـــ  ــة بـ ــتخدااإذا رغبـــت املنظمـ ــدا�ا تم آالءة اسـ ــا ومعـ ــن �ـ ــوع مـ ــذا النـ ــأ إىل هـ لجـ

ــيم، ــث تُ  التقسـ ــغّ حيـ ــورد�ت لشـ ــدا�ا بنظــــام الـ ــا ومعـ ــانع مبــــا آال�ـ ــيم املصـ ــذا يتطلـــب تنظـ . وهـ

  على أساس الوقت. يكل) اهل 8،  9يتناسب مع هذا النظام. ويوضح الشكل (

  
  

  الوقت على أساسيكل ) اهل  8،  9الشكل (

االســتفادة الكاملــة مــن  أمههــا:العديــد مــن املــزا� اهلياكــل التنظيميــة ن النوع م  هذا  ققحي

ويستخدم أكثر ما ميكن يف الصناعات اليت تتطلــب االســتمرار  املنظمة.الطاقات املتوفرة لدى  

ــا اإل ــةيف عمليا�ــ ــناعات البرتوكيماويــ ــيج، والصــ ــناعة الغــــزل والنســ ــل صــ ــة مثــ ، واإلمسنــــت نتاجيــ

  ريها. تعدين وغلوا

أما عيوبه فتنحصر يف كثرة املشكالت بني اإلدارة واألفراد يف تنظيم الورد�ت اإلنتاجية 

  .1املتتالية

    Compound Structureاملركب:  اهليكل .7- 5- 9

ــاده بشــــكل  ــي ميكــــن اعتمـ ــيس هنــــاك منــــوذج تنظيمـ ــا أنــــه لـ ــع مجيــــع أنــــواع  يــــتالءممبـ مـ

لب وجود قواعد تنظيمية الذي يتطمر األ، يعة عملهاببسبب اختالف حجومها وط املنظمات  

. لــذا جلــأت الكثــري مــن املنظمــات إىل ع طبيعــة األهــداف املطلــوب حتقيقهــاخمتلفــة تنســجم مــ 

 
  . 183ص  ذكره،مرجع سبق ، نظمةامل نظرية : )2005خضري كاظم محود ( خليل، الشماع،.  1

 المدیر العام 

 یة الوردیة اللیل الوردیة المسائیة  الصباحیة ة الوردی 

 3خط إنتاجي  2خط إنتاجي  1خط إنتاجي 



265 
 

.  1الــذكر مــن اهلياكــل ســابقةاملركــب الــذي يعتمــد علــى أكثــر مــن نــوع  يكــلاتبــاع أســلوب اهل

  املركب. يكل) اهل 9،  9ويوضح الشكل (

  
  

  املركب  يكل) اهل  9،  9ل (شكال

 Team organizationيق: ر . تنظيم الف6- 9

وهــو التنظــيم الــذي يتــألف بشــكل كامــل مــن فــرق وجمموعــات عمــل تقــوم �جنــاز عمــل 

 Cross– ويســتعمل تنظــيم الفريــق يف حالــة الفــرق ذات الوظــائف التقاطعيــة  .2املنظمــة

functional Teams حيــث يعمــل اجلانبيــة تــة �ــدف حتســني العالقــاتالدائمــة واملؤق ،

  . 3أعضاء هذه الفرق معاً �لرغم من تواجدهم يف أقسام وظائفية خمتلفة

  ) تنظيم الفريق. 10،  9ويوضح الشكل (

  

 
  69، ص ): التنظيم: الدليل العملي لتصميم اهلياكل واملمارسات التنظيمية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية0520أمحد (ماهر، .  1

2  . Robbins, Stephen P. & et.al (2014): Fundamentals of Management, Seventh Canadian 
edition, Pearson Canada, Inc., Toronto, P.139 

3 . Schermerhorn, John R. Jr. & et.al (2017): Management, p. 275 

 المدیر العام  

 اإلدارة المالیة  إدارة الموارد البشریة  إدارة العملیات  إدارة التسویق 

 البحوث التسویقیة  البیع التسعیر  اإلعالن 

 الجنوبیة  قةالمنط المنطقة الوسطى  المنطقة الشمالیة

 السویداء درعا  دمشق 

 باب توما  برزة  لمھاجرین ا المزة 
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  ) تنظيم الفريق10،  9الشكل (

ين مــــن أنــــه يعمــــل بشــــكل جيــــد مــــع املنظمــــات الــــيت تعــــا الفريــــق،ومــــن ميــــزات تنظــــيم 

فوجــود فــرق للعمــل فيهــا يســاعد كثــرياً يف حــل هــذه املشــكالت، وتقــدمي   فيها،ية  نمشكالت ف

اخلربات الوظائفية املتخصصة، ممــا يســاعد يف تنشــيط جهــود االبتكــار والتطــوير فيهــا. هــذا إىل 

ــا  ــيق فيمـ ــز التعـــاون والتنسـ ــا،جانـــب تعزيـ ــذه  بينهـ ــون خـــارج هـ ــراد الـــذين يعملـ ــرقوبـــني األفـ  الفـ

   التنظيمية.لقرارات داخل الوحدات اع جودة اختاذ اوارتف

فهــل ســيكونوا  أما عيوب هذا التنظيم فتكمن يف الوالء املتعارض ألعضاء فــرق العمــل،

ــمهم ــي  الفريـــق!أم لقائـــد  ،مـــوالني لـــرئيس قسـ ــذي يقضـــونه يف تقصـ ــذا إىل جانـــب الوقـــت الـ هـ

نفــذة عامليــاً هــي اع فــرق العمــل املاحلقــائق واملعلومــات داخــل اإلدارات الوظائفيــة. ومــن أهــم أنــو 

ــاً  Quality Circlesدوائـــر اجلـــودة   Self – Managedوالفـــرق املـــدارة ذاتيـ

Teams االفرتاضي، والفريق Virtual Team.  

  Matrix organization املصفوفة:تنظيم  .7- 9

أحــد أشــكال التقســيم اإلداري الــذي يــدمج سالســل األوامــر القطاعيــة والوظائفيــة  وهــو

لــــدينا هــــيكالن لألوامــــر عموديــــة وأفقيــــة. واهليكــــل الوظــــائفي  كــــون شــــكل شــــبكة حيــــث ييف 

Functional Structure  ال يتغري غالباً �عتباره يتــألف مــن أقســام رمسيــة مثــل التمويــل

 Divisionalوالتســــويق واإلنتــــاج والبحــــوث والتطــــوير. بينمــــا يتنــــوع اهليكــــل القطــــاعي 

 مدير املصنع 

مدير املوارد  املدير اهلندسي  مدير املبيعات  مدير التصنيع

 البشرية 

تنوع قوى  

فریق   املهام 
تطویر  
السلعة 
 الجدیدة 

تخصیصات  
 الفریق
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Structure  ــلعة أو العالمـــ ــاً للسـ ــز�ئن أوفقـ ــةو اة أو الـ ــاليم اجلغرافيـ ــح 1ملنـــاطق واألقـ . ويوضـ

  ) تنظيم املصفوفة.11،  9الشكل (

 

 

 

 

 

 

  

  ) تنظيم املصفوفة 11،  9الشكل (

مــل والتحفيــز اجليــد من مزا� هذا النــوع مــن التنظــيم حتقيــق املرونــة يف تشــكيل فــرق الع

ــاء الفريـــق ــؤو ألعضـ ــربات جيـــ ، وحتملهـــم املسـ ــة تكـــوين خـ  اون تعـــ ، وغـــرس روح الدةلية، وإمكانيـ

، وتســهيل مهمــة اإلدارة العليــا يف التخطــيط القــات التبادليــة بــني أعضــاء الفــرقوالتشــارك والع

ــدد  ــة تعـ ــاء الفريــــق نتيجـ ــى أعضـ ــغوط املــــؤثرة علـ ــتكمن يف الضـ ــا عيوبــــه فـ ــة. أمـ  ،الرؤســــاءوالرقابـ

ء ي يف توجيــه أعضــا، واعتمــاده علــى التــأثري والنفــوذ الــوداب الســلطة الرمسيــة ملــدير املشــروعوغي

  .2، وهذا ما يقلل من قدرته على اإلجنازقه مما يؤدي لقصور سلطته و�ثريهريف

  Network organization الشبكي:التنظيم  .9-8

ــأ 3وهـــو عبـــارة عـــن العالقـــات الرمسيـــة وغـــري الرمسيـــة بـــني الوحـــدات واملنظمـــات . وتلجـ

األوامر وخطوط  ةسلسلاصرة بعيداً عن الكثري من املنظمات اليوم إىل تنظيم نفسها بطرائق مع

 
1  . Kinicki , Angelo & Brain K. Williams (2006): Management: a practical introduction, 

(2nd ed.), Mc Graw – Hill Companies , Inc., New York, p. 256 
  . 287ص  ذكره، سبق مرجع، العوملةاملدير وحتد�ت  ):1002(أمحد سيد  مصطفى،.  2

3. Hitt, Michael A. & others (2005): Management, Pearson education, Inc., N. J., p. 247 
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 A مدیر أفراد  A مدیر مبیعات Aمدیر المصنع 
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. والتنظــيم األكثــر حداثــة فيهــا ملنظمات يف بــدا�ت القــرن العشــرينالسلطة اليت سيطرت على ا

   الشبكي.هو التنظيم 

ــام  Organizational Networksوالشـــــبكة التنظيميـــــة  عبـــــارة عـــــن نظـــ

ل حر كا بشتصاالت وتدفقا�، وهي تشجع االة داخلياً أو لألفراد املتعاوننيللعالقات املرتابط

  بني املستو�ت التنظيمية املختلفة.

ــبكات التنظيميــــة قــــد تكــــون رمسيــــة  أو  Informalأو غــــري رمسيــــة  Formalوالشـ

 أو Electronic Organizational Networksشــبكات تنظيميــة الكرتونيــة 

 Horizontalأو تنظيمــــــات أفقيــــــة  Teams – Basedمبنيــــــة �لفــــــرق 

Organizations  اضــــية أو تنظيمــــات افرتVirtual Organizations  ومجيعهــــا

ــاطق تتخــــذ فكــــرة رئيســــ  ة واحــــدة هــــي ربــــط العمــــال يف الوظــــائف واألقســــام واملســــتو�ت واملنــ

واهلدف  بينهم.اجلغرافية املختلفة حبيث ميكنهم تنفيذ أعماهلم من خالل االتصاالت التفاعلية 

  .1الز�ئن اتياجالحت استجابة العمال السرعة يفألساسي لذلك هو تدفق املعلومات و ا

  Virtual organization االفرتاضي:التنظيم  .9- 9

ولكـــن  الضــخمة.أحيــا�ً تـــنظم املنظمــة مواردهـــا األساســية لتنفيـــذ بعــض املشـــروعات 

 بنفســها.مثــل هــذه املــوارد  وامــتالكأو النفقــات يف اكتســاب  الوقــت،أحيــا�ً تقــع حتــت ضــيق 

ات مستقلة تضم املــوردين شبكة مؤقتة ملنظمعن عبارة  ، وهواالفرتاضيوهنا تلجأ إىل التنظيم  

ــاركة والـــز�ئن ــة تـــربط بواســـطة تقـــا�ت املعلومـــات �ـــدف املشـ ــا املنظمـــات املنافسـ ــا�ً رمبـ ، وأحيـ

يتمتـــع  االفرتاضــي. وهــذا التنظـــيم الوصــول إىل بعـــض األســواق املرغوبـــة�ملهــارات والتكـــاليف و 

  :2خباصتني أساسيتني

 
1. Dessler, Gary (2004): Management: principles and practices for tomorrow's Leaders, 

Pearson education LTD., N. J. , p. 156 
2 . Dessler, Gary (2004) , op .cite , p. 162 
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 كات مع املنظمات األخرى.شرا أحالف و ها على احتاد و اعتماد  .أ

أنــه يعمــل كمجوعــة متحــدة مــن املشــروعات املرتبطــة معــاً عــن طريــق ترتيبــات جزئيــة   . ب

 اخلارجي،أو التوريد  االسرتاتيجية،أو االحتادات  املشرتكة،مثل املشروعات   للملكية،

 أو االمتيازات وغريها.

ويــتم ذلــك  لســلطة.اولــيس  منظمــة، حة الذاتيــة لكــلحيقق هذا النوع من التنظــيم املصــل

مــن خــالل وجودهـــا علــى اخلــط بشـــكل دائــم. ففـــي التنظيمــات التقليديــة جيـــب دعــم العمـــال 

ولكــنهم يضــعوا القواعــد  العمــل،ذ العمــال نفّــ ال يُ  االفرتاضــيةأمــا يف التنظيمــات  العمــل،لتنفيــذ 

  .االفرتاضينيواملبادئ األساسية للشركاء 

ق الــذي يعمــل أعضــاؤه يف مواقــع فريــ ال :هــو Virtual Team اضــيوالفريــق االفرت 

وبــرامج ا�موعــة هــي  لكرتونيــة،إلاويــتم االتصــال بيــنهم �ســتخدام وســائل االتصــاالت   خمتلفة،

ــاً،الــربامج اخلاصــة �دارة مشــروع مــا، والــيت تقــوم بــربط األعضــاء  وتســمح هلــم مبعاجلــة  إلكرتوني

  . 1لاملعلومات اخلاصة �ملشروع يف احلا

  :2ساعدت يف إجياد هذا النوع من الفرق ليتلعوامل اومن أهم ا

 وبسرعة أيضاً. متناهية،وبدقة  معاً،نت األفراد من العمل التقانة اليت مكَّ   .أ

واحلاجــة املتزايــدة  العشــرين،موجــة اإلنــدماجات العامليــة الــيت حــدثت يف أواخــر القــرن   . ب

  رعة.ريا�ا املتسالالعتماد على خرباء متخصصني لدراسة األسواق وتغ

عــادة يف دول  هلــا،ن املنظمات تنمو وتتوسع يف منــاطق بعيــدة عــن املركــز الرئيســي أومبا  

ــرى، ــول  أخــ ــون حــ ــوظفني يتفرقــ ــإن املــ ــرق  العـــــامل.فــ ــتخدام الفــ ــيةوإن اســ ــّ ميُ  االفرتاضــ ن هـــــذه كــ

  :3املنظمات من أن تقوم بعملها بغض النظر عن موقع أي عضو. ومن أهم مزا�ها التايل

 
  .  445، دار الفاروق ، القاهرة ، ص  مرشد األذكياء الكامل  : بناء فريق العمل): 2003بيل ، آرثر (.  1

2 . Sweeny , Paul D. & Dean B. Mc farlin (2002): Organizational Behavior : solutions for 
management , Mc Graw – Hill  companies Inc., New York , p. 161   

  . 445مرجع سبق ذكره ، ص ،  مرشد األذكياء الكامل  : بناء فريق العمل :) 2003آرثر ( بيل،.  3
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  وعة للتفاعل واملشاركة بني األعضاء.نتصال املتدام وسائل االاستخ . 1

  الوصول بسرعة إىل املوارد املطلوبة لتحقيق األهداف. . 2

  إمكانية تعيني أفضل األفراد املدربني للعمل فيها دون النظر إىل مواقعهم. . 3

  السرعة يف تكوينها ملقابلة مهمة معينة. . 4

  مهام العمل.إمكانية استخدام أفضل الربامج للتعامل مع  . 5

  املشروعات.ة يف إ�اء عقيق السر حت . 6

 القليلة.التكلفة  . 7

فهــي تتكــون مــن أفــراد ميكــن أن  الفــرق،وعلــى الــرغم مــن الصــعو�ت الــيت تواجــه هــذه 

. ومن أكثر املشكالت صعوبة اليت تواجه عمــل لديهم مشكالت يف العمل مع بعضهمتكون  

ة عنــدما يكــون يــ كفــاءة وفاعل  والعمــل بكــل سو�ً،هذه الفرق هي كيفية تعاون هؤالء األعضاء 

  وعن طريق الوسائل االلكرتونية بشكل أساسي. حمدوداً،االتصال املباشر بينهم 

وقد قامت بعض املنظمات مبعاجلة هذه املشكالت بوسائل متعددة منها إعطاء بعض 

ــات لأل ــةالتوجيهـ ــي للمنظمـ ــز الرئيسـ ــاء يف املركـ ــدوائعضـ ــق الـ ــن طريـ ــه عـ ــةر ال، أو التوجيـ  تلفزيونيـ

كة املعلومات مع كل أعضاء ، ومشار لقيام بز�رات ملوقع عمل األعضاء، وايقر واجتماعات الف

، وإ�اء اخلالفات بني األعضــاء، هــذا إىل الفريق، وحتقيق تكامل األعضاء اجلدد داخل الفريق

  ، وحتديد معاير عمل للفريق.ذ بعني االعتبار الفروق الثقافيةجانب األخ

  Holding company organization قابضة:اليم الشركة . تنظ10- 9

وهــي جتمعـــات أو جمموعــات مـــن األعمـــال أو القطاعــات املنفصـــلة يطلــق عليهـــا اســـم 

وضمن كل وحدة  ،Strategic Business units (SBU)وحدات عمل اسرتاتيجية 

 شـــركة القابضـــةلـــذا متثـــل ال املشـــرتكة.عمــل أو قطـــاع هنـــاك بعـــض األبعـــاد االســـرتاتيجية اهلامـــة 
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) تنظيم الشــركة 12،  9ويوضح الشكل ( لإلدارة.قطاعات مع طبقة إضافية ال  تنظيماً متعدد

  .1القابضة

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  ) تنظيم الشركة القابضة12، 9الشكل (

ومــن مــزا� هــذا النــوع مــن التنظــيم تنويــع املخــاطر مبــا أ�ــا متلــك وحــدات اســرتاتيجية 

ــدفقات نقديـــ  خمتلفـــة، ــا حتتـــوي تـ ــىت لـــو كانـــت أر� خمتلفـــة،ة فإ�ـ ــا حوحـ ــين  ضـــعيفة،هـ ــا جتـ فإ�ـ

أمــا عيو�ــا فتتمثــل يف  حمــدودة.و�ــذا الشــكل تكــون خمــاطر املســتثمر  إجيابيــة،تــدفقات نقديــة 

إىل  أفضــلها،والصــعوبة يف تقــدير  املســتقلة،صعوبة التنسيق على وحــدات العمــل االســرتاتيجية 

ــة املال ملــــوارد،اوختصــــيص  املــــواز�ت،جانــــب الصــــعوبة يف وضــــع  ــغيلية يــــةوصــــعوبة الرقابــ  والتشــ

  بني املوظفني والوظائف يف املستو�ت املتنوعة. االزدواجيةومشكلة 

ــي الـــــــــــــدويل:. 9-11 ــميم التنظيمـــــــــــ  International التصـــــــــــ

Organizational Design 

 
1 . Stahl, Michael J. (1995): Management, op.cite, p. 220 
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التنظيمي التصميم  يف  الناشئة  القضا�  أهم  األعمال   من  تدويل  حنو  االجتاه  هي 

Internationalization of Business.   مع  امل  فمعظم اليوم  تتفاعل  نظمات 

. واملسألة املهمة املرتبطة �لتصميم املوردين أو العمالء أو املنافسني القاطنني يف بلدان أخرى

مع   التعامل  على  قدرا�ا  تعزيز  أجل  من  املنظمة  تصميم  هو كيفية  ا�ال  هذا  يف  التنظيمي 

إذا قررت إحدى الشركات    :لثاق العاملية. فعلى سبيل املسواالسياق الدويل واملنافسة يف األ

متوسطة احلجم االنتقال إىل ا�ال الدويل، فهل جيب عليها إنشاء قسم دويل، أم االحتفاظ 

�يكلها التنظيمي احلايل وإنشاء جمموعة تشغيل دولية، أو جعل عمليا�ا الدولية وحدة فرعية 

  مستقلة؟ 

املون مع التصميم التنظيمي  يتعاملديرون أن يعرتفوا أ�م  اتق على أية حال، يقع على ع

الدويل من منظور اسرتاتيجي بدًال من السماح له �لتطور العشوائي ودون سابق إنذار حبيث 

املرونة   وتعزيز  مغرتبون  مديرون  تطوير  خيص  فيما  سيما  ال  مهمة،  مزا�  جين  يستطيعون 

(1التنظيمية الشكل  ويوضح  أربع13،    9.  تص)  األكثر  ة  تعد  تنظيمية  عاً شيو ميمات 

  لألغراض الدولية. 

  
  ) التصميمات التنظيمية الشائعة يف األغراض الدولية. 13،  9الشكل (

هو األبسط، ويتم فيه االعتماد على تقسيم دولس منفصل، وتستخدم    Aفالتصميم  

 
1 . Griffin, Ricky W. (2013): Management, op.cite, p.341 
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يستخدم   Levi Strauss & Companyشركة   بينما  التصميم.  من  النوع  هذا 

وهو امتداد لتقسيم املواقع يف    Ford Motor Companyمن قبل شركة    Bيم  التصم

التقسيم حسب املنتج، حيث يكون كل مدير   Cاألوضاع الدولية، يف حني يتناول التصميم  

  ملنتج ما مسؤوًال عن األنشطة املرتبطة به بغض النظر عن املوقع. 

النموذج   اجل  Dأما  متعددة  للشركات  استخداماً  األكثر  ة نسيفهو 

Multinational Corporations    التنظيمي للهيكل  امتداد  وهو  حجماً،  األكرب 

تستخدمه شركة   ما  وهو  املختلفة،  األجنبية  األسواق  لفروع يف  وجود  مع  القطاعات  متعدد 

Nestle & Unilever .  

فّعال �جلوانب   بشكل  يرتبط  للمنظمة  التنظيمي  اهليكل  وبناء  التنظيمي  التصميم  إن 

 ة وفاعلية. وملا كانت األهداف يف تغري مستمرفاءا من أجل حتقيق أهدافها بكفيه  اإلدارية

لذا يقع على عاتق إدارة املنظمة إعادة تصميم اهليكل التنظيمي وفق ضوابط معينة تقتنع �ا 

  من أجل تسهيل عملية حتقيق هذه األهداف بكفاءة وفاعلية عاليتني. 

  تاسعلأسئلة واختبارات الفصل ا

  True/Falseصح / خطأ  أسئلة) 1

  خطأ  صح  السؤال   ال السؤ رقم 

     يعد التصميم التنظيمي وسيلة لتنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط الالزمة لتحقيق األهداف    . 1

     ة إىل مهام فرعية اخلطوة الثانية يف العملية التنظيمية هي تقسيم املهام الرئيس   . 2

     ظيم اجليد التن من أسباب تنظيم العمل توافر الرغبة يف خلق   . 3

      تنظيمي أحد الوسائل اإلدارية اليت تستخدم لتحقيق أهداف املنظمة كل اليعد اهلي    . 4

     اهليكل التنظيمي العضوي بريوقراطي    . 5

     اهليكل التنظيمي اآليل ميكانيكي يعمل يف البيئات الساكنة    . 6

     العالقة  ت هذهيتم تدعيم عالقة الثقافة واهليكل �السرتاتيجية من خالل تثبي   . 7

     لتغريات البيئية من عيوب اهليكل التنظيمي الوظائفي ابة لبطء االستج   . 8
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     يتمتع اهليكل التنظيمي السلعي بقدر من املركزية    . 9

     يتمتع اهليكل التنظيمي القطاعي بدرجة كبرية من الالمركزية يف صنع القرارات   .10

     الز�ئن أساس م يف اهليكل التنظيمي علىاحلج إمكانية االستفادة من وفورات اإلنتاج كبري   .11

12.   
من عيوب اهليكل التنظيمي على أساس العمليات احتمال الشعور �مللل والسأم نتيجة  

  التخصص الدقيق 
   

      االستفادة من الطاقات املتوفرة من مزا� اهليكل التنظيمي على أساس الوقت   .13

     تنظيمية املستخدمة كل الاهليكل املركب هو مزيج �موعة من اهليا    .14

     تنظيم الفريق على حتقيق التخصص الدقيق يف املهام ساعد ي   .15

     تنظيم املصفوفة مزيج بني اهليكل التنظيمي الوظائفي والقطاعي   .16

     التنظيم األكثر حداثة هو التنظيم الشبكي    .17

     يساعد التنظيم االفرتاضي يف بناء احتادات وأحالف    .18

     قط القابضة قطاعاً واحداً ف لشركةيضم تنظيم ا    .19

     �خذ التصميم التنظيمي الدويل شكالً واحداً فقط    .20

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

  تتألف العملية التنظيمية من: . 1

A. مخس خطوات  

B. أربع خطوات  

C. ست خطوات  

D.  سبع خطوات  

  من األسباب اليت تدعو املنظمات لتنظيم أعماهلا:. 2

A. حة للسلطةوط واض�سيس خط  

B.  العمل جودة حتسني كفاءة و  

C.  حتسني خطوط االتصال  

D . كل ما سبق  

  أي من النقاط التالية توضح أمهية اهليكل التنظيمي: . 3

A.  املساعدة يف تنفيذ اخلطط بنجاح  

B. تسهيل عملية حتديد أدوار األفراد يف املنظمة  

C.  املساعدة يف اختاذ القرارات  

D . كل ما سبق  

دة  األنشطة املتشا�ة يف وحجتميع اهليكل الذي يقوم على . 4

  هو: ظيمية تن

A.  السلعي  

B.  الوظائفي  

C. القطاعي  

D.  الز�ئن  

  تنظيمي: مزيج املنتجات حيتاج إىل هيكل . 5

A. سلعي  

B.  وظائفي  

C.  عمليات  

  تنوع األسواق واملناطق اجلغرافية حيتاج إىل هيكل تنظيمي:  .6

A. سلعي  

B.  عمليات  

C. قطاعي  
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D.  ز�ئن  D.  ز�ئن  

  يكل تنظيمي على أساس:إىل ه  املنظمات صغرية احلجم حتتاج. 7

A.  ئن الز�  

B. العمليات  

C. الوقت  

D. القطاعي  

صناعة الغزل والنسيج حتتاج إىل هيكل تنظيمي على . 8

  أساس:

A.  الز�ئن  

B. العمليات  

C. الوقت  

D. القطاعي  

  عند الرغبة يف تنشيط جهود االبتكار والتطوير جيب استخدام تنظيم: . 9

A.  املصفوفة  

B.  الفريق  

C.  الشبكي  

D.  االفرتاضي  

  يمات التالية تعترب مزيج: التنظ أي نوع من. 10

A. فوفة املص  

B. الفريق  

C.  الشبكي  

D.  االفرتاضي  

أي نوع من التنظيميات التالية يعطي السرعة يف االستجابة  . 11

  الحتياجات الز�ئن وتدفق املعلومات: 

A.  املصفوفة  

B. الفريق  

C. الشبكي  

D.  االفرتاضي  

أي نوع من التنظيميات يعمل كمجموعة متحدة من  . 12

  : معاً  املشروعات املرتبطة

A.  املصفوفة  

B. الفريق  

C.  الشبكي  

D .  اضي االفرت  

. أي نوع من التنظيميات التالية يقوم على بناء وحدات عمل 13

  اسرتاتيجية: 

A.  الشبكي  

B.  الشركة القابضة  

C.  االفرتاضي  

D.  كل ما سبق  

  . أي من التنظيميات التالية يتخذ أشكاالً متعددة: 14

A.  التصميم التنظيمي الدويل  

B.  الشركة القابضة  

C.  االفرتاضي  

D. ي الشبك  

  ) أسئلة مقالية:   3

  دث عن طبيعة التصميم التنظيمي؟حت: )1السؤال (

  اشرح خطوات العملية التنظيمية وحتدث عن أسباب تنظيم األعمال؟): 2السؤال (

  عّرف اهليكل التنظيمي وحتدث عن امهية دراسته يف املنظمة؟ ): 3السؤال (

  تصميم اهليكل التنظيمي؟  عنداشرح العوامل الواجب أخذها بعني االعتبار ): 4السؤال (

  اشرح مناذج اهلياكل التنظيمية املتنوعة؟): 5ؤال (الس
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  حتدث عن تنظيم الفريق؟ ): 6السؤال (

  اشرح تنظيم املصفوفة؟): 7السؤال (

  اشرح فكرة التنظيم الشبكي؟ ): 8السؤال (

  ظمة؟ ملن حتدث عن التنظيم االفرتاضي وأمهية الفرق االفرتاضية ودورها يف ا ):9السؤال (

  ركة القابضة؟ م الشاشرح تنظي  ):10السؤال (

  حتدث عن التصميم التنظيمي الدويل؟ ):11السؤال (
  

  :) قضا� إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب4

التنظيمي  اخرت إحدى أنواع املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية وادرس   التنظيمي هلا، واهليكل  التصميم 

 فيها؟ 
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  العالقات التنظيمية عاشر:   لاالفصل   

Chapter (10): Organizational Relationships  
  

  املركزية والالمركزية  .10-1

  . مفهوم املركزية ومزا�ها وعيو�ا 1- 10-1

  . مفهوم الالمركزية وقواعدها 2- 10-1

  . عوامل تفضيل أسلوب املركزية والالمركزية 3- 10-1

  . نطاق اإلشراف 10-2

  م نطاق اإلشراف والعوامل املؤثرة فيه . مفهو 1- 10-2

  يف حتديد نطاق اإلشراف  Graicunas. معادلة 2- 10-2

  . السلطة 10-3

  . تعريف السلطة 1- 10-3

  . أنواع السلطة 2- 10-3

  . نظر�ت السلطة 3- 10-3

  . تفويض السلطة 4- 10-3

  . املسؤولية 10-4

  . مفهوم املسؤولية 1- 10-4

  . املسؤولية والتوصيف الوظيفي 2- 10-4

  . تقسيم أنشطة الوظائف 3- 10-4

  . توضيح األنشطة الوظيفية للمديرين 4- 10-4

  . دليل املسؤولية اإلدارية 5- 10-4

  . املديرون املسؤولون 6- 10-4

  . املساءلة (احملاسبة) 10-5

  عاشر الأسئلة واختبارات الفصل 



278 
 

  خرجات واألهداف التعليمية: امل

 فهم معىن املركزية ومزا�ها وعيو�ا  . 1

 لالمركزية وقواعدها فهم معىن ا . 2

 مناقشة عوامل تفضيل أسلوب املركزية والالمركزية . 3

 شرح معىن نطاق اإلشراف والعوامل املؤثرة فيه  . 4

 يف حتديد نطاق اإلشراف  Graicunasمناقشة معادلة  . 5

 فهم معىن السلطة وأنواعها ونظر��ا . 6

 مناقشة مفهوم تفويض السلطة ومبادئه وعقباته وإرشاداته  . 7

 لية وعالقتها �لتوصيف الوظيفي فهم معىن املسؤو  . 8

 معرفة كيفية تقسيم أنشطة الوظائف، وتوضيح األنشطة الوظيفية للمديرين  . 9

 معرفة دليل املسؤولية اإلدارية، واملديرون املسؤولون  .10

 فهم معىن املساءلة (احملاسبة) وكيفية تطبيقها .11

    ملخص الفصل:

الفصل هذا  وممفهوم    يتناول  وعيو�ا،  ومزا�ها  وعوامل  املركزية  وقواعدها،  الالمركزية  فهوم 

ومعادلة   فيه،  املؤثرة  والعوامل  اإلشراف  نطاق  ومفهوم  والالمركزية،  املركزية  أسلوب  تفضيل 

Graicunas   السلطة وتفويض  ونظر��ا  وأنواعها  السلطة  وتعريف  اإلشراف،  نطاق  حتديد    يف 

أنشطة  تقسيم  وكيفية  العمل،  بتوصيف  وعالقتها  املسؤولية  األنشطة    ومفهوم  وتوضيح  الوظائف، 

  الوظيفية للمديرين، ودليل املسؤولية اإلدارية، واملديرون املسؤولون، وأخرياً مفهوم املساءلة (احملاسبة). 

  كلمات مفتاحية: 

املركزية، الالمركزية، نطاق اإلشراف، اهليكل الطويل، اهليكل املسطح، معادلة جريكو�س، السلطة، السلطة التنفيذية،  

السلطة،    السلطة تفويض  الكفاءة،  نظرية  القبول،  نظرية  الرمسية،  السلطة  نظرية  الوظائفية،  السلطة  االستشارية، 

املسؤولية، التوصيف الوظيفي، أنشطة الوظائف، طريقة التشابه الوظيفي، دليل املسؤولية اإلدارية، املديرون املسؤولون،  

  املساءلة.

Centralization, Decentralization, Span of Control, Tall Structure, Flat Structure, 
Graicunas Formula, Authority, Line Authority, Staff Authority, Functional Authority, 
Formal Authority Theory, Acceptance Theory, Competence Theory, Delegation of 
authority, Responsibility, Job Description, Job Activities, Functional Similarity 
Method, Management Responsibility Guide, Responsible Managers, Accountability 
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، وتعـــــرب عـــــن كمرحلـــــة مـــــن مراحـــــل البنـــــاء التنظيمـــــي  التنظيميـــــةتنشـــــأ العالقـــــات 

 ألقســـام والوحــدات الـــيت تتــألف منهـــاالتفــاعالت واالرتباطـــات الــيت تنشـــأ بــني اإلدارات وا

أمهيــة يف ز�دة كفاءتــه  . ويعتمــد التنظــيم اإلداري علــى هــذه العالقــات ملــا هلــا مــنوالعــاملني

. وهي تتمثــل يف الســلطة واملســؤولية باطاً وثيقاً بوظائف اإلدارةتر ا كما أ�ا ترتبط  ،وفاعليته

  واملركزية والالمركزية ونطاق اإلشراف.

ــة:10-1 ــة والالمركزيــــــ  & Centralization . املركزيــــــ

Decentralization   

  : وعيو�ا هاومزا� املركزيةمفهوم . 10-1-1

أي جتميــع كافــة . 1مــةظنوتشــري لدرجــة اختــاذ القــرار وتركــزه يف نقطــة واحــدة يف امل

تــنجح يف املنظمــات الكبــرية  ، وهــي الذ القــرارات يف يــد اإلدارة العليــاالســلطات وحــق اختــا

كمــا أنــه ال   املركزيــة،، فهــذه املنظمــات حتتــاج إىل الالمركزيــة أكثــر مــن حاجتهــا إىل احلجــم

  يف:وتتمثل مزا� املركزية توجد مركزية مطلقة. 

  لشكل الذي يقلل العبء عن بعض العاملني.� توزيع األعمال على العاملني . 1

  التخصص يف األعمال. . 2

  تقليل التكاليف. . 3

  العمل.منع االزدواجية يف  . 4

  توحيد األسس واملعايري ووضع معايري �بتة ألداء العمل. . 5

  حتسني إدارة العمل. . 6

  .Follow – upسهولة اإلشراف والرقابة واملتابعة  . 7

 
1. Robbins, Stephen P. & et.al (2011): Management, op.cite, p. 203 
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  أما عيوب (مساوئ) املركزية فهي: 

  از العمل.جنإ �خري . 1

  خضوع كافة األقسام ألسلوب عمل معني قد ال يتفق وحاجات األقسام. . 2

  التخصصية.الفصل بني الوظائف املكتبية والوظائف  . 3

 العمل.فقدان السرية يف  . 4

ويرتبط مفهوم املركزية يف الغالــب مبفهــوم تفــويض الســلطة عــرب املســتو�ت اإلداريــة 

ــة يف  ــد مركزيـــة مطلقـ ــة يف م أياملختلفـــة، وال يوجـ ــاءة والفاعليـ ــعى لتحقيـــق الكفـ ــة تسـ نظمـ

ســلطات كــي يــتمكن مرؤوســوه مــن الأدائهــا، إذ ال بــد ملــدير املنظمــة أن يفــّوض جــزءاً مــن 

  .1ف املدير مبوجب سلطاته بتحقيقهالِّ حتقيق األنشطة اليت كُ 

ــبعض  ــرى ومــــن قســــم إىل آخــــر، فــ ــة مــــن إدارة إىل أخــ وختتلــــف املركزيــــة يف املنظمــ

ة وافــرة مــن الالمركزيــة، يف حــني جنــد أن إدارات أخــرى تتجــه حنــو جر بد  اإلدارات قد تتمتع

تطبيــق املركزيــة يف العمــل، فقــد جنــد أن إدارة العمليــات تنــتهج الالمركزيــة بينمــا تنــتهج إدارة 

التسويق املركزية، وانطالقاً من أن املركزية تدل على متركز السلطة يف أيدي مسؤويل اإلدارة 

على توزيع السلطة على املســتو�ت اإلداريــة املختلفــة، فإنــه كلمــا   دمعتتالعليا، والالمركزية  

  .2قّل تفويض السلطة ازدادت املركزية
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   :وقواعدها الالمركزيةمفهوم . 10-1-2

، أو قــدمي مــدخالت مــن أجــل اختــاذ قــراراتالدرجــة املعطــاة للمســتو�ت الــدنيا لت

 التفـــويض ، فكلمـــا زادويض الســـلطةفـــ بت وتـــرتبط الالمركزيــة. 1قيامهــا �ختـــاذ قـــرارات فعليـــة

ــة ــة الالمركزيـ ــباب ويعـــارض الكثـــري مـــن اإلداريـــني الال. زادت درجـ ــة لعـــدة أسـ ــة املطلقـ مركزيـ

  :منها

اليت تنتج عن مضاعفة اجلهد الواحــد يف إدارات  High costالتكلفة املرتفعة  . 1

 ويتضــح هــذا يف ز�دة أجــور العمــال وتكــاليف الواحــدة.متعــددة داخــل املنظمــة 

  �ث واألدوات.ألا

  ضعف مستوى األداء الفين واملهين للعاملني يف اإلدارات املختلفة. . 2

أل�ــا تنشــأ  واحــد،صعوبة جتميع األوراق وما تتضمنه من بيــا�ت تتعلــق مبوضــوع  . 3

  إدارة.يف أكثر من 

صعوبة وجود ختطيط موحــد للطرائــق واإلجــراءات املتعلقــة �ألعمــال يف اإلدارات  . 4

  املستمر.التبديل والتغيري  إىل ديؤ ي وهذا املختلفة،

عــدم إمكانيــة تفــادي تكــرار البيــا�ت املتعلقــة مبوضــوع واحــد وازدواجهــا يف أكثــر  . 5

  من إدارة.

  : 2ويتم اللجوء إىل الالمركزية يف احلاالت التالية

 توافر املعلومات لدى متخذ القرار، أو اقرتابه من مصادر املعلومات.  .أ

 حتيط �ملشكلة ال تتطلب التأخري. ظروف ةجلعاالسرعة يف اختاذ القرار مل  . ب

 
1 . Robbins, Stephen P. & et.al (2011): Management, op.cite, p. 203 

  . 179، ص   1، دار جمدالوي ، عمان ، ط ت وسلوك� إدارة املنظمة : نظر ) : 1996ايلة (لي العضمهدي ، ع  زويلف،.  2
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ومــــــدى قــــــدرة األفــــــراد علــــــى حتمــــــل  القــــــرار،تــــــوافر الكفــــــاءات الالزمــــــة الختــــــاذ   . ج

 املسؤوليات.

 فلسفة اإلدارة يف ممارسة السلطة من قبل اآلخرين، ومشاركتهم آراءهم.  . د

  البعد اجلغرايف لفروع املنظمة وأقسامها.  . ه

عمليــة اختــاذ القــرارات يف املنظمــات  فاعليــةســن حت وتتمثــل مــزا� الالمركزيــة يف أ�ــا

علومــات والــيت تتــوافر لــديها امل -املختلفــة، حيــث تتــيح للمســتو�ت األقــرب مــن املشــكلة 

وبنتــائج القــرار  ،�ملشــكلة، فهــذه املســتو�ت هــي األكثــر �ثــراً املشــاركة يف حلهــا -عنهــا 

وكثــرية التغــاير. هــذا  ســتقرةم غــري ة، وخاصــة إذا كانــت املنظمــة تعمــل يف بيئــ املتخــذ بشــأ�ا

، فضــًال عــن إســهامها يف تنميــة امللقى علــى كاهــل اإلدارة العليــا إىل جانب ختفيف العبء

  : 1وصقل اخلربات اإلدارية للمرؤوسني. أما حمددات الالمركزية فهي

 عامل التكلفة.  .أ

 السياسة املوحدة.  . ب

 حجم املنظمة.  . ج

 فلسفة اإلدارة العليا.  . د

 فلسفة املرؤوسني.  . ه

  ئفي.الوظا الا�  . و

ويرى البعض أنه ال يوجــد حــىت اآلن مبــدأ إداري عــام ميكــن تطبيقــه بشــأن املركزيــة 

هلــرم متثــل ، فقمــة اي نفسه جيسد املركزية يف املنظمــةوالالمركزية، �لرغم من أن اهلرم التنظيم

 
1 . Hodgetts, Richard M. (1985): Management,  op .cite , p. 120  
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ــدر الســـــلطة واملركزيـــــة ــامصــ ــا تنســـــاب األوامـــــر والتعليمــ ت إىل املســـــتو�ت اإلداريـــــة ، ومنهــ

  .1 وتلك القمة بداخلها مراكز صناعة األوامر ،رىخألا

  :املركزية والالمركزية. العوامل تفضيل أسلوب 10-1-3

  بشكل عام فإن تفضيل أسلوب على آخر خيضع لثالثة عوامل أساسية هي: 

 Size of organization and its فيهــا:حجــم املنظمــة وحجــم العمــل  . 1

Business size عملهــا صــغرياً تفضــل يكــون  يتالــ  مالصــغرية احلجــ  فاملنظمــة

  املركزية. أما املنظمة الكبرية احلجم اليت يكون عملها كبرياً فتفضل الالمركزية.

ــام  . 2  locations of departments املنظمــــــة:مواقــــــع أقســــ

organization  ــاكن متباعـــــدة ــة متواجـــــدة يف أمــ ــإذا كانــــت أقســـــام املنظمــ فــ

  املركزية.فيفضل حد وا وقع مأما إذا كانت متواجدة يف الالمركزية.يفضل 

فاملنظمــة الــيت تتطلــب أعماهلــا الســرية  nature of job املنظمــة:طبيعة عمــل  . 3

  املركزية.تفضل الالمركزية أما املنظمة اليت ال تتطلب أعماهلا السرية فتفضل 

   Span of Control اإلشراف:. نطاق 10-2

  . مفهوم نطاق اإلشراف والعوامل املؤثرة فيه:10-2-1

 وهــو Span of Managementيــا�ً اســم نطــاق اإلدارة أح ليــهق عيطلــ و 

يمـــا يتعلـــق ، ولـــيس هنـــاك اتفـــاق فالـــذين خيضـــعون مباشـــرة ملشـــرف واحـــد عـــدد املرؤوســـني

، ولكن يوصى بتضييق نطاق اإلشراف جداً حىت يصل إىل حنــو بنطاق اإلشراف املناسب

ــني 6أو  5 ــــــ العوامــــــ ) 1،  10يوضـــــــح اجلـــــــدول (. و 2مرؤوســــ نطـــــــاق ديـــــــد حت ة يفؤثر ل املـ

  .اإلشراف

 
1 . Schermerhorn, John R. Jr. & et.al (2017): Management, op .cite , p. 285  

  . 253ص  ذكره،سبق  ، مرجعاإلدارةسيات  أسا):  1992جاري ( ديسلر،.  2
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  العامل الذي خيفض نطاق اإلشراف   العامل الذي يزيد نطاق اإلشراف   العامل 

  الوظائف املختلفة للمرؤوسني  الوظائف املتشا�ة للمرؤوسني  تشابه الوظائف

  املوظفون بعيدون عن بعضهم البعض  املرؤوسون قريبون من بعضهم البعض  القرب اجلغرايف

  املهام املعقدة للمرؤوسني  للمرؤوسني البسيطةام امله  ئفتعقد الوظا

  التنسيق الكبري بني عمل املرؤوسني  التنسيق القليل بني عمل املرؤوسني  التنسيق

  كثرة الوقت الذي يقضيه املدير يف التخطيط  قلة الوقت الذي يقضيه املدير يف التخطيط  التخطيط

  فشرااإل قنطايد العوامل املؤثرة يف حتد)  1،  10اجلدول (

وتوجد عالقة قوية بني نطاق اإلشــراف وشــكل التنظــيم املتبــع يف املنظمــة. فنطــاق 

اإلشــراف الضــيق يــؤدي إىل ز�دة عــدد املســتو�ت اإلداريــة الــيت توضــح هــرم الســلطة مــن 

. أمــا Tall Structure طويــلوهذا ما يــنجم عنــه هيكــل تنظيمــي  القاعدة،القمة إىل 

ويــؤدي إىل هيكــل  يــة،اإلدار ض عــدد املســتو�ت ختفــي إىلي يــؤدع فنطــاق اإلشــراف الواســ 

  .Structure Flat1تنظيمي مسطح

  يف حتديد نطاق اإلشراف: Graicunas. معادلة 10-2-2

ــار اإلداري  ــة لتحديـــد عـــدد  V.A. Graicunasقـــام املستشـ بتطـــوير معادلـ

 وتوضــيح. وفــاً معر ني العالقــات املمكنــة بــني املــدير واملرؤوســني عنــدما يكــون عــدد املرؤوســ 

  هذه املعادلة �لصيغة التالية:

  
أن   املدير    Cحيث  بني  احملتملة  للعالقات  اإلمجايل  العالقات  عدد  هو 

هو عدد العاملني. فكلما زاد عدد املرؤوسني زاد عدد العالقات احملتملة    nوومرؤوسيه،  

  بني املدير واملرؤوسني هندسياً. 

 
  40، ص 2ط عمان، وائل،دار  ،العمل التنظيم وإجراءات ): 2007موسى ( زي،اللو .  1
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املوجهة ملعادلة االعتبار عالقات ه مل �أن�س  يكو جر   ومن االنتقادات  خذ بعني 

املدير خارج املنظمة، وأنه أخذ �حلسبان العالقات احملتملة فقط وليس العالقات الفعلية. 

فقد أشار  احلقيقية لعمل جريكو�س،  فإنه ال ميكننا أن �مل األمهية  و�لرغم من ذلك 

  مة.نظإىل أن نطاق اإلشراف ذو �ثري بعيد املدى على عمل امل

  Authority السلطة: .10-3

  . تعريف السلطة: 10-3-1

ــة بــــني كتــــاب اإلدارة فقــــد  Authorityيســــتخدم تعبــــري الســــلطة  ــاٍن خمتلفــ مبعــ

يف إجبــار اآلخـــرين علـــى  " احلـــق الشــرعي يف إصـــدار األوامــر والقـــوة ��ــا:فـــايول  عرفهــا:

 تهي بواســطالــذق " احلــ  ��ــا:Donnell 'Koontz & O . وقــد عرَّفهــا 1تنفيــذها "

  .2على امتثال املرؤوسني للقرارات "رؤساء من احلصول يتمكن ال

" إن السلطة هي قوة اختــاذ القــرارات الــيت حتكــم  بقوله:أما هربرت ساميون فعرَّفها 

  .3أعمال اآلخرين وتقومها "

ومن التعاريف السابقة جند أن هناك اتفاقاً على أن السلطة هي القوة أو احلق يف 

أو احلصول علــى العمــل بواســطة اآلخــرين. ويف امليــدان اإلداري  مر،ألإعطاء ا  أو  صرفالت

ميكن التفكري يف السلطة كقوة ملطالبة اآلخرين �لعمل الذي يعترب مناســباً مــن وجهــة نظــر 

وتنطــوي الســلطة ضــمنياً علــى قــوة اختــاذ  ،لتحقيــق اهلــدف الســابق حتديــدهحــائز الســلطة 

   ا.يذهتنفالقرارات والتأكد من 

 
1 . Fayol, Henri (1949): General and industrial management, op.cite, p. 94 
2 . Koontz, Harold, and Cyril O' Donnell (1972): Principles of Management: An 

analysis of Managerial Functions, (5th ed.), Mc Graw-Hill Book Co., New York, P. 
47. 

 . 225ص  ،1ط  اإلسكندرية، احلديث،املكتب اجلامعي  ،إدار�ااملنظمات وأسس  ):1999حممد �جت جاد هللا ( كشك،.  3
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ــيات عمـــل املـــدير الســـلطة عـــدوبـــذلك ت ، وامتالكهـــا هـــو أحـــد اإلداريـــة مـــن أساسـ

وهي اليت تعطي للتنظيم اإلداري شــكله  ،اليت متكنه من ممارسة مسؤولياته املقومات املهمة

، لــذا ذ القرارات لتحقيق أهداف املنظمةالرمسي، وللقائمني عليه القوة اليت متكنهم من اختا

  .مةللمنظية ؤسساملفهي متثل القوة 

   السلطة:. أنواع 10-3-2

   :1ميكننا التمييز بني األنواع الثالثة التالية للسلطة

وهــي متثــل حــق املــديرين يف اختــاذ  Line Authority التنفيذية:السلطة   .أ

ــاء التعليمــــات والتوجيهــــات بغيــــة حتقيــــق األهــــداف   التنظيميــــة.القــــرارات، وإعطــ

  و�خذ شكل خط يسمى خط السلطة.

وهــي حــق بعــض األفــراد أو  Staff Authority ة:االستشــاري لطةالســ   .ب

اجلماعات يف تقدمي التوصيات واملقرتحات مــن أجــل تطــوير عمــل معــني أو حــل 

  مشكلة معينة.

وهــي احلــق يف اختــاذ  Functional Authority الوظائفيــة:الســلطة   .ج

يف ني وهـــي حـــق جلميـــع املـــوظف الوظائفيـــة،قــرارات مـــن أجـــل حتقيـــق املســـؤوليات 

  ت.مجيع املستو�

  . نظر�ت السلطة:10-3-3

  تقسم نظر�ت السلطة إىل األنواع التالية: 

  

  

 
  . 375ص  ذكره،سبق  مرجع، األعمالإدارة  : )2005إدريس، �بت عبد الرمحن (.  1
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  The Formal Authority Theory الرمسية:نظرية السلطة  .1

ترى هذه النظرية أن السلطة اليت يتمتع �ا أي مدير تتوقف على املنصب الذي  

ما   ذاإف  يشغل املنصب،  هنيشغله داخل املنظمة. وهو يتمتع �ذه السلطة طاملا أ

فقد منصبه فقد معه السلطة. وهو ميارس السلطة �حلدود والشروط اليت تقررت 

  هلذه السلطة املرتبطة �ملنصب. 

الفرديني.   للمديرين  األساسية  االجتماعية  القوانني  من  السلطة  مفهوم  ويرتجم 

الر  السلطة  نظرية  واضعي  أغلب  وإن  الرمسية،  �لسلطة  يسمى  ما  ية مسوهذا 

ا على  القانونية  جليؤكدون  أن  وانب  وجيب  للسلطة،  اخلاصة كمصدر  للملكية 

القوانني   مجيع  يتضمن  حبيث  املصدر  اجليد  االجتماعي  التحليل  يوسع 

  . 1االجتماعية املرتبطة �ا 

  Acceptance Theory القبول:نظرية  .2

له    فإن العامل األساسي يف نظرية القبول هو أنه: «ال سلطة لرئيس ما مل يعرت 

ذا، فإن نظرية صحيحة للسلطة ال بد أن تتفق السلطة». وعلى ه   هاملرؤوس �ذ

�جلانبني  يتعلق  وهذا  املنظمة.  وحدات  يف  أساسي  بشكل  يصح  ما  مع 

  :2التاليني

قبل   .أ من  االتصال  قبول  يتمثل يف  الذي  الشخصي  املوضوعي  اجلانب 

  السلطة. 

  جانب اهلدف، صفة االتصال يف التأثري والقبول.   . ب

 
1  . Koontz, Harold, and Cyril O' Donnell (1972): Principles of Management,  op.cite, 

P. 58. 
2  . Davar, Rustom S. (1994): The Human Side of Management, Universal Book Stall, 

New Delhi, P. 27 
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  Competence Theory الكفاءة:ية ر ظن .3

الشخصية  املؤهالت  طريق  عن  األفراد  يف  تتولد  السلطة  أن  البعض  يعتقد 

Personal Qualities    الفنية الكفاءة   Technicalأو 

Competence    والكفاءة املؤهالت  هذه  أن  الواقع  ويف  �ا.  يتمتعون  اليت 

  .1تكون بتأثري القوة الكامنة يف شخصيتهم

   Delegation of authorityويض السلطة: فت. 10-3-4

ــلطة لشــــخص معـــــني ــلطة ختصـــــيص الســ ــويض الســ ــين تفــ ــن القيـــــام  يعــ ــتمكن مــ ليــ

ال ، لذلك فتفويض السلطة من املدير إىل املرؤوسني ضــرورة للتشــغيل الفعّــ بواجبات حمددة

اإلشــراف علــى خمتلــف أجــزاء للتنظــيم، ألن املــدير ال يســتطيع القيــام �ألعمــال بنفســه أو 

ــةملا ــح ال. 2نظمــــ ــة والالمركزيـــــــة 1، 10كل (شــــــ ويوضــــ ــات املركزيــــ ــني التنظيمــــ ) العالقـــــــة بــــ

  والتفويض.

  

  ) العالقة بني التنظيمات املركزية والالمركزية والتفويض1،   10الشكل (

عوامل مثل: منط التنظــيم املســتخدم، املســتوى وتتوقف عملية التفويض على عدة 

. وبصــفة عامــة ال بــد وض إلــيهمفه، كفاءة املسلوبأو ، منط املدير الذي تفوض إليه السلطة

   للمسؤولية.أن يسبق تفويض السلطة حتديد 

 
1 . Koontz, Harold, and Cyril O Donnell (1972) , op. cite , p. 60 
2  . Fulmer, Robert M. (1989): The New Management, (4th ed.), Macmillan Publishing 

Co., New York, p.120 
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  التفويض:أ. مبادئ 

  :1يبىن التفويض الفّعال على املبادئ الستة التالية

أي ال بــــد مــــن تعريــــف األفــــراد �ألهــــداف، وأمهيــــة األعمــــال  األهــــداف:حتديــــد  . 1

  ألدائها. املفوضة إليهم مع بيان اإلجراء الفّعال

أي جيــب أن حتــدد بوضــوح األعمــال الــيت ســيقوم �ــا  واملســؤولية:طة لحتديــد الســ  . 2

  املهام.واملوارد التنظيمية املوضوعة حتت تصرفهم إلجناز  األفراد،

فمطالبة األفــراد �جنــازات إضــافية لــيس كافيــاً حلفــز األفــراد علــى  املرؤوسني:حتفيز   . 3

الل بيــان أمهيتهـــا خــ حتفيــز األفــراد مــن  إلــيهم، وميكــنتقبــل إجنــاز املهــام املســندة 

  ورغبا�م.لنسبة ألهدافهم �

حيث تقتصر مهمــة املــدير علــى اإلرشــاد والتوجيــه  ككل:أن يتم التفويض للعمل   . 4

وعلـــــى أن يقـــــوم املرؤوســـــون �جنـــــاز  للمرؤوســـــني،وتقـــــدمي املســـــاعدة واملعلومـــــات 

  إليهم.األعمال املسندة 

ســلوب حتســني األداء أتــدريب وتعلــيم األفــراد علــى  ىلفاحلاجــة تــدعو إ التــدريب: . 5

لرؤســاء واملرؤوســني �ــدف اســتمرار االتصــال بيــنهم، و�ــذا الشــكل تــتم �لنســبة ل

  مشاكل.عملية التفويض بال 

جيب أال يضــيع الرؤســاء معظــم وقــتهم يف متابعــة كيفيــة  للرقابة:وضع نظام مالئم   . 6

د قــ وجود نظام رقــايب موثــوق بــه و  بللذلك فإن األمر يتط لألعمال.أداء األفراد  

ــون بشــــكل تقــــارير  ــبوعية.يكـ ــتم ختفــــيض الوقــــت املخصــــص  أسـ و�ــــذا الشــــكل يـ

  األدىن.لإلشراف إىل حده 

 
  . 440ص  ذكره،مرجع سبق  ،تنظيم وإدارة األعمال: ) 1992حنفي، عبد الغفار، عبد السالم أبو قحف (.  1
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  السلطة: ب. مزا� تفويض 

  اآليت:تتلخص مزا� تفويض السلطة يف 

التخلص من األعمال الروتينية بتفويضها إىل املســتو�ت التاليــة والتفــرغ للوظــائف  . 1

  ة.يساألسا

ومبـــا يتماشــى مــع ظـــروف  ،قــرارات بطريقــة أســرعليســاعد التفــويض علــى اختـــاذ ا . 2

  املوقف.

ــدريبهم علـــــى اختـــــاذ  . 3 ــهم وعمليـــــة تــ ــة لـــــدى املرؤوســـــني �نفســ ــد التفـــــويض الثقــ يولــ

 القرارات.

ومـــــن هنـــــا نالحـــــظ أنـــــه ال ميكـــــن تنظـــــيم اإلدارات وأقســـــامها يف املنظمـــــة بـــــدون 

ــذي يشــــري إىل ــدأ التفــــويض الـ ــتخدام مبـ ــن املــــدير إىل  اسـ ــع الســــلطة مـ ــرؤ دفـ ، وهــــذه سو املـ

  .1السلطة يرتتب عليها مسؤولية جيب أن حياسب عليها

  للسلطة:ج. العقبات اليت حتول دون التفويض الفّعال 

  :2ميكننا إرجاع هذه العقبات إىل عاملني أساسيني مها

ة دعــ قيامــه �لتفــويض ل قــد يــربر املــدير عــدم املــدير:الــرتدد يف التفــويض مــن قبــل  .1

رارات بنفســه يف خمتلــف �لســلطة واختــاذ القــ  ظ، أنــه يفضــل االحتفــاأســباب منهــا

ــديهم امل ــت لـ ــني ليسـ ــائل، أو أن املرؤوسـ ــة الســــلطةاملسـ ــام مبمارسـ ــى القيـ ــدرة علـ  قـ

وقــد  قة أن املدير ال يرغب يف التفــويضوهذه كلها أسباب أو مربرات ختفي حقي

ــدير يف املرؤوســـــني و  ــة املــ ــدم ثقــ ــبب لعــ ــود الســ ــا يعرضـــــه و خيعــ ــل ممــ ــن الفشــ ــه مــ فــ

 

1 .Dessler, Gary& Jean Philip (2008): Managing Now, op.cite,  p. 282  

  . 438 ص  ذكره،مرجع سبق ، تنظيم وإدارة األعمال :) 1992(عبد السالم أبو قحف د الغفار،  حنفي، عب.  2
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إذا مــا مت التفــويض وأجــاد املرؤوســون خوفه من فقدان النفــوذ والقــوة  وأللمساءلة  

ــدم معرفتــــه مبــــا جيــــب  ــك لعــــدم كفــــاءة املــــدير وعـ ــاز العمــــل. وقــــد يعــــود ذلـ يف إجنـ

فيمــا -يف عــدم كفــاءة املرؤوســني ويقــاس الــرتدد بــه.تفويضه، وما جيب االحتفــاظ 

ل الطويــل إذا جــ �نــه يكــون صــحيحاً يف األ ل القصريجاأليف  -إذا كان صحيحاً 

  اإلدارية.ت هلم الفرصة للتدريب على العملية ما أعطي

قــد يكــون عامــل اخلــوف مــن الفشــل أحــد  املســؤولية:تردد املفــوض إليــه يف حتمــل  .2

ــاذ  التفـــويض،أســـباب الـــرتدد يف قبـــول  و�لتـــايل يفضـــل املـــرؤوس قيـــام الـــرئيس �ختـ

شــل أو اخلطــأ إمــا لفا يلة لتجنــب املســاءلة ألنــه يرتتــب علــىوســ ك  القــرارات بنفســه

  العزل.جيه اللوم ولفت النظر أو النقد وإما تو 

وقــد يكــون الســبب عــدم وجــود حــافز أو مقابــل جمــٍز مقابــل العــبء أو املســؤولية 

فتفويض السلطة مرتبط مبقدار ما يسند من أعمال مما يتطلب بذل جهد أكرب   اإلضافية،

، وهــذا مــا يــدفع إىل الــرتدد يف يــةرتقال يف األجر أو املكافأة أواسب كز�دة منض  دون تفوي

  التفويض.قبول 

  د. إرشادات جلعل التفويض فّعال:

  :1جلعل عملية التفويض ال بد من اتباع اإلرشادات التالية

 إعطاء العمال احلرية يف تنفيذ مهامهم بطريقتهم اخلاصة. . 1

 يها للمهام املفّوضة.علق �سيس معايري أداء ونتائج متف . 2

 ور فّعال يف حتديد املهام وتنفيذها والتقدم حنوها.ام بدالقيعلى تشجيع العمال  . 3

 الثقة �لعمال من أجل إمتام مهامهم كلما أمكن ذلك. . 4

 
1 . Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management, op. cite , p. 207 
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شرح إمكانية تفسري املهام املفّوضة ألهداف املشروعات الكبــرية أو لألقســام أو  . 5

 حىت املنظمة.

 رية إلجناز املهام.رو لضإعطاء العمال السلطة ا . 6

املعلومــــات واألفــــراد واألقســــام الضــــرورية  ىل كامــــلول إلوصــــ الســــماح للعمــــال � . 7

 إلجناز املهام املفّوضة.

تقدمي التدريب واإلرشاد الضــروري للعمــال مــن أجــل إجنــاز املهــام املفّوضــة إلــيهم  . 8

 بشكل مرضي.

  مكان.اإلر حتديد املهام املفّوضة على أساس اهتمامات ومصاحل األفراد قد . 9

  Responsibility املسؤولية:. 10-4

  املسؤولية:  مفهوم. 10-4-1

ــددة ــي التعهــــد �جنــــاز األنشــــطة احملـ . أي أ�ــــا التــــزام العــــاملني �داء واجبــــا�م 1وهـ

فية كما هو منصوص يف األنظمة والقوانني وحماســبتهم علــى ذلــك يف حالــة اإلخــالل يالوظ 

ه ج أعمالــــ ، فكــــل فــــرد مســــؤول عــــن نتــــائتفــــوض الة . واملســــؤولي�2ــــذه الواجبــــات واملهــــام

  ، وتزداد درجة املسؤولية كلما اجتهنا حنو قمة اهلرم التنظيمي. ئه على عكس السلطةطاوأخ

 ويعــد جــوهر عمليــة التنظــيم حتقيــق التــوازن بــني كــل مــن الســلطة والقــوة مــن �حيــة

، وذلـــك يفـــة مــن وظـــائف املنظمــةنســـبة لكــل وظ وااللتـــزام مــن �حيـــة أخــرى �ل واملســؤولية

ــوازن التنظيمـــي�ـــ  ــة التـ ــه دف حتقيـــق حالـ ــذين العنصـــرين يرتتـــب عليـ ، وإن عـــدم تســـاوي هـ

 . 3وإعاقة املنظمة يف حتقيق أهدافها التنظيمية،حتد من الفاعلية  مساوئ

 
1 .Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management, op. cite , p. 199 

 . 38، ص  مرجع سبق ذكره،  التنظيم وإجراءات العمل): 2007( موسى لوزي،ال.  2
  . 29القاهرة، ص  يوليو، 20 – 9 ،الوظائف بر�مج إعداد اهلياكل التنظيمية وتوصيف  ): 2006املنظمة العربية للتنمية اإلدارية (.  3
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 Responsibility & Job: الــوظيفيتوصــيف الاملســؤولية و . 10-4-2

Description 

هــي حتديــد مســؤوليا�م عــن ه أنشــطة األفــراد داخــل املنظمــة إن أهــم طريقــة لتوجيــ 

األعمــال الــيت ينفــذو�ا، و�ــذا املعــىن فــإن املســؤولية هــي االلتــزام �داء األنشــطة املخصصــة 

لألفراد، إ�ا التزام مفرتض بذاته للتعامل مــع وظيفــة مــا �فضــل مــا ميكــن، ويكمــن مصــدر 

ــيما عنـــدما يقبـــل ال املســـؤولية ــام بيف الفـــرد، ال سـ ــه يوافـــق علـــى القيـ ــة فإنـ سلســـلة مـــن وظيفـ

الواجبات أو األنشطة املطلوبة ألدائها. ويعين فعل قبول الوظيفة أن الشخص ُملزم رئيسياً 

  �ن يرى أن أنشطة الوظيفة قد اكتملت.

وعلــى الــرغم مــن إمكانيــة التفــويض إىل موظــف آخــر، إال أن املــدير يعــد مســؤوًال 

الشــخص الــذي قــام لية يف الكثــري مــن األحيــان علــى عــن إكمــال أي مهمــة وتقــع املســؤو 

�لتفــويض، أو أن يــتم تقاســم هــذه املســؤولية مــا بــني املــدير واملوظــف. وهــذا يــدل علــى ان 

 حتديد املسؤولية يف غاية الصعوبة.

 Goldman Sachsاعتقــد الكثــريون أن تصــرفات شــركة  :فعلــى ســبيل املثــال

الل القــول �ن ملاليــة األخــرية يف أمريكــا مــن خــ االستثمارية قد ساعدت يف �جــيج األزمــة ا

هذه املمارسات شائعة االستخدام يف صناعة االستثمار. وقد دافع املديرون التنفيذيون يف 

الشركة عن ممارسا�م لبيع استثمار ألحد العمالء بقوة، يف حني راهن البعض اآلخر على 

  .1ما تنخفض قيمة االستثمارأن االستثمار سوف يتعثر، ومن مث فإنه سيحقق رحباً عند

ــها وبعـــــ  د قيـــــام جلنـــــة خاصـــــة �لتحقيـــــق �بعـــــة �لـــــس الشـــــيوخ األمريكـــــي وقياســـ

ــا تكـــون قـــد  �ســـتجواب دام ملـــدة ســـت ســـاعات اعـــرتف مســـؤول تنفيـــذي �ن شـــركته رمبـ

 
1 . Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management, op. cite , p. 199 
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حتملت بعــض املســؤولية عــن األزمــة االقتصــادية. وهــذا يــدل علــى أن املســؤولني التنفيــذيني 

شــركة، فــإن مــوظفي الشــركة الــذين وا بعــض املســؤولية عــن تصــرفات اليف الشــركة قــد حتملــ 

  قاموا مبعاجلة هذه املعامالت للمستثمرين يتحملون بعض املسؤولية أيضاً.

ــان رمســــي  ــة يف بيـ ــل املنظمـ ــرد داخـ ــة للفـ ــطة الوظيفيـ ــيص األنشـ ــتم تلخـ ــا يـ ــادة مـ وعـ

ــيت جيـــب أن يؤد ــددة الـ ــطة احملـ ــة �ألنشـ ــو قائمـ ــوظيفي، وهـ ــرد يســـمى الوصـــف الـ ــا أي فـ يهـ

ــد ظ توصــــيف الــــو يشــــغل أي وظيفــــة، فال يفي غــــري الواضــــح ميكــــن أن يُربــــك املــــوظفني، وقــ

لوظائفهم. ويف املقابل يساعد التوصيف الوظيفي الواضح املــوظفني يف  يتسبب يف فقدا�م

  يف وظائفهم من خالل تركيز جهودهم على القضا� املهمة لعملهم. حتقيق النجاح

ــكل  ــميم الوصـــف بشـ ــلوعنـــد تصـ ــائف بنقـ ــاف الوظـ ــحيح، تقـــوم أوصـ ــوى  صـ حمتـ

الوظيفــة إىل املــوظفني، ومــن مث حتديــد مســتو�ت األداء الــيت جيــب علــى املــوظفني احلفــاظ 

  عليها واليت جيب على املوظفني اتباعها ملساعدة املنظمة يف حتقيق أهدافها.

ــام  ــة مــــن قبــــل اإلدارة لتعزيــــز حتقيــــق أهــــداف نظــ ويــــتم تفــــويض األنشــــطة الوظيفيــ

ــة لتحقيــــق هــــذه  دارة، حيــــث تقــــوم اإلدارة بتحليــــلاإل أهــــدافها وحتديــــد الواجبــــات الالزمــ

  األهداف. وحتدد اسرتاتيجية التنظيم السليمة أنشطة عمل حمددة لكل فرد يف املنظمة.

الوظــائف الفرديــة. ومــع تغــري األهــداف داخــل النظــام اإلداري ســيتم تغيــري أنشــطة 

ــة املتعلقـــة � ــيم أنشـــطة الوظـــائفوتشـــمل ا�ـــاالت الثالثـ ــؤولية: تقسـ ــطة ملسـ ، توضـــيح أنشـ

  الوظائف للمديرين، ومسؤوليات املديرين.

 Dividing Job Activitiesتقسيم أنشطة الوظائف:  .10-4-3

من الواضح أن شخصاً واحداً ال ميكن أن يكون مسؤوًال عن أداء مجيع األنشطة 

ألشــخاص يعملــون يف نظــام إداري اليت جيب أن تتم داخل املنظمــة، نظــراً ألن الكثــري مــن ا
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لــذا  األفــراد.عني، فإن التنظيم ينطوي �لضرورة على تقسيم أنشــطة العمــل بــني عــدد مــن م

ال بد من دراسة طرق توزيع أنشطة الوظائف داخل املنظمة، ومن أهم هذه الطــرق طريقــة 

الطريقــة  مبثابــةتعــد الــيت  Functional Similarity Method التشــابه الــوظيفي

. وتقرتح هذه الطريقة أنــه جيــب علــى اإلدارة أن تتخــذ ساسية لتقسيم األنشطة الوظيفيةاأل

  أريع خطوات أساسية مرتابطة لتقسيم األنشطة وفق التسلسل التايل:

 دراسة أهداف النظام اإلداري.  .أ

حتديــــــد األنشــــــطة املناســــــبة الــــــيت جيــــــب القيــــــام �ــــــا للوصــــــول إىل تلــــــك   . ب

 األهداف.

 خالل جتميع أنشطة مماثلة.تصميم وظائف حمددة من   . ج

 أفراد معينني ألداء تلك الوظائف. ختصيص  . د

  التشابه الوظيفي واملسؤولية:

  :1إلكمال طريقة التشابه الوظيفي جيب التأكيد على القضا� الثالثة التالية

 Overlapping Responsibilityجتنــب املســؤولية املتداخلــة   .أ

ــام النشـــاط الـــوظيفي، حيـــث يشـــري ا ــاء أقسـ لتـــداخل إىل وجـــود عنـــد إنشـ

ؤوًال عن نفس النشاط، يف حــني جيــب أن يكــون هنــاك أكثر من فرد مس

عــن إكمالــه، فوجــود أكثــر مــن شــخص يســبب تــداخل شخصــاً واحــداً 

كــون النتيجــة التعــارض وعالقــات العمــل الرديئــة ممــا يعرقــل ت، و املســؤولية

 واألنشطة. اماجناز امله

 
1 . Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management, op. cite , p. 200 
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حيـــث توجـــد  Responsibility Gapجتنـــب فجـــوة املســـؤولية:   . ب

تم تضمني بعض املهــام يف منطقــة املســؤولية ألي هذه الفجوة عندما ال ي

فــرد مــن أفــراد املنظمــة، ففــي هــذه احلالــة ال يلــزم أي فــرد داخــل املنظمــة 

 �لقيام ببعض األنشطة الضرورية.

جتنــــب خلــــق وإنشــــاء أنشــــطة مهمــــة إلجنــــاز املهــــام الــــيت ال تعــــزز حتقيــــق   . ج

ك األنشــطة راد املنظمة االلتزام بتنفيــذ تلــ األهداف، إذ يقع على عاتق أف

 اليت تؤدي لتحقيق األهداف التنظيمية فقط.

وينــتج عــن عــدم وجــود مســـؤوليات واضــحة مرتبطــة �ألهــداف تقــويض الكفـــاءة 

والفاعلية التنظيمية. وعند توزيع املسؤوليات الوظيفية بشكل غري مناسب ســتعاين املنظمــة 

ــن وجــــود ثغــــرات وفجــــوات يف املســــؤول ــداخلها. وهــــذه الفجــــوات ســــترت مـ ك آ�رهــــا يات وتـ

�لطبع على جودة املنتجــات، ومــن أهــم نتــائج عــدم �كــد األفــراد مــن مســؤوليا�م املتعلقــة 

  مبهامهم ما يلي:

�ديـــة املهمـــة مـــن قبـــل فـــردين أو أكثـــر ممـــا يـــؤثر علـــى النتـــائج املرجـــوة مـــن جـــودة  . 1

 املنتج.

إىل تكرار وضياع اجلهود يؤدي  داء الوظيفة من قبل أي موظف، وهذا ماأميكن   . 2

ا يثبط معنو�ت األفراد، ويقلل كل منهم من قيمة عمل اآلخر، مما يؤدي إىل مم

 اخنفاض يف جودة املنتجات أيضاً.

قــد ال يــتم �ديـــة الوظيفــة مــن قبـــل أي فــرد مــن األفـــراد، خصوصــاً أولئــك الـــذين  . 3

 يفرتض أن يقوموا �ا.
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ــاً مثينــاً يف ال . 4 ختلفــة ألداء تفــاوض علــى اجلوانــب واملراحــل املقــد يقضــي األفــراد وقت

املهمة من أجل ربطها مبســؤوليا�م الوظيفيــة، �ــدف ختفــيض االزدواجيــة وتــاليف 

فجــوات املســؤولية. و�لــرغم مــن أن ذلــك قــد يســتغرق وقتــاً طــويًال، إال أن ذلــك 

 يعد يف الواقع اخليار األفضل من أجل حتسني جودة املنتجات.

  ن اإلنتاجية واجلودة.لسابقة تؤثر بشكل سليب على كل مإن مجيع النتائج ا

  توضيح األنشطة الوظيفية للمديرين:. 10-4-4

يعد توضيح األنشطة الوظيفيــة للمــديرين أكثــر أمهيــة مــن تقســيم أنشــطة الوظــائف 

لألفــراد الــذين ال يشــغلوا مناصــب إداريــة. فاملــديرون يــؤثرون علــى أجــزاء كبــرية مــن املــوارد 

تــؤثر فجــوات املســؤولية �ثــرياً   :ى ســبيل املثــالاإلداري املطبق يف املنظمة. فعلداخل النظام 

  ر �ملديرين مقارنة بغريهم من غري املديرين.ألمكبرياً على النظام اإلداري عندما يتعلق ا

إن العمليات املستخدمة يف توضيح أنشطة الوظائف اإلدارية متكن كل مدير مــن 

املنــتظم للوظيفــة اإلداريــة ف مالئــه ومرؤوســيه يف حتقيــق الوصــ املشاركة بفعالية مع رؤسائه وز 

الــيت يتعــني القيــام �ــا، ومــن مث توضــيح الــدور الــذي يلعبــه كــل مــدير يف عالقتــه مبجموعــة 

  العمل اخلاصة به ضمن املنظمة.

إن الغــرض األساســي هلــذا التفاعــل هــو إزالــة التــداخل أو الثغــرات يف املســؤوليات 

ها الــيت تــؤدي إىل حتقيــق أهــداف طتاملــديرون بتأديــة وظــائفهم وأنشــ اإلداريــة، وضــمان قيــام 

النظــام اإلداري. و�لــرغم مــن اســتخدام هــذه العمليــة يف توضــيح أنشــطة املــديرين، إال أ�ــا 

  تفيد أيضاً يف توضيح مسؤوليات األفراد من غري املديرين.
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ــــــة: . 10-4-5 ــــ ــــــؤولية اإلداريــــ ــــ ـــــل املســــ ــــ  Managementدليــــ

Responsibility Guide  

ارية اإلدارة يف وصف عالقات املســؤوليات املختلفــة ديساعد دليل املسؤوليات اإل

ــتم تلخــــيص كيفيــــة ارتبــــاط مســــؤوليات املــــديرين املتنــــوعني  املوجــــودة يف املنظمــــة، حيــــث يــ

  ) عالقات املسؤولية السبع بني املديرين. 2، 10ببعضهم البعض. ويوضح اجلدول (

  الوصف  نوع املسؤولية 

 Generalالعامة  املسؤولية . 1

Responsibility  

الفـــرد الـــذي يرشـــد تنفيـــذ الوظيفـــة ويوجههــــا مـــن خـــالل الفـــرد الـــذي يقبـــل مســــؤولية 

  التشغيل

 Operatingمسؤولية التشغيل   . 2

Responsibility  

  الشخص املسؤول مباشرة عن تنفيذ الوظيفة

 Specificاملسؤولية احملددة  . 3

Responsibility  

  زء حمدد أو حمدود من الوظيفةالفرد املسؤول عن تنفيذ ج

 Must Beن جيب استشارته م . 4

Consulted  

الفــرد الــذي تتــأثر وظيفتــه بقــرار ويتعــني اســتدعاؤه لتقــدمي املشــورة لــربط املعلومــات قبــل 

  اختاذ أي قرار أو املوافقة عليه. وهذا الفرد ال يتخذ قرار أو املوافقة عليه

 May Beمن ميكن استشارته  . 5

Consulted  

ومــات أو تقــدمي املشــورة أو توصــيات معينــة قبــل علالذي ميكــن اســتدعاؤه لــربط امل  الفرد

  اختاذ أي إجراء

 Must Beالذي جيب إخطاره   . 6

Notified  

  الفرد الذي جيب إخطاره �ي إجراء مت اختاذه

 Mustالذي جيب موافقته  . 7

approve  

) الــذي يتعــني عليــه الفــرد (خبــالف األفــراد الــذين يتحملــون املســؤولية العامــة والتشــغيلية

  القرار أو رفضه  لىاملوافقة ع

  ) عالقات املسؤولية السبع بني املديرين 2،  10اجلدول (

  Responsible Managersاملديرون املسؤولون:  . 6- 10-4

ــيهم  ــاموا �ألنشــــطة الــــيت جيــــب علــ ميكــــن وصــــف املــــديرون ��ــــم مســــؤولون إذا قــ

شــرطاً أساســياً  ني. ويعــد وجــود املــديرين املســؤولأداءها، فهم األكثر �ثرياً من غــري املــديرين
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لنجاح النظام اإلداري املطبق يف املنظمة. وجيب على كبار املسؤولني التنفيذيني أن يقدروا 

ــل  ــراد اآلخـــرين داخـ ــددي مـــن األفـ ــه العـ ــؤول يوجـ ــؤولة، ألن املـــدير املسـ ســـلوك اإلدارة املسـ

  املنظمة من أجل أداء واجبا�م بشكل مناسب.

ها املدير من خالل تقييم األبعاد الرئيســة ملديد درجة املسؤولية اليت يتحوميكن حت

  ).3،  10لسلوك املدير املسؤول املوضحة �جلدول (

االجتاه حنو املوظفني 

  والتواصل معهم

  السلوك مع ا�موعات   السلوك حنو اإلدارة العليا 

  األخرى

االجتاهات والقيم  

  الشخصية 

  املديرون مسؤولون عن:

ـــول .1 ـــة  حتـ ـــؤولية الكاملـ املسـ

العمـــــــل ت عـــــــن جمموعـــــــا

 اخلاصة �م

 ثناء املرؤوسني والثقة �م .2

التقـــــــرب مـــــــن املرؤوســـــــني  .3

وتوضيح أنشطة وظائفهم 

 وحل مشكال�م

ـــراءات  .4 ـــاذ اإلجــــــــــــــــــ اختــــــــــــــــــ

ـــى  ـــاظ علـ ـــرورية للحفـ الضـ

اإلنتاجية وإجراءات إ�اء 

ـــزم  ــعيف إذا لـــ األداء الضــــ

  األمر

  املديرون مسؤولون عن:

اء تقبل النقد عن األخطــ  .1

ـــن  ـــا�م مـــ ـــة جمموعـــ ومحايـــ

 لزائدا النقد

ــــــــن أن  .2 ــــــــد مـــــــــــــــــ التأكـــــــــــــــــ

جمموعـــا�م تلـــيب توقعـــات 

  اإلدارة العليا

  املديرون مسؤولون عن:

التأكــــد مــــن إغــــالق أي  .1

فجـــــوات بـــــني وظـــــائفهم 

وتلــك الوظــائف اخلاصــة 

يرين اآلخــــــــــــــــرين �ملــــــــــــــــد

  بشكل آمن

  املديرون مسؤولون عن:

ـــات  .1 حتديــــد القــــيم واالجتاهـ

 الشخصية مع ا�موعة

ــــــــداف و  .2 ــــــــع األهـــــــــــــــــ ضـــــــــــــــــ

ــ   اتالشخصـــــية قبـــــل الرغبـــ

 الشخصية

أداء املهــــــــام الــــــــيت ال يــــــــتم  .3

ـــا  ـــا، ولكنهـــ املكافــــــأة عليهـــ

ـــني أو  ـــاعد املرؤوســـــــــــ تســـــــــــ

 املنظمة أو كليهما

احلفاظ على موارد املنظمة   .4

كما لو كانت هــذه املــوارد 

  خاصة �م

  ) األبعاد الرئيسية لسلوك اإلدارة املسؤولة3،  10اجلدول (

  Accountabilityاسبة): (احمل املساءلة. 10-5

ــدل ــيت يتحمـــــل مبوجبهـــــا األفـــــراد املســـــؤولية أو ا تــ ملســـــاءلة علـــــى فلســـــفة اإلدارة الــ

املساءلة عن مدى استخدام سلطتهم والوفاء مبسؤوليا�م عن أداء األنشطة احملددة مسبقاً 

  هلم.
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بقاً، مســ  وينطوي مفهوم املساءلة على أنه إذا مل يقم الفرد �داء أنشطته احملددة له

لنظــام العقــو�ت املطبــق يف املنظمــة. واألفــراد الــذين ال يــؤدون  اً فإنــه جيــب أن يُعاقــب وفقــ 

أداء جيــــداً يعملــــون ملــــدى طويلــــة يف املنظمــــة ويعــــين مفهــــوم املســــاءلة أيضــــاً أن نوعــــاً مــــن 

املكافأة ميكن تطبيقه إذا مت تنفيذ األنشطة احملددة مســبقاً بشــكل جيــد، وهــي مهمــة جــداً 

 ة.جناح إدارة املعرفة يف املنظمجل من أ

ي ، وهــ م العالقــة بــني الســلطة واملســؤوليةهي اآللية اليت تنظ املساءلةأن وهذا يعين 

ــائج أداء عـــالٍ  ــا هـــو التـــزام بتحقيـــق نتـ ــائج الفعليـــة الـــيت حتققـــت مبقـــدار أقـــل ممـ ــر النتـ ، وتربيـ

  . 1متوقع

ــا ســــــبق نســــــتطيع  ــات التنظيميــــــة املتمث القــــــول،ممـــ بتعــــــابري الســــــلطة لــــــة �ن العالقـــ

ونطــاق اإلشــراف هـــي الــيت توضــح طريقــة وأســلوب ســـري  الالمركزيــة،و زيــة ركواملســؤولية وامل

ــةلـــذا فهـــي تـــرتك آ�راً هامـــة جـــداً علـــى الفاعليـــة  املنظمـــات،يف  وتـــدفق األعمـــال  التنظيميـ

 تتطلب توجيه األنظار هلا ودراستها بشيء من التفصيل.

  عاشرلاأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال   سؤال الرقم 

     تشري املركزية إىل تركز سلطة اختاذ القرارات يف نقطة واحدة يف املنظمة   . 1

     من مزا� املركزية فقدان السرية يف العمل   . 2

     ترتبط الالمركزية بتفويض السلطة    . 3

     كلما زاد التفويض قلت درجة الالمركزية    . 4

     عون مباشرة ملشرف واحد ضاإلشراف هو عدد املرؤوسني الذين خينطاق    . 5

     تزداد العالقات احملتملة بني املدير واملرؤوسني بز�دة عدد املرؤوسني    . 6

 
  . 458مرجع سبق ذكره ، ص  ،  اإلدارة:  )2002طارق ( طه،.  1
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     السلطة هي احلق الشرعي يف إصدار األوامر    . 7

     السلطة التنفيذية هي حق بعض األفراد يف تقدمي توصيات ومقرتحات    . 8

     السلطة حتديد األهداف  تفويض من مبادئ   . 9

     ية هي التعهد �جناز األنشطة احملددة ول املسؤ    .10

     املسؤولية تفوض أما السلطة ال تفوض   .11

     ال يوجد عالقة بني املسؤولية والتوصيف الوظيفي    .12

      من النقاط اليت تعزز العالقة بني التشابه الوظيفي واملسؤولية جتنب فجوة املسؤولية    .13

     ات املسؤوليات املختلفة قيل املسؤوليات اإلدارية يف وصف عالاعد دليس   .14

     ترتبط املساءلة بفلسفة اإلدارة املطبقة يف املنظمة    .15

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

  من مزا� املركزية التايل �ستثناء: . 1

A.  حتسني إدارة العمل  

B.  صصية الفصل بني الوظائف املكتبية والوظائف التخ  

C. قليل التكاليف ت  

D.  عملال منع االزدواجية يف  

  من أسباب معارضة الالمركزية: . 2

A.  التكلفة املرتفعة  

B. ضعف مستوى األفراد  

C.  صعوبة جتميع األوراق واملستندات  

D . كل ما سبق  

  يف أي حالة من احلاالت التالية يتم اللجوء إىل الالمركزية: . 3

A.  البُعد اجلغرايف لفروع املنظمة وأقسامها  

B. ءات الالزمة الختاذ القرار الكفا توافر  

C. اختاذ القرار يف  السرعة   

D . كل ما سبق  

  من حمددات الالمركزية التايل �ستثناء: . 4

A. الثقافة التنظيمية  

B.  حجم املنظمة  

C.  ا�ال الوظائفي  

D.  فلسفة اإلدارة العليا  

  من العوامل اليت تزيد نطاق اإلشراف التايل �ستثناء: . 5

A. الوظائف املتشا�ة  

B. لمرؤوسني عقدة لاملهام امل  

C.  بعض القرب املرؤوسني من بعضهم  

D.  قلة الوقت الذي يقضيه املدير يف التخطيط  

  السلطة هي: .6

A. احلق يف إصدار األوامر  

B. القوة على إجبار اآلخرين على تنفيذها  

C.  قوة اختاذ القرارات يف املنظمة  

D . كل ما سبق  

  أي نوع من أنواع السلطة ميثل خط السلطة:. 7

A.  السلطة التنفيذية  

B. االستشارية لسلطة ا  

C.  السلطة الوظائفية  

D. سبق ا كل م  

أي نظرية من نظر�ت السلطة تتوقف على املنصب الذي  . 8

  يشغله املدير يف املنظمة: 

A.  الكفاءة  

B. القبول  

C.  السلطة الرمسية  

D.  كل ما سبق  

  لوظيفي: ا لتايل يعد من خطوات طريقة التشابهي من اأ. 10  السلطة: من مبادئ تفويض . 9
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A.  حتديد األهداف  

B.  حتفيز املرؤوسني  

C.  وضع نظام مالئم للرقابة  

D . كل ما سبق  

A. دراسة أهداف النظام اإلداري  

B.  حتديد األنشطة املناسبة  

C.   تصميم وظائف حمددة من خالل جتميع أنشطة

  مماثلة

D . كل ما سبق  

  الشخص املسؤول مباشرة عن تنفيذ الوظيفة يكون أمام: . 11

A.  املسؤولية العامة  

B.  مسؤولية التشغيل  

C. ةاملسؤولية احملدد  

D. ا سبق كل م  

  تبىن املساءلة على :.  12

A. ة اإلدارة يف املنظمة سففل  

B. نظام التحفيز  

C. نظام االتصاالت  

D.  كل ما سبق  

    مقالية:  ) أسئلة 3

  اشرح مفهوم املركزية وحتدث عن مزا�ها وعيو�ا؟  :)1السؤال (

  عّرف الالمركزية وحتدث عن قواعدها األساسية؟ ): 2السؤال (

  ل أسلوب املركزية والالمركزية؟ل تفضيحتدث عن عوام): 3السؤال (

  عّرف نطاق اإلشراف وحتدث عن العوامل املؤثرة فيه؟ ): 4ال (سؤ ال

  �قش معادلة جريكو�س يف حتديد نطاق اإلشراف؟ ): 5السؤال (

  عّرف السلطة واشرح أنواعها؟): 6السؤال (

  حتدث عن نظر�ت السلطة؟): 7السؤال (

  واشرح مبادئه؟ لسلطة �قش مفهوم تفويض ا): 8السؤال (

  ؟العقبات اليت حتول دون التفويض الفّعال للسلطة� تفويض السلطة و زااشرح م ):9السؤال (

  ؟عّرف املسؤولية ):10السؤال (

  ادرس العالقة بني املسؤولية والتوصيف الوظيفي؟ ):11السؤال (

  �قش فكرة تقسيم أنشطة الوظائف؟  ):12السؤال (

  ح األنشطة الوظيفية للمديرين؟ ة توضياشرح كيفي ):13السؤال (

  �قش دليل املسؤولية اإلدارية وأبعاده؟ ):14ل (ؤاالس

  اشرح فكرة املديرون املسؤولون؟ ):15السؤال (

  �قش فكرة املساءلة؟  ):16السؤال (
  

  :) قضا� إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب4

اإلنتا املنظمات  أنواع  إحدى  أواخرت  التنظيمياخلدمية وادرس    جية  �حية ة  العالقات  فيها من 

 املركزية والالمركزية، ونطاق اإلشراف، والسلطة واملسؤولية، ونظام املساءلة؟
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 احلادي عشر: أساسيات القيادة اإلداريةالفصل  

Chapter (11): Fundamentals of Managerial Leadership  
  تعريف القيادة .1- 11

  القادة مقابل املديرون . 2- 11

  . مصادر قوة القائد 3- 11

  . النظر�ت املبكرة للقيادة4- 11

  . السمات القيادية4-1- 11

  . سلوكيات القيادة4-2- 11

  راسة جامعة أيوا. د1- 4-2- 11

  . دراسات والية أوهايو 2- 4-2- 11

  ميشغان . دراسات جامعة  3- 4-2- 11

  . الشبكة اإلدارية 4- 4-2- 11

  . النظر�ت املوقفية للقيادة 5- 11

  . منوذج فيدلر 5-1- 11

  ي وبالنشارد س. نظرية هري 5-2- 11

  اهلدف  -. نظرية مسار5-3- 11

  . النظر�ت املعاصرة للقيادة 6- 11

  بني الرئيس واملرؤوس لد. التبا6-1- 11

  . القيادة التبادلية والتحويلية 6-2- 11

  ذات الرؤية -. القيادة الكارزماتية6-3- 11

  . القيادة األصيلة 6-4- 11

  . القيادة اخلادمة 6-5- 11

  . املسائل القيادية يف القرن احلادي والعشرين7- 11

  . تطوير الثقة 7-1- 11

  . متكني العمال7-2- 11

  الثقافات . القيادة عرب7-3- 11
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  . النساء كقيادات إدارية 8- 11

  احلادي عشر أسئلة واختبارات الفصل 

  خرجات واألهداف التعليمية: امل

 توضيح مفهوم القيادة والفرق بني القادة واملديرون  . 1

 معرفة مصادر قوة القائد . 2

 شبكة اإلدارية)لا ،ميشغان، جامعة أيوا، والية أوهايو، جامعة (السماتبكرة للقيادة التعرف على النظر�ت امل  . 3

 اهلدف) –التعرف على النظر�ت املوقفية للقيادة (منوذج فيدلر، هريسي وبالنشارد، مسار  . 4

 ، التبادلية والتحويلية، الكارزماتية، األصيلة، اخلادمة)التبادل(للقيادة التعرف على النظر�ت املعاصرة   . 5

 مناقشة املسائل القيادية يف القرن احلادي والعشرين  . 6

 ة النساء كقيادات إدارية ر كف مناقشة . 7

    ملخص الفصل:

تعريف القيادة، والفرق بني القادة مقابل املديرون، ومصادر قوة القائد، والنظر�ت املبكرة للقيادة كنظرية    يتناول هذا الفصل

مجعة   دراسات  أوهايو،  والية  دراسات  أيوا،  جامعة  (دراسات  القيادة  وسلوكيات  القيادية،  ا ميشغانالسمات  اإلدارية)بك شل،    ،ة 

مسار نظرية  فيدلر، نظرية هريسي وبالنشارد،  (منوذج  للقيادة  املوقفية  الرئيس    -والنظر�ت  بني  (التبادل  املعاصرة  والنظر�ت  اهلدف)، 

ادمة)، �إلضافة خل ا  ذات الرؤية، القيادة األصيلة، القيادة األخالقية، القيادة  -واملرؤوس، القيادة التبادلية والتحويلية، القيادة الكارزماتية

ا  الثقافات، وأخرياً  العمال، والقيادة عرب  الثقة، ومتكني  القرن احلادي والعشرين املتمثلة يف تطوير  القيادية يف  املسائل  لنساء  إىل مناقشة 

  كقيادات إدارية. 

  كلمات مفتاحية: 

السمات، سلوكيات وا، دراسة والية أوهايو، دراسة جامعة أي  ةالقيادة، دراسة جامع   القيادة، قوة القائد، النظر�ت املبكرة، 

  اهلدف، التبادل بني الرئيس واملرؤوس   -، الشبكة اإلدارية، النظرية املوقفية، منوذج فيدلر، هريسي وبالنشارد، مسارميشغان

الكارزماتية والتحويلية،  اخلادمة،    -التبادلية  القيادة  األخالقية،  القيادة  األصيلة،  القيادة  الرؤية،  متكني  الر  ويطتذات  ثقة، 

  العمال، القيادة عري الثقافات، القيادة النسائية. 

Leadership, Leader Power, Early Theories, Traits, Leadership Behaviors, 
University of Iowa Study, Ohio State Study, University of Michigan Study, 
Managerial Grid, Contingency Theory, Fielder's Model, Hersey & Blanchard, 
Path- Goal, Leader- Member Exchange, Transactional & Transformational, 
Charismatic- Visionary, Authentic Leadership, Ethical Leadership, Servant 
Leadership, Developing Trust, Empowerment, Leading across Cultures, Women's 
Leadership. 
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، ال بد لنا من النظر أوالً يف معىن القيادة  قبل أن نفحص كيفية صناعة القائد الفّعال

Leadership   لكن القدمية،  العصور  منذ  والفالسفة  املؤرخني  اهتمام  حمط  كونه كان 

ملصطلح  التعاريف  مئات  العلماء  قدم  حيث  العشرين،  القرن  يف  بدأت  العلمية  الدراسات 

الظواه فهي إحدى  معقدة وحمّرية إىل القيادة،  األكثر مالحظة واألقل فهماً كو�ا مشكلة  ر 

حد كبري ألن طبيعتها معقدة، فهي ليست جمرد اسطورة رومانسية. وسنوضح يف هذا الفصل  

ونظر�ت   مناذج  أهم  عرض  جانب  إىل  واملدير،  القائد  بني  والفرق  وطبيعتها  القيادة  ماهية 

  ورة النظر يف النساء كقيادات إدارية أيضاً. القيادة وأمناطها ونتائج تطبيقها، مع ضر 

 The Definition of Leadershipالقيادة:  تعريف . 11-1

أ�ا:"   على  القيادة  الذين  تعّرف  (املرؤوسني)  وأتباعهم  القادة  بني  �ثري  عالقة 

املشرتكة أهدافهم  تعكس  حقيقية  ونتائج  بتغيريات  القيام  الشكل  .1" يعتزمون  ويلخص 

األساسية لتعريف القيادة كو�ا تنطوي على التأثري، وحتدث بني األفراد    ) العناصر1،  11(

  حيث يرغبون �حداث تغيريات كبرية تعكس األهداف اليت يتقامسها القادة واألتباع. 

  
  ) العناصر األساسية للقيادة 1، 11الشكل (

و  االجتاهات  متعدد  وأنه  سلبية،  ليست  األفراد  بني  العالقة  أن  التأثري  غري  ويعين 

 
1  . Daft, Richard L. (2008): The Leadership Experience, (4th ed.), Thomson, South- 

Western, p.4 
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املثال سبيل  فعلى  السهولة    :قسري.  من  الشمالية  أمريكا  يف  األساسية  الثقافية  القيم  جتعل 

مبكان التفكري يف القيادة كشيء يفعله القائد جتاه أتباعه. ومع ذلك، فإن القيادة متبادلة ففي  

م  هاملرؤوسني يؤثرون على رؤسائهم، ف كما أن  معظم املنظمات يؤثر الرؤساء على املرؤوسني،  

يريدون إحداث تغيريات جوهرية يف عالقتهم، لذا فإن القيادة تتضمن إحداث التغيري وليس  

الراهن. الوضع  على  قبل    احلفاظ  من  املطلوبة  التغيريات  إمالء  يتم  ال  ذلك،  إىل  �إلضافة 

  القادة، ولكنها تعكس األغراض اليت يشاركها القادة واألتباع. 

التغيري يف   ذلك، يكمن  من  وهو  حتو�لرغم  الطرفني،  يريده كال  الذي  اهلدف  قيق 

إذاً  األفضل.  النتيجة  حتقيق  إىل  للوصول  حتقيقه  مرغوب  يف   :هدف  املهم  اجلانب  يتمثل 

القيادة يف التأثري على اآلخرين لالتفاق حول رؤية مشرتكة، و�لتايل تنطوي القيادة على �ثري  

  األفراد إلحداث التغيري حنو مستقبل مرغوب به. 

نشاط إنساين يتميز عن أنشطة التخطيط والعمل الورقي.    :ة �ذا املعىن هي ادوالقي

ومبا ا�ا تنطوي على أفراد، فيجب أن يكون هناك أتباع حيث ميكن ألي فرد ميارس مهنة أن 

، ولكنه ال يكون قائداً طاملا أن عمله ال ينطوي على أتباع، فهم يؤدي عمله بكفاءة وجناح

ة القيادية، قد يكون القادة أنفسهم أتباع يف بعض األحيان، السيما  مليجزءاً ال يتجزأ من الع

وأن القيادة تنطوي على التغيري، حيث يتحمل كل فرد املسؤولية الشخصية لتحقيق املستقبل 

  املنشود. 

 Leaders Versus Managers. القادة مقابل املديرون:  11-2

كما هو موضح   Warren Bennisإن الفرق األساسي بني القائد واملدير برأي  

  . 1) الذي يوضح الفرق بني القائد واملدير2، 11( الشكل يف 

فالقادة يهتمون بتنفيذ الشيء الصحيح، يف حني يهتم املدير بتنفيذ األشياء بشكل  
 

1  . Bennis, Warren (1989): Why Leaders Can't lead, Training and Development Journal, 
Vol.43, No.4, April, pp.35-39 
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املديرون  يطرح  بينما  نفعل؟،  أن  ماذا جيب  التايل:  السؤال  يطرحون  القادة  أن  أي  صحيح، 

  أفضل؟ ا جيب علينا القيام به بشكل مل، التساؤل: كيف ميكننا أن نفع

  

  ) الفرق بني القائد واملدير 2، 11(الشكل 

اإلنتاجية   على  املديرون  يركز  بينما  واألهداف،  والرسالة  الرؤية  على  القادة  ويركز 

القادة إىل   الراهن، يف حني ينظر  الوضع  املديرون أنفسهم كمحافظني على  والكفاءة. ويرى 

�م يشجعون اإلبداع واملخاطرة.  أمعارضني للوضع الراهن، حيث  و ري  أنفسهم كمروجني للتغي

األموال وأغلقت بعض متاجرها، وذلك   McDonald'sخسرت شركة  :فعلى سبيل املثال

�دف جعل خدما�ا أسرع وأكثر ودية وصحة ومذاق، غلى جانب الرتكيز على اجلودة بدًال  

مليون عميل يف اليوم.    3.4ء بنسبة  عمالمن النمو السريع، وهذا ما سبب ز�دة يف عدد ال

التنفيذي للشركة وهو   املدير  غري راٍض    Jim Skinnerو�لرغم من هذا النجاح، إال أن 

عن الوضع الراهن، حني قال ��م غري راضني، حيث أن هناك الكثري من األعمال اليت جيب  

  . 1القيام �ا 

ال األجل  إىل  ينظرون  املديرون  أن  هو  اآلخر  إىل قصريوالفرق  القادة  ينظر  بينما   ،

املثال  سبيل  فعلى  الطويل.  التنفيذي    :األجل  املدير  لشركة    Charles Princeنقل 

Citigroup    وعمليات السريع  �لنمو  املرتبطة  األجل  قصرية  األهداف  من  الشركة  تركيز 

 
1  . Williams, Chuck (2009): Management, (5th  ed.), South – Western, Cengage Learning, 

Australia, p. 513 
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قابة  ر والاالستحواذ واألر�ح السريعة إىل األهداف طويلة األجل املتعلقة بتحسني األخالقيات  

للتكنولوجيا، فال ميكن ألي شركة  القدمية  واستبدال األنظمة  الدولية  األعمال  املالية وتطوير 

  التضحية بسمعتها يف األجل الطويل من أجل حتقيق مكاسب سريعة يف األجل القصري. 

القادة   يهتم  حني  يف  األهداف،  حتقيق  بوسائل  املديرون  يهتم  أخرى،  �حية  ومن 

قيام به. ويسعى املديرون إىل التحكم خبيارات اآلخرين واحلد منها، يف حني  لم ا�لنتائج وما يت

املشكالت، حىت  املديرون  حيل  وأخرياً  واختيارا�م.  األفراد  خيارات  توسيع  على  القادة  يركز 

إجياد حلوهلم  على  وحيفزوهم  اآلخرون  القادة  يلهم  �ا، يف حني  القيام  من  اآلخرون  يتمكن 

  م. اخلاصة ملشكال�

لكليهماو  حتتاج  املنظمات  أن  إال  املديرين،  عن  القادة  اختالف  من  الرغم   على 

اإلهلام  على  القادة  قدرة  ترتكز  بينما  بسهولة،  اليومية  األعمال  تنفيذ  على  قادرون    فاملديرون 

املهمة �لنسبة ألي منظمة هي يف إدار�ا   واملسألة  الطويل،  املنظمة يف األجل  اجتاه  وحتديد 

  يح. حص�لشكل ال

 Sources of Leader Power. مصادر قوة القائد: 11-3

والقوة (النفوذ)   Authorityلفهم القيادة ال بد من التفريق بني مفهومي السلطة  

Power    فالسلطة هي احلق يف إصدار األوامر، أما القوة فتتمثل يف قدرة القائد على التأثري

وبذلك فإن األفراد إما أن يبحثوا عن قوة    .يف سلوك اآلخرين لكي يستجيبوا ألوامره وإطاعته

حالتهم   Personalized Powerشخصية   لتعزيز  الذات كطريقة  ملساعدة  موجهة 

االجتماعية   القوة  عن  يبحثوا  أن  وإما  سيئاً،  امساً  القوة  كلمة  يعطون  وهنا  األ�نية، 

Socialized Power  يف   اهكقوة موجهة ملساعدة اآلخرين، وهذا النوع من القوة نسمع

تعابري خمتلفة أبرزها:" هديف هو أن يكون يل �ثري قوي على جمتمعي". وداخل املنظمة مخسة  
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  : 1مصادر أساسية لقوة القائد ونفوذه هي 

الشرعية:  .أ خالل    Legitimate Power  القوة  من  السلوك  على  التأثري  أي 

صب الرمسية  اناملوقف الرمسي للقائد، وهي قوة يتمتع �ا مجيع املديرين، وتنتج عن امل

من   يستمدو�ا  موظفيهم  على  شرعية  بسلطة  املديرين  مجيع  يتمتع  حيث  هلم، 

مديري  أم  إعال�ت،  مشريف  أم  تشييد،  شركات  مديرين يف  أكانوا  سواء  مناصبهم 

 مبيعات، أم مديرين تنفيذيني. وقد متارس هذه القوة إجيا�ً أو سلباً كثناء أو انتقاد. 

املكافأة:  . ب إعطاء    Reward Power  قوة  طريق  عن  السلوك  على  التأثري  أي 

وإعطا سلطة  الوعود  عن  وتنتج  املديرين  مجيع  �ا  يتمتع  قوة  وهي  املكافآت.  ء 

االعرتاف   إىل  الرواتب  ز�دة  إىل  الثناء  من  ترتاوح  وقد  مرؤوسيهم.  ملكافأة  املديرين 

 بضرورة الرتقية.

القسرية:  . ج م   Coercive Power  القوة  السلوك  على  التأثري  خالل    نأي 

سلطة  عن  وتنتج  املديرين،  مجيع  �ا  يتمتع  قوة  وهي  فرضها.  أو  �لعقوبة  التهديد 

املديرين ملعاقبة مرؤوسيه. وميكن أن ترتاوح العقوبة بني التوبيخ اللفظي أو املكتوب 

والفصل. اإل�اء  الوظيفية أو حىت  الدرجة  املنظمات وقد    إىل تنزيل  تستخدم بعض 

 أسلوب الغرامات.  

من  لع وجيب   هلا  ينظر  الذي  املدير  ألن  حبكمة،  القوة  هذه  استخدام  املديرين  ى 

لدى  الرضا  وعدم  االستياء  ز�دة  إىل  استخدامها  سيؤدي  فقط  السليب  اجلانب 

  الكثريين من املوظفني. 

التأثري على السلوك بسبب اخلربة الناجتة عن    أي Expert Power  قوة اخلربة:  . د

تكون هذه اخلربة حبدها األدىن، مثل امتالك    دامتالك املعلومات أو التخصص. وق

 
1 . Kinicki, Angelo & Brain K. Williams (2016): Management, op.cite, p. 445 
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املعرفة جبداول العمل وواجبات األفراد، وميكن أن تكون عالية مثل املعرفة احلاسوبية 

لديهم خرب�م اخلاصة    :أو املعرفة الطبية. فالسكر�ريون على سبيل املثال  االحرتافية

لتواصل واالستقبال.  اب  اليت كونوها عرب سنوات عملهم الطويلة، ال سيما يف أسالي

 وتساعد املعارف االسرتاتيجية املديرين يف امتالك هذا النوع من القوة. 

املرجعية:  . ه بسبب   Referent Power  القوة  السلوك  على  التأثري  أي 

الشخصية وهي قوة مستمدة من جاذبية الشخصية. وهذا النوع من القوة يتميز به 

أو املواقف اليت    عهم من خالل شخصيتهماتبالقادة ذوي الرؤية القادرين على اقناع أ

تعرضوا هلا، أو حىت خلفيا�م العلمية والعملية. وقد ترتبط هذه القوة �لقادة أكثر  

  من املديرين. 

 Early Leadership Theories. النظر�ت املبكرة للقيادة: 11-4

  Leadership Traits  القيادية: السمات .1- 11-4

اسأُ  النظرية  هذه  على  العظيم  نم  طلق  الرجل   The Great Manظرية 

Theory  .  ثر أنصار هذه النظرية �سطورة القائد البطل  وقد�Heroic - Leader 

Myth    األفراد عن  مييزه  ما  وهذا  له.  هللا  وهبها  طبيعية  غري  خارقة  بقوى  يتمتع  الذي 

قائد عن  لا  على أ�ا اخلصائص أو املواصفات اليت متيز  Traitsوتعرَّف السمات    العاديني.

  :2. ومن أهم السمات اليت متيز القادة ما يلي 1غريه

اللسان   ،الذكاء الواسعة،  اجلاذبية،  طالقة  �لنفس،  املبادأة،  املعرفة    املثابرة ،  الثقة 

القدرة على تفهم  ،  املركز االجتماعي،  احلزم ،  القوة ،  السيطرة،  االعتماد على النفس ،  الطموح

واالستقامة،  املواقف العاطفي الا ،  األمانة  النظر،  ستقرار  اجليدة،  بعد  القدرة ،  الصحة 

 
  411، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ص السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية  :)2007(لغفار ا. حنفي، عبد  1
 279، منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد، ص إدارة املوارد البشرية(األفراد)): 2000. الفارس، سليمان وآخرون ( 2
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احلسن  ،التنظيمية اخلارجي  اخل. ،  املظهر  التصرف...  إىل    حسن  أسندت  اليت  العيوب  ومن 

  النظرية ما يلي: هذه 

  ـ إ�ا مل حتدد األمهية النسبية لكل مسة من السمات القيادية وأوزا�ا النسبية.  1

  ؤوسني على نتائج القيادة. ر ملـ إ�ا تتجاهل �ثري وأمهية ا 2

ـ إ�ا مل متيز بني السمات املطلوبة للوصول إىل اهلدف وتلك الضرورية للحفاظ على   3

  مركز القيادة. 

  ـ إ�ا تقر بتأثري العوامل البيئية، ولكنها مل حتدد درجة �ثريها. 4

اتفاق يتوصلوا إىل  الباحثني مل  النظرية ومزا�ها، إال أن  حد حول و م  ورغم أمهية هذه 

  السمات اليت تتمتع �ا القيادة.  

 Leadership Behaviors. سلوكيات القيادة: 2- 11-4

  University of Iowa Studiesجامعة أيوا  دراسات . 2-1- 11-4

  :1هي لى ثالثة أمناط لسلوكيات القائد ع  ركزت هذه الدراسات

  Autocratic :املتسلط / االستبدادي (األوتوقراطي)   .أ

القائد   والتصرفات اليت جتري ضمن  منلا  ايف هذحيتفظ  القرارات واألفعال  ط جبميع 

والعقاب، وهو مبثابة مركز   واتباع أسلوب الثواب  املشاركة  املنظمة، وعدم  نشاطات 

  االتصال يف اجلماعة. 

  Democratic :الدميقراطي  . ب

ويستخدم أسلوب الثواب والعقاب بصورة  ،  وهنا يتم اختاذ القرارات مبشاركة اجلماعة 

  جانب احلرية األكرب للقائد يف االتصاالت والتفاعالت بني األفراد.  ىلإموضوعية، 

  Laissez - Faire :املتساهل   . ج

 
1 . Bartol, Kathryn M., and David C. Martin (1994): Management, op.cite, P. 412 
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أسلوب   يستخدم  ال  األعمال،  وتوزيع  القرارات  واختاذ  األمور  القائد  يرتك  وهنا 

  العقاب والثواب. كما أنه مل يقم �ي جهد أو مشاركة أو توجيه لألفراد. 

  : 1ا هذه النظرية ما يليهيلومن النتائج اليت توصلت إ

إن اجلماعات املركزة على النمط األول هي أعلى إنتاجية من مجاعات النمط  . 1

  الثاين لوجود قائد ميارس الضغط على األفراد. 

من   . 2 االبتكار  على  قدرة  أكثر  هي  الثاين  النمط  على  املركزة  اجلماعات  إن 

ية وتتمتع روح ضر و مجاعات النمط األول، �إلضافة إىل أ�ا ذات أداء متميز  

  الفريق والتفاعل االجتماعي. 

  إن اجلماعات من النمط الثالث هي ذات إنتاجية منخفضة.  . 3

    Ohio State Studies  :أوهايو والية اتدراس . 2-2- 11-4

حتديد األبعاد املتنوعة لسلوك القائد الذي مت تعريفه على هدفت هذه الدراسات إىل  

القائد عندما يوجه  "  أنه: يتبعه  الذي  . 2" اطات اجلماعة �جتاه حتقيق األهداف ش ن  السلوك 

  وقد مت تصنيف أبعاد سلوك القائد حىت وصلت إىل بعدين أساسيني مها: 

  Initiating Structure :مبادأة اهليكل  .أ

يشري هذا البعد إىل وصف سلوك القائد للعالقة بينه وبني أعضاء جمموعة العمل يف  

  ائق اجراءات العمل بشكل جيد. ر ط و حماولة حتديد مناذج التنظيم. قنوات االتصال 

  Consideration :االعتبار  . ب

ودفء  واالحرتام  املتبادلة  والثقة  الصداقة  على  الدال  السلوك  إىل  البعد  هذا  ويشري 

  العالقة بني القائد وأعضاء مجاعته. 

 
 270، دار زهران، عمان، ص سلوك األفراد يف املنظمات  التنظيمي:السلوك ): 2007. حرمي، حسني ( 1

2. Hersey, Paul, and Kenneth H. Blanchard (1995): Management of Organizational 
Behavior: Utilizing Human Resources, (6th ed.) Prentice - Hall of India Private Limited, 
New Delhi, P. 101. 
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 ) الشكل  القيادة كما يف  الذي  3،  11وبناًء عليه ميكننا أن حندد أمناط سلوكيات   (

  .1لسلوكيات القائد  نيديوضح منوذج البع

  

  ) منوذج البعدين لسلوكيات القائد 3، 11الشكل (

يالحظ من الشكل أن السلوك العايل يف مبادأة اهليكل واالعتبار معاً هو الذي ينتج  

النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل   عنه أداء عاٍل يف العمل ورضا عن العمل أيضاً. أما 

  : 2هذه الدراسة فهي 

الذين حيصلون على نقاط عالية يف االعتبار يكون لديهم مرؤوسني أكثر   ةادإن الق . 1

  الذين حيصلون على نقاط منخفضة يف االعتبار.  ادةرضاًء من الق 

القائد   . 2 وفاعلية  االعتبار  نقاط  جمموع  بني  العالقة   Leaderتعتمد 

Effectiveness   الدراسة، أن املقادة. وبكلمات أخرى، أظهرت  على اجلماعة 

بفاعلية القائد ودوره يف توجيه املديرين    عو ا�م العايل لنقط االعتبار ارتبطت إجيابياً 

بشكل   ارتبطت  أ�ا  حني  يف  الكبرية،  الصناعية  املنظمات  يف  املكتبيني  واملوظفني 

  ة القائد يف توجيه مشريف اإلنتاج. يسليب بفاعل

 
1 . Bartol, Kathryn M., and David C. Martin (1994): Management, op.cite, P.415 
2 .Rue, Leslie W., and Lioyd L. Byars (2000): Management, op.cite, P. 314. 
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ا . 3 قة تتنوع اعتماداً  اللعال يوجد عالقة قوية بني مبادأة اهليكل وفاعلية القائد. فهذه 

 على اجلماعة املقادة. 

 University of Michigan  :ميشغان جامعة  دراسات   .3- 4-2- 11

Studies  

يف أواخر األربعينات بر�جماً للقيام ببحث سلوكيات    ميشغان قدم الباحثون يف جامعة  

الفعّ  األداء  حيقق  الذي  القيادي  النمط  حتديد  على  ركز  وقد   Effectiveال  القيادة. 

Performance    عايل أداء  ذات  جمموعات  مع  مبقابالت  القيام  خالل  من  وذلك 

ومنخفض يف املنظمات املختلفة. وقد توصل هؤالء الباحثون إىل منوذجني رئيسيني لسلوكيات  

  : 1القائد مها 

العامل   .أ على  املركزين   Employee – Centered  :املشرفني 

Supervisors  ذاتية. ويؤكد   ةوهذا النموذج ينظر للعامل على أنه ذو أمهي

  على والية العامل وحاجاته الشخصية. 

اإلنتاج  . ب على  املركزين   Production - Centered  :املشرفني 

Supervisors   وهذا النموذج يؤكد على اإلنتاج والنواحي الفنية يف العمل 

  أي ينظر إىل العامل على أنه جمرد آلة جيب أن تدار لتحقيق وسيلة معينة. 

ائية مل تكن مهمة فقد تبني للباحثني أن املشرفني الذين يركزون صحومع أن النتائج اإل

على العمال لديهم جمموعات عمل أكثر إنتاجاً من أولئك الذين يركزون على اإلنتاج. وهم 

  يسعون لبناء مجاعات عمل فاعلة �دف لتحقيق مستو�ت أداء متميزة.

  

  

 
1 . Schermerhorn, John R. Jr. & et.al (2017): Management, op.cite, p. 359 



315 
 

   The Managerial Grid :الشبكة اإلدارية .4- 2- 11-4

النظرية  عتضو  من    هذه  قبل كل  الشبكة   ،Mouton  Blake &من  وتعرَّف 

القائد على أساس االهتمام �ألفراد واالهتمام  "    اإلدارية على أ�ا: هيكل ذو بعدين يوجه 

  ) الشبكة اإلدارية. 4، 11ويوضح الشكل ( .1"�إلنتاج

  

  ) الشبكة اإلدارية 4، 11الشكل (

وضع   احمل  Blake & Moutonلقد  (ر  و على  �إلنتاج  Xاألفقي  االهتمام   (

Concern for Production  ) العمودي  احملور  �ألفراد  Yوعلى  االهتمام   (

Concern for Peopleة وقد مثلت النقطة . وقد قسما كل حمور إىل تسع نقاط رئيس

  ) االهتمام األعلى. وميكننا9) االهتمام املتوسط، والنقطة (5) االهتمام األقل والنقطة (1(

  : 2هي  مهمةًء على ما سبق أن منيز مخس أمناط قيادية انب

الوضع   ـ  ا�دية 1  ،1(أ  اإلدارة  منط   :(:  Impoverished Management  

  حيث يقوم القائد حداً أدىن من اجلهد إلجناز العمل واستمراره يف املنظمة. 

 
1 . Rue, Leslie W., and Lioyd L. Byars (2000): Management, op.cite, P. 315  

 281ص  االقتصاد،، منشورات جامعة دمشق، كلية إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي): 1995. النجار، حممد عد�ن ( 2
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الوضع   ـ  السلطة9  ،1( ب  إطاعة  منط   :(:  Authority - Obedience    هذا

ن حتقيق الكفاية يف األداء بسبب ترتيب العمل بصورة ال ميكن إدخال  م   نكالوضع مي

  العوامل اإلنسانية فيه إال بدرجة ضئيلة. 

) الوضع  ـ  التنظيم5،  5جـ  رجل  إدارة  منط   :(:  Organization Man 

Management    حيقق هذا الوضع تنظيماً مالئماً، وإمكا�ت أداء جيدة، وحيقق

  احلفاظ على معنو�ت العاملني مبستوى مناسب.  عم لتواز�ً بني إجناز العم

يف هذا الوضع، يتم Team Management :): منط إدارة الفريق9 ،9(د ـ الوضع 

للمنظمة.  املنشودة  ملتزمني حنو حتقيق األهداف  أفراد متعاونني  العمل من قبل  إجناز 

  وهنا تظهر الثقة واالحرتام للعاملني. 

إدا1  ،9(الوضع  .  هــ  منط  العاملي ا  ةر ):   Country Club  : لنادي 

Management    وهنا يتم إدراك االهتمامات وحاجات األفراد لتحقيق عالقات

النقاط  من  إن كل  األداء.  ورقابة  واالسرتخاء  الصداقة  من  وأجواء  مرضية،  طيبة 

السابقة حتدد جمموعة من االهتمام �ألفراد، واالهتمام �إلنتاج يف ظل منط قيادي  

  خاص. 

 & Trainingرية الشبكة اإلدارية على أمهية التدريب والتطوير (التنمية)  ظن  دتؤك

Development   وضع مث  األفراد،  لدى  القيادة  منط  ملعرفة  واسع  بشكل  وتستخدم 

املثايل ( الوضع  والوصول إىل  القيادة  فاعلية  املناسبة لتحسني  التدريبية  )، أي  9،    9الربامج 

واضح يبدو  ولكن  الفريق.  أمناط  أ  اً إدارة  تعرض  ما  بقدر  جديداً  فكراً  تقدم  ال  النظرية  ن 

املفضل   النمط  حول  األدلة  لضعف  �إلضافة  هذا  قيادية.  إدارة 9  ،9(وسلوكيات  وهو   (

  الفريق. 
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 Contingency Theoriesالنظر�ت املوقفية للقيادة:   .11-5

    Fiedler's Model . منوذج فيدلر:1- 11-5

ث وجود  فيدلر  نظرية  أو كما   ة ثالتفرتض  التفضيل،  درجة  على  تؤثر  موقفية  عوامل 

املوقفية   الرقابة  درجة  فيدلر  النظرية    Situational Controlيدعوها  وتوحد  للقائد. 

درجات  متثل  زوا�  أو  مواقف،  مثانية  الثالثة يف  املوقفية  للعوامل  املختلفة  املستو�ت  املوقفية 

  :1لعوامل هي ا هذخمتلفة من التفضيل أو الرقابة املوقفية. وه

�ملرؤوسني   .أ القائد  لدعم    Leader - Member Relations  :عالقة  وتشري 

القائد ألعضاء جمموعته. وهذا املتغري املوقفي هام جداً. ولتقييم هذا العامل جيب األخذ  

ا إذا كان املرؤوسون يعلمون وينجزون ما يبلغهم إ�ه القائد، وفيما إذا  مبعني االعتبار في

  هل يدعمهم؟ و  ،مكان يثق �

املهمة  . ب املهمة   Task Structure  :هيكل  حتديد  درجة  إىل  العامل  هذا  ويشري 

بشكل واضح، مع األخذ بعني االعتبار أهداف وطرائق ومعايري األداء. فعندما تكون 

به   القيام  جيب  ماذا  معرفة  مبكان  الصعوبة  من  فإنه  واضحة،  غري  املهمة  ختصيصات 

هيكل املهمة املنخفض يقلل الرقابة املوقفية للقائد، بينما    ن إفلتقييم ما مت إجنازه. لذلك  

نفسه  على  القائد  يطرح  أن  جيب  العامل  هذا  ولتحليل  يزيدها.  العايل  املهمة  هيكل 

  السؤال التايل: هل أعرف ما يفرتض أن أقوم به، وكيف ميكن أن أجنز عملي؟

املركز  . ج ا  Position Power  :قوة  اليت تعطيها  القوة  للقائد إلجناز  ظنملأي كمية  مة 

العقاب أو الثواب  ياملهام الضرورية، واليت ترتبط بشكل قو  قييم هذ  لتو   .�لقدرة على 

بعني   األخذ  من  القائد:  االعتبارالعامل البد  قبل  من  التايل  الدعم   السؤال  لديَّ  هل 

  واالرتباط �ملدير العام للمنظمة أثناء التعامل مع املرؤوسني؟ 

 
1 . Bartol, Kathryn M., and David C. Martin (1994): Management, op.cite, P.418 
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ا تستعمل  أن  التاو عل وميكن  يف  االستمرارية  لبناء  الثالثة  وهذه  فضمل  املوقفي.  يل 

االستمرارية تؤكد عن طريق ما إذا كانت العالقات بني القائد والزميل جيدة أو سيئة، وهيكل 

النتيجة   وتكون  ضعيفة.  أو  قوية  املركز  وقوة  منخفض،  أو  عايل  أوضاع  إضافة  املهمة  مثاين 

  .1واقف مفضلة إىل مواقف غري مفضلة م نمومواقف متميزة للقيادة، وهي تتنوع 

  ووفقاً لنظرية فيدلر ميكن أن يصنف القادة إىل:

�لعالقات   ادةالق  .أ  Relationships - Oriented  :املوجهني 

Leaders    مع حمكمة  شخصية  عالقات  لتحقيق  القادة  هؤالء  وحيفز 

م تياملرؤوسني، حيث يتم التأكيد على العالقات االجتماعية مع املرؤوسني، و 

السلوك من قبل القائد �جتاهها، �سلوب مدعم وهام، و�لتايل يكون حتقيق 

أهداف املهمة حافز �نوي حيتل أمهية عند إرضاء احلافز األساسي هلذا النوع 

  من القادة. 

�ملهمة  ادةالق  . ب وحيفزون  Task - Oriented Leaders  :املوجهني 

م النوع  وهذا  املهام.  إجناز  من خالل  أساسي  لديه  ال  نبشكل  يكون  قادة 

مع  الشخصية  العالقات  وحتتل  اجليدة،  �ألعمال  للقيام  اخلاصة  اهتماماته 

والتغلب على املشكالت بشكل جيد.  العمل،  املرؤوسني أمهيتها بعد إجناز 

مقابل   �لعالقات  املوجهني  القادة  تصنيف  يستعمل  املصمم  واالستبيان 

  املوجهني �ملهام. 

بتقييم   فيدلر  اعتقد  املتبع وتفضيل  قالعلقد  القيادي  النمط  القيادي بني  النجاح  ات 

األقل تفضيًال   املديرون عن معدل زمالئهم  القيادي من خالل سؤال  النمط  املوقف، وقاس 

Least Preferred Coworker (LPC)  له تبني  وقد  القأ.  حيوزون    ادةن  الذين 

 
1  . Arnold, Hugh J., and Daniel C. Feldman (1986): Organizational Behavior, Mc Graw-

Hill Publishing Co., New York, P. 129. 
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 ) لـ  عاٍل  مLPCمعدل  يكونوا  علفض )  حيوزون  الذين  من  أكثر  منخفض. مع  ىلني  دل 

الذين لديهم   ادةالذين لديهم معدل عاٍل يكونوا موجهني �لعالقات، على عكس الق   ادةوالق

) �ن  فيدلر  ويقول  �ملهام.  موجهني  يكونوا  إذ  منخفض،  فعلياً LPCمعدل  يقيس  ال   (

تغيري شخصيا�م أو    ادةالسلوك، ولكن مواصفات شخصية القائد. وهلذا السبب ال ميكن للق 

لقيادية بسهولة. لكنهم ميكن أن يغريوا املوقف. لذلك فإن التفضيل املوقفي يتشكل ا  مهأمناط 

  من خالل عالقات القائد �ملرؤوسني، وبدرجة هيكل املهمة وقوة املركز.  

املرؤوسني بسهولة نسبية. بينما تدل   املوقفي مع قيادة  للتفضيل  العالية  الدرجة  وتدل 

)  5،  11 توجيه وقيادة املرؤوسني. ويعرض الشكل ( يف  دئالدرجة املنخفضة على صعوبة القا

احملفزين �لعالقات ينجزون  ادةاألمناط القيادية على شكل مصفوفة من املتغريات املوقفية. فالق

) بينما احملفزين �ملهام ينجزون بشكل أفضل 7،  6،  5،  4بشكل أفضل يف سيناريوهات (

  .1) 8، 3، 2، 1يف املواقف (

  

  األمناط القيادية لنظرية فيدلر املوقفية.  )5، 11الشكل (

 
1 . Boone, Louis E. & David L. Kurtz (1992): Management. Op.cite, p. 407 
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هر نظرية فيدلر كيفية تعديل املتغريات املوقفية حبيث تناسب النمط القيادي للقائد ظِ تُ 

يناسب املوقف. وتناقش النظرية �نه ليس هناك منط  لعلى العكس من تعديل النمط القيادي  

ال أن  قائًال  أيضاً  فيدلر  األفضل. ويقرتح  هو  واحد  ولكن  ة  دا ق قيادي  يولدون،  وال  يُصنعون 

  .1لسوء احلظ، فإن نظرية فيدلر تعد معقدة. لذلك، فإ�ا �دراً ما تستعمل 

 Hersey & Blanchard Theory :نظرية هريسي وبالنشارد . 2- 11-5

من  طوّ  كل  قبل  من  النظرية  هذه   Paul Hersey & Kennethرت 

Blanchard  .ا� قاموا  اليت  اخلاصة  حبوثهم  احلياة  و   من خالل  دورة  بنظرية  أيضاً  تسمى 

Life - Cycle Theory  املرؤوسني نضوج  مستوى   Maturity of the  أو 

Followers 2. وحتدد هذه النظرية بعدين هامني:  

ألدوار األعضاء    ادةأي مدى تنظيم وحتديد الق  Task Behavior  :سلوك املهمة  .أ

ا�موعة ينفذ  ،يف  ومىت  �ا  يقومون  اليت  النشاطات  تنجز  ا �و وفحص  وكيف   ،

وتوصف املهام لتحديد مناذج التنظيم املعرَّفة بشكل جيد، وقنوات االتصال وطرائق 

  اجناز األعمال وتنفيذها. 

على   ادةأي مدى حمافظة الق  Relationship Behavior  :سلوك العالقات   . ب

العالقات الشخصية بينهم وبني مرؤوسيهم (أعضاء ا�موعة) عن طريق إبقاء قنوات 

  مفتوحة وتقدمي الدعم العاطفي واالجتماعي وتسهيل السلوكيات. ل اصاالت

يف   واالعتبار  اهليكل  ملبادأة  املشا�ة  املفاهيم  لوصف  يستعمالن  البعدين  هذين  إن 

املهمة   هيكل  فإن  املرؤوسني.  مستوى نضوج  ازداد  عليه كلما  وبناًء  أوهايو.  والية  دراسات 

 
1 . Stahl, Michael J. (1995): Management, op.cite,p.317 
2  Hersey, Paul, and Kenneth H. Blanchard (1995): Management of Organizational 

Behavior , op.cite,p.129 
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تدرجيي. بشكل  وعندئذ ختفض  تزداد  أن  من خالل  حي و   جيب  املرؤوسني  مستوى نضوج  دد 

  .1لإلجناز استقالليتهم النسبية وقدر�م على القيام �الستجابة ومستوى حتفيزهم 

االستعداد   مبفهوم  املرؤوسني  نضوج  عن  يعرّ   Readinessويعرب  �نهالذي    :"ف 

 . 2" لدى املرؤوسني يف إجناز املهام احملددة   Willingnessوالرغبة    Abilityمدى القدرة  

  ) نظرية هريسي وبالنشارد املوقفية. 6، 11الشكل ( ويوضح

  

  نظرية هريسي وبالنشارد املوقفية  )6، 11الشكل (

  :3أربعة أمناط قيادية هيحتدد النظرية يتضح من الشكل أن هذه 

   .أ
ُ
للمرؤوسني.  Telling  :خِرب امل املنخفض  االستعداد  حالة  يف  وهنا  يفضل 

مث خيرب املرؤوسني عن ماذا وأين    ،لعمل�  ماقياألدوار املطلوبة للالقائد  حيدد  

  وكيف ومىت ميكن تنفيذ هذا العمل. 

 
1 . Rue, Leslie W., and Lioyd L. Byars (2000): Management, op.cite, P.330 
2 . Schermerhorn, John R. Jr. & et.al (2017): Management, op.cite, p. 364 

،  السلوك التنظيمي: نظر�ت ومناذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك يف املنظمات):  �2001بت عبد الرمحن إدريس (  الدين،. املرسي، مجال    3

   59الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ص 
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قنع  . ب
ُ
ويفضل أثناء االنتقال من االستعداد املنخفض إىل املعتدل  Selling  :امل

يزودللمرؤوس.   يدعم    وهنا  ولكنه  حمددة،  بتعليمات  املرؤوسني  القائد 

  جهودهم إلجناز املهام واألعمال. 

املعتدل  Participating  :املشارك  . ج االستعداد  من  االنتقال  أثناء  ويفضل 

إىل العايل للمرؤوس، وهنا فإن القائد واملساعدين يشاركون يف القرارات حول  

  كيفية حتقيق األداء املتميز للعمل. 

ووفقاً  Delegating  :املفوض  . د للمرؤوس.  العايل  االستعداد  أثناء  ويفضل 

القائد يكون تدخله حمدوداً  فإن  النمط،  ية سواء فيما يتعلق بتزويد  غالل   هلذا 

  املرؤوسني �لتوجيهات أو تقدمي الدعم الشخصي. 

املواقف،   القدرة على تشخيص طلبات  القائد  النظرية أن يطور   واختيار تتطلب هذه 

وتطبيق النمط القيادي املناسب. وتعطي هذه النظرية انتباه حمدد للمرؤوسني ومشاعرهم حول 

ويُ  ينجزو�ا،  اليت  الفعّ ح  رت قاملهمة  القائد  يكون  مبرور أن  حتدث  اليت  للمواقف  متوقعاً  ال 

جيب أن يعطى انتباه خاص للتغريات الناشئة يف مستوى استعداد األفراد املطلوبني و   .الوقت

يربر النمط القيادي دائماً ببقائه متماسكاً ومنسجماً   أن وينصح هريسي وبالنشارد  .مليف الع

  رؤوسني. امل ددا مع املستو�ت الفعلية الستع

  Path - Goal Theory :سار ـ اهلدفمنظرية . 3- 11-5

إن التطور النظري اآلخر، املشتق من النظرية املوقفية هو نظرية املسار ـ اهلدف املشتقة  

والتحفيز   الدافعية  لنظرية  املتوقع  اهليكل  فبالرغم من أن Motivation Theoryمن   .

Georgo Poulos    معهد البحوث االجتماعية استعملوا  يف  غان ميشوزمالئه من جامعة 

 ،مفاهيم املسار واهلدف ومصطلحا�ا لعدة سنوات مضت يف حتليل أثر القيادة على األداء

  Martin Evans & Robert Houseإال أن التطور املعاصر قد ُوِصف من قبل  
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فحص أثر ف  دهلاللذان كتبا مقاالت عديدة حول املوضوع. ويف الواقع حتاول نظرية املسار ـ ا 

 االفرتاضنيسلوك القائد على حتفيز وإرضاء أداء املرؤوسني. وتقوم نظرية املسار ـ اهلدف على  

  :1التاليني

أ ـ يتوقف قبول املرؤوسني لسلوك القائد ودرجة حتقيق هذا السلوك على درجة ادراكهم له  

  �عتباره مصدراً للرضا احلايل واملستقبلي. 

  حتريك ودفع املرؤوسني على:  يف كب ـ يتوقف أثر هذا السلو 

شبع حلاجات املرؤوس على فاعلية أداء املرؤوس.  1
ُ
  ـ درجة توقف سلوك القائد امل

التدريب   2 بتقدميه  وذلك  املرؤوس  عمل  لبيئة  مكمًال  القائد  سلوك  درجة كون  ـ 

  والتوجيه واملساعدة الالزمة لتحقيق األداء الفعال. 

  : 2منن و كتأن عمل القائد ي Houseويرى هاوس 

  أ ـ توضيح املهمة اليت جيب إجنازها ملرؤوسيه. 

  ب ـ إزالة العقبات واملشكالت اليت تعرتض عملية إجناز اهلدف.

  جـ ـ ز�دة الفرص أمام املرؤوسني حلصول الفرد على الرضا الشخصي. 

  : 3األمناط القيادية يف نظريته �ألنواع األربعة التالية Houseقد خلص و 

املوجه . 1 القائد Directive Leadership  :ةالقيادة  منوذج  النمط  هذا  يشبه 

لـ   منهم    Lippit & Whiteالسلطوي  متوقع  هو  ما  املرؤوسون  يعلم  حيث 

  �لضبط، وأن القائد يعطي توجيهات حمددة. وليس هناك مشاركة من قبل املرؤوسني. 

 رهالقائد ودود وقابل للفهم، ويظ   Supportive Leadership  :القيادة املدعِّمة . 2

  ه ذو اهتمام حقيقي �ملرؤوسني. أن

 
  268، الدار اجلامعية، بريوت، ص التنظيم واإلدارة): 1989وآخرون ( علي. شريف،  1
  149، ص 1، دار الفكر، عمان، طالسلوك التنظيمي: مفاهيم وأسس سلوك الفرد واجلماعة يف التنظيم): 9319( يب، كامل. املغر  2

3 . Luthans, Fred (2011): Organizational Behavior, op.cite, p.426 
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�ملشاركة  . 3 عن  Participative Leadership  :القيادة  القائد  يسأل  وهنا 

  االقرتاحات املقدمة من املرؤوسني ويستعملها. ولكنه ال يزال يتخذ القرارات. 

�إلجناز . 4 املوجهة   Achievement - Oriented  :القيادة 

Leadershipاملتحدي األهداف  القائد  اليت لمل  ةجيمع  فيهم  الثقة  ويظهر  رؤوسني 

  ستحقق األهداف وتنجزها بشكل جيد. 

مسار  يضع  أن  القائد  حياول  السابق  �لعمل  القيام  خالل  من  أخرى،  وبكلمات 

ألهداف املرؤوسني كلما أمكنه ذلك. ولتحقيق السهولة يف مسار اهلدف جيب أن يستعمل  

املوقف املتغريات  على  يتوقف  الذي  املناسب  (و   .ةيالنمط  الشكل  نظرية  7،  11يلخص   (

  . 1اهلدف  -املسار 

  

  املسار واهلدف  متثيل نظرية) 7، 11الشكل (

إن نظرية املسار ـ اهلدف هي حتسني وتطوير لنظر�ت السمات والنظر�ت السلوكية يف  

القيادة. فهي حتاول اإلشارة إىل أن العوامل املوقفية تؤثر على حتفيز ودفع اإلجناز. �إلضافة 

والنتائج أ�  ىلإ القائد  سلوك  فحص  عند  شخصية  فردية  واختالفات  موقفية  عامل  تقدم  ا 

 
  560 ص  ،1بريوت، ط�شرون،  -، مكتبة لبنانالسلوك التنظيمي كنهج جترييب ): 2014. أوسالند، جويس إس وآخرون ( 1
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النمط اخلاص   فيما إذا كان  حماولة ملعرفة  املتمخضة عنه كالرضا واألداء. وهي تشكل أيضاً 

للقيادة يعمل بشكل أفضل يف املوقف املعطى. وجتمع أغلب البحوث على أن هذا النموذج  

  .1مواقف وأوضاع العمل  يف ةيضع للعملية القيادي

 Contemporary Views. النظر�ت املعاصرة للقيادة: 11-6

واملرؤوسالتبادل  .  1- 11-6 الرئيس   Leader- Member Exchange  :بني 

(LMX)   

يساعد البحث النفسي االجتماعي  و القيادة هي عملية تبادل بني القائد واملرؤوسني.  

إىل التبادل، �إلضافة  هذا  تدعيم  أوهايو  در لا  يف  لوالية  األساسية  خصوصاً    Ohioاسات 

  بُعد االعتبار املعطى للمرؤوسني الذي يعطيهم دعماً كافياً لوجهة النظر اجلماعية يف القيادة. 

إن املدخل املالئم لدراسة التبادل يف القيادة هو النموذج العمودي لربط طريف التبادل  

)UDL  (The Vertical Dyad Linkage Model  حالياً  يس  يذوال مى 

واملرؤوس   الرئيس  بني  نظرية  �Leader - Member Exchangeلتبادل  وتقول   .

الق إن  الق  ادةالتبادل،  يطور  الواقع  ففي  خمتلف،  بشكل  الفرديني  املرؤوسني   ادةيعاملون 

  . 2واملرؤوسني  ادةواملرؤوسني عالقات زوجية (بني شخصني) تؤثر على سلوك الق

املثال سبيل  يكاف  نيسو املرؤ   :على  أكرب  جهود  يبذلون  الوظيفية  ؤو الذين  �ملوارد  ن 

للقائد واليت منها املعلومات والثقة واالهتمام، أكثر من أولئك الذين ال يبذلون ذلك اجلهد. 

  ومبرور الوقت، سيطور القائد جمموعة من املرؤوسني داخل وخارج اجلماعة، ويعاملهم �حرتام. 

لقائد، أن املرؤوسني داخل اجلماعة يعرتضهم ا  سفنلذلك فقد أظهر البحث �لنسبة ل

بعض الصعو�ت يف التعامل مع القائد، ويدركون القائد على أنه يستجيب الحتياجا�م أكثر 

 
1  . Ivancevich, John M. & et.al (2014): Organizational Behavior & Management, (10th  

ed.), McGraw- Hill Companies, Inc., New York. P.446 
2 . Luthans, Fred (2011): Organizational Behavior, op.cite, p.422 
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زمن أكرب يف قيادة األعضاء داخل حتتاج إىل    ادةمن املرؤوسني خارج اجلماعة. لذلك فإن الق

الرمسية   السلطة  على  يعتمدون  (ال  فياجلماعة  وميللتأثري  على هم).  لإلشراف  أيضاً  يلون 

األعضاء خارج اجلماعة (يعتمدون على األدوار الرمسية والسلطة للتأثري فيهم). وأخرياً هناك 

قائدهم)   مع  اجلودة  العالية  العالقة  يقررون  (الذين  اجلماعة  داخل  املرؤوسني  أن  على  دليل 

�م، ويعدون كمنجزين كبريين أكثر من  يفرتضون مسؤولية كبرية للعمل ومساعدة أكثر لوحدا

  .1أولئك الذين يقررون عالقة منخفضة اجلودة 

الواقع يستمر   التبادل تعد حديثة نسبياً، ولكنها ال ختلو من االنتقاد. ففي  إن نظرية 

البحث لدعمها نسبياً. عالوة على ذلك، يف الوقت احلايل يبدو أن نظرية التبادل بني القائد  

، على العكس  ادةثر ما ميكن العملية النموذجية لتمثيل الدور من قبل القواملرؤوس تصف أك

من وصفها لنموذج عالقات التبادل املثايل لفاعلية القيادة. وال تزال البحوث تستعمل أيضاً 

منهجيات معقدة. ويقرتح أن تعدل خصائص املهمة عالقة األداء بنظرية التبادل بني القائد 

العالقا وتوضح  احملددة  واملرؤوس  البيئية  املواقف  يف  أفضل  بشكل  واملرؤوس  القائد  بني  ت 

  املطلوبة حالياً. 

والتحويلية:  2- 11-6 التبادلية  القيادة   .Transformational & 

Transactional Leadership 

الق تتطلب   بني  متبادلة  عالقة  التقليدية  التبادلية  أن    ادةالقيادة  حني  يف  واملرؤوسني. 

التحويلية املرؤوسني.    القيادة  واحتياجات  القائد  ومعتقدات  قيم  التغري يف  أساس  على  حتدد 

  التحويليون والتبادليون. ادة) خصائص ومداخل الق 1، 11ويلخص اجلدول رقم ( 

  

  

 
  562، مرجع سبق ذكره، ص يمي كنهج جترييب نظلتالسلوك ا): 2014. أوسالند، جويس إس وآخرون ( 1
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 التبادليون  ادةالق

تبادل عقود اجلوائز على أساس اجلهود والوعود جبوائز  Contingent Reward  :املكافأة املتوقعة . 1

  . �إلجنازاتالعرتاف وااألداء اجليد 

فعًال) . 2 (قائم  �الستثناء  عن    Management by Exception (active)  :اإلدارة  البحث 

  احنرافات يف القواعد واملعايري والقيام �ألعمال التصحيحية. 

اإلجراءات يف    Management by Exception (Passive)  :اإلدارة �الستثناء (مؤثر فيه) . 3

  . حال عدم التقاء املعايري

 التنازل عن املسؤوليات وجتنب اختاذ القرارات.  Laissez Faire :التساهل . 4

 التحويليون  ادةالق

  تقدمي الرؤ�، ومعىن الرسالة، غرس الكرب�ء، وكسب االحرتام والثقة.  Charisma :الكاريزما . 1

والتع  Inspiration  :اإلهلام . 2 اجلهود  لرتكيز  الرموز  واستعمال  الكبرية،  �ملواقف  عن  بري االتصال   

  األهداف اهلامة بطرائق بسيطة. 

ترويج الذكاء والعقالنية واحلل املفيد    Intellectual Stimulation  :التحفيز والتشجيع الفكري . 3

  للمشكلة.

إعطاء االنتباه الشخصي والتعامل مع كل    Individual Consideration  :االعتبار الشخصي . 4

 عامل شخصياً والتدريب والنصح.

  التحويليون والتبادليون  ادةائص ومداخل القخص) 1، 11اجلدول (

استنتج   املواقف (كاالستجابة    Bassلقد  العديد من  أنه يف  نتائج حبثه  على أساس 

القيادة  وأن  للتوسط يف اجلودة،  التبادلية مبثابة وصفة طبية  القيادة  لإلدارة �الستثناء) تكون 

  طلبات التجديد والتغيري. ل التحويلية تقود لألداء املتميز يف املنظمات املواجهة

االستقطاب    Bassويقرتح   سياسات  طريق  عن  التحويلية  القيادة  تعزيز  يتم  أن 

  واالختيار والرتقية والتدريب والتنمية، ومجيعها حتقق األداء الفعال يف منظمات اليوم. 

استبيان   على  التحويلية  القيادة  حبوث  أغلب  بنيت  بعض    Bassلقد  تلقى  الذي 

القيام �لبحوث النوعية اليت وصفت ببساطة القواد عن طريق املقابالت. ومن   أواالنتقادات،  
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على مديري اإلدارة العليا   Tichy & Devannaاألمثلة على ذلك ما قام به كل من  

  يف الشركات الرئيسة، حيث وجد أن القواد التحويليون الفعالون يشرتكون �خلصائص التالية: 

  . Change Agent يريـ حتديد أنفسهم كوكالء تغ 1

  ـ أ�م شجعان.  2

  ـ يثقون �ألفراد.  3

  ـ أ�م مقادين �لقيمة.  4

  ـ أ�م متعلمني كثرياً من احلياة.  5

  ـ لديهم القدرة على التفاعل مع التعقيد والغموض وعدم التأكد.  6

  . Visionariesـ أ�م مثاليون وغري عمليون  7

اخلصائص. على سبيل املثال، أظهرت    ذهلقد بدأت البحوث التجريبية حالياً بدعم ه

التكتيكات   من  أكثر  متكرر  بشكل  يعملون  التحويليون  القواد  أن  امليدانية  الدراسات 

القانونية، ويولِّدون مستو�ت عالية من التحديد والتعريف، ولديهم أداء أفضل. هذا �إلضافة  

للمساعدة االنتباه  بتوجيه  أيضاً  بدأت  األخرى  النظر�ت  أن  املعقدة  يف  إىل  العملية   فحص 

  للقيادة. 

 Charismatic- Visionaryذات الرؤية:    –. القيادة الكارزماتية  3- 11-6

Leadership  

ادة  مبا أن القواد الكارزماتيون يؤثرون على مرؤوسيهم، فإن النظرية تقدر أن هؤالء الق

 Houseالته، ويقدم  رس�إلضافة إىل التزام قوي للقائد و   ،سيحققون أداًء متميزاً ملرؤوسيهم

النظرية هلذه  املبدئي  الدعم  أكثر.    ولكنه  ،وزمالئه  ببحوث  والقيام  النظرية  يف  التوسع  اقرتح 
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املثال سبيل  ظاهرة    Conger & Kanungo  :فعلى  أ�ا  على  الكاريزما  إىل  ينظران 

  :1سلبية، ويفرتضان أ�ا تتنوع يف املواقف املختلفة. فسمات القائد الكارزمايت هي 

  متالك الرؤية املستقبلية. ا ـأ 

  ب ـ إتقان مهارات وفنون االتصال. 

  جـ ـ املصداقية واملوثوقية. 

  د ـ توليد الشعور �لكفاءة.

  هـ ـ احليوية والتوجه �لتصرفات. 

مثرية  تغريات  تتطلب  اليت  األزمة  الكارزماتية  القيادة  تروج  اليت  املواقف  وتتضمن 

ال عن  راضني  غري  مرؤوسني  أو  القيادة    ضعو ومذهلة،  يف  التوسع  فإن  هذا،  وعلى  احلايل. 

رائعون.   كأبطالالكارزماتيون ميثلون   ادةالكارزماتية يعد مبثابة اعرتاف �جلانب املظلم هلا. فالق

  ) اخلصائص غري األخالقية املرتافقة مع القيادة الكارزماتية. 2، 11( ويوضح اجلدول 

 غري األخالقي يتالقائد الكارزما القائد الكارزمايت األخالقي 

  ـ يستخدم القوة إلفادة اآلخرين 1

  ـ يرتب الرؤ� مع احتياجات املرؤوسني وطموحا�م. 2

  ـ يتعلم من االنتقاد و�خذه بعني االعتبار. 3

عن   4 ويسأل  مستقل  بشكل  للتفكري  املرؤوسني  حيفز  ـ 

  رؤ� القائد. 

  ـ االتصال مفتوح ويف اجتاهني.  5

ل  6 ودعم  وتطوير  تدريب  للوعي مر لـ  وحصص  ؤوسني 

  واإلدراك مع اآلخرين. 

إلرضاء    7 الداخلية  األخالقية  للمعايري  االستجابة  ـ 

 االهتمامات التنظيمية وا�تمعية. 

  الشخصي فقط.  االكتسابـ يستعمل القوة للتأثري أو  1

  ـ يروج رؤيته الشخصية.  2

  ـ ينتقد وجهات النظر املنافقة.  3

  ل. ؤ ـ يطلب قبول قراره بدون تسا 4

  ـ اتصال يف اجتاه واحد.  5

  ـ احلساسية الحتياجات املرؤوسني.  6

والتقليدية    7 اخلارجية  األخالقية  للمعايري  االستجابة  ـ 

  إلرضاء االهتمامات الذاتية. 

 

  الكارزماتيون ادة ) اخلصائص األخالقية وغري األخالقية للق 2، 11(اجلدول 

 
 571مرجع سبق ذكره، ص  ،التنظيميالسلوك ): �2001بت عبد الرمحن إدريس ( الدين،املرسي، مجال .  1
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فإن األخالقية،  التحد�ت  �لتقاء  يتعلق  الكارزماتيون م  هوفيما  القواد  أن  املالحظ  ن 

قبل   من  هذه  التحول  فكرة  وضعت  وقد  اللقب.  هذا  أن   Bassيستحقون  يقرتح  الذي 

  القيادة الكارزماتية هي جزء من القيادة التحويلية. 

الكارزماتيون األم   القادة  األمثلة على   Martin Lutherوامللك    Teresaومن 

القادة و   Mahatma Gandiو  Winston Churchillو أشهر  من  هم 

 Jim Jones of Jonesو  Adolf Hitlerالكارزماتيون يف العامل. ولسوء احلظ، فإن  

Town   وGuyana   الكارزمايت القائد  قوة  فإن  هذا  وعلى  قواد كارزماتيون.  أيضاً  هم 

  . 1يف تعابري الرؤ� املوضحة من قبل القائد مستقلة 

 Authentic Leadership. القيادة األصيلة:  4- 11-6

وهي إحدى امناط القيادة اليت تستلزم أن يدرك القادة وجهات نظرهم األخالقية حبيث  

املستوى رفيع  أخالقي  طابع  وذو  ومرنني  ومتفائلني  واثقني  لآلخرين 2يكونوا  يعرفوها   ،

. والقادة احلقيقيون (األصيلون) لديهم شجاعة حقيقية تتمثل 3ويستخدموها كأساس للعمل 

ءات اليت تتفق مع املعتقدات األخالقية، �لرغم من تواجد الضغوط عليهم  راجذ اإليف قوة اختا

عن  الدفاع  من  القادة  األخالقية  الشجاعة  ومتكن  خارجها.  أم  املنظمة  داخل  من  سواء 

  معتقدا�م األخالقية وجتاهل الضغوط واختاذ اجراءات تتفق مع هذه املعتقدات. 

الت  Anand Mahindraويستشهد   اهلندية �  نفيذيالرئيس  ماهيندرا  موعة 

متعددة اجلنسية بوالده كنموذج حيتذى به يف أمهية التعاطف مع القادة، وعلى حد تعبريه إن  

 
1 . Stahl, Michael J. (1995): Management, op.cite, p. 321 
2. Yagil, Dana & Hana Medler- Liraz (2014): Feel Free, Br Yourself: Authentic Leadership, 

Emotional Expression and employee authenticity, Journal of Leadership & 
organizational Studies, Vol.21, No.1,pp.59-70 

3. Avolio, Bruce J. & William L. Gardner (2005): Authentic Leadership Development: 
Getting to the root of Positive forms of Leadership, The leadership Quarterly, Vol.16, 
pp.315-338 
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يغرسوا  أن  القادة  على  أن  يعتقد  فهو  والفهم،  التواضع  يف  جذوره  له  احلقيقي  التعاطف 

را الشفافية يف  نديح ماهالتعاطف وأن يتصرفوا وفقاً لقيمهم للتأثري على سلوك اآلخرين. ويوض

أن  ميكن  الذين  املوهوبني  الشباب  للموظفني  املبتكرة  األفكار  عن  ويدافع  اإلداري  أسلوبه 

  .1حيدثوا فرقاً 

صيلة على اجلوانب األخالقية للقيادة، ويعرف القادة احلقيقيون من هم  ألتركز القيادة ا

يقول   :ا، فعلى سبيل املثال�و ميتلكوما يؤمنون به، وهم يتصرفون وفقاً للقيم واملعتقدات اليت  

التنفيذي ملصرف   على    :Umpquaالرئيس  احلصول  أ�م حيق هلم  ألفراد�  دائماً  أقول   "

  إجا�ت لكل سؤال لديهم، ولكن هذا ال يعين أ�م سيحبو�ا". 

 Servant Leadership: اخلادمة . القيادة 5- 11-6

ع يتم من خالله: توجيه با تواأل  وهي مدخل مشويل للقيادة يشرتك فيه كل من القادة

والدافع   األخالقية،  والشجاعة  العالقات،  على  والرتكيز  األصالة،  على  والرتكيز  اخلدمة، 

  .2الروحي، وحتويل التأثري، حبيث يكون كل منهما قادر على حتقيق ما يصبو إليه

املدخل القادة إىل دورهم األساسي   وهذا  فيه    كمساعدين لألتباع يف مهامهم  ينظر 

أ عالية ل  جمن  يولون خدمة  أ�م  أي  الشخصية،  واهتماما�م  وطموحا�م  احتياجا�م  تلبية 

ة هي العناية �ملوارد البشرية ويرون أن مسؤوليتهم الرئيس  .3لآلخرين على مصاحلهم الشخصية 

املنظمة. وتسعى  قيمة يف  املوارد األكثر  البشرية كو�ا  املوارد  املنظمة، فهم حيافظون على  يف 

 
1 . Robbins, Stephen P. & et.al (2018): Management, op. cite, p.567 
2. Sendjaya, Sen (2015): Personal and Organizational Excellence through Servant 

Leadership: learning to serve, serving to lead, leading to transform, Springer 
International Publishing, Switzerland, p.1 

3  . Joseph, E. & b. Winston (2005): a correlation of Servant Leadership, leader trust and 
organizational trust, Leadership and Organization Development Journal, Vol.26, 
pp.6-23 
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تكون ا  لقيادةا و�لطبع  واستقاللية،  أكثر حكمة  أفراد  إىل  األتباع  لتحويل  �ستمرار  خلادمة 

  : 1ما يلي القائد اخلادم عن غريه النتيجة منظمات أكثر جناحاً. ومن أهم اخلصائص اليت متيز 

اجليد:    .أ واالستماع   Good Listeningاإلصغاء  اإلصغاء  على  القدرة  أي 

يساعد يف حتديد العوامل احلامسة الحتياجات األتباع  م  اخلاد  لتعليقات األتباع، فالقائد

التحديد  هذا  وبدون  دقة.  أكثر  بصورة  العوامل  هذه  حتقيق  أجل  من  مهامهم  يف 

اخلادم القائد  مهمة  فإن  قيادة    الدقيق،  يف  علىاملتمثلة  العوامل   األتباع  هذه  حتقيق 

العك التغذية  اجليد  اإلصغاء  ويوفر  منها.  ميؤوس  اليتستكون  استخدامها    سية  ميكن 

 من أجل تقدمي خدمة أفضل لألتباع. 

سلطته لتكليف األتباع يف    �دراً ما يستخدم القائد اخلادم  Persuasionاإلقناع:    . ب

تنفيذ بعض اإلجراءات، فهم يركزون على إقناعهم بتنفيذ النشاط الواجب القيام به. 

اء بينهم وبني  يتمن االسوهذا ما جيعلهم يتصرفون بشكل مناسب وبدون خلق حالة  

 القائد. 

التنظيمية:    . ج �حلدود    Aware of Organizational Surroundingsالوعي 

يُدرك القائد اخلادم احلدود التنظيمية بشكل جيد، أي انه يعرف العوامل اليت قد ختلق 

اإلجراءات   واختاذ  وتطلعا�م  واهتماما�م  احتياجا�م  ملتابعة  األتباع  أسئلة  حواجز يف 

لال هذه تلالزمة  مع  التعامل  يف  األتباع  يساعدوا  فهم  لذا  احلواجز.  هذه  من  خلص 

التنظيمية   �لتحد�ت  املتعلقة  املهمة  واملعلومات  األفكار  تقدمي  أجل  من  احلواجز 

 اهلائلة. 

مواقف اآلخر.   Empathyالتعاطف:    . د أو  أو أفكار  الفكري مبشاعر  التعريف  أي 

اخلادم على   القائد  التعاطف  اويساعد  األتباع عند مساعد�م يف تلحتسني  واصل مع 

 
1  . Rowe, Ron (2003): Leaders as Servants, New Zealand Management, Vol.50, No.1, 

pp.24-25 



333 
 

يكون  و�لتايل  أنفسهم،  األتباع  فيها  جيد  اليت  املواقف  يفهم  فهو  املشكالت.  حل 

 أفضل استعداداً ملساعد�م يف حتقيق مصاحلهم وتطلعا�م واحتياجا�م. 

  يرى الوكيل هو أي فرد مكلف �دارة شؤون فرد آخر. لذا  Stewardوكيل األتباع:   . ه

اخلالق مساعدة  م  د اائد  عن  ومسؤوًال  للمنظمة  البشرية  األصول  �دارة  مكلف  نفسه 

أعضاء املنظمة يف ز�دة إمكا��م. وهذا يعين أن للقائد اخلادم دوراً أساسياً يف حتقيق  

 النجاح التنظيمي.

شعبي اخلادمة  القيادة  اكتسبت  ليست    ةلقد  وفكر�ا  األخرية،  العقود  يف  متزايدة 

ف تجبديدة،  مت  يسوع  مي دققد   " املسيحية  مؤسس  قبل  من  مرة  ألول  اخلادمة  القيادة  فكرة   

. وتعزى الشعبية املتزايدة ملفهوم القيادة 1عام   1000املسيح" ومتارسها امللوك منذ أكثر من  

املفهوم إىل جاذبية  التمكني 2اخلادمة  على  اخلادمة  القيادة  تركيز  أن  اإلدارة  علماء  ويعتقد   .

السلطة يدل على أن القيادة اخلادمة من احملتمل أن تكون نظرية    مسامعي وتقوالشعور ا�ت

  . 3ذات إمكانية كبرية لتعزيز النجاح التنظيمي 

  . املسائل القيادية يف القرن احلادي والعشرين: 11-7

 Developing Trust. تطوير الثقة: 1- 11-7

قياد الذين ال يتفوقون فقط يف  القادة  ، ولكن  م�ة منظماهناك جمموعة مذهلة من 

جيب األخذ   ،يكون لديهم عالقة ثقة قوية مع مرؤوسيهم، ويف بيئة األعمال غري املستقرة اليوم

  بعني االعتبار بناء الثقة واملصداقية.  

 
1 . Certo, Samuel C.  & S. Trevis Certo (2016): Modern Management, op. cite , p.307 
2 . Russell, Robert F. & a. Gregory Stone (2002): A Review of Servant leadership attributes: 

developing a practical model, Leadership & Organizational Development Journal, 
Vol.23, No.3, pp.145-157 

3 .Bass , Bernard M. (2000): The Future of Leadership in learning Organizations, The 
Journal of Leadership Studies, Vol.7, No.3, pp.18-40 
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للمصداقية   الرئيسي  املكون  الصدق    Credibilityإن  وقد    .Honestyهو 

� �ستمرار  متييزه  يتم  الصدق  أن  املسحية  الدراسات  للقادة العتباره  أظهرت  األوىل  سمة 

املعجبني، وهو ضروري جداً للقيادة إذا كان املرؤوسون سيتبعون القائد عن طيب خاطر سواء  

أكان ذلك يف معركة أو يف قاعة اجتماعات، فإ�م يريدون أوًال أن يؤكدوا أن القائد يستحق 

  . 1ثقتهم

ام، فهم قادرون  هلفاءة واإل�إلضافة إىل الصدق جيب أن يتمتع القادة املوثوقون �لك

املرؤوسون   فّعال، إىل جانب ثقتهم ومحاسهم، و�لتايل حيكم  التواصل بشكل  على  شخصياً 

  على مصداقية القائد من خالل صدقه وكفاءته وقدرته على اإلهلام. 

الثقة استخدام   Trust ترتبط  يتم  ما  وغالباً  املصداقية،  مفهوم  مع  وثيق  بشكل 

بشكل   املصطلحني  القائد  حيمتبادل،  هذين  بنزاهة  اإلميان   " ��ا:  الثقة  تعريف  يتم  ث 

وشخصيته وقدرته". فاألتباع الذين يثقون �لقائد مستعدون ألن يكون عرضة ألفعال القائد  

. واألبعاد اخلمسة اليت تشكل  2م واثقون �ن حقوقهم ومصاحلهم لن يتم اإلساءة إليهاكو�

  :3الثقة هي 

 الص. خلصدق واإلأي ا Integrityالنزاهة   .أ

 أي املهارة واملعرفة الفنية والشخصية.  Competenceاجلدارة(الكفاءة)   . ب

(االنسجام)    . ج وإصدار   Consistencyالتماسك  التنبؤ  على  والقدرة  املوثوقية  أي 

 األحكام اجليدة يف التعامل مع املواقف املختلفة. 

 االستعداد حلماية األفراد جسد�ً وعاطفياً  Loyaltyالوالء   . د

 
1  . Kouzes, J.M. & B.Z. Posner (1993): Credibility: how Leaders gain and lose it, and 

why people demand it, Jossey- Bass, San Francisco, p.14 
2 .Schoorman , F.D. & et.al (2007): An Integrative Model of organizational Trust: past, 

present and future, Academy of Management Review, April, pp.344-354 
3 .Schindler, P.L. & C.C. Thomas (1993): The Structure of Interpersonal of Trust in the 

workplace, Psychological Reports, October, pp.563-573 
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 . االستعداد لتبادل األفكار واملعلومات حبرية Opennessنفتاح اال  . ه

األكثر أمهية عندما يتم تقييم    :ومن بني األبعاد اخلمسة السابقة يبدو أن النزاهة هي

القيادية   الصفات  أمهية  وبيئته  العمل  مكان  يف  التغريات  وتعزز  �لثقة.  اآلخرين  جدارة 

  . 1السابقة 

دارة ذاتياً عم وفرق ال لقد قادت االجتاهات حنو التمكني
ُ
 Self- Managedل امل

Teams    إىل تقليل العديد من آليات الرقابة التقليدية املستخدمة ملراقبة املوظفني، فإذا كان

فريق العمل حراً يف حتديد موعد عمله وتقييم أدائه اخلاص، واختاذ قراراته بنفسه تصبح الثقة 

تهم بطريقة عادلة، وجيب أن يثق القادة ملادة ملعامهمة جداً. وجيب على املوظفني الوثوق �لق

  مبوظفيهم للنهوض مبسؤوليا�م بضمري حي. 

 Empowering Employees. متكني العمال: 2- 11-7

يدمج الكثري من املديرين اليوم منط القيادة الشخصية هلم حىت قد يبدو للوهلة األوىل  

قائداً  ليس  �لتمكني  �نه  يسمى  ما  وهذا   .Empowerment  ع إعطاء  ملوهو  ية 

املوظفني على مجيع املستو�ت سلطة اختاذ القرارات حبيث يكونوا مسؤولني عن نتائج أعماهلم 

مات يف عامل األعمال  سلّ وحتسني جود�ا وختفيض تكاليفها، وهذه املسائل أصبحت مبثابة مُ 

  اليوم. 

واملسؤوليات  معند السلطات  يتولون بعض  فإ�م  القادة مرؤوسيهم  ت  اناليت كا ميّكن 

مثل القائد  يف    :بيد  احلق  أو  اجلودة،  ومعايري  مبتطلبات  تفي  ال  اليت  القطع  رفض  يف  احلق 

  التحقق من عمل األفراد، أو احلق يف جدولة أنشطة العمل. 

 
1 .Tan, H.H. & C.S.F. Tan (2000): Toward the Differentiation of Trust in Supervisor and 

trust in Organization, Genetic, Social and General Psychology Monographs , May, 
pp.241-260 
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 وُمينح املسؤولون املمكنون سلطة اختاذ بعض القرارات اليت اعتاد قاد�م على اختاذها

ن القادة يسمحون للمرؤوسني �لقيام بدور أكثر  أل،  فّعالةوقد يبدو التمكني عكس القيادة ال

  :1نشاطاً يف قيادة أنفسهم. ويساعد التمكني يف حتقيق القيادة الفّعالة لألسباب التالية 

املهام،    .أ القائد على إجناز  التمكني من قدرة  املرؤوسني  أليزيد  القائد حيظى بدعم  ن 

 م املطلوبة. هامل اصة �ومساعد�م، خصوصاً أولئك الذين لديهم معارف خ

يزيد التمكني من مشاركة املرؤوسني وحيفزهم ويزيد والءهم، وهذا يساعد �لطبع يف   . ب

 ضمان اجتاه عملهم حنو األهداف التنظيمية. 

يتيح التمكني للقادة املزيد من الوقت للرتكيز على حتد��م املستقبلية كو�م يقضون   . ج

 وقتاً أقل يف اإلشراف اليومي. 

ط القيادة الشخصية للمديرين الذين يقومون بتمكني مرؤوسيهم  منلب  ا يتطوغالباً م 

ومدربني   مرشدين  إىل جانب كو�م  قرارات جيدة،  اختاذ  على  املرؤوسني  هؤالء  قدرة  تطوير 

  ومصدر إهلام �لنسبة هلم. 

األمريكية املنظمات  يف  االستخدام  شائع  األسلوب  القيادة هذا  منط  مع  ويرتافق   ،

هذا اجلنوبية ب  جانإىل    اخلادمة.  فالشركات يف كور�  العامل.  دول  من  الكثري  استخدامه يف 

مع   Samsung, Hyundai, Daewooأمثال   �لتشارك  قرارا�ا  اختاذ  على  تعمل 

  املستو�ت الدنيا فيها. 

 Leading Across Cultures. القيادة عرب الثقافات:  3- 11-7

ع فقط بني األفراد، ولكن أيضاً نو تت  دة الإىل أن أساليب القيا تشري الكثري من األدلة

�ألفراد   موجهني  أو  إنسانية  أكثر  يكونوا  األوروبيون  فاملديرون  والثقافات.  الدول  من  بني 

 
1 .Jones, Gareth R. & Jennifer M. George (2016): Contemporary management, 

op.cite,p.421 
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املديرين اليا�نيني واألمريكيني، حيث تشدد الثقافة اجلماعية يف اليا�ن على اجلماعة بدًال من  

  األفراد واحتياجا�م ورغبا�م.  اتية شخصيالرتكيز على الفرد، لذلك يتم تقليل امه

�لربح  موجهة  تكون  ألن  األمريكية  املتحدة  الوال�ت  يف  املنظمات  متيل  حني    يف 

و�لتايل متيل إىل التقليل من أمهية احتياجات املوظفني ورغبا�م، وتتمتع العديد من الدول يف  

�ت املتحدة. وينتج عن  والمن ال  أكثرأورو� مبنظور فردي أكرب من اليا�ن، ومنظور إنساين  

األوروبيني املديرين  بعض  أن  اليا�نيني    ذلك  نظرائهم  من  األفراد  حنو  توجهاً  أكثر  هم 

، فهم مييلون إىل الرتدد يف االستغناء عن املوظفني، وحىت يف احلاالت اليت يكون واألمريكيني

جل دقيقة  خطوات  يتخذون  فإ�م  مهمة،  ضرورة  العمال  تسريح  التسفيها  مؤمل    حريعل  غري 

  .�1لنسبة للعامل 

جانب   إىل  خمتلفة،  زمنية  فرتات  يف  الثقافات  بني  أخرى  فروق  حيدث  وقد 

متيل املنظمات يف الوال�ت املتحدة إىل التوجه حنو   :االختالفات الوطنية. فعلى سبيل املثال

على   دةت املتحاألر�ح قصرية األجل، لذلك تركز أساليب القيادة الشخصية ملديري الوال�

األداء يف األجل القصري، يف حني متيل املنظمات اليا�نية حنو توجه النمو طويل األجل. لذا  

  تركز أساليب القيادة الشخصية للمديرين اليا�نيني على األداء طويل األجل.  

بينما نالحظ �ن املديرين يف أورو� لديهم فلسفة بني املنظمات اليا�نية ذات التوجه  

البحث حىت اآلن  و ،  يل األجلطو  التوجه قصري األجل. وال يزال  األمريكية ذات  املنظمات 

الثقافية   الفروق  من  املزيد  اكتشاف  أجل  من  يف   Cultural Differencesجار�ً 

  .2أساليب القيادة الشخصية للمديرين 

 
1  . Calori, R. & b. Dufour (1995): Management European Style, Academy of Management 

Executive, Vol.9, No.3, pp.61-70  
2.Jones, Gareth R. & Jennifer M. George (2016): Contemporary management, 

op.cite,p.417 
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إدارية.  11-8 كقيادات   Women as Managerial:  النساء 

Leaderships 

اإل التقدم  للنظل  التنظيمية  ءساداري  التقاليد  بسبب  مسدوداً  املاضي  يف   ، لفرتات 

من  الكثري  حتتل  املرأة  وأصبحت  أمامهن  الطريق  ومتهيد  العقبات  إزالة  مت  �لتدريج  ولكن 

املناصب يف البنوك ويف القطاع احلكومي ويف اجلامعات ويف قطاع األعمال العام ويف القطاع  

الصعب دراسة أوجه التشابه وأوجه االختالف   نم زمان كان اخلاص..اخل. ومنذ حقبتني من ال

ورغم أن    بني قيادات الذكور واإل�ث حيث كانت األقلية من النساء حتتل املناصب القيادية،

النساء يف اإلدارة ظللن أقلية إال أن مثل هذه الدراسات أصبحت أكثر شيوعاً وأكثر إمكانية  

  إلجرائها اآلن عن ذي قبل. 

  جيههما بشأن املناصب القيادية:  و ت ني ينبغيوهناك سؤال

من    األول: أقل  أو  أكثر  النساء  من  القيادات  هل  للقيادة،  الالزمة  واملقدرات  املهارات 

�لناس االهتمام  يف  الرجال  من  من    ؟القيادات  أقل  أو  أكثر  النساء  من  القيادات  وهل 

  القيادات من الرجال يف االهتمام �لعمل؟ 

يُ   اعألتبا  �ستجابةيتعلق    الثاين: ال  وهل  النساء،  ومن  الرجال  من  للنساء  سمَ للقيادات  ح 

  ز من جانب العاملني الرجال؟ د والتقولب والتحيّ �لقيادة بسبب التعوّ 

أثبتت دراسات جامعة   السؤال األول حيث  اليت جتيب عن  البحوث  وهناك بعض 

 وا خرون طبقآ  ك �حثون أوهايو أنه ليس هناك فروق يف االهتمام لكل من ا�موعتني، وهنا

(  2000على    وثهمحب و  950مدير  عند    966نساء  خمتلفني  إذا كا�  ما  ملعرفة  رجال) 

ممارسة العملية اإلدارية، وتبني أنه ليس هناك أية فروق بني القيادات من النساء والقيادات من 

  الرجال. 
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 Arthurأما اإلجابة على السؤال الثاين فكانت من خالل دراسة قام �ا كل من 

G.Jago وVictor H. Vroom النساء املشاركة أكثر من    ُكنَّ   أن  ذوات توجه يف 

الرجال، كما اكتشفوا أن النساء املتسلطات كان ينظر إليهن بشكل سليب أكثر من الرجال 

أكثر تساهًال وأقل تشدداً وأكثر اهتماماً مبشاعر   نَّ املتسلطني، ولذا فينبغي على النساء أن يكُ 

ووف  هلذاآلخرين.  النساء، كما  ا  هقاً  مثل  البنود  �ذه  اهتمامهم  يلزم  الرجال  أن  جند  لدراسة 

االستبدادي كُ  �لنمط  واليت أخذت  النساء  من  القيادات  أن  دراسة أخرى  أقل    نَّ وتوصلت 

  فاعلية، أما �لنسبة للرجال فكانوا بصفة عامة أكثر قبوًال من املشرفات من النساء. 

عن القيادات من الرجال، ولكن   ةلفتخميست  اء لفإن القيادات من النس  ◌ً وعموما 

فهم املتعلمات   قيادةال  يتم  النساء  من  القيادات  أن  وال شك  ومع ز�دة    -على حنو خمتلف 

ولسوء احلظ   مرؤوسيهم،سوف يدعو �لتدريج إىل الفهم الصحيح هلن من جانب    -عددهن

  ة.ار يف اإلد ةيمتييزاً يف املنافسة على الفرص الوظيف تزال تواجهفإن السيدات ال 

يف ضوء ما سبق من مفاهيم حول القيادة ميكن القول �نه ليس �لضرورة أن نعترب كل 

ن القيادة تستوجب متطلبات معينة مثل فن  ألمدير أو رئيس يف التنظيم الرمسي مبثابة قائد،  

 التأثري يف سلوك اآلخرين، واالستحواذ على قبول اآلخرين. ولكن من �حية أخرى، فإن كل

يم الرمسي هو مدير أو رئيس، حيث أنه يرأس جمموعة معينة من األفراد يف إدارة نظد يف التقائ

  أو قسم أو فرع....اخل، ويتوىل التخطيط والتنظيم والرقابة حبكم وضعه يف اهليكل التنظيمي. 

  احلادي عشرأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  أخط  صح  السؤال   رقم السؤال 

     عالقة �ثري بني القادة وأتباعهم هيالقيادة    . 1

     القيادة هي نشاط يشبه النشاط الورقي والتخطيط    . 2

     يركز القادة على الرؤية والرسالة واألهداف    . 3
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     املنظمة يف األجل القصري  اجتاهيهتم القادة بتحديد     . 4

     ال فرق بني السلطة والقيادة    . 5

     ك من خالل املوقف الرمسي للقائد لو  يف الستأثريتدل قوة املكافأة على ال   . 6

     القوة املرجعية هي التأثري على السلوك بسبب الشخصية    . 7

     من نظر�ت سلوكيات القيادة دراسات والية أوهايو    . 8

      الشبكة اإلدارية هي هيكل ذو بعدين    . 9

     من النظر�ت املوقفية يف القيادة منوذج فيدلر    .10

     يس واملرؤوس بنظرية دورة احلياة رئ ل بني التبادتسمى نظرية ال   .11

     اهلدف حتسني لنظرية السمات والنظر�ت السلوكية  -تعد نظرية املسار   .12

      القيادة الكارزماتية هي ذات رؤية    .13

     قيادة األصيلة أوتوقراطية وغري أخالقية ال   .14

     تباع القيادة اخلادمة مدخل مشويل للقيادة يشرتك فيه القادة واأل   .15

     ط الثقة بشكل دقيق �ملصداقية تبتر    .16

     ال تتنوع أمناط القيادة بني الثقافات   .17

     ال وجود لفروق بني القيادة من النساء والقيادة من الرجال    .18

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

  أي من التايل يعد من العناصر األساسية للقيادة: . 1

A.  التغيري  

B.  األتباع  

C.  ثريالتأ  

D . قكل ما سب  

  يرتبط مبفهوم القائد التايل �ستثناء: . 2

A.  فعل األشياء الصحيحة  

B.  النتائج  

C.  حل املشكالت  

D.  كل ما سبق  

يدل التأثري على السلوك من خالل التهديد �لعقوبة أو فرضها . 3

  على:

A.  القوة القسرية  

B. قوة املكافأة  

C.  قوة اخلربة  

D.  القوة املرجعية  

  ية: ادمات القيالس أي من التايل يعد من عيوب نظرية. 4

A.  مل حتدد األمهية النسبية للسمات القيادية  

B.  تتجاهل �ثري وأمهية املرؤوسني  

C.  تقر بتأثري العوامل البيئية  

D . كل ما سبق 

  

 أيوا التايلمن أمناط سلوكيات القائد وفقاً لدراسة جامعة . 5

  �ستثناء: 

A.  املتسلط  

B.  الدميوقراطي  

C.  املشارك  

  والية أوهايو:  ةاً لدراسوفقمن أبعاد سلوك القائد  .6

A.  الرتكيز على العامل  

B. العتبارا  

C.  الرتكيز على اإلنتاج  

D.  كل ما سبق 
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D.  املتساهل    

  يقع يف وسط نظرية الشبكة اإلدارية: . 7

A.  إدارة رجل التنظيم  

B. إطاعة السلطة  

C. إدارة الفريق  

D.  إدارة النادي العائلي  

  من عوامل نظرية فيدلر: . 8

A.  عالقة القائد �ملرؤوسني  

B. هيكل املهمة  

C.  ز ركقوة امل  

D .  قبسكل ما  

  أي منط قيادي يفضل يف حالة االستعداد املنخفض للمرؤوسني: . 9

A.  املشارك  

B. املخرب  

C.  املقنع  

D.  املفوض  

 -أي من األمناط القيادية التالية تقوم عليها نظرية مسار. 10

  اهلدف: 

A.  القيادة املوجهة  

B.  القيادة املدعمة  

C.  القيادة �ملشاركة  

D . كل ما سبق  

القي.  11 نظر�ت  من  نظرية  القادة  ي  التالية  ادةأي  فيها  طور 

 عالقات زوجية: 

A.  األصيلة  

B. اخلادمة  

C.  التبادل  

D.  كل ما سبق  

  من خصائص القادة التحويليون التايل �ستثناء: .  12

A. اإلهلام  

B.  اإلدارة �الستثناء  

C. التحفيز والتشجيع الفكري  

D. االعتبار الشخصي 

  

  أي من التايل يعد من خصائص القائد الكارزمايت: . 13

A. بلية ستقامتالك رؤية م  

B. مهارات وفنون االتصال  نااتق  

C.  املصداقية واملوثوقية  

D . كل ما سبق  

  أي نظرية قيادية تتسم بطايع أخالقي رفيع املستوى: . 14

A. األصيلة  

B. اخلادمة  

C.  التحويلية  

D.  التبادلية  

  من مسات القائد اخلادم: .  15

A.  اإلصغاء اجليد  

B.  اإلقناع  

C.  التعاطف  

D . كل ما سبق  

  ستثناء: � من األبعاد اخلمسة للثقة التايل.  16

A. زم حلا  

B.  النزاهة  

C.  الوالء  

D.  االنفتاح  

  من أسباب مساعدة التمكني يف حتقيق القيادة الفّعالة: .  17

A. ز�دة قدرة القائد على إجناز املهام  

B.  ز�دة مشاركة املرؤوسني وحتفيزهم  

C. إ�حة املزيد من الوقت  

D . كل ما سبق  

أي نوع من املديرين جيمعون بني فلسفة التوجه طويل . 18

  :جلوقصري األ

A.  األمريكيون  نو املدير  

B.  املديرون اليا�نيون  

C. املديرون األوروبيون  

D. املديرون العرب  
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    مقالية:  ) أسئلة 3

  عّرف القيادة وقارن بني القادة واملديرون؟  :)1السؤال (

  اشرح مصادر قوة القائد؟ ): 2السؤال (

  حتدث عن نظرية السمات القيادية؟ ): 3السؤال (

  ة؟دايات القيلوكاشرح نظر�ت س): 4السؤال (

  حتدث عن النظر�ت املوقفية للقيادة؟): 5السؤال (

  احبث يف النظر�ت املعاصرة للقيادة؟): 6السؤال (

  �قش املسائل القيادية يف القرن احلادي والعشرين؟): 7السؤال (

  اشرح فكرة النساء كقيادات إدارية؟ ): 8السؤال (
  

  :الطالب لبياً من قذات) قضا� إضافية للمناقشة أو للعمل عليها  4

 ؟ األمناط القيادية املتبعة فيهااخرت إحدى أنواع املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية وادرس 
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  عشر: الرقابة التنظيمية وحتسني اجلودة  ينالثاالفصل  

Chapter (12): Organizational Control & 

Quality Improvement  
  

  معىن الرقابة وأمهيتها  .1- 12

  الرقابة عملية.  2- 12

  . اخلطوة األوىل: قياس األداء الفعلي2-1- 12

  عايري) . اخلطوة الثانية: مقارنة األداء الفعلي �ملرغوب(امل2-2- 12

  . اخلطوة الثالثة: اختاذ التصرف اإلداري2-3- 12

  . مداخل نظام الرقابة3- 12

  . املدخل السوقي 3-1- 12

  . املدخل البريوقراطي3-2- 12

  . مدخل رقابة الثقافة التنظيمية3-3- 12

  . املعايري الرقابية4- 12

  يف املنظمة  . أنواع الرقابة5- 12

  . رقابة مسبقة 5-1- 12

  امنة . رقابة متز 5-2- 12

  . رقابة الحقة 5-3- 12

  . أساليب الرقابة غري املعتمدة على املواز�ت6- 12

  . أساليب الرقابة النوعية6-1- 12

  . أساليب الرقابة الكمية 6-2- 12

  . أساليب الرقابة املعتمدة على املواز�ت7- 12

  . الرقابة املالية �ستخدام النسب املالية8- 12

  . الرقابة على اجلودة وحتسينها 9- 12

  . مفهوم الرقابة على اجلودة 9-1- 12

  . تصميم أنظمة رقابة اجلودة 9-2- 12
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  نظام الرقابة الفّعال  ت. مواصفا10- 12

  عشر  ينالثاأسئلة واختبارات الفصل 

  خرجات واألهداف التعليمية: امل

 فهم معىن الرقابة وأمهيتها  .1

 تفسري دورة الرقابة يف املنظمة  .2

 فهم مداخل نظام الرقابة يف املنظمة  .3

 رفة أنواع املعايري الرقابية املستخدمة عم .4

 التعرف على أنواع الرقابة يف املنظمة  .5

 معرفة أساليب الرقابة غري املعتمدة على املواز�ت  .6

 معرفة أساليب الرقابة املعتمدة على املواز�ت  .7
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كثرية التغريات، وتؤثر هذه   Dynamicة  كما نعلم أن املنظمات تعمل يف بيئة حركي

والسياسات   اإلجراءات  املنافسني،  فتصرفات  الفعلي،  األداء  على  ملحوظة  بصورة  التغريات 

املناخ السياسي، كلها عوامل تؤثر �لسلب أو اإلجياب على األداء، و�لتايل جيب    احلكومية،

  ت على األداء ومعاجلة أي احنرافات تظهر يف الوقت املالئم.  قياس هذه التأثريا

كما تظهر االحنرافات أيضاً نتيجة اختالف األهداف التنظيمية عن األهداف الشخصية 

تسعى   ما  مع  تتعارض  التنظيم  ألفراد  الشخصية  واألهداف  التوقعات  من  فالكثري  للعاملني، 

  إليه املنظمة. 

ا وظيفة  مهام  من  فإن  موجهة و�لتايل  األفراد  وأداء  أن جهود  من  للتأكد  السعي  لرقابة 

األهداف   تلك  بني  التوافق  حتقيق  وحماولة  التنظيمية  األهداف  إجناز  حنو  األوىل  �لدرجة 

  التنظيمية وأهداف العاملني، بغرض ختفيض حدة الصراعات، وتنمية والء األفراد للتنظيم. 

  . معىن الرقابة وأمهيتها: 12-1

الرقابة وتصحيحه"   تعّرف  ومقارنته  األداء  متابعة  عملية  أ�ا:"  أن .  1على  وجيب 

اخلطة   وفق  تعمل  وحدا�م  ولو كانت  املنظمة، حىت  يف  املديرين  مجيع  الوظيفة  هذه  ميارس 

اليت مت القيام    املرسومة، فإ�م ال يستطيعون معرفة ذلك �لفعل إال إذا قاموا بتقييم األنشطة

  �ألداء املخطط. �ا، ومقارنة األداء الفعلي 

الفّعالة إكمال األنشطة بطرق تؤدي إىل حتقيق األهداف، وعندئذ   وتتضمن الرقابة 

  حتديد كيفية مساعدة املوظفني واملديرين يف حتقيق أهدافهم. 

وإنشاء   التخطيط  بوظيفة  الرقابة كوظيفة إدارية مهمة جداً، ألننا ميكن القيام  وتعد 

األ  حتقيق  عملية  يسهل  تنظيمي  هذه  هيكل  إىل  للوصول  املوظفني  حتفيز  وميكن  هداف، 

هو   ما  وفق  تسري  األنشطة  أن  على  ال ضمان  ولكن  الفّعالة.  القيادة  من خالل  األهداف 

وأن   هلا،  فإن خمطط  لذا  �لفعل.  حتقيقها  مت  قد  حتقيقها  على  األفراد  يعمل  اليت  األهداف 

م التحقق  خالهلا  من  ميكن  اليت  الوحيدة  الطريقة  هي  التنظيمية  الرقابة  األهداف  إجناز  ن 

 
1 . Robbins, Stephen P. & et.al (2018): Management, op.cite,p.632 
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الرقابة   وظيفة  قيمة  وتظهر  يف    Value of the Control Functionاملرسومة. 

  جماالت هي:  ثالث

للموظفني    Planning  التخطيط:  .أ توفر توجيهات  اليت  األهداف  ويتضمن حتديد 

لتحقيقها.  الالزمة  اإلجراءات  تطوير  من  بد  ال  األهداف  قبول  ومبجرد  واملديرين، 

ملتابعة من أجل التأكد من اإلجناز وحتقيق األهداف. وهنا توفر الرقابة رابطاً ا  مث ومن  

والرقابة كما يف   التخطيط  التالزم بني  مبدأ  والتأكيد على  �لتخطيط  الشكل  مهماً 

إذا  1،  12( فيما  ملعرفة  طريقة  أي  لديهم  يكون  فلن  املديرون  يراقب  مل  فإذا   .  (

و  حتققت،  قد  وخططهم  أهدافهم  جيب    امكانت  اليت  املستقبلية  اإلجراءات  هي 

 اختاذها. 

  
  ) الربط بني وظيفة التخطيط ووظيفة الرقابة1، 12(الشكل 

املوظفني:    . ب املديرين    Empowering employeesمتكني  من  الكثري  حيجم 

عن متكني موظفيهم أل�م خيشون حدوث شيء ما سيحاسبون عليه. ولكن ميكن  

امل تعزيز  الّفعال  الرقابة  فرصة لنظام  وتقليل  املوظفني  أداء  والتعليقات حول  علومات 

 حدوث مشكالت حمتملة. 

وأصوهلا:    . ج املنظمة   Protect the Organization and itsمحاية 

Assets   جتلب بيئة العمل اليوم �ديدات متزايدة من الكوارث الطبيعية والفضائح

العامل التوريد  وانقطاع سالسل  العمل،  مكان  والعنف يف  األمناملالية  وانتهاكات   ية 
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حال   يف  التنظيمية  األصول  محاية  املديرين  على  وجيب  اإلرهابية.  اهلجمات  وحىت 

الطوارئ يف ضمان  الشاملة وخطط  الرقابة  حدوث أي من هذه األشياء. وتساعد 

  احلد األدىن من اضطرا�ت العمل.  

  The Control Process الرقابة:عملية . 12-2

الرقابة   عملية  تتضمن    تتم  Control Processإن  آلية  خالل    ثالث من 

�ذا   القيام  املنظمة  استهدفت  منتظمة كلما  تلقائية  بصورة  تنفذ  ومتتابعة  منفصلة  خطوات 

  تلك اخلطوات فيما يلي:  . وتتمثل) 2، 12( النشاط، وذلك على النحو املوضح �لشكل

  
  الرقابة عملية) 2، 12الشكل (

األوىل:1- 12-2 اخلطوة  الفعلي:  دألاقياس    .   Measuring Actualاء 

Performance   

تتمثل اخلطوة األوىل للعملية الرقابية يف قياس األداء الفعلي، أي تقييم األداء احلايل 

يف ضوء املعايري املتخذة كأساس للمقارنة، ومن املالحظ أن سهولة قياس األداء تعتمد على  

و  املعايري  فكلما كانت  املعايري،  تلك  متاحة يعق امدى كفاءة  الوسائل  وكانت  ومالئمة،  ة 

  . 1لتحديد األنشطة الواجب لكل فرد القيام �ا، كلما سهلت عملية القياس 

األنشطة   من  العديد  وجود  إىل  تشري  العملي  الواقع  املمارسات يف  فإن  ذلك،  ومع 

 عدّ يرى البعض أن النشاط التعليمي يُ   :اليت يصعب وضع معايري لقياسها، فعلى سبيل املثال 

 
1 . Smith, Mike (2007): Fundamentals of Management, op.cite, p. 146 
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قياس أداء من يتوىل التدريس، فالتعليم عملية مستمرة وتتطلب    اً بسبب صعوبةصعب  اً ط اشن

تراكم معريف، وتفاعل عن قرب بني املعلم والطالب متلقي العلم، وكفاءة العملية التعليمية ال 

الذهين   االستعداد  درجة  على  أيضاً  تعتمد  بل  املعلم،  ميتلكها  اليت  املهارات  على  تتوقف 

  ته على االستيعاب واالستنباط. در قو  للطالب،

وتزداد وبصفة عامة صعوبة قياس األداء كلما صعد� إىل أعلى اهلرم التنظيمي، أي  

صعوبة يف قياس    :املستو�ت اإلدارية العليا، أو يف الوظائف غري الفنية، فعلى سبيل املثال هنا

أشياء   على  عمله  مهمة  تعتمد  الذي  العامة،  العالقات  مدير  ملموسة  ريغأداء  وغري    كمية 

  . ويثار هنا سؤالني هامني، مها: 1كاالتصاالت، العالقات الشخصية، املعلومات 

األداء؟    يتم  كيف  .أ نستطيع   أيقياس  خالهلا  من  اليت  واملصادر  الوسائل  عن  البحث 

رئيس مصادر  أربعة  وهناك  األفراد،  أداء  على  قياس  للحصول  املنظمات  تستخدمها  ة 

  . )1، 12اجلدول ( ء األفراد، يوضحها اد�البيا�ت املتعلقة 

  العيوب  املزا�    املصدر 

الشخصية  Personal املالحظات 

Observations 

  احلصول على املعرفة بشكل مباشر  -

  عدم تصفية املعلومات  -

  تغطية أنشطة العمل  -

  ختضع للتحيزات الشخصية  -

  مستهلكة للوقت -

  تكوين وجهات نظر خاصة  -

اإلحصائية    Statisticalالتقارير 

Reports 

  سهولة التصور -

  إظهار العالقات بشكل فّعال  -

  تقدمي معلومات حمدودة  -

  جتاهل العوامل الذاتية  -

على   - Oral Reportsالتقارير الشفوية   للحصول  سريعة  طريقة 

  املعلومات

للفظية   - العكسية  �لتغذية  السماح 

  وغري اللفظية 

  معلومات مفلرتة -

  معلومات غري موثقة  -

املكتوبة    Writtenالتقارير 

Reports 

  شاملة -

  رمسية -

  سهولة احلفظ واالسرتجاع  -

  حتتاج إىل وقت كبري إلعدادها  -

  ) مصادر مجع بيا�ت األداء ومزا�ها وعيو�ا1، 12اجلدول (

 
1.Hansaker, Philip L. (2005): Management: a skills approach, (2nd  ed.), Pearson 

education Inc., N.J., P.185 
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األداء؟    . ب يف  قياسه  سيتم  الذي  طبيعة   أيما  �ختالف  ختتلف  املقاسة  األشياء  أن 

أن يقوم    :املتصور مثالً   نم فاألنشطة اليت متارسها كل وحدة تنظيمية داخل املنظمة.  

مثل معايري كمية  على  اإلنتاج �العتماد  لكل    مدير  اليوم  املنتجة يف  الوحدات  عدد 

  عامل، عدد الوحدات املنتجة يف الساعة، عدد الوحدات املرجتعة من العمالء.  

إدارية   أو  مكتبية  معايري  احلكومية  املؤسسات  مديري  يتخذ  بينما 

Administrative Standards ،    عدد اليوم،  يف  حتريرها  مت  اليت  املستندات  كعدد 

قضاها   اليت  الساعات  متوسط  ساعة،  إجنازها خالل  مت  اليت  اجلمهور  من  املقدمة  الطلبات 

  املوظف يف إجناز مصاحل املتعاملني مع املؤسسة. 

قام �ا مندوب  اليت  الز�رات  معايري مثل عدد  التسويق استخدام  كما ميكن ملدير 

للع احلصة   ءمالالبيع  النمو يف  نسبة  الشهر،  احملقق يف  املبيعات  الواحد، حجم  اليوم  خالل 

  السوقية. 

معايري   عن  املدير  يبحث  أن  فالبد  معايري كمية،  اختاذ  إمكانية  عدم  حالة  يف  أما 

  شخصية للحكم على األداء، و�لرغم من أن هذه املعايري تفتقد الكثري من الدقة واملوضوعية

   أ�ا ستظل أفضل من عدم استخدام أي معايري مطلقاً.  الإ، رةكما سبق اإلشا

 Comparingمقارنة األداء الفعلي �ملرغوب (�ملعايري):  . اخلطوة الثانية:  2- 12-2

Actual Performance Against Standard  

بني األداء الفعلي   Degree of Variationاالحنراف  حتدد هذه اخلطوة درجة  

والذي   �لتايل داألى  يسمواملعيار  تزايدت  االحنراف  هذا  درجة  زادت  وكلما  املرغوب،  اء 

الرقابية   املعادلة  اإلداري. وتستخدم  التصرف  اختاذ    Control Equationاحلاجة حنو 

  . 1املرغوب)  األداء(واملعيار  التالية يف احتساب درجة االحنراف بني األداء الفعلي 

DOV= DP-AP 

                                                   

   NFAتشري إىل                                    

 
1 . Schermerhorn, John R. Jr. (2011): Introduction to Management, op.cite, p.449 
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    أن: حيث
DOV درجة االحنراف بني األداء الفعلي واملرغوب =Degree of Variation   

DP األداء املرغوب =Desired Performance    

AP األداء الفعلي =Actual Performance   

NFA ي = مقدار احلاجة للتصرف اإلدارNeed for Management Action   

   أن:مبعىن 

 األداء الفعلي  –درجة االحنراف= األداء املرغوب 

  تشري إىل 

  احلاجة حنو         املعيار املتخذ      األداء املقاس                      

  التصرف اإلداري    كأساس للمقارنة                  

ميكن أن يكون قيمة سالبة، أي احنراف سليب مبعىن أن   ةبيقاو�لتايل، فإن �تج املعادلة الر 

املرغوب   األداء  عن  يقل  الفعلي  إنتاج    (املطلوباألداء  واإلنتاج    50مثًال  اليوم،  يف  وحدة 

  .  Problem Situationوحدة) ويطلق على ذلك �لوضع املشكلة  45الفعلي 

موجبة، قيمة  املعادلة  يكون �تج  أن  املقابل، ميكن  أن  حنا  أي   ويف  مبعىن  موجب  راف 

 55وحدة يف اليوم، واإلنتاج الفعلي    50إنتاج    املطلوب(املرغوب  األداء الفعلي يفوق األداء  

  .  Opportunity Situationوحدة)، ويطلق عليه الوضع الفرصة 

الفعلي مطابق   فإن ذلك يعين أن األداء  قيمة صفرية،  الرقابية  املعادلة  أما إذا جاء �تج 

  لألداء املرغوب.   يضوعة، أي مساو و مل اللمعايري

  اختاذ التصرف اإلداري اخلطوة الثالثة:  .3- 12-2

اإلداري   التصرف  اختاذ  آلية    Management Actionميثل  يف  الثالثة  اخلطة 

  .    1عملية الرقابة، وكلما زادت درجة االحنراف تزايدت �لتبعية احلاجة حنو اختاذ هذا التصرف 

امل �تج  لنا  لالحتماالت    لةعادوحيدد  وفقاً  إتباعه،  الواجب  اإلداري  التصرف  الرقابية 

  التالية: 

 
1 . Tripathi, P.C. & p.n. Reddy (2012): Principles of Management, (5th ed.), Tata McGraw- 

Hill Education Private LTD., New Delhi, p.373 
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   املدى داخل  أم  خارج  االحنراف  يقع  هل  مبعىن  ال:  أم  داللة  ذو  االحنراف  هل 

  املقبول؟  

  .هل االحنراف سالب أم موجب، مبعىن هل الوضع ميثل مشكلة أم ميثل فرصة  

 Parameter  مؤشر ي مبعظم األنشطة  لعم ال  فبالنسبة الحتمال األول: يوجد يف الواقع

(املتخذ كأساس للمقارنة)    مقبول من االحنراف بني األداء الفعلي واألداء املرغوب أو املعيار

  . 1يعرف �ملدى املقبول لالحنراف

 Approaches of Control Systemمداخل نظام الرقابة: . 12-3

عديدة، نواحي  يف  املنظمات  يف  الرقابة  نظم  تصميم هكن ول  تتشابه  يف  ختتلف  ا 

  تفاصيلها. وعموماً تقسم مداخل النظم الرقابية يف املنظمات إىل األنواع التالية: 

   Market –Control. املدخل السوقي: 1- 12-3

السوق آليات  اعتماد  على  املدخل  هذا  يف    Market Mechanisms  يقوم 

عمل فيها املنظمة، فيمكن ت  اليتتشكيل نظام الرقابة، أي أنه يبىن على معايري ترتبط �لسوق  

استخدام جمموعة معايري سوقية مثل السعر التنافسي، واحلصة السوقية يف   :على سبيل املثال

  .2قبول أو رفض نظام الرقابة املعتمد يف املنظمة 

السو  اليت يكون إنتاجها واضحاً يف  األعمال  املدخل منظمات  ق، وهناك  يالئم هذا 

هلا معروفة  منافسة  رحبية سوق.  لا  يف  منتجات  مراكز  مبثابة  أقسامها  تكون  ان   ولكن جيب 

حيث يتم تقييم أداؤها وفقاً ملسامهتها يف حتقيق األر�ح. وهذا ما يساعد املديرون يف املنظمة  

  يف اختاذ قرارا�م بشأن توزيع املوارد وبناء اخليارات االسرتاتيجية هلا. 

املثال  سبيل  شركة    :فعلى  الكهر�ئية   ةين�لياا  Matsushitaتتبىن  األجهزة  إلنتاج 

املختلف أقسامها  تعترب  حيث  السوقية،  الرقابة  وقسم  ة مدخل  املنزلية،  األجهزة  إنتاج    كقسم 

 
1  . Terry, George, and Stephen G. Franklin (1994): Principles of Management, (8th  ed.), 

All India Traveller Book Seller, India, p.426 
2 . Hellreigel, Don & others (2002): Management, op.cite, p.528 
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قسم يف حتقيق   إسهام كل  ملدى  وفقاً  أدائها  تقييم  يتم  مراكز رحبية  الصناعية  املعدات  إنتاج 

  األر�ح الكلية للشركة.  

   Bureaucratic- Control. املدخل البريوقراطي: 2- 12-3

يف  املتبعة  اإلدارية  والسياسات  واإلجراءات  والقواعد  اإلدارية  السلطات  على  يركز 

نوعية 1املنظمة حتديد  أجل  من  واألنشطة  األعمال  بتوصيف  املدخل  هذا  يقوم  حيث   ،

أعماهلم  أثناء �دية  العاملني  األفراد  املطلوب يف  أيضاً 2السلوك  املدخل  هذا  ويستخدم يف   . 

من أجل ضمان حتقيق املقاييس احملددة لألداء لكل وظيفة وعمل من   Budgetsت  �ز او امل

عمليات وأنشطة املنظمة كلها، فهي توفر لإلدارات املختلفة يف املنظمة مرشداً يف تقييم أدائها  

لضمان   األخرى  املنظمة  أنشطة  بني كل  متفاعل  وبشكل  حمددة  ومؤشرات  مقاييس  إزاء 

  ليف. اكتالمن املستوى األدىن 

املثال سبيل  شركة    :فعلى  الرقاب  British Petroleumتطبق   ةمدخل 

تقييم   يتم  حيث  واإلجراءات،  �للوائح  املختلفة  أقسامها  مديري  يتقيد  حيث  البريوقراطية، 

�رمية   سلوكيا�م  يف  متسكهم  ومدى  والقواعد،  اللوائح  لتلك  إتباعهم  ملدى  وفقاً  أدائهم 

  اإلشراف احملدد.   قا نط، و السلطة، سلسلة األوامر 

  Clan- Controlمدخل رقابة الثقافة التنظيمية:  . 3- 12-3

أي أن يتم تصميم نظام الرقابة �لشكل الذي جيعل    الزمرة،وتسمى أحيا�ً مدخل  

ن هذا املدخل  أسلوكيات الفرد حمكومة من خالل قيم مشرتكة وتقاليد وأعراف مؤسسية، أي  

ا�مو  أو  الفرد  على  يفيعتمد  والسلوكيات  صي  عة  لألداء  عليها  متفق  ومقاييس  معايري  اغة 

  . 3املرتبطة �لعمل 

 
1 . Hill, Charles W. L. & Steven L. McShane (2008): Principles of Management, 

op.cite,p.213 
2  . Jones, Gareth R. (2013): Organizational Theory: Design & Change, (7th ed.), Pearson 

Education LTD., Harlow, p.156 
3 . Bovee, Courtland L. & others (1993): Management, op.cite, p.614 



353 
 

وفرق   اجلماعي  العمل  على  تعتمد  اليت  األعمال  منظمات  املدخل كثرياً  هذا  يفيد 

العمل، فاألفراد يف مثل هذه املنظمات حيكم أعماهلا وسلوكيا�ا ثقافة ا�موعة أو الزمرة أكثر 

  من قبل إدارة املنظمة.  يةار اإلد مما حيكمها اجلوانب 

للمنظمة اليت تتبع مدخل رقابة    مثاالً  Microsoftتعد شركة    :فعلى سبيل املثال

اليت سيتم  والعادات  والتقاليد  القيم  الشركة تدرك  التنظيمية، فكل مجاعة عمل داخل  الثقافة 

  تقييم سلوكها وأدائها على أساسه.  

 Control Standards . املعايري الرقابية:12-4

  يوجد أكثر من تصنيف للمعايري الرقابية، أهم هذه التصنيفات ما يلي: 

الكمية:    .أ املطلقة    Quantitative Standardsاملعايري  األرقام  وتستخدم 

 للتعبري عن املعايري الرقابية اليت تستند إىل عامل الكمية. ومن أمثلتها: 

 حجم اإلنتاج -

 حجم املبيعات -

 حجم اإليرادات  -

 ححجم األر� -

ع  Qualitative Standardsالنوعية:    ريايعامل  . ب التعبري  يف   نوتستخدم 

 معايري الرقابة اليت تستند على عامل النوعية. ومن أمثلتها: 

 نسبة املردودات  -

 نسبة اإلنتاج املعيب -

 معدالت شكاوى العمالء  -

 درجة رضا العاملني  -

 درجة والء العمالء -

معايري وضع  مبكان  الصعوبة  من  أنه  املالحظ  يسمح  ب  ية نوع  ومن  حمدد  شكل 

إذا أرادت اإلدارة مراقبة النشاط الذي تباشره إدارة    :�ستخدامها كمقياس فيما بعد، فمثالً 

للرقابة. ويف حني أنه ليس من  العمالء كمعيار  املمكن أن ختتار درجة والء  التسويق، فمن 
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املعيار بصورة حمددة، إال أن األساليب اإلحصائ التعبري عن هذا  االسهولة  ثة سهلت  يدحلية 

نت املنظمات من إعطاء األمهية الالزمة  كّ قياس األمور غري امللموسة كالرأي العام، و�لتايل مَ 

  للمعايري الرقابية اليت تقيس النوعية. 

الزمنية:    . ج األمثلة على استخدام عامل الزمن    Time Standardsاملعايري  ومن 

 كمعيار رقايب: 

 وضع جدول زمين لتنفيذ مشروع جديد  -

 زمنية ألداء وظيفة إعادة تصميم اهليكل التنظيمي  ةرت فديد حت -

يتم استخدام الوحدات النقدية للتعبري عن  Cost Standardsمعايري التكلفة:   . د

 املعايري الرقابية اليت تعكس عامل التكلفة، ومن أمثلتها: 

 أجور املديرين  -

 تكلفة اخلدمات الربيدية -

 تكلفة منح االئتمان  -

 تكلفة نظام املعلومات  -

جيدة    دب  وال أ�ا  على  للحكم  الرقابية  املعايري  هذه  يف  مناسبة  شروط  توافر  من 

يف  املغاالة  وعدم  واملرونة  والدقة،  �لنشاط،  واالرتباط  الواقعية،  أمهها:  لالستخدام  وصاحلة 

  .1عدد املعايري 

 Types of Controlأنواع الرقابة يف املنظمة: . 12-5

  الية: لتا نواعتقسم الرقابة يف املنظمة إىل األ

   Feed forward Control :رقابة مسبقة . 1- 12-5

تستهدف الرقابة املسبقة أو رقابة التغذية األمامية منع املشاكل قبل حدوثها، فهي  

من   وذلك  قبل حدوثها،  جتنبها  بغرض  احملتملة  للمشاكل  املسبق  �لتحديد  للقيام  مصممة 

لذ املختلفة،  املوارد  من  املدخالت  مراقبة  تع خالل  �ملستقبل  رق  دا  موجهة   Futureابة 

 
  550، مرجع سبق ذكره، ص إدارة األعمال):  2005. إدريس، �بت عبد الرمحن ( 1
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Oriented  أن .ويعين أو    ذلك  األنشطة  تتقدم  األمامية  التغذية  رقابة  أو  املسبقة  الرقابة 

  . Control  1Preventiveالوقائيةاألداء الفعلي، لذا يطلق عليها البعض الرقابة 

  ة يد كبري إذا افرتضنا أن إحدى املنظمات حصلت على عقود تور   :فعلى سبيل املثال

املطلوبة فا الكميات  إلنتاج  الالزمة  املدخالت  توافر  من  التأكد  مبهمة  تقوم  األمامية  لرقابة 

بغرض منع مشكلة �خري طلبيات العمالء، دون االنتظار حلدوث التأخري الفعلي، وشكوى 

  العمالء، مث حماولة العالج.  

واملعد األجهزة  على  والصيانة  التفتيش  إجراءات  أيضاً  من  وتعد  لرقابة  اة  ثل أمات 

ع التعطل احملتمل يف اآلالت بدًال من انتظار حدوث ناملسبقة، فهذه اإلجراءات تستهدف م

  العطل مث عالجه.  

ل الداخلة  النقدية  التدفقات  مراقبة  أن  النقدية  لكما  �لتدفقات  ومقارنتها  منظمة، 

مايل متوقع أم   جزع اككان هن  اخلارجة، تتيح التنبؤ �لوضع املايل املستقبلي للمنظمة، وإذا ما

و�لتايل تدبري املوارد املالية الالزمة لتغطية هذا العجز، كاحلصول على قرض مصريف، دون  ،  ال

االنتظار حلدوث العجز، مث البدء يف اختاذ التصرف، والعكس صحيح يف حالة التنبؤ بوجود 

ف للمنظمة  ميكن  اليت  ا�االت  دراسة  البداية  من  ميكن  حيث  اسفائض،  هذا  ر  ماتثيها 

  الفائض.  

اليت توجد بني   الزمنية  الفجوة  نتيجة  املسبقة،  الرقابة  إىل  احلاجة جلياً  وقد أظهرت 

تقوم  الرقابة  فهذه  املالئم،  التصحيحي  التصرف  اختاذ  وبني  الداللة  ذو  االحنراف  حدوث 

  . 2مبحاولة منع أو ختفيض احتماالت حدوث هذا االحنراف من البداية

النوع من الرقابة، على املتابعة اجليدة واملستمرة للمتغريات   اهذح  ا عتمد جنو�لتايل، ي

هلذه   الظاهرية  الصعوبة  وبرغم  املنظمة،  مدخالت  على  ملحوظة  بصورة  تؤثر  أن  ميكن  اليت 

للمنظمة متابعة جيدة   املتابعة، إال أن استخدام نظم املعلومات املبينة على احلاسبات، يتيح 

  الة.  وفعّ 

 
1 . DuBrin, Andrew J. (2012): Essentials of Management, op.cite, p.542 
2  . Benowitz, Ellen A. (2001): Cliffs Quick Review: Principles of Management, Hungry 

Minds, Inc., New York, P.171 
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    Concurrent Control  :ةمنزامترقابة  .2- 12-5

متابعة كافة   على  تنطوي  حيث  النشاط،  تشغيل  أثناء  تتم  اليت  الرقابة  يف  وتتمثل 

األنشطة التشغيلية للمنظمة أثناء حدوثها، والعمليات احلالية اليت تقوم �ا، للتأكد من أ�ا 

  . 1تتفق مع املعايري املوضوعة 

تقدم، أن هذ ما  أثناء  ي  بةلرقاا  النوع من  اومبعىن  التصحيحي  التصرف  سمح �ختاذ 

احلقيقي   الوقت  رقابة  عليها  يطلق  لذا  التشغيلية،  العمليات   Real-timeسري 

Control. جدوى الرقابة املتزامنة، إذا كانت املشكلة قد حدثت فعًال؟   ىما مد  

، حيول  اإلجابة: التصرف التصحيحي الذي تسمح به الرقابة املتزامنة أثناء التشغيل

العمالء.  دتق  دون  من  مقبولة  غري  منتجات  ميثل  ما  وهو  معيبة،  ملخرجات  املنظمة  مي 

Unacceptable Products  .  

عد نظام حتميل احلقائب إىل الطائرات، مثاًال واضحاً للرقابة املتزامنة، فهذه الرقابة  يو 

ب  الركص االيت ختجيب أن تتم أثناء عمليات التحميل للتأكد من أن الطائرة حتمل احلقائب  

  اجلالسني بداخلها.  

اإلنتاجية   العمليات  يف  املستخدمة  اجلودة،  على  الرقابة  خرائط  أيضاً  تعد  كما 

وقياس   عشوائية  عينات  سحب  عادة  يتم  حيث  املتزامنة،  الرقابة  على  آخراً  مثاًال  املختلفة 

ود جت و يالت التحلجودة املنتج من خالل تلك العينات، وفقاً للمعايري املرغوبة، فإذا أظهر 

أثناء العمليات  احنرافات يف اجلودة تفوق املدى املقبول، يتم اختاذ التصرف التصحيحي فوراً 

  اإلنتاجية، للحيلولة دون خروج منتجات معيبة. 

وبديهي فإن استخدام احلاسبات اآللية يتيح للمديرين احلصول على معلومات فورية  

فض املتزامن،  الرقايب  األداء  عن  ملتابعة  من  حالتأن  ًال  املديرين  للبيا�ت ميكن  االلكرتوين  ليل 

ذ التصرف التصحيحي بناء على ذلك ويف التوقيت  ارصد االحنراف حلظة حدوثه، و�لتايل اخت 

  . 2املالئم

 
1 . Fulmer, Robert M. (1989): The New Management, op.cite, p.348 
2 . Hellreigel, Don & others (2002): Management, op.cite, p.535 
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   Feedback Controlرقابة الحقة:  .3- 12-5

بع حتدث  اليت  الرقابة  يف  اخللفية  التغذية  رقابة  أو  الالحقة  الرقابة  انتهاتتمثل  ء  د 

طة، أو بعد األداء الفعلي، وذلك من خالل فحص املخرجات أو مراجعة األداء للتأكد  شألنا

  . 1من أن تلك املخرجات أو هذا األداء يتفق مع املعايري املرغوبة 

ومن أمثلة الرقابة اخللفية، قيام مدير التسويق مبتابعة شكاوى العمالء الذين تسلموا  

  ن اإلنتاج املسلم غري معيب ومطابق للمعايري. أاً ضمنى تعين املنتج، فعدم حدوث أي شكو 

أن هذا النوع من الرقابة، هو األكثر شيوعاً يف الواقع العلمي، وخاصة يف الدول من  وبرغم  

فإن   احلدوث  ااملتخلفة،  بعد  يتم  التصحيحي  التصرف  ألن  ينتقدها،  الباحثني  من  لعديد 

  الفعلي للمشكلة.  

وقائفهناك غياب ألي إجراء ماذا يفيد  سوي  ية،ات  القائل  تشهدون يف ذلك �ملثل 

تغذية العكسية يردون الإحكام غلق األبواب بعد سرقة املمتلكات، إال أن املدافعني عن رقابة  

  ��ا تفيد يف منع تكرار اخلطأ مستقبًال.  

نوع على  فقط  االعتماد  دون  الثالثة،  الرقابة  أنواع  بني  املزج  عليه  الناجح    واملدير 

  هم جوانبه اإلجيابية والسلبية ومن املفضل االستفادة من مميزات كل نوع.  نل مفلك واحد، 

املتزامنة  الرقابة  بينما  قبل حدوثها،  املشكلة  على جتنب  املديرين  تساعد  املسبقة  فالرقابة 

فتحميهم من تكرار نفس اخلطأ   الرقابة الالحقة  أما  النشاط،  أثناء أداء  اخلطأ  متكنهم قنص 

  ًال. مستقب

املواز�ت:    .12-6 على  املعتمدة  غري  الرقابة   Nonbudgetaryأساليب 

Control Techniques  

  : 2تقسم أساليب الرقابة غري املعتمدة على املواز�ت إىل النوعني التاليني

  

  

 
1 . Bovee, Courtland L. & others (1993): Management, op.cite, p. 612 
2 .DuBrin, Andrew J. (2012): Essentials of Management, op.cite, p.549 
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النوعية:  1- 12-6 الرقابة  أساليب   .Qualitative Control 

Techniques 

الشخص األحكام  على  تعتمد  اساليب  حول  وهي  تقييم    داء األية  إىل  تؤدي  اليت 

ميكن تصنيف خدمة العمالء �ستخدام مقياس    :لفظي بدًال من الرقمي. فعلى سبيل املثال

جيدة جداً). ويتم تفسريه   5غري جيدة إىل    -1) حبيث متتد من (  5- 1ليكرت اخلماسي (  

،  12(  اجلدول  على أنه طريقة نوعية كون التقدير يعتمد على األحكام الشخصية. ويوضح  

  ) أساليب الرقابة النوعية. 2
  

  أساليب الرقابة النوعية 

  تؤثر كفاءة األفراد وأخالقيا�م الذين جيمعون البيا�ت واملعلومات من أجل الرقابة النوعية على فاعلية هذه الرقابة

  اخلصائص الرئيسية   التعريف   الطريقة 

اخلارجية   (املراجعة)  التدقيق 

External Audit  

من  الت من    تجالالسحقق  اخلارجية 

  قبل فرد أو وكالة خارجية 

  حمايدة  تتم بواسطة وكالة خارجية

الداخلي    Internalالتدقيق 

Audit   

قبل   من  املالية  السجالت  من  التحقق 

  جمموعة من األفراد من داخل املنظمة 

نظام   تقييم  ذلك  يف  مبا  النطاق  واسعة 

  الرقابة 

 Managementاملراجعة اإلدارية  

Audit  

لتقييم  ادتخاس التدقيق  أساليب  م 

  الفاعلية اإلمجالية لإلدارة 

املمارسات   من  واسعة  جمموعة  فحص 

  اإلدارية والسياسات واإلجراءات 

الشخصية    Personalاملالحظة 

Observation    

عن كيفية   للمدير  املباشرة  املالحظات 

  تنفيذ األعمال واملهام 

  جزء طبيعي من عمل املدير 

األداء  Performance  تقييم 

Appraisal    

أداء   لقياس  رمسي  نظام  أو  أسلوب 

  املوظف وتقييمه ومراجعته 

وجماالت   النقص  جماالت  على  يدل 

يشرتك    التصحيحي،العمل   حيث 

معاجلة   يف  ا�موعة  عضو  أو  املدير 

  املشكالت وحلها 

  ) أساليب الرقابة النوعية2، 12اجلدول ( 
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الكمية:  2- 12-6 الرقابة  أساليب   .Quantitative Control 

Techniques 

وهي أساليب تعتمد على مقاييس األداء العددية أو الرقمية، مثل عدد الطلبات اليت  

  ) أساليب الرقابة الكمية. 3، 12يتم معاجلتها يف الساعة. ويوضح اجلدول (

  

  أساليب الرقابة الكمية  

  يتم استخدامها على نطاق واسع كو�ا تعطي دقة وموضوعية 

  اخلصائص الرئيسية   يف تعر لا  يقة الطر 

املخطط    Gantt Chartخارطة غانت  التقدم  يوضح  بياين  رسم 

  والفعلي للعمل يف املشروع 

  يصف التقدم يف املشروع 

  أسلوب تقييم ومراجعة الربامج (بريت) 

Program Evaluation and 

Review Technique 

(PERT)   

واألحداث   األنشطة  جلدولة  طريقة 

    لوقترات ل�ستخدام تقدي

للجدول   املشروع  تلبية  مدى  قياس 

  الزمين

التعادل    Break – Evenحتليل 

Analysis   

السعر  إىل  الثابتة  التكاليف  نسبة 

  مطروحاً منها التكاليف املتغرية 

األساس   ووضع  املنظمة  أداء  قياس 

  الصحيح الختاذ القرار التصحيحي 

االقتصادية   الطلب  كمية 

Economic Order 

Quantity (EOQ)  

املخزون الذي خيفض تكاليف  وى  مست

  اإلعداد والتهيئة للمخزن

جداً   قليل  خمزون  مستوى  وجود  جتنب 

  أو كبري جداً 

التباين    Varianceحتليل 

Analysis 1  

للمواد    جهاز رقابة رئيسي يف الصناعة  املعيارية  التكاليف  حتديد 

والعمالة والنفقات غري املباشرة، ومن مث  

  كاليفته ال عن هذقياس االحنرافات  

  ) أساليب الرقابة الكمية3، 12اجلدول (
  

  

  

  

  

 
1.Armstrong, Michael (2006): A Handbook of Management Techniques: a 

comprehensive guide to achieving Managerial Excellence and improved Decision 
Making, (Revised 3rd  edition), Kogan Page LTD., London, P.379 
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  Budgetary Control. أساليب الرقابة املعتمدة على املواز�ت: 12-7

رقمي  بيان   " أ�ا:  على  املوازنة  قادمة"   تعّرف  فرتة  متوقعة خالل  وتوضع  1بنتائج   .

وتنبؤات   افرتاضات  أساس  على  التخطيط  مرحلة  يف  اليت  املعد  تو   مستقبلية،املوازنة  ؤشرات 

وحتقيق  اخلطط  تنفيذ  من  التأكد  �دف  أساسها  على  األداء  يقاس  معايري  مبثابة  تتضمنها 

.  2لذا فإنه يتم النظر إىل املوازنة على أ�ا أداة للتخطيط والرقابة يف نفس الوقت  األهداف.

) اجلدول  الرحبي4،  12ويوضح  املنظمات  يف  االستخدام  شائعة  املواز�ت  أنواع    وغري  ة) 

  لرحبية. ا

  الشرح  اسم املوازنة 

التنبؤ    Master Budgetاملوازنة الرئيسية  هدفها  متعددة  تنظيمية  وحدات  مواز�ت  من  موحدة  موازنة 

�لقوائم املالية للمنظمة ككل، وذلك من واقع ما تتضمنه كل موازنة  

  من تكاليف وإيرادات خمططة 

�ل Cash Budgetاملوازنة النقدية  تنبؤ  أفقادتوهي  اجلارية  ت  النقدية  واملدفوعات  اإليرادات  و 

للرقابة كو�ا تعكس   والرأمسالية خالل فرتة قادمة. وهي تعد مقياساً 

  قدرة املنظمة على الوفاء �لتزاما�ا النقدية 

واملصروفات   اإليرادات  -Revenueموازنة 

and-expense budget  

وتعد   وعائده.  التشغيل  تكلفة  خطط  النقدية  �لوحدات  تصف 

للتكلفة   موازنة  مبثابة  املبيعات  تتنبأ    والعائد، موازنة  أ�ا  حيث 

عائد   وتقدر  معينة  زمنية  فرتة  خالل  املتوقعة  والتكاليف  �ملبيعات 

  املبيعات أيضاً 

أو اخلد Production Budgetموازنة اإلنتاج  السلع  تفصيلية حتدد  تقدميها  مخطة  أو  إنتاجها  الالزم  ات 

املتوقعة ومتطلبات املخزون. وهي أداة مهمة للرقابة   ملقابلة املبيعات 

  على تكاليف األنشطة اإلنتاجية 

املواد  واستهالك  شراء   Materials موازنة 

purchase/usage budget  

أو   احتياجات  ملقابلة  شراؤها  الالزم  واألجزاء  املواد  حتدد  خطة 

اإل حتدد  نمتطلبات  التجزئة  متاجر  ويف  اخلدمي.  أو  الصناعي  تاج 

  هذه املوازنة البضاعة الواجب شراؤها ملقابلة املبيعات املتوقعة 

البشرية  املوارد   Human-resource موازنة 

budget  

قادمة  لقرتة  الالزمة  البشرية  املوارد  من  االحتياجات  حيدد  جدول 

ات. وحتديد ما إذا كان  جوتكلفة العمالة الالزمة ملقابلة هذه االحتيا

اإلنتاج   تنبؤات  ع  يتوافق  مبا  خفضه  أو  العاملني  عدد  ز�دة  جيب 

 
1.Dixon, Rob (2003): The Management Task, (3rd  ed.), Butterworth – Heinemann, 

Oxford, p.146 
  491مكتبة جرير، الر�ض، ص  ،اإلدارة املرجع الكامل يف تقنيات ): 3002(. أرمسرتنغ، ميشيل  2
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  واملبيعات، ومن مث حجم األداء املتوقع 

الرأمسايل االنفاق   Capital موازنة 

expenditure budget  

خطة إلنفاق أموال على أصول تستخدم يف إنتاج سلع أو خدمات  

فات رئيسية مرتبطة �خلطط طويلة  و وتعد املصروفات الرأمسالية مصر 

  األجل

) وغري  4،  12اجلدول  الرحبية  املنظمات  يف  االستخدام  شائعة  املواز�ت  أنواع   (

  الرحبية

  : 1ومن مزا� استخدام املواز�ت يف الرقابة التنظيمية ما يلي

 تعد أداة عملية للرقابة على مصروفات املنظمة.   .أ

 تنظيمية وترتمجها. لتنقل أهداف املنظمة ملديري الوحدات ا  . ب

 طريقة فاعلة لقياس األداء.   . ج

 مساعدة اإلدارة يف تنسيق أنشطة وحدا�ا التنظيمية.   . د

 حث املديرين على تبين مدخل اإلدارة �الستثناء.  . ه

  : 2أما عيوب استخدام املواز�ت فهي 

التطبيق الصارم والدقيق للمواز�ت مما قد يقلل أو يضعف من مقدر�ا على  . 1

 ال. عّ خلق االتصال الف

الوقت املستغرق يف إعدادها، �إلضافة إىل الوقت املستغرق من قبل مديرو   . 2

التشغيل من أجل إعداد املواز�ت اخلاصة �م مما يعين ختصيص وقت أقل 

 للنتائج.

مما   . 3 املالية على األنشطة  املوارد  املواز�ت إجياد طريقة لتوزيع  يتطلب إعداد 

 التطوير وإحداث التغيري.  يؤدي إىل توجيه أموال أقل على عمليات

ملوازنة  . 4 بداية  السابقة كنقطة  السنة  مبواز�ت  املخصصات  اعتبار  مت  ما  إذا 

كل  إنفاق  من  دائماً  التأكد  سيحاولون  املديرين  فإن  اجلديد،  العام 

 
  389، مرجع سبق ذكره، ص املدير وحتد�ت العوملة): 2001مصطفى، أمحد سيد (.  1
 780، مرجع سبق ذكره، ص أساسيات اإلدارة وبيئة األعمال): 2000رمسية قر�قص (  الغفار،. حنفي، عبد  2
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املخصصات بتلك املوازنة حىت ولو كانت النفقة غري ضرورية حىت ال يفقد 

  هذا املبلغ يف املوازنة اجلديدة. 

املالية:  12-8 النسب  �ستخدام  املالية  الرقابة   .Financial Control 

using Financial Ratios 

يستخدمها   اليت  الرقابة  أدوات  إحدى  املالية  النسب  �ستخدام  املايل  التحليل  يعد 

) أهم النسب املالية املستخدمة يف 5،  12يف جمال الرقابة املالية. ويوضح اجلدول (  املديرون 

  . 1ة على املوارد املالية ب جمال الرقا

  

  ماذا تقيس النسبة   أسلوب القياس   النسبة 

  Liquidityنسب السيولة 

  نسبة التداول 

  

مقابلة    األصول املتداولة / اخلصوم املتداولة يف  املنظمة  إمكانية  مدى 

  التزاما�ا املتداولة 

مقابلة  م  املخزون / اخلصوم املتداولة  - األصول املتداولة   نسبة السيولة السريعة  يف  املنظمة  قدرة  دى 

االلتزامات املتداولة دون اللجوء إىل بيع  

  املخزون

 Leverageنسب الرفع 

عليها    إمجايل املديونية / إمجايل األصول   نسبة املديونية / األصول  احلصول  مت  اليت  األموال  نسبة 

  من الدائنني �ملقارنة �مجايل املستثمر

نسبة األموال املقرتضة / إمجايل حقوق    املديونية / إمجايل حقوق امللكية  إمجايل  املديونية / حق امللكية 

  امللكية 

  / األجل  طويلة  املديونية  نسبة 

  حق امللكية 

وحقوق    املديونية طويلة األجل / إمجايل حقوق امللكية  املديونية  بني  التوازن  مدى 

  امللكية يف هيكل رأس املال 

األر�ح  تغطية  مرات  عدد 

  للفوائد 

إليه    قبل الفوائد والضرائب / إمجايل الفوائد  حالرب ينخفض  أن  ميكن  الذي  املدى 

قدرة   على  ذلك  يؤثر  أن  دون  الربح 

السنوية   األعباء  مواجهة  يف  املنظمة 

  للفوائد 

 Activityنسب النشاط 

 
1  . Pearce, J.A. & R.B. Rubinson (1988): Strategic Management: Strategic Formulation 

and Implementation, (3rd ed.), Richard D. Irwin , Inc., pp.238-239 
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هل املنظمة متتلك خمزون اكثر مما تدعو    املبيعات / املخزون التام الصنع    معدل دوران املخزون 

  جة إليه؟ ااحل

وهل املخزون بطيء يف تصريفه �ملقارنة 

  مبتوسط الصناعة؟ 

حجم    املبيعات / األصول الثابتة  معدل دوران األصول الثابتة  أو  رقم  حققت  املنظمة  هل 

الثابتة   �ألصول  �ملقارنة  مالئم  نشاط 

  املستثمرة؟

وأوراق   الذمم  دوران  معدل 

  القبض

وأ الذمم   / السنوية  اآلجلة  راق  و املبيعات 

  القبض  

خالهلا  حتّصل  اليت  املدة  متوسط 

املنظمة املبيعات اآلجلة، حيث يساعد  

فرتة  متوسط  حساب  يف  املعدل 

  التحصيل 

املنظمة    يوم) x 365أوراق القبض / (املبيعات   متوسط فرتة التحصيل  حتّصل  اليت  الفرتة  متوسط 

  خالهلا املبيعات اآلجلة 

 Profitabilityنسب الرحبية 

التشغيل    املبيعات   /املباعة) تكلفة البضاعة  -(املبيعات  ل الربح مهامش جم نفقات  ملقابلة  الكلي  اهلامش 

  العامة والربح 

أو   العمليات  ربح  هامش صايف 

  التشغيل 

الفوائد    الربح قبل الفوائد والضرائب / املبيعات  عن  النظر  بصرف  الرحبية 

  والضرائب 

  بح بعد الضريبة عن كل وحدة نقديةالر   صايف الربح / املبيعات   هامش صايف الربح 

وحدة    صايف الربح / األصول   العائد على األصول  كل  عن  الضريبة  بعد  العائد 

  نقدية مستثمرة يف األصول 

وحدة    صايف الدخل / إمجايل حقوق امللكية   العائد على حقوق امللكية  كل  عن  الضريبة  بعد  العائد 

املالك   أموال  من  مستثمرة  نقدية 

  �ملنظمة

األسهم    صايف الدخل / عدد األسهم العادية املتداولة   د السهم  عائ من  سهم  كل  عن  العائد 

  العادية 

 Growthنسب النمو 

  معدل منو مبيعات املنظمة   معدل النمو السنوي يف املبيعات   املبيعات 

  معدل منو أر�ح املنظمة  معدل النمو السنوي يف الربح   الدخل  

  معدل منو عائد السهم   نوي لعائد السهم معدل النمو الس  العائد لكل سهم 

معدل النمو لتوزيعات املنظمة عن كل    معدل النمو السنوي يف التوزيعات لكل سهم   عائد التوزيعات للسهم 

  سهم
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النمو    السعر السوقي للسهم / رحبية السهم   نسبة السعر / الربح للسهم   سريعة  املنظمات  أن  يالحظ 

خطر األقل  مضاعف    -والشركات  أن 

  ربح مرتفع ال

) أهم النسب املالية املستخدمة يف جمال الرقابة على املوارد  5، 12اجلدول (

  املالية

ولكي تصبح النسب املالية أداة مفيدة يف جمال الرقابة، ال بد أن يتوافر لدى اإلدارة  

أساس للمقارنة، ويسمى هذا األساس الذي يتم فيه مقارنة النسب احملسوبة �ملعايري، حيث 

  إىل هذه املعايري بطريقتني:  نصل

مقارنة نسب املنظمة عن العام احلايل �لنسب املناظرة لعام سابق، فمثل هذه املقارنة  . 1

 تتيح لإلدارة إمكانية احلكم على مدى التقدم يف جوانب معينة. 

أو   . 2 مماثلة،  ملنظمات  املناظرة  �لنسب  معينة  فرتة  عن  احملسوبة  املنظمة  نسب  مقارنة 

ناعة اليت تنتمي إليها املنظمة، حيث يستخدم املدخل األخري عادة صمبتوسط نسب ال

  بواسطة اإلدارة العليا للكشف عن جوانب الضعف، و�لتايل العمل على معاجلتها. 

وحتسينها:  12-9 اجلودة  على  الرقابة   .Quality Control & 

Improvement 

  . مفهوم الرقابة على اجلودة:  1- 12-9

دة جمموعة من اخلطوات احملددة مسبقاً �دف إىل التأكد من  و تتضمن الرقابة على اجل 

أن اإلنتاج املتحقق متطابق مع املواصفات واخلصائص األساسية للمنتج. فتهتم �لرقابة على 

جودة املنتج النهائي، وجودة املدخالت، وكذلك االهتمام �لرقابة على العملية اإلنتاجية أثناء  

تقليل حجم املواد املعابة يف املواد املشرتاة حىت ال تؤثر على بمراحل التشغيل. وبذلك تساهم  

درجة جودة املنتجات النهائية، وختفيض عدد شكاوى العمالء بشأن تدين مستوى اجلودة،  
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من   العديد  وغريها  اجلودة،  اخنفاض  بسبب  تصنيعها  يُعاد  اليت  املواد  نسبة  ختفيض  وأيضاً 

 1الفوائد. 

اجلودة �  Romingوعرف   " رقابة  وظيفة إدارية تقوم على رقابة املواد اخلام  �ا: 

  .2"والسلع املنتجة، و�دف إىل منع إنتاج الوحدات املعابة

الوسائل  مجيع  اجلودة  رقابة  تنظيمات  تستعمل  أن  جيب  املسؤوليات  هذه  ولتحقيق 

 واألجهزة واألدوات القابلة للتطبيق �دف اكتشاف ومنع وتصحيح األخطاء. إذ أن املتغريات

املهارات يتنوعون يف  فالعمال  اآلالت.  أو  املواد  أو  العمال  من  تنتج  اجلودة  على  تؤثر    اليت 

نتيجة   أدائها  يف  تتنوع  واآلالت  التشغيلية،  االختالفات  بسبب  تراكيبها  يف  تتنوع  واملواد 

االختالفات يف التصميم والتصنيع. ولكي تتحقق رقابة اجلودة فإن مجيع املتغريات اليت تظهر  

  .3تصميم السلع واملواد والتشغيل والتصنيع جيب أن جتلب حتت الرقابة  يف

للجودة   اإلحصائية  �لرقابة   Statistical Quality Controlويُقصد 

(SQC) اجلزء من رقابة اجلودة الذي تستخدم فيه األساليب اإلحصائية، واليت تشمل  ذلك

و  العينات  سحب  وخطط  والتشتت  املركزية  النزعة  خالل غري مقاييس  من  ميكن  حيث  ها. 

األساليب اإلحصائية ضبط املعايري ووضع املقاييس واختاذ اإلجراءات التصحيحية عند إنتاج 

 منتج معني أو خدمة معينة. 

 
  . 103، عمان، ص إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية، دار اليازوري العلمية)، 2009الطائي، يوسف (.  1

2.Hayes, Glenn E. & Harry G. Roming (1982): Modern Quality Control, (rev. ed.), Glenco 
publishing Co., Inc., Encino California, p. 10 

 392، ص 1، دمشق، ط إدارة اجلودة الشاملة: مدخل الوظائف واألدوات، دار رسالن )، 2016الصرن، رعد (.  3



366 
 

وميكن تقسيم األساليب اإلحصائية يف رقابة اجلودة إىل جمموعتني، مها: أسلوب الرقابة  

معاينة  وأسلوب    Statistical Process Control (SPC)اإلحصائية على العملية  

  .ing SamplAcceptance 1القبول

 Design of Quality Controlتصميم أنظمة رقابة اجلودة:    .2- 12-9

Systems  

يتمثل اهلدف األساسي لرقابة اجلودة يف استقرار العمليات اإلنتاجية واحملافظة عليها من  

تحسني املستمر بعد استقرار لا أجل إنتاج خمرجات ذات مواصفات موّحدة. وميكن أن حيدث

الرقابة اإلحصائية. ومبا   العديد  أالعملية ووضعها يف حالة من  املنظمات تتكون من  ن مجيع 

من العمليات اإلنتاجية املرتابطة اليت حتتاج إىل الرقابة والتحكم من أجل إنتاج خمرجات عالية  

  اجلودة. 

يدها، ويتطلب ذلك تقدمي فهماً دحتيبدأ تصميم أنظمة مراقبة اجلودة بتعريف العملية و 

واضحاً لعملية التحويل اليت ميكن أن تكون عملية تصنيع، أو عملية تسليم خدمة، أو حىت 

  : 2عملية إدارية. ومن األسئلة اليت ميكن اإلجابة عليها عند حتديد عملية التحويل ما يلي 

  ما هي نتائج العملية؟  .أ

 ذه العملية؟هج ما هي خطوات العملية أو األنشطة اليت تنت  . ب

 ما هي خطوات العملية املرتبطة خبصائص جودة السلعة أو اخلدمة؟   . ج

 
  . 1، ط56عمان، ص -، دار الثقافة، األردن2000 -9001ة ومتطلبات اآليزو ملشاالإدارة اجلودة )، 2005. علوان، قاسم ( 1

2  . Schroeder, Roger G. & Susan Meyer Goldstein (2018): Operations Management in the 
Supply Chain: Decision and Cases, (7th ed.), Mc Graw – Hill Education, Inc., New 
York, p. 160 
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و�لطبع تتكون كل عملية من جمموعة من العمليات الفرعية، ولكل منها منتج وسيط 

آلة   أو  واحد  عن جهاز  عبارة  العملية  تكون  أن  و�لتايل ميكن  معينة،  أو خدمة  �ا  خاص 

أو اآلالت،  من  أو جمموعة  املوجودة يف   يأ  معينة  العديدة  واإلدارية  الكتابية  العمليات  من 

ومنتجا�ا   �ا  اخلاصني  الداخليني  عمالئها  لديها  العمليات  هذه  من  وكل  اخلدمية.  املنظمة 

الداخلي   العميل  وميثل  إنتاجها،  يتم  اليت  اخلاصة   Internal Customerوخدما�ا 

 العملية التالية اليت تستقبل املصب الناتج. 

 ن تبدأ رقابة اجلودة مع العملية ذا�ا، إذ جيب أن حتدد نقاط الرقابة احلرجةأب  وجي

Critical Control Points   أنواع أن حيدد  اخلدمة. وجيب  أو  السلعة  معاينة  أثناء 

من  تقرر  أن  اإلدارة  على  جيب  وأخرياً  الالزمة.  املعاينة  وكمية  املطلوبة  واالختبارات  القياس 

املعاي معاينون مستقلون. ومن أجل    نةسيقوم بعملية  البشرية نفسها أم  املوارد  واالختبار هل 

تنفيذ ذلك ال بد من تصميم نظام متكامل لرقابة اجلودة يضمن املطابقة للمواصفات. وتتمثل 

  خطوات هذا النظام فيما يلي: 

عملية   كل  يف  احلرجة  النقاط  حتديد  األوىل:   Identify Criticalاخلطوة 

cessoPrPoints in each  1ومن أهم اإلرشادات لتنفيذ هذه اخلطوة التايل :  

الداخلة . 1 األولية  املواد  وذلك   incoming raw materialsمعاينة 

الواقع   ويف  املواصفات.  مع  تتوافق  املشرتاة  اخلدمات  أو  اخلام  املواد  أن  من  للتأكد 

من   Samplingالعملي ميكن االستغناء عن املعاينة أو اللجوء إىل املعاينة �لعينة  

املورد   شهادة  متنح  حيث  املورد،  طريق  عن  التصديق   Supplierخالل 

Certification اإلنتاجية  للموردين للعملية  اإلحصائية  الرقابة  يطبقون   الذين 

 
1  .Schroeder, Roger G. & Susan Meyer Goldstein (2018): Operations Management in the 

Supply Chain: Decision and Cases, op.cite,p.161 
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ميكن  احلالة  هذه  ويف  للجودة.  متناسق  أداء  لتحقيق  الضرورية  الطرائق  من  وغريها 

  ة. قللمنظمة استخدام منتجات وخدمات املورد بث

اإلنتاج  م . 2 اخلدمات خالل عملية  أو  السلع   Inspect Productsعاينة 

or Services during the Production Process   وكقاعدة

ن السلعة أو اخلدمة قبل أن حتدث العمليات غري القابلة للرجوع  عايَ عامة جيب أن تُ 

عاينة امل  إليها، أو قبل إضافة عمل كبري إىل السلعة. ويف هذه احلاالت تكون تكلفة

أقل من تكلفة العمل اإلضايف الذي سُيهدر على السلعة، وجيب إجراء حتليل دقيق 

العملية   تدفق  من خالل خارطة  إجنازه  التحليل ميكن  وهذا  السلعة،  معاينة  لكيفية 

Process Flow Chart . 

ا . 3 املعاينة  املنتهية حلرجنقطة  اخلدمة  أو  السلعة  هي  الثالثة   The thirdة 

critical       inspection point is the finished 

product or service   ففي صناعات اإلنتاج املادي تعاين السلع املنتهية

املثال سبيل  فعلى  املخزون.  يف  السلعة  وضع  قبل  أو  الشحن،  قبل  مصنع   :غالباً 

لتجميع السيارات تؤخذ عينة من السيارات من خط التجميع وتعاين بشكل كامل 

وا  الشكل  �حية  خط  دألمن  يف  �ا  العاملني  إخبار  ويتم  العيوب  وتكتشف  اء، 

استخدام   وميكن  العيوب.  هذه  وراء  الكامنة  األسباب  تصحيح  أجل  من  التجميع 

جتميع  مصانع  بني  املقارنة  أجل  من  جودة  جداول  ضمن  هذه  العيوب  نسب 

 السيارات. 

جديدة   ة ر والشكل اآلخر للمعاينة هنا تتضمن قيام كل مشرف يف املصنع بقيادة سيا

إىل منزله يف كل مساء، ويف صباح اليوم التايل يكتب املشرف تقريراً �لعيوب، ويتم 

هذه  وتُتخذ  املصنع.  يف  للعاملني  اليومي  االجتماع  يف  التصحيحي  العمل  إجراء 
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أثناء  ومعاينات  األولية  للمواد  معاينات  إىل  �إلضافة  للسلعة،  النهائية  املعاينات 

 عملية التصنيع. 

سبة ملنظمات اإلنتاج اخلدمي يكون املنتج النهائي للخدمة أكثر صعوبة من  نلأما �

اخلدمة   أن  ومبا  املعاينة.  إجراء  املمكن  غري  من  األحيان  بعض  ويف  املعاينة،  أجل 

لتحديد  الزبون  يسأل  أن  فيجب  ملموسة،  غري  الصحية  اخلدمات  ومنها  املقدمة، 

استقصاء مللئها من قبل املرضى يف    مئمعدل جودة اخلدمة املقدمة، وميكن تقدمي قوا

  املستشفيات. 

القياس   نوع  حتديد  الثانية:   decide on the type ofاخلطوة 

measurement  

إن اخلطوة الثانية يف تصميم نظام رقابة اجلودة يف املنظمة هو حتديد نوع القياس الذي  

أساس املتغريات   ىلعسيستخدم يف كل نقطة معاينة، وبشكل عام يوجد خياران األول يُبىن  

Variables    والثاين يُبىن على أساس اخلصائص أو املواصفاتAttributes ويستعمل .

يف قياس املتغريات مقياس مستمر لعوامل مثل الطول والوزن والعرض. أما يف قياس املواصفات  

 . 1فيحسب عدد الوحدات املعابة أو عدد العيوب يف كل وحدة من السلعة 

الثالثة:   املعاينة  دحتاخلطوة  كمية   decide on the amount ofيد 

inspection   

أو معاينة عينة من   %،100وبشكل عام تقع اخليارات بني معاينة كامل الكمية أي  

املعاينة.  وتكلفة  العيوب  مرور  تكلفة  بني  املقارنة  هو  احلالة  هذه  يف  املرشد  واملبدأ  اإلنتاج، 

املثال سبيل  تكلف  :فعلى  أن  معو   ةنفرتض  الزبون  حدة  إىل  مرسلة  يف    100ابة  سورية  لرية 

 
1.Ott, Ellis R. & et.al (2005): Process Quality Control: troubleshooting and 

interpretation of data, (4th ed.), ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, p.196 
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من   وأكثر  املستقبلية.  الضائعة  واألر�ح  والضمان  اإلصالح  تكلفة  أن    ذلك،تعابري  نفرتض 

% عيوب، أي عشر وحدات معابة من هذه  20وحدة من اإلنتاج حتوي معدل  500كمية 

املعا إجراء  لعدم  املتوقعة  التكلفة  تكون  و�لتايل  لرية   100x10  (1000(  نةيالكمية، 

لرية سورية، فيجب أن تعاين    1000سورية، فإذا كانت تكاليف معاينة كل الكمية أقل من  

  هذه الكمية �لكامل أو تستبعد الوحدات املعابة. 

 وإىل جانب التكلفة توجد أمور أخرى جيب أخذها �حلسبان عند حتديد كمية املعاينة

املثال سبيل  الكائنات  :فعلى  للخطاحل  تعرض  مثًال)  ية  (كالدواء  السلعة  استعمال  نتيجة  ر 

) املعاينة  أو تكون  علينا غالباً  السلعة 100يوجب  %) يف نقاط متعددة. ويف حالة تعرض 

للتلف أثناء االختبار، جيب أن نستعمل املعاينة �لعينة، وجيب أن يستعمل معيار التكلفة مع 

  نة. ايعهذه االعتبارات األخرى لوضع مستوى معني للم 

 deciding who will doوة الرابعة واألخرية: حتديد من سيقوم �ملعاينة  اخلط

the inspection  

معاينني  قبل  ومن  أنفسهم،  العمال  قبل  من  املعاينة  من  مزيج  يستخدم  ما  غالباً 

خارجيني، ويف بعض احلاالت يدخل الزبون يف هذه العملية. فز�ئن املنظمات اخلدمية دائماً 

ع  ذاه�خذون   إىل الدور  قبلهم  من  معاينني  يرسلون  الز�ئن  وبعض  اخلدمة.  يتلقون  ندما 

لفحص   البائع  ويف    السلعة،مصانع  الزبون.  إىل  قبل شحنها  أو رفضها  قبوهلا  مدى  وحتديد 

بعض الدول تضع احلكومة معاينني عنها يف العديد من الصناعات للتأكد من توافر اجلودة  

إن العديد من األفراد املختلفني يدخلون يف عملية  وهكذا ف   ة.ام لصاحل الصحة والسالمة الع

  . 1املعاينة

 
1  . Roberts, Lon (2006): SPC for right-brain thinkers: process control for non- 

Statisticians, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, p.13 
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صمم جيداً يتطلب سلسلة من القرارات اإلدارية، حيث تكون  
ُ
إن نظام رقابة اجلودة امل

املرتبطة   املعايري  بعض  تطوير  ذلك  ويتطلب  األمر،  بداية  يف  بسيطة  نفسها  الرقابة  مبادئ 

كسية من أجل تصحيح العملية اإلنتاجية. وإن تطبيق  غذية العلتا �ألداء، �إلضافة إىل دراسة

هي   ذلك  يف  املساعدة  التقا�ت  ومن  احلاالت،  بعض  يف  معقداً  يكون  قد  املبادئ  هذه 

  استعمال مفهوم تكاليف اجلودة. 

  ال:  النظام الرقايب الفعّ  تمواصفا .12-10

  :1يتصف النظام الرقايب الفعال بعدد من اخلصائص أمهها 

   :Accuracyقةلدا .1

الفعّ  الرقايب  حتديد النظام  من  متكنها  لإلدارة،  دقيقة  معلومات  يولد  الذي  هو  ال 

مشاكل األداء بصورة جيدة، واختاذ التصرف املالئم وفقاً لبيا�ت سليمة، ويقصد �ملعلومات  

  الدقيقة تلك اليت تعرب عن احلدث كما هو يف حقيقته، مبعىن أ�ا خالية من اخلطأ.  

    Timeliness :الئموقيت امللتا .2

يوفر النظام الرقايب الفعال املعلومات الالزمة لإلدارة يف التوقيت املالئم، فأي �خري  

ى من معلومة دقيقة جاءت  رجَ يف املعلومة خيفض كثرياً من منفعة استخدامها، وال جدوى تُ 

  متأخرة. 

    Economy :االقتصاد .3

يتم بصورة اقتصادية، وهو ما يعين    جيب أن ل  ا تشغيل أو تطبيق النظام الرقايب الفع

ضرورة املوازنة بني تكاليف تطبيق النظام الرقايب والفوائد املتوقعة من استخدامه، فقد يكون 

  . 2، لكن العوائد املتوقعة من تطبيقه ال تربر ارتفاع تكلفته اً النظام جيد

  

  

 
  712ص  ذكره،مرجع سبق  ،اإلدارة ): 2002. طه، طارق ( 1

2  . Sundar, K. (2013): Principles of Management for ANNA University R. 2013,(2nd ed.), 
p.DPC.5 
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    Flexibility: املرونة  .4

الفعال �ملرو  الرقايب  النظام  مبة نيتصف  وفقاً ،  معايريه،  تعديل  إمكانية  يتيح  أنه  عىن 

  . 1للتطورات اليت تستجد على املنظمة 

    Understandability :القابلية للفهم .5

مف وقواعد وإجراءات  معايري  الفعال  الرقايب  النظام  العاملني  يتخذ  من  بوضوح  هومة 

وبع.  �ملنظمة الغموض  تقارير خالية من  النظام من  اإلمكان عن ة قدديكما أن خمرجات  ر 

فهم  يف  نسبية  صعوبة  املديرين  بعض  جيد  قد  اليت  املتقدمة،  اإلحصائية  والتحليالت  التعقد 

  مدلوهلا.  

    Reasonable Criteria  :معايري املوضوعية .6

الواقع العملي   يستند النظام الرقايب الفعال على معايري موضوعية، قابلة للتطبيق يف 

غري املعايري  عليهااقعيةو   فإذا كانت  املتعارف  األداء  مستو�ت  من  أعلى كثرياً  تكون    ، كأن 

  د كثرياً من دافعيتهم حنو اإلجناز.  ح فإ�ا تصبح حمبطة ألفراد التنظيم، وست

   Strategic Oriented :جياً يموجه اسرتات .7

الفعّ  الرقايب  النظام  اسرتاتيجياً يتصف  موجه  �نه  وقواعده  ال  معايريه  أن  مبعىن   ،

الهواأل املنظمة ككل، وميتلك رؤية مستقبلية طويلة  داف  لتحقيقها تشمل أنشطة  يت يسعى 

بل ميتد للرقابة على اخلطط   ،األجل، فال تقتصر آلياته الرقابية على األنشطة التشغيلية فقط

  االسرتاتيجية.  

   Exception Oriented: موجه �الستثناءات .8

ثناءات، مبعىن امتالكه القدرة على الست�   جيب أن يكون النظام الرقايب الفعال موجه

إظهار االحنراف بصورة سريعة، حىت ميكن اختاذ التصرف التصحيحي، والذي ينبغي أن يتم  

  يف التوقيت املالئم، حىت لو تطلب األمر اختاذ إجراءات استثنائية. 

  

  

 
  391، مرجع سبق ذكره، ص  مبادئ إدارة األعمال): 2008. محود، خضري كاظم، موسى اللوزي ( 1
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   Multiple Criteria :متعدد املعايري.9

مدخل وحيد من املداخل الرقابية، بل على    مدتصميم النظام الرقايب الفعال ال يعت

تسويقية، بريوقراطية، ثقافة تنظيمية)، ليتالءم بصورة أكرب مع   (رقابةيشمل أكثر من مدخل  

  متطلبات األنشطة املختلفة للمنظمة.  

   Corrective Action :تصحيحي الالتصرف  .10

الفعّ  الرقايب  النظام  الال يكتفي  الفعلي  لة بالد ال �ظهار االحنرافات ذات  ني األداء 

مت   األداء(واملعيار   احنراف  لكل  املالئم  التصحيحي  التصرف  آلياته  تقرتح  بل  املرغوب)، 

  اكتشافه. 

نستنتج مما سبق، إن وظيفة الرقابة تعد أداة تساعد املديرين يف تقييم مدى فاعلية 

ما   هلا  قيمة  ذا�ا ال  فاألهداف يف حد  األهداف،  املديرون  يتحر   ملالتحرك �جتاه حتقيق  ك 

والذين معهم لتحقيقها، وتتوافر أداة للتأكد من مدى فاعلية هذا التحرك، وذلك من خالل 

�يئة معلومات عن األداء الفعلي. وميكن للمديرين مقارنتها �ملعايري املخططة ويفسرون هذه 

ليقرّ  تصحيحاملعلومات  واحلاجة إلجراءات  املعايري،  عن  احنرافات  وجود  مدى  يعة وطب  ةيروا 

  هذه اإلجراءات. 
  

  عشر ينالثاأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال   رقم السؤال 

     الرقابة هي عملية متابعة األداء ومقارنته وتصحيحه    . 1

     جيب التأكيد على مبدأ التالزم بني التخطيط والرقابة    . 2

     رنة األداء الفعلي �ملرغوبمقا يهاخلطوة األوىل يف العملية الرقابية    . 3

     الوضع فرصة هو أن األداء الفعلي أقل من املرغوب (املعياري)   . 4

     يركز املدخل السوقي على القواعد واإلجراءات والسياسات اإلدارية   . 5

     ة الثقافة التنظيمية املنظمات اليت تعتمد على العمل اجلماعيبيناسب مدخل رقا   . 6

     ب هو من املعايري الرقابية النوعية ملعيا  نسبة اإلنتاج   . 7
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     الرقابة املسبقة هي رقابة وقائية    . 8

     من أساليب الرقابة النوعية حتليل التعادل   . 9

     �دف الرقابة على اجلودة إىل منع إنتاج الوحدات املعابة    .10

     اخلطوة األوىل يف تصميم نظام الرقابة على اجلودة هي حتديد نوع القياس    .11

     مواصفات النظام الرقايب الفّعال املرونة من    .12

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة 2

  تظهر قيمة وظيفة الرقابة يف التايل �ستثناء: . 1

A.  التخطيط  

B.  التنظيم  

C. متكني العاملني  

D. محاية املنظمة وأصوهلا  

  اخلطوة الثانية يف العملية الرقابة هي: . 2

A.  قياس األداء الفعلي  

B. الفعلي �ملرغوبداء ألمقارنة ا  

C. اختاذ التصرف اإلداري  

D.  كل ما سبق  

  أي مدخل من مداخل نظام الرقابة يسمى مدخل الزمرة: . 3

A. مدخل رقابة الثقافة التنظيمية  

B.  املدخل السوقي  

C.  املدخل البريوقراطي  

D.  كل ما سبق  

  تقع أجور املديرين ضمن املعايري الرقابية : . 4

A.  الكمية  

B.  النوعية  

C.  الزمنية  

D .  التكلفة  

  ع من أنواع الرقابة التالية يسمى رقابة الوقت احلقيقي: ي نو أ .5

A.  الرقابة املسبقة  

B.  الرقابة املتزامنة  

C.  الرقابة الالحقة  

D.  كل ما سبق  

  أي من التايل يعد من أساليب الرقابة النوعية:  .6

A.  املالحظة الشخصية  

B. كمية الطلب االقتصادية  

C.  حتليل التباين  

D. حتليل التعادل  

يعكس قدرة املنظمة على الوفاء  ز�تاو أي نوع من أنواع امل. 7

  �لتزاما�ا النقدية: 

A.  املوازنة الرئيسية  

B. موازنة اإليرادات واملصروفات  

C.  املوازنة النقدية  

D.  موازنة اإلنفاق الرأمسايل 

  

  يقع معدل دوران املخزون ضمن نسب: . 8

A. النشاط  

B.  السيولة  

C.  الرحبية  

D.  النمو 

  

  لية:معأي من التايل يقع ضمن النقاط احلرجة يف كل . 9

A.  معاينة املواد األولية الداخلة  

B.  معاينة السلع أو اخلدمات أثناء عملية اإلنتاج  

C.  معاينة السلعة أو اخلدمة النهائية  

D . كل ما سبق  

  أي من التايل يعد من مواصفات النظام الرقايب الفّعال:. 10

A.  الدقة  

B.  املوضوعية  

C.  املرونة  

D . كل ما سبق  
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    مقالية:  ) أسئلة 3

  وأمهيتها يف املنظمة؟ قابةر لوضح معىن ا :)1السؤال (

  اشرح خطوات العملية الرقابية؟ ): 2السؤال (

  حتدث عن مداخل نظام الرقابة املطبقة يف املنظمات؟ ): 3السؤال (

  حتدث عن أنواع املعايري الرقابية؟ ): 4السؤال (

  �قش أنواع الرقابة يف املنظمات؟ ): 5السؤال (

  على املواز�ت؟ تمدةعاشرح أساليب الرقابة غري امل): 6السؤال (

  اشرح أساليب الرقابة املعتمدة على املواز�ت؟): 7السؤال (

  كيف تتم الرقابة املالية �ستخدام النسب املالية؟ ):  8السؤال (

  اشرح معىن الرقابة على اجلودة وكيف يتم تصميم هذا النظام؟ ):9السؤال (

  ؟ لحتدث عن مواصفات النظام الرقايب الفّعا ):10السؤال (

   ):11ؤال (الس

   ):12السؤال (
  

  :) قضا� إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب4

النظام الرقايب فيها من حيــث اخرت إحدى أنواع املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية وادرس 

  فيها؟بعة تامل مداخله وأنواعه ومواصفاته واملعايري الرقابية املطبقة، واألساليب الرقابية املختلفة
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  قائمة املصطلحات العلمية

Key Terms  
A  

  Acceptance  القبول 

 Acceptance Sampling معاينة القبول 

  Acceptance Theory نظرية القبول  

  Accommodative Approach املدخل التكيفي(التسكيين)   

 Accountability املساءلة 

  Actual Performance األداء الفعلي 

   Adaptability التكيف  

   Administrative Management التقسيم اإلداري  

  Allocation Resources ختصيص املوارد 

   Alternatives البدائل  

   Art of Management فن اإلدارة  

  Authentic Leadership القيادة األصيلة 

  Authority  السلطة  

B 
 Basic Planning/ Control Cycle  الدورة األساسية للتخطيط والرقابة 

    Behavioral School املدرسة السلوكية  

 Boundary- Spanning Roles األدوار املمتدة عرب احلدود  

  Budgetary Control الرقابة املعتمدة على املواز�ت 

   Budgets املواز�ت التقديرية  

   Bureaucracy البريوقراطية  

  Bureaucratic-Control املدخل البريوقراطي 

    Business Ethics القيات العمل  أخ

  Business Unit Strategy االسرتاتيجية على مستوى وحدات العمل  

C 
 Centralization املركزية

  Certainty حالة التأكد  

 Charismatic- Visionary ذات الرؤية  -الكارزماتية
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  Clan- Control مدخل رقابة الثقافة التنظيمية 

   Classical School ة  املدرسة الكالسيكي

  Codified Law القانون املقنن   

   Cognitive Ability القدرة املعرفية  

   Communication التواصل  

  Competence Theory نظرية الكفاءة  

   Competitive Advantage امليزة التنافسية  

   Compound Structure اهليكل املركب  

  Conceptual Skills املهارات اإلدراكية  

 Concurrent Control رقابة متزامنة

   Contingency approach املدخل املوقفي  

    Contingency Theory النظرية املوقفية  

  Control الرقابة 

  Control Equation املعادلة الرقابية 

   Control Process عملية الرقابة 

  Control Standards الرقابية املعايري 

   Controlling الرقابة  

   Cooperative System النظام التعاوين  

 Corporate Social املسؤولية االجتماعية للشركة  
Responsibility(CSR)   

  Corporate Strategy االسرتاتيجية على مستوى املنظمة  

  Cost- Benefit Analysis حتليل املنفعة والتكلفة  

  Cost Standards معايري التكلفة 

   Creativity  ع  بدا اإل

  Cultural Theory النظرية الثقافية  

  Current & Future Approaches احلالية واملستقبلية   املداخل

 Customer- Responsive Culture الثقافة املتجاوبة مع العمالء  

  Customer Structure اهليكل على أساس الز�ئن  

D 
  Decentralization الالمركزية 

   Decision  القرار

   Decision Making اختاذ القرار  
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  Decisional Roles األدوار القرارية 

   Decisions Theory نظرية القرارات  

   Defensive Approach  املدخل الدفاعي  

  Delegation of authority تفويض السلطة  

   Departmentalization التقسيم اإلداري  

  Desired Performance األداء املرغوب 

  Developing Trust تطوير الثقة

   Differtiation versus Integration التمايز مقابل التكامل  

 Domain النطاق  

E 
  Early Theories النظر�ت املبكرة 

 Effectiveness الفاعلية  

    Efficiency الكفاءة  

  Empower التمكني  

  Empowerment متكني العمال 

   Energize التنشيط  

 Environmental Adaption التكيف البيئي  

 Environmental Change التغري البيئي  

 Environmental Complexity التعقيد البيئي  

 Environmental Uncertainty عدم التأكد البيئي  

   Ethical Behavior السلوك األخالقي   

   Ethical Decision Making اختاذ القرار األخالقي   

   Ethical Dilemmas املعضلة األخالقية  

    Ethical Intensity الشدة(الكثافة) األخالقية  

   Ethical Issue القضية األخالقية  

  Ethical Leadership القيادة األخالقية 

F 
  Feed forward Control رقابة مسبقة

   Feedback التغذية العكسية  

  Feedback Control رقابة الحقة

  Fielder's Model منوذج فيدلر
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 Financial Control الرقابة املالية 

   Financial Manager املدير املايل  

  Financial Ratios النسب املالية 

  First- level Managers مديرو املستوى األول  

  Flat Structure   اهليكل املسطح

  Formal Authority Theory نظرية السلطة الرمسية  

 Formal Planning التخطيط الرمسي  

   Free Choice االختيار احلر   

  Functional Authority السلطة الوظائفية  

  Functional Managers املديرون الوظيفيون  

  Functional Similarity Method  طريقة التشابه الوظيفي  

   Functional Strategy االسرتاتيجية على املستوى الوظيفي  

  Functional Structure اهليكل الوظائفي  

G 
 General Environment البيئة العامة  

  General Managers املديرون العامون  

   Geographical Structure اهليكل اجلغرايف  

 Goals Setting وضع األهداف  

  Graicunas Formula جريكو�س معادلة 

H 
  Hersey & Blanchard هريسي وبالنشارد

   Holding Company Organization تنظيم الشركة القابضة  

    Human Relations العالقات اإلنسانية  

   Human Resource Manager مدير املوارد البشرية  

 Human Skills املهارات اإلنسانية  

I 
    Individualism View   ي  املدخل الفرد

  Influencing التأثري 

  Informational Roles وماتية  األدوار املعل

 Innovative Culture الثقافة االبتكارية  

 Internal Environment البيئة الداخلية  

 International Environment البيئة الدولية  
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 International Organizational Design التصميم التنظيمي الدويل 

 Interorganizational Partnerships الشراكات بني املنظمات  

  Interpersonal Roles أدوار التفاعل الشخصي  

J 
  Job Activities أنشطة الوظائف  

  Job Description التوصيف الوظيفي  

    Justice View مدخل العدالة  

L 
   Leader- Member Exchange التبادل بني الرئيس واملرؤوس

  Leader Power قوة القائد 

  Leadership القيادة 

 Leadership Behaviors سلوكيات القيادة  

  Leading   القيادة  

 Leading across Cultures القيادة عري الثقافات 

   Levels of Management مستو�ت اإلدارة 

  Line Authority السلطة التنفيذية  

 Long-term goals األهداف طويلة األجل  

M 
  Management اإلدارة  

 Management Action التصرف اإلداري 

    Management by Objectives (MBO)  اإلدارة �ألهداف  

  Management Functions وظائف اإلدارة 

  Management Responsibility Guide دليل املسؤولية اإلدارية  

  Manager  املدير  

   Managerial Competency اجلدارة اإلدارية  

    Managerial Ethics األخالق اإلدارية  

 Managerial Grid الشبكة اإلدارية 

   Managerial Performance األداء اإلداري  

  Market-Control املدخل السوقي

 Marketing Manager مدير التسويق  

   Matrix organization تنظيم املصفوفة  
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 Means- Ends Chain النتائج   -سلسلة الوسائل 

 Mechanistic Versus Organic اهليكل اآليل مقابل العضوي 
Structure   

 Merger & Joint Ventures  االندماج واملشروعات املشرتكة 

   Middle Managers مديرو اإلدارة الوسطى  

  Mission الرسالة(الغرض)  

  Mission الرسالة  

   Modern School درسة احلديثة  امل

   Moral Rights View مدخل احلقوق املعنوية  

N 
   Network Organization لتنظيم الشبكي  ا

  Nonbudgetary Control الرقابة غري املعتمدة على املواز�ت

  Nonprogrammed Decisions قرارات غري مربجمة  

O 
   Objectives األهداف  

   Obstructionist Approach ملمانعة)  مدخل العرقلة(ا

 Ohio State Study دراسة والية أوهايو

 Operational Goals داف التشغيلية  األه

 Operational Planning التخطيط التشغيلي  

  Operations Manager مدير العمليات  

  Opportunity الفرصة 

  Opportunity Situation الوضع فرصة 

  Organization املنظمة   

   Organizational Behavior السلوك التنظيمي  

 Organizational Culture الثقافة التنظيمية  

 Organizational Design التصميم التنظيمي  

   Organizational Environment البيئة التنظيمية  

   Organizational Goals األهداف التنظيمية  

    Organizational Resources املوارد التنظيمية  

   Organizational Structure اهليكل التنظيمي  

  Organizing التنظيم  

P 
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 Path- Goal اهلدف -مسار

 Physical Work Environment بيئة العمل املادية  

   Planning التخطيط  

   Planning Assumptions االفرتاضات التخطيطية  

   Planning Process خطيطية  العملية الت

 Policies السياسات  

  Preventive Control الرقابة الوقائية 

 Priorities األولو�ت  

  Proactive Approach املدخل االستباقي 

  Problem املشكلة

 Problem Situation الوضع مشكلة 

   Problem Solving حل املشكلة  

   Procedures اإلجراءات  

   Process Structure على أساس العمليات  اهليكل 

   Product Structure اهليكل السلعي  

  Programmed Decisions قرارات مربجمة 

 Programs الربامج  

Q 
 Qualitative Control Techniques أساليب الرقابة النوعية 

  Qualitative Standards املعايري النوعية 

   Quality اجلودة

  Quality Control ى اجلودةالرقابة عل

  Quantitative Control Techniques أساليب الرقابة الكمية 

 Quantitative Standards املعايري الكمية 

  Quantitative Theory النظرية الكمية  

R 
   Real Goals األهداف احلقيقية  

 Real- Time Control رقابة الوقت احلقيقي 

  Responsibility املسؤولية  

  Responsible Managers املديرون املسؤولون  

  Risk  املخاطرة  
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   Rules القواعد  

S 
  Science of Management    علم اإلدارة

   Scientific Management اإلدارة العلمية  

  Sectors القطاعات  

  Servant Leadership القيادة اخلادمة

 SMART خصائص األهداف  

   Social Values ية   القيم االجتماع

  Span of Control نطاق اإلشراف  

  Staff Authority السلطة االستشارية  

    Stakeholders ون (أصحاب املصاحل)   املستفيد

 Stated Goals األهداف املعلنة  

   Statistical Process Control (SPC) الرقابة اإلحصائية على العملية 

  Statistical Quality Control (SQC) الرقابة اإلحصائية للجودة

  Strategic Business Unit (SBU) وحدة العمل االسرتاتيجي  

   Strategic Decision ر االسرتاتيجي  القرا

 Strategic Goals األهداف االسرتاتيجية  

 Strategic Information System نظام املعلومات االسرتاتيجي 

  Strategic Management اإلدارة االسرتاتيجية  

   Strategic Managers املديرون االسرتاتيجيون  

  Strategic Plan اخلطة االسرتاتيجية  

 Strategic Planning التخطيط االسرتاتيجي  

  Strategic Position املوقف االسرتاتيجي  

 Strategies االسرتاتيجيات  

  Strategists اتيجيون  االسرت 

   Strategy االسرتاتيجية  

  Strategy Evaluation تقييم االسرتاتيجية  

  Strategy Formulation صياغة االسرتاتيجية  

  Strategy Implementation االسرتاتيجية   تنفيذ

  Support الدعم  

 Sustainability Culture ثقافة االستدامة  
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 Systems Theory نظرية النظم  

T 
 Tactical Goals األهداف التكتيكية  

   Tactical Management اإلدارة امليدانية  

 Tactical Planning التخطيط التكتيكي  

 Tall Structure ل  اهليكل الطوي

 Task Environment بيئة املهمة  

   Team Leaders قادة الفرق 

   Team organization تنظيم الفريق  

  Technical Skills ت الفنية  ااملهار 

   Z  Theory Zنظرية

  Time Management إدارة الوقت 

 Time Standards املعايري الزمنية

   Time Structure اهليكل على أساس الوقت  

   Top Managers مديرو اإلدارة العليا  

  Traits السمات  

  Transactional & Transformational التبادلية والتحويلية 

U 
   Uncertainty حالة عدم التأكد  

 Universality of Management عاملية اإلدارة 

 University of Iowa Study دراسة جامعة أيوا

  University of Michigan Study غاندراسة جامعة ميتش

  Utilitarian View املدخل النفعي   

V 
   Virtual Organization التنظيم االفرتاضي  

 Vision ة  يالرؤ 

W 
 Women's Leadership القيادة النسائية 
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  هذا الكتاب.... 

يتناول كتاب مبادئ اإلدارة   

وأساسيات القيادة اإلدارية، وأخرياً الرقابة التنظيمية وحتسني اجلودة.

توضيح طبيعة اإلدارة يف املنظمة، وحتليل أنواع املديرين وأدوارهم ومهارا�م 

ضمن املستو�ت اإلدارية املختلفة، وتطور الفكر اإلداري منذ النشأة وحىت اآلن، واملسؤوليات االجتماعية   

البيئة   وحتليل  لإلدارة  وأساسيات واألخالقية  البيئة،  مع  والتكيف  التأكد  عدم  حالة  ودراسة  التنظيمية، 

التخطيط ووضع األهداف، وكيفية صياغة االسرتاتيجيات وتنفيذها، وأساسيات اختاذ القرارات والتصميم   

،   واهليكل التنظيمي والعالقات التنظيمية املتمثلة يف السلطة واملسؤولية ونطاق اإلشراف واملركزية والالمركزية
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