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 مقدمة
 

  أ 

تتضمن هذه املطبوعة سلسلة من احملاضرات يف مقياس تسيري املؤسسة، مت إعدادها طبقا للربنامج الرمسي      
، وقد حرصنا يف هذه املطبوعة على تقدمي عرض مفصل  LMDاملقرر لطلبة السنة الثانية علوم جتارية نظام 

ملختلف التوجهات النظرية ملقياس تسيري املؤسسة، بشكل يسمح للطلبة بتكوين إطار نظري متكنهم من دراسة 
 وحتليل كيفية تسيري املؤسسة وأهم العمليات املرطبة به، ومن أجل اإلملام بالربنامج، وتقدمي كل املادة العلمية املقررة

  :تضمنت املطبوعة ست حماور، وذلك على النحو التايل

كل من املداخل الثالث يف الفكر التسيريي وهي   تضمن، "التسيير وتطور الفكر التسييري: "المحور األول -
  . املدخل الكالسيكي، السلوكي واحلديث هذا باإلضافة إىل التطرق ملفهوم التسيري والعملية التسيريية

تناولنا فيه كل من مفهوم التخطيط، وكذا العوامل املؤثرة يف عملية ، "عملية التخطيط:"المحور الثاني -
  .التخطيط، هذا باإلضافة إىل كل من أنواع وخطوات التخطيط

ة إىل ، هذا باإلضافمبادئ التنظيم، وكذا تناولنا فيه كل من مفهوم التنظيم ،"عملية التنظيم:"المحور الثالث -
  .وات التنظيم، و يف األخري تطرقنا للهياكل التنظيميةمن خط

وأهم الركائز اليت يستند عليها التوجيه ، تناولنا فيه كل من مفهوم التوجيه، "عملية التوجيه: "المحور الرابع -
  .وهي التحفيز، اإلتصال والقيادة على التوايل

باإلضافة  ، هذامراحل الرقابة، وكذا ملية الرقابةعتناولنا فيه كل من مفهوم  "عملية الرقابة:"المحور الخامس -
  .إىل كل من أنواع وأساليب الرقابة

، و ، أنواع القرار، وكذا تناولنا فيه كل من مفهوم عملية إحتاذ القرار، "عملية إتخاذ القرار":المحور السادس -
  .يف األخري تطرقنا إىل مراحل عملية إختاذ القرار

  

  

  

  



 
 

 المحور األول: التسيير وتطور الفكر التسييري

 تمهيد

 أوال: املدخل الكالسيكي

 ثانيا: املدخل السلوكي

 ثالثا: املدخل احلديث

 رابعا: مفهوم العملية التسيريية

 خالصة
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  تمهيد

ضمن املداخل تها د املدارس اإلدارية، وميكن دراسمداخل دراسة طبيعة العملية اإلدارية مع تعدلقد تعددت 
  :األساسية اليت عرفها الفكر اإلداري واليت ميكن أن منيز فيها ثالث مداخل أساسية

  الكالسيكياملدخل.  
 املدخل السلوكي.  
 املدخل احلديث.  

  المدخل الكالسيكي :أوال

اإلدارة العلمية، التقسيمات اإلدارية،  :يضم هذا املدخل ثالث توجهات فكرية أساسية هي كاآليت     

  .الربوقراطية

  1:دراسات هذا املدخل للمؤسسات على جمموعة من االفرتاضات نذكر منها تمتحور  لقد

  حبيث ميكن زيادة إنتاجيته وحتفيزه عن طريق زيادة أجره اإلنسان كائن اقتصادياعتبار.  

 ا نظام مغلق   .حيث ال يعرتف هذا املدخل بتأثريات البيئة على العمل واملنظمة اعتبار املؤسسة على أ

 ا معروفة وذات طبيعة روتينية  .اعتبار أعمال املؤسسة على أ

  القنوات الرمسية ال خيدم املنظمة ويضر باإلنتاجاعترب أن كل إتصال وتنظيم خارج.  

 اإلنتاجيةو  احلكم على املؤسسات مرتبط أساسا مبعيار الكفاءة.  

ذه االفرتاضات قامت نظريات هذا املدخل على تطوير أفكارها من خالل الدراسات واألحباث اليت   عمال 

    :هذه النظريات نذكر بني كانت حمورها املؤسسة ومن

                                                             
  . 58، ص2007،  دار اليازوري، األردن، مبادئ وأصول: العملية اإلدارية ، ضرار العتييب 1
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  :حركة اإلدارة العلمية  -أ 

يف  هذا األخري حيث ساهم   Taylorم على يد فريدريك تايلور 19ظهرت هذه النظرية يف أواخر القرن 

حظ أن العمال ينتجون حيث ال توصل إليهااالستنتاجات اليت  تطبيق تطوير اإلدارة بشكل علمي من خالل

ن طاقتهم اإلنتاجية مما يطرح إشكالية عدم التوازن بني اإلنتاج واألجور، وعلى هذا األساس ركز مإنتاجا يقل 

يم العمل، أين توصل إىل مبادئ سها تقلتحسني مردودية العمال أساستايلور على وضع طرق وأساليب علمية 

  )1(:وهي أساسية يف اإلدارة العلمية

يف التحليل اليت كانت تستخدم يف  التقليديةحمل األساليب القائمة على التجارب إحالل األساليب العلمية  -

 .جمال تقييم األداء والعمل

مية كاملالحظة والتخمني حىت حنسن من تعليم وتدريب العاملني يتم بطرق علمية بدال من الطرق القد، اختيار -

 .أداءهم

 .تطبيق األسلوب العلمي يف العمل يتم بالتعاون بني اإلدارة والعمال -

بني املستويات، حيث تتوىل اإلدارة مسؤولية التخطيط ويتوىل العمال مسؤولية  املسؤولياتتقسيم العمل و  -

 .التنفيذ

 .إتباع الطريقة املثلى الوحيدة لضبط الوقت -

  .نظام حوافز، وذلك حسب الكميات املنتجةوضع  -

) اهليكل التنظيمي(لقد كان تايلور أول من ساهم يف إرساء قواعد البناء التنظيمي على أساس الوظائف 

حيث حاول إظهار أمهية هذا  1903عام  (work shop management)والذي أشار إليه يف كتابه إدارة الورشة 

كان يعمل رئيسا يف إحدى املؤسسات األمريكية، حيث الحظ بأن األعباء اهليكل من خالل جتربته عندما  

                                                             
 .66، ص 2006، دار املناهج لنشر والتوزيع، األردن، مبادئ التنظيم واإلدارةحممد عبد الفتاح الصرييف،  1
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وظيفي أفضل اهليكل التنفيذي، ولذلك اقرتح هيكل  الوظيفية تطلب جهدا كبريا ووقتا أطول يف اإلجناز من خالل

  .)1(منه

  :نظرية التقسيمات اإلدارية  - ب 

دف إىل اكتشاف املبادئ واألسس اليت متكن  ، H. Fayolتنسب هذه النظرية إىل هنري فايول  حبيث 

ا حبكمة ورشد، فقد افرتض بأنه بالرغم من تعدد  املدير من تكوين هيكل رمسي للمؤسسة، مما يساعده يف إدار

وبيئتها، إال أنه يوجد تشابه يف هياكلها التنظيمية، ومن هنا كان ظهور الوظيفة التنظيمية بشكل  ؤسسةأهداف امل

  . املؤسسةرمسي يف

مبدأ  )14(كان فايول أول من وضع أسس ومبادئ يقوم عليها التنظيم واإلدارة واليت حصرها يف أربعة عشر 

  2:واملتمثلة يف

  :يم العملستق -

أي أن كل عامل يتخصص يف جزء بسيط من العمل يسمح له بتحكم فيه بشكل جيد وإتقانه، وال 

  .يساهم يف ارتفاع مستوى األداء واإلنتاجيتحقق هذا إال بتبسيط وحتليل املهام مما 

  :السلطة والمسؤولية -

طة السل(حبيث ميز بني نوعني من السلطة، األوىل مستمدة من مركز الشخص يف البناء التنظيمي 

كما اعترب أن املسؤولية نتيجة ) السلطة الكارزماتية(ة من خربة الشخص نفسه د، أما الثانية مستم)القانونية

  .بد من إحداث توازن بينهماللسلطة لذا ال

                                                             
 .59، ص 2004جمموعة النيل العربية، القاهرة،  مبادئ اإلدارة،علي حممد منصور،  1

  2  صبحي جرب العتييب، تطور الفكر واألساليب في اإلدارة، دار حامد لنشر والتوزيع، األردن، 2005، ص27  
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  :االنضباط -

هي يف شكل نظام حيرتم ويسمح بتحديد العالقات بني خمتلف أعوان املؤسسة ويأخذ شكل قواعد 

  .وإجراءات تتسم بالوضوح

  :وحدة األمر -

  .هي أن يتلقى املرؤوس التعليمات من رئيس واحد وهذا لضمان عدم حدوث صراعات بني األقسام واألفراد

  :يهوحدة التوج -

  .)1(هي أن يكون هناك رئيس واحد وخطة واحدة لكل جمموعة من النشاطات ذات العالقة باهلدف

  :إخضاع المصلحة الفردية للمصلحة العامة -

  .وىلعن األ ثانيةهذا يف حالة تعارض األهداف الشخصية مع اجلماعية، فيجب تقدمي ال

  :مكافأة األفراد -

  .األفراد على أساس اجلهد املبذولحىت يتم حتقيق الرضا الوظيفي يتم تعويض 

 :المركزية -

مع األخذ بعني االعتبار ظروف عمل املؤسسة ومدى   املؤسسةهي تركيز السلطة يف املستويات العليا إلدارة 

ا  .كفاية العاملني 

 

 

                                                             
 .83، ص 2007، دار املسرية، عمان، األردن ، مبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمالخليل حممد حسن الشماع، خيضر كاضم حممود، 1 
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 :تدرج السلطة -

املختلفة للسلطة هذا لوضع األسس العلمية واملنطقية النتقال املعلومات واالتصاالت من خالل املستويات 

 .يف املؤسسة

 :الترتيب -

 .من خالل ترتيب املدخالت املادية والبشرية حىت يتم حتقيق الوفرات يف هذه األخرية

 :المساواة والعدالة -

 .املؤسسة على أساس املساواة بني مجيع العاملني تقويتطبيق خمتلف القواعد والقوانني اليت 

 :االستقرار الوظيفي للعاملين -

 .املؤسسةبتوثيق العالقة بني األطراف الثالثة العمال، املديرين و ذلك 

 :المبادرة -

م وطرح مشاكلهم على  من خالل فتح الباب أمام العاملني يف املنظمة للمشاركة يف إبداء آرائهم وتقدمي إقرتاحا

 .م وبني اإلدارة العليااإلدارة العليا حللها، ومن شأن هذا املبدأ تنمية قدرات العاملني وتشجيع التعاون بينه

 :الروح الجماعية -

  .تعين توحيد اجلهود والعمل من خالل انسجام املصاحل واألهداف
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 Alein Rerly) (James Moony etيف هذه املدرسة جند إسهامات كل من Fayolباإلضافة إىل إسهامات 

أن كل تنظيم جيب أن يقوم على  إىل وبعد الدراسة توصال ،حيث حاوال دراسة التنظيم والوقوف على مبادئه

  )1(:املبادئ التالية

 :مبدأ التدرج الهرمي -

ا الرؤساء واملرؤوسني من حيث تقسيم العمل وحتديد الواجبات واملسؤولية الوظيفية  .هو نظام العالقات اليت يقوم 

 :المبدأ الوظيفي -

 .منهمالفرق بني املديرين يف نفس املستوى يقود إىل اختالف طبيعة مهام كل 

 :مبدأ التنسيق -

 .هود األفراد من أجل حتقيق هدف عامجلمن خالل ترتيب منظم 

 ):التنفيذ-المشورة(مبدأ  -

ها حق اختاذ القرار واإلشراف على لجهة االستشارة تقدم توصيات يف أمور خمتلفة أما اجلهة التنفيذية، ف

  .اآلخرين

  )2( :حيث وضح مبادئ التنظيم فيما يلي Luther Gulickإسهامات لوثر كوليك  هذا باإلضافة إىل

 .تقليص عدد الرؤساء واملرؤوسني يف اهلياكل التنظيمية -

 .يساعد يف حتقيق أهدافها املؤسسةتكييف األفراد للهيكل التنظيمي يف  -

                                                             
 .94، ص 2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة اإلستراتيجيةثابت عبد الرمحن إدريس،  1
 .66، ص 2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، أساسيات التنظيم و إدارة األعمالعلي شريف، منال الكردي،  2
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 .االعتماد على أسس علمية يف تقسيم العمل -

 .تكافؤ السلطة واملسؤولية -

 .ضرورة العمل على تفويض السلطة -

 :لبروقراطيةالنظرية ا  -ج 

هو التنظيم األمثل  البريوقراطيتنسب هذه النظرية إىل املفكر األملاين ماكس فيرب حيث اعترب أن التنظيم 

  )1(:على اإلطالق ويعتمد على املبادئ التالية

 :التدرج الهرمي للسلطة -

رقابة يكون من األعلى إىل األسفل مما يؤدي إىل حتديد واضح للسلطة لكل مركز وظيفي، وحيقق 

 .املستويات اإلدارية السفلى

 .ص الوظيفي وتقسيم العمل واختيار وتعيني العمال طبقا لتخصص يف العملالتخص -

 .اللوائح واإلجراءات جيب أن تكون حمددة وواضحة -

الرمسي على املعلومات املكتوبة إلزامية املستندات والسجالت الرمسية حيث يعتمد العمل واالتصال يف التنظيم  -

 .املوثوقة رمسياو 

 .إلغاء الطابع الشخصي والتجرد من الذاتية -

 .البريوقراطيعنصر الكفاءة والذي مييز املوظف  -

 .الفصل بني حياة املوظف اخلاصة وعمله -

                                                             
 .98ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سابق، ص  1
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أال وهي اهليكل التنظيمي حيث  املؤسسةلقد ساهم فيرب يف بناء إحدى القواعد األساسية اليت تقوم عليها 

ركز على املسار املهين للعاملني، فالتنظيم الرمسي خيلق عددا من املراكز الوظيفية اليت ميكن للعامل االرتقاء إليها، 

  .وأن حيصل على أجر أعلى، وأن يتحمل مسؤوليات أكرب مما حيفزه ويدفعه إىل حتسني أدائه

  المدخل السلوكي :ثانيا

مدرسة الكالسيكية اليت أمهلت العنصر اإلنساين وبدأت هذه احلركة للرسة كرد فعل جاءت هذه املد

ورفقائه واليت أكدت على األمهية الديناميكية الداخلية   Elton Mayoبدراسات اهلاورثون اليت أجراها إلتون مايو 

موعات غري الرمسية واملؤثرات الفردية، كمحددات للرضا واإلنتاجية، وركزت على قنوات  للجماعات وأمهية ا

االتصال غري الرمسية، وبشكل خاص ركزت على استخدام االتصال وجها لوجه كوسيلة من الوسائل الديناميكية 

  1.علومات الدقيقةلنقل امل

  مدرسة العالقات اإلنسانية  - أ

  )2(:عدة نتائج واملتمثلة يفإىل بعدة جتارب ليتوصل يف األخري  Mayoبناءا على ما تقدم قام 

 .بل يتأثر أيضا باالهتمام، االعرتاف والتقدير) االقتصادية(العامل ال يتأثر فقط باحلوافز املادية  -

 .املتعلقة بالعمل كأفراد بل كجماعات منتظمة بصورة غري رمسيةال يواجه األفراد العاملون املواقف  -

العالقات املتبادلة وتفاعل األفراد يف األداء الوظيفي أثر كبري يف حتقيق كفاءة املنظمة بدال من التخصص  -

 .الوظيفي الدقيق يف العمل

 

                                                             
  1 حسني رحيم، مبادئ اإلدارة الحديثة، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، 2006، ص63

 .44، ص2000، املؤسسات اجلامعية للدراسات، بريوت، لبنان، إدارة الموارد البشرية و كفاءة األداء التنظيميكمال بربر، 2 
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  )ماك غريغور(نظرية الفلسفة اإلدارية   -  ب

تأثروا مببادئ التنظيم أصبح لديهم اقتناع بأن هذه  أن رجال األعمال الذين  MAC GREGORبني 

املبادئ راسخة وال تقبل التعديل والنقاش ولذلك فإن مبدأ السلطة اليت يرتكز إليها املدخل الكالسيكي أصبح 

هذا التوجه فيعتقد أن   MAC GREGORهلؤالء املديرين الوسيلة الوحيدة للتأثري على سلوك األفراد وينتقد 

  .)1(أخرى لإلقناع واإلكراه، كما أوضح أن هناك مصدر آخر للسلطة واليت تتأتى من العلم واملعرفة هناك وسائل

قوم على افرتاضات النظرية الكالسيكية ت )x(من هنا بعث تصوراته يف شكل نظريتني إحدامها مسيت بنظرية 

  :تقوم على افرتاضات معاكسة لألوىل (y)واألخرى مسيت بنظرية 

 :(x)نظرية -

تقوم هذه النظرية على جمموعة من االفرتاضات حول طبيعة السلوك اإلنساين مستمدة من الفكر 

الكالسيكي واليت تعترب العمل سيء وغري جمدي فيه، إذ البد من استعمال السلطة من أجل الوصول إىل 

تاج إىل تنظيم يسمح األهداف التنظيمية، لكون هذه السلطة مرتكزة يف القمة، وهدفها إجناز العمل وبالتايل حت

  .)2(بالتطبيق الفوري للسلطة على خمتلف املستويات التنظيمية، مما يضمن الفعالية القصوى يف إجناز العمل

  :(y)نظرية -

، حيث تقوم على املؤسسةهذه النظرية حتاول أن جتد التنسيق الغائب بني أهداف الفرد وأهداف 

  )3(:االفرتاضات التالية

 .يكره العمل بل يسعى إليه وله القدرة على االبتكار واإلبداع وجيب حتمل املسؤولية اإلنسان بطبيعته ال -

                                                             
 .71، ص1993، دار الشروق، عمان، المفاهيم الحديثة في اإلدارةحممد قاسم القريويت،  1
 .72حممد قاسم القريويت، نفس املرجع، ص  2
 .78علي شريف و منال الكردي، مرجع سابق، ص 3
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أسلوب الرقابة التسلطي ال يشكل الوسيلة الوحيدة لضمان التوجيه اجليد جلهود األفراد حنو حتقيق األهداف،  -

اإبة الذاتية لتحقيق األهداف اليت فاإلنسان ميكن أن ميارس الرقا  .لتزم 

ألفراد باألهداف املسطرة يتوقف على مدى مصداقية نظام احلوافز املطبق وارتباطه مبدى حتقيق هذه لتزام اإ -

 .األهداف

 :(y)و (x)مبدأ التوازن بين  -

 )1(:لتحقيق التوافق بني النظريتني جيب إتباع ما يلي

 .توضيح املتطلبات العامة للوظيفة ميكن التعبري عنه بديل إجراءات العمل -

 .نيا ومكانياديد األهداف زمالدقة يف حت -

 .مباشرة العملية اإلدارية -

 .تقييم النتائج -

 .التكنولوجيا -

 .عالقات السلطة -

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .74حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص  1
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  المدخل الحديث :ثالثا

املدخل احلديث الذي يعتمد  اآلن كل من املدخل الكالسيكي وكذا السلوكي سنتناول  تطرقنا إىلبعدما 

تطرح على مستوى تنظيم املؤسسات من معرفة األهداف اليت  ؤالت اليتاعلى مفهوم النظم لإلجابة على التس

  .يسعى النظام لتحقيقها وكذا أجزائه اإلسرتاتيجية وطبيعة التفاعل والرتابط بني عناصره وعناصر البيئة اخلارجية

  :نظرية النظم  -أ 

، وباعتبار عملية التنظيم )1(اليت تعمل معا لتحقيق األهداف املسطرةمن األجزاء املرتابطة النظام هو جمموعة 

واليت تتكون من أجزاء  املؤسسة، ونظام جزئي من نظام كلي أال وه ا تعتربلمؤسسة فإل العمليات اإلدارية من بني

  .تتمثل يف العمليات وتضم كل منها جمموعة من األنشطة

ا تركز على تأكيد العالقة بني التنظيم والبيئة   بشكل الذي يطور اهلياكل اهلدف األساسي هلذه النظرية أ

جيب األخذ بعني االعتبار عند بناء أي تنظيم ما  ، حبيثالتنظيمية وحيقق التكامل بني خمتلف األنشطة والوظائف

  )2(:يلي

 .املؤسسةحجم  -

 .مالشخصية الع -

 .درجة التداخل -

 .توافق األهداف -

 .مستوى صنع القرار -

 
                                                             

 .75علي شريف و منال الكردي، مرجع سابق، ص  1
 .96ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سابق، ص  2
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  :النظرية الموقفية  - ب 

ة اخلارجية اليت تعمل عناصر البيئو  املؤسسةمتنح هذه النظرية مرونة كبرية يف التعامل مع العاملني داخل 

هي نظام من  املؤسسةتأكد هذه النظرية على أنه ال توجد طريقة مثلى للتنظيم على اعتبار أن فيها، حيث 

ااالتصاالت والتفاعالت اإلنسانية القابلة للتكيف والتغري حسب البيئ   .)1(ة وضغوطا

 )2(:من أهم العوامل املوقفية اليت تؤثر يف اختيار وتصميم اهليكل التنظيمي إضافة إىل البيئة ما يلي

 .اإلسرتاتيجية -

 .املؤسسةحجم  -

 :نظرية تكاليف التبادل  -ج 

حاولت هذه النظرية تقسيم الظروف واملتغريات اليت ميكن من  Williamson صاحب هذه النظرية هو 

خالهلا اختيار اهليكل التنظيمي األكثر كفاءة من الناحية االقتصادية يف التعامل مع متغريات البيئة اخلارجية، وهذا 

على مراحل زمنية خمتلفة وكلها تعمل على تدنئة التكاليف  املتنوعةما يفسر اقتصاديا ظهور األشكال التنظيمية 

  .)3(التفاعل بني املؤسسة والبيئةو 

 :دارة باألهداف نظرية اإل  -د 

وكر، ر اإلدارة باألهداف أسلوب إداري حديث مل يعرف لإلداريني إال يف بداية اخلمسينيات على يد بيرت د

ال كل من د   .أوديونوكر نفسه وجورج ر وقد إشتهر يف هذا ا

ترتكز اإلدارة باألهداف على وضوح األهداف اإلدارية وحتديدها حبيث تكون واضحة وقابلة للتطبيق، فتوضع 

  .مث توضع اخلطط املناسبة.وحتدد من قبل مجيع اإلداريني املعنيني بتحقيقها

                                                             
 .90، ص2002، دار املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المؤسسةاإلقتصاد و تسيير عبد الرزاق بن حبيب،  1
  .46كمال بربر، مرجع سابق، ص   2 
 .275، ص2009دار زهران، األردن،  نظرية المنظمة،عمر وصفي عقيلي،  3
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  1:تتمثل خطوات اإلدارة باألهداف فيمايلي

 .املتوقع الوصول إليها خالل فرتة زمنية حمدودةيتفق الرئيس واملرؤوس على حتديد النتائج  -

 .يبقى الرئيس واملرؤوس ملتزمني بتلك األهداف ليسجل الرئيس مدى إلتزام املرؤوس بتلك األهداف -

اية مدة التخطيط، يعمد الرئيس إىل مقابلة املرؤوس لتعرف على تلك القرارات وكيفية عدم تكرارها -  .يف 

ج اإلدا   2:رة باألهداف ميكن رصد الفوائد التاليةيف حالة حسن تطبيق 

 .تنمية القدرات التخطيطية لدى الرؤساء واملرؤوسني وإدراك أمهية األهداف يف حياة املنظمة -

 .التعرف على املشكالت العلمية القائمة واحملتملة وبالتايل التنبه إىل مؤشرات التغيري والتعامل إجيابيا معها -

 .بني الرؤساء واملرؤوسني وخلق جو من التفاهم والتفاعل اإلجيايب فيما بينهم تقوية روابط التعاون والتنسيق -

 .تساعد اإلدارة باألهداف اإلدارة العليا يف تقييم العاملني بشكل أكثر دقة وواقعية -

  :Zالنظرية اليابانية  -ه 

حيث قام مبزج مزايا التنظيم األمريكي والذي يتميز بتقسيم  william outchiصاحب هذه النظرية هو  

العمل والتخصص فيه وكذا املركزية يف اختاذ القرارات مع التنظيم الياباين الذي هو عكس سابقه يتميز بوجود 

  .)3(عالقات تعاونية غري رمسية تساعد على التنسيق كما يقوم على التشاور يف اختاذ القرار

  4:على جمموعة من اإلفرتاضات هي تقوم هذه النظرية

 .التوظيف طويل املدى -

 .مجاعية إختاذ القرار -

                                                             
78ضرار العتييب، مرجع سابق، ص  1  

59صبحي جرب العتييب ، مرجع سابق، ص  2  
3 Chantal bussenault, organisation et gestion de l’entreprise, édition conforme et nouveaux programmes, 
France, 1999, P45. 

.145حممد عبد الفتاح الصرييف، مرجع سابق، ص   4  
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 .التقييم البطيء والرتقية البطيئة -

 .اإلهتمام الشمويل باملوظف وأسرته -

  .عدم اللجوء إىل التقييم الدوري -

  )1(:تقوم هذه النظرية على ثالث مرتكزات أساسية هيكما 

الثقة واإلنتاجية مها شيء واحد فاملؤسسات اليابانية تعتمد يف تعاملها على النظام اإلداري املوسع الذي  :الثقة -

 .املؤسسةيؤكد على جو الثقة بني العاملني يف 

خلربة والتجربة باتتسم املمارسة اليابانية يف اإلدارة بالدقة واملهارة يف التعامل وال يتأتى هذا إال  :المهارة -

 .ة الطويلة للوظيفةواملمارس

طوي عليها من اهتمام ودعم اآلخرين نتعتمد احلياة العملية اليابانية على األلفة واملودة وما ي :األلفة والمودة -

 .وإقامة عالقات اجتماعية متينة وصداقات محيدة معهم

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .35، ص1995، معهد اإلدارة الوطنية للبحوث، الرياض، السعودية ، السلوك اإلنساني و التنظيمي، العديليناصر حممد  1



التسيير وتطور الفكر التسييري: األولالمحور   
 

 15 

  العملية التسييريةمفهوم :رابعا

ضرورية لكل املؤسسات فتوافر جمموع املوارد الالزمة إلجناز املشاريع ال يكفي وحده، بل  التسييريةالعملية 

يستدعي وجود إدارة تنسق اجلهود الستغالل أمثل لتلك املوارد من أجل حتقيق األهداف املسطرة وحتسني أداء 

  .املؤسسة االقتصادية

  :لتسييرتعريف ا -أ

م اإلدارية والفكرية، حيث عرف  تسيريهناك جمموعة من التعاريف لل ختتلف باختالف املفكرين وتوجها

TAYLOR ا  التسيري علم مبين على قوانني وقواعد وأصول علمية قابلة للتطبيق عند خمتلف النشاطات "بأ

  .)1("اإلنسانية

بعمليات اختاذ  التسيريية والعمليات تسيريية اختاذ القرار حيث يربط العرفها من زاوية عمل M.SIMONأما 

  .)2("القرار بقدر ما هي عمليات تنطوي على فعل

ا  تسيريكما تعرف ال عملية التخطيط الذي سبق التنفيذ وتنظيم العمل بتقسيمه على "أيضا على أ

  .)3("العاملني وتدريبهم وتوجيههم، ورفع روحهم املعنوية، وقياس النتائج احملققة باألهداف املوضوعية

ا العملية اليت تنطوي على توقع تنظيم قيادة تنسيق ورقابة يف املؤسسة تسيريفيعرف ال FAYOLأما    .)4(بأ

هي عملية اجتماعية مستمرة تعمل على حسن  تسيريلسابقة ميكن أن نستنتج أن المن خالل التعاريف ا

وهذا لتحقيق أهداف املؤسسة االقتصادية على ضوء  تسيريارد عن طريق جمموع عمليات الاالستغالل األمثل للمو 
                                                             

 1،ص2006، 1421، احلوار املتمدن، العددالتنمية اإلدارية و اإلصالح اإلداريعبد الرمحن تيشوري،  )1(
 .10، ص2006، إلرتاك للنشر، اجلزائر، اإلدارة باألهدافرايس حدة و خلضر مرغاد،  )2(
 110عبد الرزاق بن حبيب، مرجع سابق، ص )3(

 d’organisation, paris, 1990, p23 , éditionhistorique du managementBoyer luc,  )4(  
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الظروف البيئية املتغرية حبيث تعترب استثمارا لإلمكانيات املتاحة، البشرية الطبيعية، املادية واملالية لتحقيق خمتلف 

  .األهداف املنشودة على أحسن وجه

  :تسييرمميزات ال - ب

  )1(:لإلدارة جمموعة من املميزات ميكن إمجاهلا فيما يلي

 .باعتبار أن اإلنسان اجتماعي بطبعه، يعيش وينظم يف مجاعات متنوعة: حتمي تسيريال -

بسبب تقسيم األنشطة والعمل واالختصاصات وتنوعها يف املنظمات واملؤسسات االقتصادية : ضروري تسيريال -

ا ومواردها، فالبد من التنسيق فيما بينها للحصول على أفضل النتائج  .باختالف إمكانا

يفرض عليهم أن يتقنوا علم اختصاص اجلميع يف كل األصعدة والقطاعات والنشاطات، مما  تسيريعترب الي -

 .واختصاصاته ليتمكنوا من ممارسة أعماهلم بكفاءة تسيريال

 .إذ يتوقف جناحها على اجلهد الذي يقدمه كل أعضائه كأي كيان متكامل: مهنة مجاعية تسيريال -

ملستويات اإلدارية يف املؤسسة ولكن حسب طبيعة كل مستوى ففي املستوى األول يف خمتلف ا تسيريارس المي -

اإلدارة العليا حيتل عنصر التخطيط املرتبة األوىل أما يف املستويات الدنيا فإن الرتكيز األساسي يكون على 

 .)2(ياتعنصر الرقابة والتوجيه يف حني املستوى الوسط فإن املمارسة تكون عبارة عن مزيج بني العمل

تم باملستقبل وحماولة إجياد احللول للعراقيل احملتملة واالستعداد هلا وهذا لنجاح  التسيرييةالعملية  - مستقبلية إذ 

 .عملية اختاذ القرار

                                                             
  11رايس حدة و خلضر مرغاد، مرجع سابق،   )1(
 110عبد الرزاق بن حبيب، مرجع سابق، ص  )2(
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أداة فعالة لتنفيذ املشاريع وضمان جناحها عن طريق توجيه وتوحيد اجلهود واملشاركة يف  تسيريمما سبق فال

حتقيق األهداف، فاإلدارة هي احلافز األساسي للجهود اإلنسانية، وهي املدبرة للعناصر الالزمة لإلنتاج وتعمل 

  .للمجتمعباستمرار على حتسني أداء املؤسسات االقتصادية من خالل تقدمي أفضل املنتجات 

  : تسييرالتحديات التي تواجهها ال -ج

 تسيريؤون املؤسسات، وتزايد قوة التتزايد التحديات اليت تواجه اإلدارة تسبب تعقيدها، وتدخل الدولة يف ش

تمع   .ومسؤوليتها يف ا

  :بشكل متزايد تسييرتعقيد ال -

تزايدت وتعقدت الفرص والتهديدات اليت تواجه اإلدارة وذلك بسبب العديد من العوامل اليت من  لقد

  : أمهها

ا  :حجم المؤسسة وتوسع نشاطها -   .كلما تنامى حجم املؤسسة وتوسع  نشاطها كلما ازدادت صعوبة إدار

ية بتعقيد العملية اإلنتاجية تتزايد احلاجة لتخصص املوارد البشر  :تخصص الموارد البشرية وصعوبة العمل -

وترابطها كما أن إدارة املوارد البشرية تفرض على اإلدارة وضرورة تنسيق جهودهم وتكاملها مبا يؤدي إىل حتقيق 

  .األهداف بكفاءة

ا فهناك رقابة على منتوجاته،  :تدخل الدولة في شؤون المؤسسة - ختضع املؤسسة لتدخل الدولة يف شؤو

ا با ا يف البيئةوعلى عالقا   .ألفراد العاملني فيها وعلى آثار عمليا
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: التغيري املتسارع إىل جانب املتغريات املشار إليها فإن اهتمامات اإلدارة تتجه حنو مشكالت عديدة منها -

التضخم، طلبات وضغوطات العمل، اإلبداعات واالبتكارات، ويف إطار هذا التغيري، يرتتب على املؤسسة أن 

اتواكب التط   .ورات ومساير

  :واإلنتاجية تسييرال -

يعترب الرفع من مستوى اإلنتاجية حتديا لإلدارة، فتأثر على اإلنتاجية عوامل داخل املؤسسة وخارجها البد 

من املدراء من اختاذ القرارات املناسبة إذ أن عليهم تقدمي احلوافز املتنوعة لألفراد بشكل يؤدي إىل زيادة األداء ويف 

  .البيئة اخلارجية املتغرية باستمرار يرتتب على املؤسسة تقدمي املنتجات املطلوبة يف السوقإطار 

  : سلطات اإلدارة ومسؤولياتها تجاه المجتمع -

تمع ويف االقتصاد الوطين، ويعتمد مستوى الرفاه االجتماعي على أداء اإلدارة   لقد تتنامى دور اإلدارة يف ا

ا على اإلسهام يف حتقيق النمو اإلقتصادي وبالتايل تزايد كما أن القوة اإلقتصادية أل نه دولة ترتبط بقوة مؤسسا

تمع ا جتاه ا   .يف مسؤوليا

  بالعلوم األخرى  لتسييراعالقة  -د

على العلوم األخرى كالعلوم اإلجتماعية واإلنسانية والرياضية وال سيما العلوم السلوكية  تسيرييعتمد علم ال

  1: لذا على املدير أن يكون ملما باملبادئ األساسية يف كثري من العلوم ذات الصلة الوثيقة بعلم اإلدارة ومن بينها

  

                                                             
39-36حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص ص  1  
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  : علم االقتصاد -أ

انية، ويتوافق ذلك ل الطرق املمكنة إلشباع احلاجات اإلنسيعين علم االقتصاد استغالل وتوزيع املوارد بأفض

  .وهو توظيف وتنسيق املوارد واجلهود مبا حيقق أفضل استغالل هلا تسيريمع هدف ال

  :علم النفس - ب

م مبا يساعد  م و اجتاها يهتم علم النفس بدراسة السلوك اإلنساين، شخصية األفراد، دوافعهم، حاجا

الفرد لذا يتوجب على اإلداري أن يعي ويفهم كيف يتعامل مع األفراد ويزيد من دافعيتهم على التنبؤ بسلوك 

  .وحافزهم وانتمائهم للعمل

  : علم االجتماع -ج

ا وتكوينها ووظائفها والعالقات فيما بني  يركز علم اإلجتماع على دراسة اجلماعات ملا يف ذلك نشأ

إلدارات أقسام فرق العمل، تنشط يف جمتمع وتتفاعل معه لذا من  أعضائها وباعتبار املؤسسة عبارة عن مجاعات

  .الضروري أن يكون املدير ملم باملبادئ األساسية يف علم االجتماع

  علم اإلحصاء والرياضيات -4

يستعني اإلداري بالكثري من النماذج الرياضية ونظرية االحتماالت واملعادالت يف صنع القرارات ويف إعداد 
  .ضع اخلطط وغريهاالتنبؤات وو 
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  : القانون -5

تمع  كل دولة قوانني وتشريعات متنوعة تنظم العالقات وتضبط األنشطة املختلفة لضمان بقاء ا
ذه التشريعات أمر ضروري حىت تكون قراراته وأفعاله وتصرفاته منسجمة مع هذه  واستقراره، إن معرفة اإلداري 

  .التشريعات

  : علم المحاسبة

انات والقيود احملاسبية وامليزانيات والقواعد املالية وغريها صورة دقيقة عن أوضاع املؤسسة وحالتها توفر البي
  .املالية والتكاليف واإليرادات واألربح وغريها وهو ماال يستطيع اإلداري االستغناء عنه

  : علم الحاسوب -

ا سو  تسيرييف خمتلف جوانب اليتغلغل استخدام التكنولوجيا  اء يف أنشطة اإلنتاج، التسويق أو املوارد وجماال
البشرية وغريها، أو يف عمليات التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة، ومع تزايد أمهية املعلومات يف املؤسسة فقد 

  .أصبح من الضروري ألي مدير أن تكون لديه دراية ومعرفة بالتكنولوجيا وتطبيقاته وكيفية استخدامها

  خالصة

من املهام اجلوهرية والوظائف األساسية للمدير،فمقدار  أن العملية التسيرييةنستنتج من خالل ماسبق        
للعمل النجاح الذي حتققه أية منظمة إمنا يتوقف يف املقام األول على قدرة وكفاءة القادرة اإلداريني وفهمهم 

غري أن عملية إختاذ القرار ختتلف بإختالف ، ومبا لديهم من مفاهيم تضمن رشد القرارات وفاعليتها،  اإلداري
التوجه اإلداري السائد فاملدرسة الكالسكية اليت تنادى إىل تعظيم اإلنتاجية يف العمل فيها تتم بطريقة مركزية دون 
إشراك العمال على عكس املدرسة السلوكية اليت تعترب العامل هو املورد اإلسرتاتيجي للمؤسسة وبالتايل إشراكه يف 

 .ية إختاذ القرارعمل
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 تمهيد

أن التخطيط هي العملية األوىل ملتخذ القرار وهي تسبق العمليات األخرى كالتنظيم والتوجيه والتنسيق 

ا وهو يتضمن ما جيب عمله، وزمان عمله والكيفية  والرقابة فهي ببساطة اإلعداد املسبق لألعمال املراد القيام 

ا والوسائل اليت تستخدم يف العمل ويتم ذلك بدراسة البدائل من التصرفات احملتملة  وتقييم هذه  اليت يتم 

البدائل، مث اختيار البدائل، مع اختيار البديل األمثل والذي حيقق النتائج املرغوبة ويف نفس الوقت يدين النتائج 

  .غري مرغوبة

  التخطيط مفهوم :أوال

 التخطيط تعريف -أ

 : أمهها على نركز أن حناول وسوف للتخطيط التعاريف من جمموعة قدمت لقد

 األخرى من الوظائف عاداها ما تسبق اليت األعمال منظمة يف للمدير األوىل اإلدارية الوظيفة هو التخطيط إن

 ومكان عمله جيب يتضمن ما وهو املقبلة لألعمال املسبق اإلعداد"هو  فالتخطيط ، والرقابة ، والقيادة كالتنظيم

 املتاحة البدائل تقييم من خالل ذلك يتم ،حيث العمل ووسائل ا يتم اليت والكيفية به يقوم ومن عمله وزمان

   1" املطلوبة النتائج أفضل حيقق الذي أمثلها واختيار

جيب  اليت االسرتاتيجيات وإقرار والسياسات األهداف وحتديد املعلومات مجع عملية " بأنه التخطيط منهم عرف

 طبقا األهداف املطلوبة حتقيق يضمن لكي ويراقب ويوزع ويشكل ينظم املدير بأن أيضا وبني " املشروع يتبعها أن

  2 املوضوعة للخطط

                                                             
   34ص ،  2005اإلسكندرية، والتوزيع، للنشر اجلامعية الدار ،المشروعات إدارة صادق، سعد1 

2George. R .Terry, Stephen G. Franclin, les principes du management, Philippe du vergne, 
8éme édition economica, canada, 1985, p 226  
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 املقرتحة تصور األنشطة عند باملستقبل املتعلقة الفروض واستخدام ووضع باحلقائق املرتبط االختيار" هو التخطيط

ا يعتقد اليت   1."املنشودة النتائج لتحقيق بضرور

 على العمل ذا يقوم من وبيان عمله جيب ما بتحديد له املناسبة العدة وإعداد للمستقبل التفكري" هو التخطيط

 2". ما أو بيئية ظروف يف مناسبة تكاليف حدود ويف معينة زمنية فرتة خالل املقبول النحو

 يتعثر ينجح وقد قد ارجتاليا عمال يكون اخلطة ون د العمل ألن تنظيم ألي ومهمة ضرورية عملية التخطيط يعترب

  اهلدف، رمحة حتت ويبقى

  : مبادئ التخطيط - ب

  3: حىت يكون التخطيط ذو جدوى جيب أن يلتزم باملبادئ التالية

  اعتماد الطرق العلمية يف عملية التنبؤ ومجع املعلومات ومعاجلتها واالستفادة منها لوضع خطط مستقبلية  -

الرتكيز يف عملية التخطيط على اهلدف املراد حتقيقه، مبعىن توجيه كافة إمكانات املؤسسة يف التنبؤ بذلك الشيء  -

  .دف حتقيقه

األخري كافة األنشطة والوسائل واألساليب املتكلفة باهلدف املراد سهولة التخطيط، حبيث جيب أن يشمل هذا  -

  .حتقيقه والعمل على توفري كافة اإلمكانات الضرورية لذلك

ن تعتمد أوال على عملية حيث تسبق تنفيذ اهلدف فلتحقيق هذا األخري جيب أ :التخطيط عملية أولية -

  بل أي عملية إدارية أخرى باعتبارها احملدد لألنشطة واإلمكانات املؤدية إىل اهلدف قالتخطيط 
                                                             

   85ص ،  1999األوىل الطبعة عمان،، التوزيع و للنشر صفاء دار التطبيقية، البلقاء جامعة ،عامة مبادئ و أسس التخطيط غنيم، حممد عثمان 1
2 Richard saparnot, organisation et gestion de l’entreprise, dunod, paris, 2006, p23  

.86، ص عثمان خممد غنيم، مرجع سابق  3  
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  .هذا يعين أن يكون التخطيط قابال لتطبيق وخيدم اهلدف بشكل فعال :فعالية التخطيط -

هذا يعين أن يكون التصور املستقبلي صوت ميكن التحرك من خالله بسهولة يف  :التخطيط عملية مرنة -

  .التغريات املستقبلية من خالل بدائل حمتملةمواجهة 

يقصد بذلك مشاركة مجيع األطراف ذوي العالقة بعملية التخطيط وال تكون حكرا على شخص  :المشاركة -

واحد، فطبيعة التخطيط تقتضي أن يشارك فيها مجيع العاملني يف املؤسسة وتقوم اهليئة املعنية بالعملية بأخذ مجيع 

  .تبارأفكارهم بعني االع

اية حمددتان يلتزم به اجلميعينيقصد بذلك أن يكون للخطة جدول زم :التوقيت -   . حمدد هلا بداية و

أي أن تتصف اخلطة بالوضوح وكذا وضوح أهدافها واالبتعاد عن التعقيد حىت يتمكن  :البساطة والوضوح -

  .العاملني من فهمها ببساطة

  أهمية التخطيط -ج

 1:وأمهها التخطيط لعملية فوائد عدة ذكر ميكن

 الالزم التوجيه يوفر لكونه ذلك ويتأتى ، فيها والعاملني واألقسام الدوائر خمتلف بني اجلهود تنسيق على يساعد -

 حتقيق يف دوره خمتلف املستويات وعلى شخص كل يعرف حبيث املتوخاة باألهداف معرفتهم حيث من للمعنيني

 . األهداف تلك

 وعقالنية مما علمية بطريقة سلفا التنفيذ وآليات الغايات حيدد ألنه املوارد هدر دون وحيول التكاليف يوفر -

 .والفعالية الكفاية زيادة يف يساهم
                                                             

110حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص   1  
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 باملستقبل وتوقع مقدما التفكري عليهم يوجب ألنه ذلك الغامضة املواقف مع التعامل على املديرين يساعد -

 .األوضاع تلك مع للتعامل املختلفة البدائل يئة مث ومن التغيري

 ، من أهداف إجنازه يراد ما حتدد اخلطط كون خالل من ذلك ويتم األداء على للرقابة موضوعية مقاييس يوفر -

 تكون أن األداء بدل يف القصور أو التقدم مستويات وحتديد األهداف تلك حتقيق وعلى الرقابة على يساعد مما

  . األهداف بإجناز ترتبط ال أمور وعلى شكلية الرقابة

ال  وقد قد حتدث وتوقعاته جمهول، فاملستقبل فيه، حتث أن حيتمل اليت والتغريات املستقبل، إحداث مواجهة -

 هو له أجل االستعداد من الوحيد بيلسو ال منه، مفر ال حتمي أمر أحداثه بكافة املستقبل مواجهة إن حتدث،

 .التخطيط

 إليها، والتخطيط تنتهي اليت الغاية انه كما خطة أي يف البداية نقطة هو فاهلدف حتقيقها، املراد األهداف إبراز -

 حتقيقها إىل قد يقودهم الذي الطريق سلوكهم إىل يؤدي مما ، واملنفذين املدراء من مرأى على األهداف جيعل

 . بفاعلية

 تقود للمشروع اليت اجلزئية األهداف بني التناسق حتقيق على التخطيط يعمل حيث األعمال، يف التناسق حتقيق -

 .بينها فيما األهداف تلك تتعارض ال كي الرئيسي اهلدف إىل

 ، وتفادي ممكن حد أقصى إىل النفقات تقليل و اإليرادات زيادة إىل يؤدي اجليد فالتخطيط النفقات، ضبط -

 .واخلطأ للتجربة التعرض من يرافقه وما االرجتال عن الناتج اإلسراف

  .اهلامة املوارد أحد الزمن كون بالزمن التنفيذ ربط -

  . املشكالت هذه ملواجهة املمكنة اإلجراءات الختاذ احملتملة املشكالت إىل مقدما االنتباه لفت -
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 من ينجز ما عليها يقاس كي مقدما توضع معايري ن بدو رقابة تقوم أن حال بأي ميكن ال حيث الرقابة، تسيري -

 ين ال الذي أساسها والوقت على تنجز أن بد ال اليت والطرق أعمال من إجنازه جيب ما يقرر فالتخطيط أعمال،

  : أهداف التخطيط -د

  1: تتمثل أهداف عملية التخطيط فيما يلي

  تنشيط الفكر االستشرايف مىت؟ أين؟ ما؟ من؟  -

  التعامل الواضح مع النتائج املستقبلية للقرارات املتخذة  -

  األداء واإلنتاجحتسني مستوى  -

  االستغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة  -

  املشاركة يف بلوغ األهداف املسطرة  -

  مواجهة الظروف املتغرية  -

  التنبأ للمستقبل واالستعداد ملواجهته  -

  توحيد طرق اختاذ القرار والرقابة  -

 . ورقابتها العمليات كافة متابعة اإلدارة على يسهل مما جتاوزه، بغي

 

                                                             
,86حسني حرمي، مرجع سابق، ص   1  
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 التخطيط في المؤثرة والتغيرات العوامل :ثانيا

 :1 منها عوامل عدة التخطيط عملية يف يؤثر

 تضعها اإلدارة اليت اخلطط طبيعة أن ذلك التنظيمي، باملستوى التخطيط طبيعة ترتبط :التنظيمي المستوى -

 ا على الوحدات التنفيذية مستوى على األدىن اإلدارية املستويات يف أما اإلسرتاتيجي، النوع من خطط هي العليا

 فترتكز الوسطى املستويات اإلدارية على أما ، املوضوعة العليا األهداف تتضمنه ملا والتنفيذية التشغيلية ألمور

 . العليا عن األهداف منبثقة فرعية أهداف تعترب واليت املدة متوسطة األهداف على اخلطط

 أن الضروري من كان مستقبلية التزامات ترتب اخلطة كانت كلما :الخطة ترتبها التي المستقبلية االلتزامات -

 زمنية لفرتة خطة ما يستلزم صناعة يف املستعملة التكنولوجيا تغيري أن إذ أطول، زمنية فرتات على ذلك برجمة يتم

 .ما سلعة تصميم تغيري من أطول

 دقة طبيعة على واملتغريات الظروف بوضوح البيئية العوامل استقرار يؤثر : البيئية العوامل في التحكم درجة -

 السهل من كان املنظمة مستقرة فيها تعمل اليت البيئة كانت فكلما ، اخلطة تعطيها اليت الزمنية والفرتة التخطيط

 السيطرة على املنظمة قدرة تتدىن فيها واليت ة املتغري البيئة أما ، أطول زمنية ولفرتات أكرب بدقة باملستقبل التنبؤ

  .تناسبا األكثر املدى اخلطة قصرية وتكون أصعب، تكون باملستقبل التنبؤ إمكانية فإن املتغريات على

 :منها نذكر تغيريها أو اخلطط وضع تستدعي اليت التغريات أهم أما

                                                             
188، صنفس املرجعحممد قاسم القريويت،    1  
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 املؤسسات تضعها اليت اخلطط على كبري تأثري أداة  التكنولوجي تعترب : المستعملة التكنولوجيا في التغيرات -

 املعلومات وتبادل لتخزين واسرتجاع احلاسوب أجهزة استخدام إىل واحلاجة املعلومات قطاع تطور أن ،إذ املختلفة

 . عملها طرق لتحديث خطط تضع أن كثرية مؤسسات على يستوجب

 جيب اليت  أو املوضوعة اخلطط على احلكومية السياسة يف التغريات تؤثر : الحكومية السياسة في التغيرات -

 يف واملتمثلة معظم الدول يف املتبعة القتصادي ا النفتاح ا سياسة أدت فقد املؤسسات خمتلف قبل من وضعها

 شركات مع للتنافس خططا شركة االتصاالت تضع بأن اجلوال اهلاتف خدمة استعمال يف بالرتخيص جوانبها أحد

 .اخلاص القطاع

 أدى فقد املؤسسات، تضعها اليت اخلطط على والعاملية احمللية االقتصادية التغريات تؤثر : اإلقتصادية التغيرات -

 الذي احلدث هذا مع خطط للتكيف وضع إىل العاملية التجارة منظمة عضوية إىل الدول من جمموعة دخول

ا رفع يستوجب ا وحتسني كفاء  الشركات بإمكان يعد مل إذ ، الدولية القادمة املنافسة وجه يف لتصمد منتجا

 املستهلكني أغلبية إقبال دون حيول كعامل رئيسي املستوردة السلع كلفة ارتفاع عامل على تعتمد أن واملصانع

 منافسة سلع دخول متنع اليت اإلغالقية احلماية وال على ، عليها املفروضة العاملية اجلمركية الرسوم بسبب عليها

 . سابقا الوضع كما كان لألرباح وحتقيقيها استمرارها لضمان ،كوسيلة

 خطط وضع املختلفة الشركات على السلع أو للخدمة واحد منتج من أكثر وجود يستوجب : التنافس زيادة -

 جودة خطط لتحسني وضع على ذلك وينعكس ، معهم التنافس أو عليهم والتمييز املنافسني وجه يف للصمود

 ، أخرى شركات للعمل يف ينتقلون جيعلهم ال مبا وحتفيزهم العاملني أفضل وانتقاء ، التكاليف وختفيض ، السلع

 تنتجها اليت واخلدمات على للسلع احلصول يف الشركات من الكثري رغبة عن األخرية اآلونة يف احلديث بدا وقد

 الشركات من بكثري وسيؤدي شهادة التنافس (ISO) أدى فقد وكذلك ، السابق يف وجود له يكن مل أمر وهو
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 وإىل والدويل احمللي املستويني على جديدة مناطق جغرافية أو عمل جماالت يف لالستثمار عمل خطط وضع ى إل

 . أخرى شركات مع االندماج خطط وضع

 ال املختلفة اليت املؤسسات على السائدة الجتماعية ا واالجتاهات القيم يف التغري يؤثر : أالجتماعية التغيرات -

 تضمن اخلطط اليت وضع يستوجب أمر وهو فيها تعمل اليت البيئات مع توافقت إذا إال وتستمر تنجح أن كن مي

  . البيئة تلك يف السائدة و اإلجتهات القيم مع االنسجام

نتائج ثر على عملية التخطيط وإعداد اخلطة بصفة عامة اليت حتد فعاليتها ، ومن ؤ تكل املتغريات السابقة 

  : ما يلي التأثري 

تنبؤات دقيقة حول املتغريات البيئية املتعلقة بنشاط املؤسسة فهناك بعض األحداث ليس من صعوبة الوصول إىل  -

ا كالكوارث الطبيعية، الزالزل، التغري يف أذواق املستهلكني   .اخل....السهل التنبؤ 

  .صعوبة احلصول على املعلومات الدقيقة والكافية اليت تستند عليها عملية التخطيط وحتديد األهداف -

تتطلب عملية التخطيط كل من التغيري، التطوير واالبتكار وهذه املفاهيم جتد يف معظم األحيان مقاومة من  -

  .جانب بعض األفراد داخل املؤسسة

عدم االلتزام األفراد بعملية التخطيط كمنهج علمي وعملي، مع أن االلتزام يف هذا اإلطار شرط أساسي لنجاح  -

  تغيري والتبديل يف السياسات واإلجراءات إال بعلم اجلميع عملية التخطيط فال جيوز ال

صعوبة توفري اإلمكانيات املالية باعتبار أن التخطيط عملية حتتاج إىل خمصصات مالية وحتتاج إىل جهد ووقت  -

  .الجنازها مما جيعل تكلفته عالية
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  خطوات التخطيط  :ثالثا

أو خطوات متتابعة تعتمد كل خطوة على ما لتخطيط عملية ذهنية منظمة تشتمل على عدة مراحل ا

  1: سبقتها كما أنه ميثل نقطة البداية يف العمل اإلداري لألسباب التالية

من املنطقي أن نبدأ قبل أداء أي عمل مبعرفة ما نريد حتقيقه من خالل حتديد األهداف والنتائج املطلوب  -

  .التوصل إليها 

كري والتطوير ومن مث يصبح من الضروري أن حياول فرجة عالية من التيف بيئة تتصف بدممارسة األعمال تتم  -

  التخطيط التنبؤ بتطور األحداث والظروف و إعداد تقديرات أو توقعات لفرتة زمنية مستقبلية 

  جناح األهداف املرغوبة يتطلب تعاون أقسام املشروع وأجزائه املختلفة  -

الذاتية بل يتأثر ببيئة املشروع فهنا يسهم التخطيط يف حتديد أوضاع جناح اإلدارة ال يتوقف على كفائتها  -

  .املشروع لتلك البيئة

  : وفيما يلي عرض هلذه اخلطوات

  : دراسة وتقييم األوضاع الحالية -

هي أول خطوات عملية التخطيط، فقبل حتديد األهداف جيب التعرف بدقة على املتغريات والعوامل البيئية 

خارجها فبالنسبة للبيئة الداخلية للمؤسسة جيب التعرف على املوارد املتاحة من إمكانيات مالية داخل املؤسسة أو 

  .بشرية ومادية والعمل على معرفة نقاط القوة وكذلك استكشاف نقاط ضعف املؤسسة

                                                             
  1 أمحد عبد اهللا الصباب، أساسيات اإلدارة الحديثة، دار اخلوارزم احلديثة، 2009، األردن، ص 167.
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 أما العوامل البيئية اخلارجية فتشمل دراسة اجلوانب البيئية الكلية كالعوامل االقتصادية، السياسية،

االجتماعية وغريها من العوامل اليت هلا تأثري غري مباشر على املؤسسة، وكذا دراسة وبصفة مركزة على العوامل ذات 

  .املستهلكني، املوردين، املنافسني، وكذا النقابات واجلماعات ذات املصاحل: الصلة املباشرة نشاط املؤسسة ومنها

  : صياغة رسالة المؤسسة -

الغاية اليت أنشئت من أجلها أو بسبب وجودها تتم صياغتها عادة من قبل / غرضيعين برسالة املؤسسة ال

املؤسسني أو جملس اإلدارة بعد دراسة وحتليل البيئة وبعبارات واضحة ليست عامة جدا، فهي توفر مسارا أو اجتاها 

  .يدركه مجيع املديرين، حتدد اجتاهات استغالل املوارد ورؤية بعيدة املدى

  : فتجديد األهدا -

استنادا ملضمون الرسالة يتم وضع األهداف الرئيسة للمؤسسة واليت تعمل على حتقيق وتعزيز رسالة املؤسسة 

دف حتقيق رسالة املؤسسة وتعرب ملموسة  اية مستقبلية تسعى املؤسسة لبلوغها  واهلدف هو عبارة عن حالة أو 

  وحمددة بدرجة أكرب من الرسالة

 الغالب مستوى األرباح اليت تسعى لتحقيقها واحلصة السوقية، رضا املستهلك، تطوير تتناول األهداف الرئيسية يف

  : منتجات جديدة، ولكي تكون األهداف فعالة وتؤدي دورها بنجاح جيب أن تتصف باخلصائص التالية

 .املرونة، القابلية للقياس، حمددة، قابلة لتحقيق مالئمة وذات بعد زمين حمدد
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  : )التنبؤ (إعداد التقديرات  -

إن املنطق الذي يقوم عليه التخطيط يتطلب إعداد عدد من األهداف على ضوءها يقوم املخططون كل يف 
جماله بالتنبؤ مبا سيتكون عليه املؤسسة فيما يتعلق مبجاالت العمل املختلفة من تاريخ مستقبل، مث تتوفر لدى 

  : تتبع اخلطوات التاليةاملخطط جمموعة من املعلومات، وحىت يكون عملية التنبؤ سليمة جيب أن 

  حتليل االجنازات السابقة ودراسة الدروس املستفادة من اخلربة السابقة  -

  حتليل املوقف السائد وقت إعداد التنبؤ وتقدير االحتماالت لتطوره يف املستقبل  -

  استخالص عدد من العوامل األساسية املؤثرة يف النشاط املطلوب التنبؤ به  -

  أنواع التخطيط :رابعا

  1 :للتخطيط عدة أنواع مقسمة حسب عدة معايري نذكر منها 

  : التخطيط حسب المذى الزمني -أ

  : التخطيط طويل المدى -

سنوات ويشرتك فيه ك املذراء حيث يرتكز على ميادين  5هو التخطيط الذي يغطي فرتة زمنية أكثر من 
  .النشأة يف املؤسسة

  :التخطيط متوسط المدى -

سنوات ويقوم به أفراد اإلدارة الوسطى، حيث أنه عبارة  5أقل من  .هو التخطيط الذي يغطي فرتة زمنية 
 .عن وسيلة لتخطي العقبات اليت تعرتض التخطيط واألجل

 

  
                                                             

 .23، ص 1999دار الشروق، األردن  مدخل إلى التخطيط،محيس، يوسف موسى  1
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  :التخطيط قصير المدى -

هو التخطيط الذي يغطي فرتة زمنية أقل من سنة حيث أنه حيتوي على خطط تفصيلية من التخطيط  
  .طوي املدى لغرض حل املشاكل حيث حدوثها

  1: التخطيط حسب نطاق التأثير - ب

  :  التخطيط االستراتيجي -

د املتاحة يعرف بأنه حتديد األهداف الرئيسية طويلة ألجل للمنظمة ورسم اخلطط و ختصيص املوار 
للمؤسسة بالشكل الذي ميكن من حتقيق هذه األهداف يف إطار الفرص املتاحة والقيود املفروضة من بيئة املؤسسة 

التخطيط : فهو التخطيط الذي حيدث تغري نوعي يف املؤسسة وممارسة اإلدارة  العليا وتأثريه بعيد ومن أمثلته
  . يداإلضافة خط إنتاجي جديد أو التخطيط لفتح سوق جد

  :التخطيط التكتيكي -

يهدف إىل مساندة التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة ويهتم بتقييم صالحية البدائل املختلفة من األهداف 
واالسرتاتيجيات من األهداف واقرتاح اجلديد منها إذ يتميز باملرونة يف اختيار ومراجعة البدائل ومتارسه اإلدارة 

  .أمثلته تقدير حجم الطل على سلعة معينة يف السوقالوسطى و تأثريه متوسط املدى ومن 

  : التخطيط التشغيلي -

وختتص به اإلدارة الدنىي ويتم فيه حتديد تفاصيل التخطيط التكتيكي بوضع خطة لألنشطة املتكررة يف 
 املؤسسة والقابلة للقياس وهذا يف شكل تنبؤات وتوضع اخلطط التشغيلية يف شكل موازنات ومعايري شهرية أو
: أسبوعية أو يومية وبالنايل يعمل على تقييم مدى تنفيذ خطة النوعني السابقني يف شكل أرقام وقيم ومن أمثلته

  .حتديد احتياجات إدارة اإلنتاج من املوارد وقطع الغيار
  
  

                                                             
 .24، 23ص  نفس املرجع،موسى يوسف محيس،  1
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  : التخطيط حسب الوظيفة -ج
ائف البد من مبا أن املؤسسة تشتمل على عدة نشاطات متعلقة بطبيعة عملها وأهدافها فهناك وظ

  1.اإلنتاج، البيع، املالية، التموين: التخطيط هلا وهي
  : تخطيط اإلنتاج -

يعرف بأنه القيام بالتنبؤ لوضع خطة تتضمن مجيع خطوات تتابع العمليات اإلنتاجية بالطريقة اليت ميكن 
  .من خالهلا حتقيق األهداف املخططة

  : تخطيط المالي -
  .األموال من عدة جهات بأقل جهد وتكلفةيهتم بكيفية احلصول على 

  :تخطيط البيع -
تقوم املؤسسة بالتخطيط للمبيعات وهدفها األول هو التوصل إىل أفضل طريقة لتصريف السلع اليت 

  .أنتجتها، حيث تقوم بدراسة أهم نقاط البيع وأهم املتعاملني الذين يضمنون ترويج املنتوج بأقل تكلفة
  : تخطيط التموين -

اهو    .عملية وضع التقديرات للمواد واللوازم اليت حتتاجها املؤسسة يف ضوء إمكانيا
  خالصة
ميكن ربط أمهية التخطيط بالرؤية املستقبلة اليت تتمثل يف وصف صورة مستقبلية أفضل تسعى إليها املؤسسة       

ا على أوضاعها الراهنة وتشكوتتف عن الظروف أو األحداث  الرؤية حالة تنبؤ لتشكيل صورة معينة لوق 
وراء األحداث لتشمل على  املستقبلية ذات العالقة بإطار أو سياق معني، وهذه العملية تتجاوز جمرد النظر إىل ما

الفهم واإلدراك أيضا فهي ترسم خطة ملتخذي القرار الناجحني من خالل وضع خطط عمل ألعضاء املؤسسة، 
قرارات وتوجيه سلوك موظفيهم فالرؤية تساعد القادة يف حتديد وحتليل لكي يتبعوها حيث متكن املدراء من اختاذ 

ة تغريات احمليط واملنافسة السائدة فيه فإمتالك متخذ القرار  مواقع املنافسني ومتكنهم من اختاذ قرارات صائبة وجما
ة فالتخطيط يوفر ميزة النظر البعيد للمستقبل يساعده يف مواجهة االحتماالت املتعددة واختاذ قرارات صحيح

 .الرؤية للمدراء ويؤهلهم ليكونوا قادة املؤسسات

                                                             
 .24،25، ص نفس املرجعموسى يوسف محيس،  1
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  تمهيد

يعد التنظيم العملية الثانية من عمليات اإلدارة، تسعى إىل تنسيق وترتيب مجيع العناصر الضرورية للعمل مبا 

ا الوظيفة احليوية يف املؤسسة والنشاط األساسي لإلدارة، من  خالل حتديد الواجبات فيها املورد البشري إذ أ

ا لتنفيذ خطط األهداف   .الواجب القيام 

  مفهوم التنظيم: أوال

  :تعريف التنظيم  -أ 

تزويد الكيان اإلداري وكذلك الوحدات املرتبطة به وبشكل مفيد، "التنظيم على أنه  FAYOLيعرف 

  .)1("فرادولذلك للقيام بوظيفته وذلك مثل اهلواء اخلام، املكاتب، املعدات، رأس املال واأل

نظام التعاون عندما يكون هناك أشخاص قادرون على االتصال وراغبون يف "كما يعرفه برنارد على أنه 

  .)2("العمل لتحقيق هدف مشرتك

عملية حتليل النشاطات والقرارات والعالقات وذلك لتصنيف العمل "أما دراكر فيعترب أن التنظيم هو 

مث تقسيم هذه األنشطة إىل وظائف، وبعدها يتم جتميع هذه الوحدات وتقسيمه إىل أنشطة ميكن دراستها ومن 

والوظائف يف اهليكل التنظيمي وأخريا اختيار األشخاص إلدارة هذه الوحدات والوظائف بالتنسيق مع املسؤول عن 

  .)3("وظيفة القيادة

ا اإلدارة لتوفيق بني ما من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج أن التنظيم هي العملية اليت تستعني 

هو خمطط كأهداف وخطط وبني ما سيتم إجنازه، حبيث تعمل على توفري املستلزمات الضرورية واستغالهلا أحسن 

                                 
(1) Michel Cattan, Management des processus une approche innovante, AFNOR, Paris, 2002, p.123 

  16ص ، 2004اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،التنظيمية والممارسات الهياكل لتصميم العلمي الدليل التنظيم ماهر، أمحد)2(
  23ص ،  2003الرياض، جرير، مكتبة األوىل، الطبعة ،اإلدارة تقنيات في الكامل المرجع أرمسرتونج، ميشيل)3(
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استغالل من خالل حتقيق وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب مع خلق نظام تعاون وتشارك واتصال بني 

 .للهيكل التنظيمي للمؤسسةخمتلف الوظائف، األقسام والوحدات املشكلة 

  :أنواع التنظيم  - ب 

  )1(:ينقسم التنظيم إىل نوعني أساسيني مها

  : التنظيم الرسمي - 

املدير أو رئيس جملس اإلدارة، ويكون موقع هذه  التنظيم الرمسي يقوم مبعرفة السلطة العليا اليت ميلك زمامها

  .السلطة العليا يف اخلريطة التنظيمية حيتل قمة اهليكل التنظيمي

كما يتضمن التنظيم الرمسي الطريقة املثلى يف تنظيم اجلهود اإلنسانية الجناز أية جمموعة معينة من األهداف 

  .اجلماعية فإن له مسة التصميم والتخطيط

  : ير الرسميالتنظيم غ- 

يتمتع بصفة الدوام واالستقرار، يزات عديدة ختتلف عن التنظيم الرمسي، حبيث ال التنظيم غري الرمسي يتمتع مب

ال عما يتصف به قادته من تغيري سريع بالرغم من متاسك اجلماعة لفرتة طويلة، كما أن يصعب إدراكه فض

  .عدم مسؤوليته عما يصدر منه من متعدم ظهوره يف اخلرائط التنظيمية، فهو تنظيم قوي برغ

  : ميكن إمجال فكرة التنظيم غري الرمسي فيما يلي 

يقوم التنظيم غري الرمسي تبعا للضرورة االجتماعية لإلنسان، والضرورة الفنية اليت جتعله عضوا منتجا يف  -

                                 
  403ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سابق، ص 1
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  .اجلماعة

  .ا يعمالن جنب إىل جنبالتنظيمات الرمسية جمال لتطوير التنظيمات غري الرمسية مبعىن أن كالمه -

  :أهمية التنظيم -ج

  1: للتنظيم أمهية بالغة على املورد البشري وعلى املؤسسة تتمثل أساسا فيما يلي

  .التوزيع العلمي الصحيح للوظائف بطريقة ال يكون فيها لتأثري الشخص دور يف ذلك -

الوظيفة اليت تتالئم مع خربته واختصاصه جتنب ومنع ازدواجية وتكرار أداء األعمال، حبيث متنح لكل موظف  -

  .ومؤهله العلمي

حتديد العالقة بني املوظفني حبيث يعرف كل فرد اختصاصاته وصالحياته والتنسيق فيما بينهم بالنسبة لألعمال  -

  .املشرتكة يف االجناز اليت تتطلب أكثر من موظف أو إدارة أو قسم

  .الوظيفة والفرد الذي يشعلهااالستجابة للمتغريات اليت حتدث يف بيئة  -

  .تبيان تدرج السلطة من أعلى اهليكل التنظيمي إىل قاعدته مرورا مبختلف املستويات اإلدارية -

التنظيمية كما بالنسبة لوظائف اإلدارة األخرى فرص اكتساب اخلربة وتبادل املعرفة واملهارات بني  عمليةتوفر ال -

  .املوظفني

 

  

                                 
  1 مؤيد سعيد السامل، نظرية المنظمة: الهيكل والتصميم، دار وائل للنشر، األردن، 2005، ص24
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  مبادئ التنظيم: ثانيا

لالستفادة من مجيع امتيازات التنظيم البد على القائمني به األخذ بعني االعتبار مبجموعة من املبادئ 

ا عند قيامهم مبهام التنظيم وهذه املبادئ هي   )1(:يتقيدون 

 :الهدف وحدة مبدأ  -أ

 فال أهداف أو هدف هناك مل يكن وإذا حمددة، أهداف أو غاية لتحقيق وسيلة إال ليس التنظيم أي       

 يف الوحدات تلك تساهم أن الوحدات، فيجب من عدد من تتكون املنظمة كانت وإذا التنظيم، لوجود حاجة

 الفرعية األهداف تكون حبيث الوحدات فرعية لتلك أهداف بتحديد ذلك ويتم ، الرئيسية األهداف حتقيق

 الوحدات بني تنازع أو احتكاك حدوث ونبد الرئيسية للمنظمة األهداف حتقيق إىل وتؤدي ومتناسقة، متكاملة

 .فيها العاملني وبني

 :والتخصص العمل تقسيم مبدأ - ب

 العناصر األساسية على التعرف ميكن حىت وذلك له، املكونة العناصر أبسط إىل العمل تقسيم جيب إذ

  .املختلفة بأنواعها التخصص وفورات حتقيق على العمل تقسيم ويساعد فيه، والثانوية

  : ضرورة االنتباه إىل أن املبالغة يف تقسيم العمل ينتج عنه العديد من العيوب واليت منها مع ولكن

  .يؤدي تقسيم العمل الدقيق إىل قتل روح االبتكار واملبادرة لدى العاملني -

  .يصعب اكتشاف األفراد من ذوي القدرات العالية الذين يصلحوا لشغل وظائف قيادية -

  .يؤدي إىل إمهال العامل النظرة الكلية وذلك على حساب اجلزء الذي يعمل فيهالتخصص الدقيق قد  -

                                 
  403، ص2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، أساسيات تنظيم و إدارة األعمالعبد الغفار حنفي و عبد السالم أبو قحف،  )1(
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  مبدأ وحدة اإلشراف -

   : نطاق اإلشراف املناسب حتدده العوامل التالية

  .اإلمكانيات املادية والبشرية املتوافرة لدى املؤسسة -

  .التخطيط املطلوب لتنفيذ األنشطة  -

  .درجة االنتشار اجلغرايف لنشاط  -

ا املدير -   .درجة التشابه يف املهام اليت يقوم 

  .درجة التعقيد يف النشاط -

  .درجة الرشد اإلداري لدى املسؤولني  -

  .درجة التنسيق املطلوبة بني الوحدات اإلدارية للتنظيم  -

  .املركزية والالمركزية  -

إلدارية العليا فقط، أما الالمركزية فتعين توزيع تعين املركزية االجتاه إىل تركيز سلطة اختاذ القرار يف املستويات ا

توجد مركزية مطلقة أو المركزية مطلقة ولكن هناك  السلطات ومنح حرية اختاذ القرار ومن الناحية العملية ال

 1.موائمة بينهما

  

                                 
1 Michel Cattan, ibid., p125. 
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  : حتقق املركزية املزايا التالية

  .كافة العناصر اليت ترغبها املؤسسةتؤدي إىل ضمان التنسيق الكامل بني اجلهود وحتقيق التوحيد يف   -

  .ميكن االستفادة من اخلربة العالية للقادة الكبار يف املؤسسة -

  .ميكن استخدام موظفني من ذوي املؤهالت واخلربة احملدودة إذ يعتمد عليهم يف التنفيذ فقط -

  : أما مزايا الالمركزية تتمثل فيما يلي

  .اذ القراراتينتج عنها مرونة يف اإلدارة وسرعة اخت -

  .تؤدي الالمركزية إىل تدريب املوظفني لشغل املناصب العليا  -

ميكن اختاذ القرارات املناسبة لكل الظروف حيث يستطيع كل فرد إختاذ القرارات اليت تتناسب مع الظروف  -

 .البيئية احمليطة به

 :الوظيفة مبدأ -ج

 اليت األساسية الوحدة هي األشخاص،فالوظيفةحول  وليس الوظائف، أساس على التنظيم يتم أن جيب

 تكون وقد حمددة، ومسؤوليات واجبات يتضمن عمل معني أو منصب عن عبارة وهي تنظيم، كل منها يتكون

 تنص اإلدارة يف األساسية القواعد أن إذ املوظفني، من مبن يشغلها الوظيفة تتأثر وال شاغرة أو مشغولة الوظيفة

   أحد فيها يعني أن قبل يشغلها من حقوق ومسؤوليات وحتدد تنشئ الوظائف أن على
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 :الرئاسة وحدة مبدأ -د

 عن ويكون مسؤوال والتوجيهات والتعليمات األوامر، منه يستلم واحد، رئيس للموظف يكون أن جيب

 يف األمر سلطة وأن تنحصر رئيس، من أكثر أمام مسؤوال املوظف يكون ال أن املبدأ ذا ويقصد أمامه، أعماله

 حتت يعملون من إىل بالنسبة توجيه العمل عن مسؤوال يكون واحد، رئيس يف اإلدارية املستويات من مستوى كل

 رئاسته

 :والمسؤولية السلطة تساوي مبدأ -ه

 األوامر والتوجيهات إعطاء حق وتتضمن املوظف أو اإلداري للرئيس املخولة الصالحيات بالسلطة، يقصد

 جانب من معينة والتنفيذ حدود ضمن القرارات اختاذ حق تعين كما منهم، واالمتثال والطاعة املرؤوسني،

 .املرؤوسني

 :اإلشراف وحدة مبدأ -و

 املرؤوسني بعدد املبدأ هذا ويرتبط  .الرقابة نطاق اإلدارة، نطاق :منها مسميات عدة املبدأ هذا على يطلق

 من التعليمات يتلقون األفراد أو الفرد أن آخر فعال، ومبعىن بشكل عليهم اإلشراف املباشر للرئيس ميكن الذين

 .اإلجناز عند املسؤولية وحتديد التنظيمية والعالقات خطوط اإلتصال حتديد ميكن حىت واحد، إداري رئيس

 :السلطة تفويض مبدأ -ي

 معاونيه، إىل بعض ومسؤولياته أعبائه من جانب بنقل الرئيس أو املدير قيام مبوجبه يتم مبدأ السلطة تفويض

 التنفيذ، عن املسؤولة اإلدارية الوسطى املستويات إىل العليا اإلدارية املستويات من يكون السلطة تفويض إذا

 :والديناميكية المرونة مبدأ -ز

 تسمح للتكيف بطريقة قابلة وتكون وتتجدد مرنة التنظيم عناصر تكون أن ضرورة إىل املبدأ هذا يشري

 تعديالت إحداث احلاجة إىل دون واخلارجية، الداخلية البيئة يف حتدث اليت التغريات مع التجاوب أو مبواجهة
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  .التنظيمي اهليكل على كبرية جوهرية

 :الكفاءة مبدأ -ر

 تكلفة وبأقل وقت، بأقصر األهداف، إىل الوصول من يتمكن عندما كفاءة ذو التنظيم يعترب

 :اإلنسانية العالقات مبدأ -ي

 تنمية و العمل على اآلخرين أمام علنا االنتقاد توجيه عدممن خالل  اإلنسانية العالقات جمالميكن ترمجة 

 احلسنة العالقات إشاعة و واملتساوية العادلة تهمعاملم و السلطة وممارسة اهلدف حتديد يف تهممشاركو  املوظفني

 1اجلماعة أفراد بني

  خطوات التنظيم : ثالثا

   2:ميكن ترتيب خطوات التنظيم كما يلي

ا باالستنادحتديد طبيعة النشاطات  -   .إىل أهداف املؤسسة  اليت ينبغي القيام 

  .وأفراد يكلفون باجناز األنشطة اليت تتضمنها هذه املواقع )إدارات، أقسام، وحدات (واقع معينة مختصيص  -

ة أو املتجانسة يف جمموعات تقسيم األنشطة الرئيسية إىل أنشطة فرعية، ومن  - كل   (مث جتميع األنشطة املتشا

  .)معينةجمموعة خاصة بوظيفة 

  .عن كل نشاط وختويله السلطات املناسبة لإلشراف على مرؤوسيه واجناز ما مطلوب )مسؤول (تعيني مدير  -

  .الربط والتنسيق بني االدارت واألقسام وحتديد أسس العالقات الرمسية فيما بينهما -

                                 
1 Lasary, économie de l’entreprise, édition elsalam, Alger, 2001, p55 

203حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص    2  
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  .توفري الوسائل واملوارد املناسبة للقيام بالعمل بأفضل صورة  -

  .تقييم نتائج عملية التنظيم -

  :الشكل أدناه يوضح اخلطوات اليت ينبغي إتباعها عند القيام بعملية التنظيم

  خطوات التنظيم:3- 1الشكل رقم

  

    

  

  

 

  

  .265، ص2004جمموعة النيل العربية، مصر  مبادئ اإلدارة، علي حممد منصور،:المصدر
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  الهياكل التنظيمية : رابعا

ا من  ميكن وصف اهليكل التنظيمي بأنه نظام يوضح مهام املؤسسة والتفاعالت والعالقات بني وحدا

  .جهة، واألطراف ذات املصلحة

م الوظيفية واجتاهات " يعرف اهليكل التنظيمي على أنه  أسلوب توزيع األفراد بني األعمال وحتديد عالقا

اإلطار العام الذي ينسق ويرتب العالقات بني عناصر  انسياب السلطة واملسؤولية من هنا فإن هيكل التنظيم هو

  " املؤسسة من أعمال وأفراد فهو تعبري عن توزيع املهام واالختصاصات بني أجزاء املؤسسة والعاملني

ا وجمال عملها "كما يعرف على أنه  الشكل العام للمؤسسة الذي حيدد امسها وشكلها واختصاصا

ا وطبيعة العالقات الوظيفية بني العاملني وبني الرؤساء واملرؤوسني وبني وتقسيمها اإلداري وختصصات العام لني 

  "اإلدارات املختلفة

  : أبعاد الهيكل التنظيمي -أ

  1: تتمثل عموما خصائص اهليكل التنظيمي فيما يلي

  .وهو عدد املرؤوسني الذي يشرف عليهم رئيس واحد :نطاق اإلشراف -

تالف أو التمايز يف املؤسسة، وهو حمصلة أسباب كثرية أمهها تتنوع الوحدات نعين به درجة االخ: التعقيد -

  .اإلدارية أفقيا، عموديا، وجغرافيا

تتمثل يف الدرجة اليت يتم فيها تقنني القواعد وإجراءات العمل، حبيث تتم تأدية األعمال بشكل  :الرسمية -

                                 
60مؤيد سعيد سامل، مرجع سابق، ص  1  
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ا الدرجة اليت يكون فيها العمل  رمسيا، أي يكون العمل اليت ميارسه الفرد حمكوما بقواعد حمدد ومنمط، كما نعين 

  .وإجراءات حمددة ال يستطيع اخلروج عليها

تشري املركزية إىل املستوى التنظيمي الذي له حق اختاذ القرار فبعض املؤسسات لديها مركزية عالية : المركزية -

ك تفويض يف اختاذ القرار للمستويات الدنيا فتكون معظم القرارات من اإلدارة العليا، والبعض اآلخر يكون هنا

  .فهذان النمطني هلا دور كبري يف حتديد نوع اهليكل التنظيمي

  .من يتبع من وهو خط سلطة مستمر يسري من قمة املؤسسة إىل أدىن املستويات ويوضح :سلسلة األوامر -

  :أنواع الهياكل التنظيمية - ب

نوع منطي واحد من اهلياكل التنظيمية فكل مؤسسة  باالختالف أهداف وظروف كل مؤسسة، اليوجد

  .تقوم بتشكيل هيكلها بناء على ما يناسبها ويناسب أهدافها

وحيقق التنسيق األمثل بني األفراد واألنشطة داخل املؤسسة، وميكن التطرق إىل تصنيف اهلياكل التنظيمية 

  : من خالل ما يلي

  .سلطةأنواع الهياكل التنظيمية من حيث تدرج ال -1

  1: ميكن تقسيم اهلياكل التنظيمية من خالل هذا التصنيف إىل ما يلي

هو مستنبط من إدارة اجليوش احلديثة يسمى أيضا باهليكل الرأسي أو العسكري يرتكز : التنفيذي الهيكل -أ

رات وإصدار على السلطة املركزية املتواجدة يف أعلى قمة املؤسسة وبالتايل يكون رئيس واحد يتوىل اختاذ القرا

                                 
.342ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سابق، ص   1  
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  .األوامر إىل املرؤوسني مث تتدرج السلطة بطريقة منتظمة من مستوى آلخر والشكل التايل يوضح هذا النوع

  الهيكل التنظيمي التنفيذي :2- 3الشكل رقم

  

  

  

    

  .244إدريس، نفس المرجع، ص ثابت عبد الرحمن :المصدر

  : المزايا -

  .الوضوح والبساطة  -

  .تسيري السلطة يتم من األعلى إىل األسفل عرب خطوط مستقيمة -

  .املسؤولية حمددة  -

  .االعتماد على النظام وطاعة األوامر والتعليمات الصادرة من األعلى  -

  : العيوب -

  .لفةغياب التعاون والتنسيق بني اإلدارات املخت -

 املدير

 1نائب  2نائب 

مساع
 د

مساع
 د

مساع
 د

مساع
 د
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  .اإلفراد واملبالغة يف أمهية الرئيس مبنحهم كامل السلطات وحرية التصرف  -

  .يتعذر حتديد اإلدارات واألقسام أي إمهال مبدأ التخصص  -

  الهيكل الوظيفي - ب

ا تؤدي إىل غياب التواصل بني  موعة، إال أ هذا التنظيم يؤدي إىل كفاءة تشغيلية عالية ضمن ا

موعات  الوظيفية املختلفة داخل املؤسسة مما جيعلها بطيئة وغري مرنة ويناسب مؤسسات منتجة للسلع ا

  .واخلدمات ويتميز باملركزية والتخصص والشكل املوايل يوضح هذا النوع

  الهيكل التنظيمي الوظيفي :3- 3الشكل رقم

  

  

  

    

  

    

  3ط ، والتوزيع للنشر وائل دار ، األعمال منظمات في التنظيمي السلوك ، العميان سلمان حممود: المصدر

  213، ص2005 ، األردن ، ،عمان .

  

 املدير العام

مدير  مدير اإلنتاج مدير املالية 
 التسويق

مدير املوارد 
 البشرية

 قسم إنتاج أ قسم إنتاج ب 
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  : المزايا -

  .االستفادة من مبدأ التخصص  -

  .املهامإمكانية إجياد جمموعة من العمال قادرين على تأدية  -

   .حتقيق التنسيق والتعاون بني اإلفراد والرؤساء يف خمتلف األقسام -

  .سهولة التنسيق واإلشراف على األعمال -

  : العيوب -

  .عدم وضوح السلطة واملسؤولية  -

  .صعوبة فرض التنظيم يف املستويات اإلدارية السفلى -

  الهيكل التنفيذي االستشاري  -ج

ميثل هذا النوع مزجيا متداخال من كل من النوعني السابقني، حيث حيقق هذا الشكل جتاوز للعيوب اليت 

حيملها كل منهما إىل جانب االستفادة من مزايا كل منهما، حبيث جيمع استقامة سبل املسؤولية وكذا السلطة 

كما يستفيد من التخصص واستخدام طبقة اخلرباء الفنيني الذين يقومون املوحدة اليت تستخدم يف توجيه األعمال،  

  : مبساعدة الرؤساء اإلداريني يف املسائل الفنية اليت حتتاج استشارة وميكن توضيح هذا النموذج يف الشكل التايل
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  الهيكل التنظيمي التنفيذي اإلستشاري: 4- 3الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

    

  229، صمرجع سابق، حممد قاسم القريويت :المصدر  

  : المزايا -

  .املتعلقة بكل املشكالت النامجة عن األداءإسداء الرأي والنصح واإلرشاد عن اختاذ القرارات  -

  .السلطة حمددة -

  .االستفادة من مبدأ التخصص  -

  .توفري معلومات فنية ملراكز اختاذ القرار -

  : العيوب -

  .صعوبة إجياد العالقات التعاونية والتنسيق بني املدراء التنفيذيني واالستشاريني -

 املدير العام

املستشار القانوين 

 مدير املالية

 خط إنتاجي واحد

 مدير اإلنتاج مدير املوارد البشرية

 3خط إنتاجي  2خط إنتاجي 
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درجة كبرية من اخلربة سيما إذا كان حجم املؤسسة ال يستدعي  قد ال يتطلب العمل وجود استشاريني على -

  .توافر أمثاهلم

  .الفنيني إىل ممارسة السلطة التنفيذية وهذا ما يؤدي إىل تداخل السلطة واضطراب يف تتابعها جذب -

  أنواع الهياكل التنظيمية حسب نطاق اإلشراف -2

  : ق اإلشراف مهاهناك نوعني أساسيني من اهلياكل التنظيمية حبسب نطا

  : الهيكل الطويل -أ

  .عندما يضيق نطاق اإلشراف ميكن وصف اهليكل التنظيمي بأنه هيكل طويل والشكل املوايل يوضح ذلك

  .الهيكل التنظيمي الطويل: 5- 3الشكل رقم

  

        

    

      

  

              

  215، نفس املرجع، صالعميان سلمان حممود :المصدر

 مدير

 مساعد مدير  مساعد مدير  مساعد مدير 

 رئيس إدارة  رئيس إدارة 

رئس 
 قسم 

 رئيس إدارة   رئيس إدارة  رئيس إدارة   رئيس إدارة  

رئس 
 قسم 

رئس 
 قسم 

رئس 
 قسم 

رئس 
 قسم 

رئس 
 قسم 

رئس 
 قسم 

رئس 
 قسم 

رئس 
 قسم 

رئس 
 قسم 

رئس 
 قسم 

رئس 
 قسم 
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  : المزايا -

  .متكن الرئيس من ختصيص وقت أكرب لإلشراف والرقابة على املرؤوس -

  .سرعة وسهولة االتصال بني املرؤوس والرئيس  -

  : العيوب -

م على  - االستقاللية يف احتمال وقوع الرئيس يف خطأ التدخل املتكرر يف أعمال مرؤوسيه مما يضعف قدرا
  .العمل

  .نطاق اإلشراف الضيق يؤدي إىل تعدد املستويات اإلدارية مما يؤدي إىل صعوبة االتصال فيما بينها  -

  : الهيكل التنظيمي المسطح - ب

عندما يتسع نطاق اإلشراف يقل عدد املستويات اإلدارية يبدأ يف الظهور ما يسمى باهليكل التنظيمي املسطح، 
  : التايل وهو على الشكل

  .الهيكل التنظيمي المسطح: 6- 3الشكل رقم

  

  

  

  

  

  164، ص2003الدار اجلامعية، مصر،  األعمال،إدارة  جالل إبراهيم العبد،: المصدر

  

 مدير

 رئيس إدارة  رئيس إدارة  رئيس إدارة  رئيس إدارة  رئيس إدارة 

 رئيس قسم  رئيس قسم  رئيس قسم  رئيس قسم  رئيس قسم 
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  :المزايا -

  .دفع الرئيس إىل تفويض سلطات أكثر ملرؤوسيه لصعوبة اإلشراف املباشر عليهم -

  .خفض التكاليف  -

  .سهولة االتصاالت بني املستويات اإلدارية العليا والدنيا -

  : العيوب -

  .اإلشراف على عدد كبري من املرؤوسني ميثل عبئا كبريا على الرئيس  -

  .كرب حجم اإلشراف يف مجيع املستويات اإلدارية يقلل من فرص الرتقية بسبب قلة عدد املراكز اإلدارية  -

  : أنواع الهياكل حسب تقسيم وتجميع األنشطة -3

  : يف هذا التصنيف جند جمموعة من اهلياكل التنظيمية منها

  الهيكل التنظيمي على أساس النشاط  -أ

هو منط يعتمد على أساس أنشطة املؤسسة وتضم األنشطة كلمن التسويق، املالية، املوارد البشرية، اإلنتاج، 

منطا مالئما كما أنه ال ينحصر  البحث والتطوير وغريها، وجند املؤسسة يف خمتلف القطاعات يف هذا التنظيم

تطبيقه على مستوى التقسيمات األساسية للمؤسسة بل ميتد إىل األنشطة داخل النشاط الواحد منها، حيث 

  . وهكذا، والشكل املوايل يوضح هذا النمط... يقسم التسويق مثال إىل التوزيع، الرتويج، التسعري
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  النشاطالهيكل التنظيمي على أساس : 7- 3الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

    

  ,256خليل حممد حسن الشماع، مرجع سابق، ص:المصدر

  : المزايا -

  .حتقيق كفاءة األداء  -

  .توافقه مع متطلبات التخصص  -

  .احلفاظ على قوة ومكانة التقسيمات األساسية، مقابل تقسيمات اخلدمات االستشارية املقدمة لإلدارة العليا -

  : العيوب -

  .التشجيع على تبين وجهة النظر الضيقة بسبب اهتمام املدير بالتقسيم الذي يعمل فيه وليس املؤسسة ككل  -

  .اطق اجلغرافية صعوبة التنسيق يف حالة تعدد املنتجات أو املن -

 جملس اإلدارة 

 املدير العام

 اإلنتاج احملاسبة املوارد البشرية التسويق

 التسعري التوزيع الرتويج
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  الهيكل التنظيمي على أساس المنتج  - ب

يعد هذا النمط شائعا بشكل كبري يف املؤسسات اليت تقوم بإنتاج أو بيع أنواع متعددة من املنتجات وهو يقوم      

على أساس استحداث تقسيمات متخصصة يف إنتاج أو تسويق سلعة معينة، وميكن وصف هذا النمط يف الشكل 

  : التايل

  الهيكل التنظيمي على أساس المنتج: 8- 3الشكل رقم

  

  

  

 ثمن إعداد الباح:المصدر

  : المزايا -

ا  -   .توجيه إهتمام اإلدارة للمجموعات اإلنتاجية وخصوصيا

  .عالية من االستفادة من مبدأ التخصص وتقسيم العملحتقيق درجة  -

  .إتاحة الفرصة للتنسيق بني اجلهود اإلدارية املبذولة على صعيد املنتج الواحد داخل املؤسسة -

  : العيوب -

  .إنتاجيةضرورة معرفة كل مدير بكل أنشطة املؤسسة اخلاصة بكل جمموعة  -

  .تنسيق أنشطة املؤسسة املوزعة حسب املنتجالصعوبات اليت تواجه اإلدارة العليا يف  -

  

 املدير العام

 قسم الصابون  قسم املنظفات  قسم مواد التجميل  قسم حفاظات األطفال
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  الهيكل التنظيمي على أساس المنطقة الجغرافية -ج

يضمن هذا النمط بتجميع األنشطة على أساس منطقة جغرافية معينة إذ تقوم املؤسسة لكل منطقة وحدة 
  .تنظيمية أو فرع ترتبط باإلدارة الرئيسية يف املؤسسة والشكل املوايل يوضح هذا النمط

  الهيكل التنظيمي على أساس المنطقة الجغرافية: 9- 3الشكل رقم

  

  

  

  

  من إعداد الباحث:المصدر

  : المزايا -

   .على صعيد املنطقة أو املوقع توحيد املسؤولية -

  .الالمركزية يف اختاذ القرار  -

  .تنمية الكفاءات اإلدارية العاملة يف املناطق واالستجابة لظروف املنطقة -

  : العيوب -

  .املناطقصعوبة التنسيق بني أنشطة الفروع أو  -

 املدير العام

 منطقة الغرب منطقة الوسط  منطقة الشرق

 بومرداس البويرة  اجلزائر
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  الهيكل التنظيمي على أساس الزبائن  -د

سة مما يتم توجيه أقسام املؤسسة على أساس يقوم هذا النمط على أساس الزبائن الذين تتعامل معهم املؤس      

  املستهلك األخري، أو على أساس طبيعة األفراد 

  الهيكل التنظيمي على أساس الزبون : 10- 3الشكل رقم

  

  

  .  

  من إعداد الباحث:المصدر

  : المزايا -

  .االستفادة من مبدأ التخصص الوظيفي  -

  : العيوب -

   .صعوبة التنسيق بني جممل األنشطة -

  .التباين يف السياسات اإلنتاجية والتسويقية اليت يواجها املدراء  -

  

 املدير العام

 قسم مالبس الرجال  قسم مالبس النساء  قسم مالبس األطفال 
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  : الهيكل التنظيمي المختلط -ه

فة لتقسيم وجتميع األنشطة، على اعتبار ميثل هذا النمط من التجميع مزجيا خمتلطا من تطبيق القواعد املختل      

أن ليس هناك هيكل تنظيمي متكامل يصلح للتطبيق يف خمتلف املؤسسات، لذلك فإن هذه األخرية تستخدم 

  .جمموعة من األسس التنظيمية املختلفة والشكل املوايل يوضح ذلك

  الهيكل التنظيمي المختلط : 11- 3الشكل رقم

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  الباحثمن إعداد :المصدر

  

 املدير العام 

مدير املوارد  التسويقمدير 
 البشرية

 الرتويج

 مدير املالية مدير االنتاج

 التوزيع التسعري  املبيعات

 الغرب الوسط الشرق

 اجلزائر البويرة بومرداس

 اجلنب احلليب الياغورت



 عملية التنظيم : الثالث المحور

 

 
57 

 

  خالصة

القرارات يف يد شخص واحد  ل إرساء مبدأ املشاركة وعدم تركيكون من خال املؤسسةمسامهة التنظيم يف 
وقد ظهر هذا االجتاه نتيجة لعدة عوامل من أمهها منو املؤسسات وكرب حجمها، حيث ال يستطيع الفرد مهما 
توافرت له من قدرات من اإلحاطة بكل الظروف يف كل األوقات، لذا كان البد أن يعمل التنظيم السائد مببدأ 

رات خاص فيما يتعلق بذلك القرارات اليت تؤثر يف املشاركني أو يف أعماهلم املشاركة وتوسيع قاعدته يف اختاذ القرا
مشاركة أكثر من شخص يف القرار فإن هناك أكثر من بديل فعند  ،أن حتققه مشاركتهم من مزايا عديدة نوما ميك

ك املديرين أو درك عمقها العمال أكثر من إدرايأن كثري من القرارات أو حل املشكالت ، أو عدة بدائل و أنظمة
  .املشرفني فتأيت القرارات أكثر فعالية وواقعية

 



 
 

 المحور الرابع: عملية التوجيه

 تمهيد

 أوال: مفهوم التوجيه

 ثانيا: التحفيز

 ثالثا: اإلتصال

 رابعا: القيادة

 خالصة
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  تمهيد

 يضمن بشكل العاملني على والتوجيه القيادة ممارسة وتنظيم ختطيط من السابقة اإلدارية عملياتال لتفعيل يلزم

 وإعطائهم للعمل أدائهم أثناء وتوجيههم املرؤوسني إرشاد عملية ،وتتضمن عاتقهم على امللقاة للمهام تنفيذهم

 وتتطلب ، مشاكل من يواجهونه ما مع التعامل كيفية وبيان أمور من خفي ما لتوضيح للتنفيذ ة الالزم للتعليمات

 املرسومة للخطط وفقا يتصرفون جيعلهم بشكل املرؤوسني يف التأثري على بقدرة يتمتع أن الرئيس من التوجيه مهمة

 . التنظيمية األهداف حيقق مبا

 التوجيه مفهوم:أوال

 التوجيه تعريف - أ 

ا التوجيه تعريف ميكن  وحتفيزهم م التصالوا  عليهم واإلشراف املرؤوسني على القيادة من نوع ممارسة عملية" بأ

 القرارات اختاذ خالل من واحملددة املطلوبة األهداف لتحقيق اجلماعية جهودهم وتنسيق هودا بذل على

  1"املناسبة

أهداف   هي عملية التأثري و شحد مهم املرؤوسني للعمل مع بعض جبهد عام لتحقيق"ميكن تعريفه على أنه كما 

اإلندماج و تتسم هذه العالقة بالتفاعل و ) األتباع(التنظيم، التوجيه هي العالقة بني شخص يسمى املوجه و مجاعة 

  2"بني حاجات اجلماعة

 القصري املدى على بكفاءة العمل على وتشجيعهم وحفزهم للعمل دائهمأ كيفية عن العاملني إرشاد" أو يقصد به

  3" .البعيد واملدى
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2 Richard saparnot, ibid, p47 
3 Moyrhofer ulrike, management stratégique, breal, paris, 2007, p25 
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 :أمهها مهارات عدة املديرون ميارسها اليت التوجيه عملية وتتضمن

  .القيادة -

  .التحفيز -

  .االتصاالت -

  .القرارات اختاذ -

 التوجيه مبادئ - ب

 : 1مها اإلدارة من هامان مببدآن التوجيه يرتبط

 يعمل اليت اجلماعة أهداف مع الفرد أهداف جتانس مدى على تتوقف التوجيه ففاعلية :األهداف وحدة مبدأ -

 .معها

 لتضارب لتعرضه منعا واحد رئيس من إال أوامر الشخص يتلقى أن فيجب :الرئاسية األوامر وحدة مبدأ -

  .الوالء تقسيم أو األولوية مشكلة أو التعليمات

 مؤشر مبثابة وهي املشروع ويتبعها عليها يسري اليت العامة والقواعد السياساتجمموعة من  إىل التوجيه حيتاج     

 الفرد إلرشاد وأوامر حمددة تعليمات ، ومرتفعة أداء مستويات لتحقيق  همتدريبو  العاملني جلميع العمل يف عام

  : 2وكل هذه النقاط توفرها ركائز التوجيه وهي اليومي عمله أداء يف
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2 Jean-Michel Plane, théorie des organisations, dunod, paris, 2013, p33 
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  :)التحفيز(الدافعية : ثانيا

لقد حظي موضوع الدافعية باهتمام العديد من الباحثني املتخصصني يف شىت حقول املعرفة اإلنسانية، ملا      

  .تتسم به الدوافع من أمهية أساسية يف توجيه السلوك اإلنساين لتحقيق جناح املؤسسة

االهتمام بالدوافع اليقتصر على دراسة ما يقدم دافعية الشخص تعكس حافزه لتحقيق هدف، حيث بات      

مقابلها من حوافز أو املكافآت القادرة على إثارة الرغبة الذاتية للفرد يف جمال العمل، بل امتدت هذه التطلعات  

  .كمعرفة مواقع الرضا عن العمل، وسبل تعزيز رغبة الفرد يف حتقيق األداء

  : مكونات منظومة التحفيز -أ

  : ئيسية لتحفيز هي ثالث كما يبينها الشكل التايلاملكونات الر 

  مكونات منظومة التحفيز: 1- 4الشكل رقم

  

  

  

  

   

  من إعداد الباحث: املصدر

 موقف العمل موقف العمل 

 الفرد الوظيفة
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  : الفرد -1

ة جتاه أي  م يف السلم  حتفيز معنيمن غري احملتمل أن تكون ردود األفعال األفراد موحدة ومتشا نظرا لتفاو
  .اهلرمي، االجتاهات واحلاجات وعليه البد من وجود برامج حتفيز خمتلفة الختالف أعضاء املؤسسة

  : الوظيفة -2

يؤثر تصميم الوظيفة يف مستوى التحفيز فبعض األفراد يتسابقون للوظائف العالية بسبب كثرة املهام 
ف الروتينية ذات املهام  املهيكلة، لذلك يرتتب على مصمم والتحديات يف حني يفضل البعض اآلخر الوظائ

  .برنامج التحفيز التوفيق بني الفرد واملهمة بطريقة تؤدي إىل أفضل النتائج

  :موقف العمل -3

املكون الثالث ميثل البيئة اليت يتم فيها العمل، إذ هناك العديد من خصائص موقف العمل تبدو مهمة 

  .اعات العمل قد تشجع أو تعيق األداءللظروف، فالعالقات بني مج

إىل حتديد استمالة أعضاء املؤسسة كما أن كل من هذه  تؤدي تفاعل املكونات الثالث ملنظومة التحفيز
  .املكونات قابل لتجزئة إىل مكونات فرعية

  أنواع الدوافع - ب

  1: ميكن تقسيم أنواع الدوافع بشكل عام إىل

  الدوافع األولية  -1

غري مكتسبة تفرزها طبيعة التفاعالت النفسية اليت مسيت بالدوافع الفيزيولوجية أو األولية وغالبا هناك دوافع 

ما تكون هذه الدوافع يف املقدمة من حيث أمهيتها، كما وردت يف هرم ماسلو للحاجات، ومن أكثر هذه الدوافع 

  .شيوعا اجلوع، العطش واحلاجة إىل احلفاظ على النوع وغريها

                                                             
1 Jean-Michel Plane, ibid, p245. 
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  ع العامة الدواف -2

تعد هذه احلوافز الوسيط بني كل من احلوافز األولية والثانوية فهي تعد من بني املتغريات األساسية اليت 

تقرتن بالسلوك املنظمي، وأكثرها أثرا يف السلوك اإلنساين، وهي تشمل دوافع عديدة مثل دوافع اجلدارة، حب 

  .السلوك اإلنساين يف املؤسسةاالستطالع وقد احتلت حديثا أمهية متزايدة يف دراسة 

  الدوافع الثانوية  -3

تمع اليت ختتلف عن الدوافع األولية  الدوافع الثانوية هي من الدوافع املؤثرة يف دراسة سلوك اإلنسان يف ا

تمعات املختلفة، فإنه البد لكي يكون الدافع ثانويا أن يكون مكتسب من  اليت ال حترك سلوك الفرد لوحده يف ا

خالل التفاعالت البيئية اليت أفرزت أثره يف توجيه سلوك الفرد ومن هذه الدوافع دافع االنتماء، دافع القوة 

  .والسلطة، دافع املركز االجتماعي ودافع حتقيق الذات

 أنواع الحوافز -ج

 1 : من حيث أثرها أو فاعليتها إىل

م ودوافعهم  :الحوافز اإليجابية  - 1  وهي متثل تلك احلوافز اليت حتمل مبدأ الثواب للعاملني واليت تليب حاجا

دف احلوافز اإلجيابية إىل حتسني األداء يف العمل  ،لزيادة وحتسني نوعيته وتقدمي األفكار واملقرتحات البناءة من و

املغريات وتعترب من أفضل األساليب يف وهذه احلوافز يدخل فيها كافة  ،بأسلوب يؤدي إىل ذلك جيعخالل التش

ا ختلق مناخا صحيا مناسبا يف ظروف العمل احمليطة واهلدف  ،حتريك األفراد العاملني يف معظم احلاالت أل

  .هم على إحداث السلوك املرغوب فيهالرئيسي هلذا النوع من احلوافز هو تشجيع األفراد وحث
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ا تتالءم ورغبات املوظفني حبيث ترتك بعض ع و فز اإلجيابية تنمى روح اإلبدا احلوا       التجديد لدى العاملني أل

النتائج اإلجيابية على جمريات العمل مثل حافز املكافأة النقدية اليت متنح للعامل مقابل قيامه بعمل يستدعي 

دام احلافز عندما حيقق ، فاستخاألداءقوية الرابط بني احلافز و فاحلوافز اإلجيابية هلا أثرها امللموس يف ت، التقدير

ــق مـــ ــ ــ وهذه احلوافز تكون  ـــزيـــد من اإلجناز يف األداء العامل اجنازا متميزا ويؤدي بالضرورة إيل االستمرار يف حتقيــ

دف احلوافز اإلجيابية إىل رفع الكفاية ب، فور قيام العامل بالتصرف املطلو  فعالة ومؤثرة عندما تستخدم و

ـــرغوب تركز اإلنتاجية وهي    :يفوتتمثل احلوافز اإلجيابية  فيهعلى إحداث السلوك املـ

  . إشعار الفرد بإجنازه -

  . العدالة واملوضوعية يف معاملة املوظفني  -

  . شكر املوظفني على ما حققوه من جناحات يف عملهم -

  . استقرار العامل يف عمله -

  . توفري فرص الرتقية االستثنائية أمام املوظفني -

  . االعرتاف بكفاءة الفرد يف عمله  -

  .خارجيةداخلية أو  تدريبيةإجياد دورات وبعثات   -

  .املناسبةتوفري األجواء املناسبة للعمل مثل اإلضاءة اجليدة والتهوية وتوفري املعاملة   -

هي احلوافز املستخدمة ملنع السلوك السليب من احلدوث أو التكرار وتقومييه واحلد منه ومن  :الحوافز السلبية  -2

أمثلة السلوك السليب التكاسل والتساهل وإلمهال وعدم الشعور باملسؤولية وعدم االنصياع للتوجيهات واألوامر 

احلوافز السلبية العقاب كمدخل لتغيري  والتعليمات، مما يدفع اإلدارة إىل القيام بتطبيق احلوافز السلبية وتستخدم

ــول به إىل اهلدف املنشود و اسلوك األفراد حنو حتسني األداء و  افز السليب يتضمن نوعا من املرغوب به فاحللوصـ

جيعل الشخص خيشى تكرار اخلطأ حىت يتجنب العقوبة ويعترب هذا احلافز لعدم وقوع يف  األخري، وهذا العقاب
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إمنا حيذر وال يدفع لتعاون وال العمل و  احلافز السليب ال حيفز املوظف إىلن الناحية العلمية فإن اخلطأ واملخالفة، وم

ــــناع  يعلم األداء وإمنا يعلم كيف يتجنب العقاب، وكيف يتحاشى العامل املواقف اليت توقع فيها العقاب دون االمت

ة من الناحية السيكولوجية وال تؤدي إىل أقصى عن العمل، فاخلوف من الفصل مثال وسيلة رقابة وحتكم غري سلبي

اإلنذار   :ومن أمثلة احلوافز السلبية ل،ـالعمل بالدرجة اليت تعرضه للفص الطاقات لدى الفرد الذي عادة ما يؤدي

  . احلرمان من الرتقية وغريها حسب نظام املعمول به  ة،احلرمان من العالو  ،اخلصم من الراتب  ،والردع

ا تشجيع أو حتفيز أفراد معيين ن لزيادة اإلنتاج، بتخصيص  :لفردية الحوافز ا - 3  هي تلك احلوافز اليت يقصد 

مكافأة للموظف الذي ينتج أفضل إنتاج، أو ختصــيص جائزة ألفضل مدير، أو إعطاء هدية للفرد األول يف القسم 

وتلجأ اإلدارة إىل  .للفرد وليس للجماعةأو يف املشروع، كل ذلك يدخل ضمن احلوافز الفردية، فهذه األخرية توجه 

هذا النوع من احلوافز له ملا من آثار مباشرة وفعالة على حتفيز العاملني لتحسن اإلنتاجية، وميكن إتباع هذا 

ا تشعر العامل بتقدير اإلدارة  األسلوب لألعمال املمكن قياسها ووضع معايري هلا، وأهم ما مييز احلوافز الفردية أ

د والعامل العادي والعامل املتكاسل له عندما  .يبذل املزيد من اجلهد، حيث ال يتساوى العامل املاهر وا
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موعة   :الحوافز الجماعية  -4 ــلة، وقد تشمل هذه ا دف إىل حتفيز العمال كمجموعة متكامـ هي احلوافز اليت 

كامل عمـال املشروع سواء كانوا عمال اإلنتاج أو عماالً إداريني أو فنيني، كما ميكن أن تقتصر على جمموعة إنتاج 

مثل هذه احلوافز ال يستفيد منها  و  . فئة معينة من العمال يعملون مع بعضهم البعض يف عملية إنتاجية مستقلة

موعة تبعًا لنظام احلوافز                 .اجلماعيةكل عـامل على حدة بل تقدم للمجموعة ككل حبيث توزع على أفراد ا

يهدف هذا النوع من احلوافز إىل تشجيع روح الفريق والتعاون بني العاملني حبيث ال يتعارض عمله مع عمل       

 ذلك إضرارًا باألهداف الرئيسية للعمل، فمن شأن هذه احلوافز إشاعة روح الفريق وروح التعاون بني الزمالء ألن يف

ــفريق يف  ، وللزوم ولصحية التنافس الفردي وروح الـ العاملني بدل روح التنافس الذي يصل إىل حد التناقض أحيانًا

  . تقتصر على أسلوب واحدآن واحد فمن الالزم على اإلدارة أن تستعمل األسلوبني معًا وال

موعة على حوافز وفقا       موعة ككل، و  للحوافز اجلماعية حيصل إفراد ا تعتمد معظم تعتمد على أداء ا

خطط احلوافز اجلماعية على ما حتقق من أرباح أو ختفيض تكلفة التشغيل، وقد صممت خطط احلوافز اجلماعية 

موعة على  من بني و  ،ممارسة الضغط على بعضهم البعض لتحقيق أداء أفضل و أسرعلتشجيع األفراد ـفي ا

موعة و متاسكها، ووضوح  األهداف، و درجة الثبات،  األمور اليت تساعد على جناح احلوافز اجلماعية، حجم ا

موعة    .ومدى إدراك الفرد للعالقة املباشرة بني أدائه و أداء ا

تمثل يف ما كل يدفع للعاملني من شكل نقدي أو عيين من أجل العمل على و هي اليت ت :الحوافز المادية  -5

ـــر مباشر حبيث تعترب العالوات و املشاركة يف األرباح و القائمني  ــ زيادة معدالت اإلنتاجية يف شكل مباشر أو غيـ

  .الوظيفي و االجتماعي كلها حوافز مادية و ميثل األجر أهم حافز مادي

اليت ترتبط باحلالة النفسية الفردية واالجتماعية الذاتية و  هي احلوافز اليت تشبع احلاجات :ية الحوافز المعنو  - 6 

دف  لقد أبرزت الكثري من الدراسات و  ،حتسني اجلو احمليط بالعملدفع معنويات العاملني و السلوكية لألفراد 
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ومن  . جناحها يف بعض األحيان على احلوافز املادية بل احلوافز املعنوية يف جمال العمل، و  واألحباث امليدانية قيمة

  : هذه احلوافز كما يلي

حيث يقدم املدح والثناء على األفراد عند قيامهم بأداء األعمال الصحيحة والسليمة، أما  :المدح والتأنيب - 

م أو أعماهلم بشكل خاطئ وغري سل   . يمةتوجيه اللوم والتأنيب لألشخاص عندما يقومون بأداء واجبا

ويقصد به أن الفرد عند قيامه بعمله وسط جمموعة من الزمالء ويقومون بنفس العمل  :التسهيل االجتماعي - 

  .واإلنتاج حيث يقومون بنفس العمل حيث يكون ذلك اثر قوى وباعث على زيادة األداء 

ويعد من أهم احلوافز املعنوي ة اليت هلا األثر الفعال على العاملني مما ينمي روح املنافسة  :الشكر و التقدير - 

  .وتقديريةبينهم لتقدمي األفضل ويكون عادة يف شكل تكرمي وشهادات شرفية 

وفاعلية الرتقية   ،األفراديعترب هذا احلافز من أكثر احلوافز املعنوية أمهية يف زيادة كفاءة  :التقدمفرص الترقية و  - 

  .الفردكحافز على العمل تتوقف على درجة ارتباط الرتقية بإنتاجية 

هذه املشاركة وتندرج ضمن  ،داريوتتمثل يف اشرتاك العاملني يف إختاد القرار اإل :المشاركة في اإلدارة  - 

  .الذاتحتقيق إشباع احلاجة إىل حتقيق  وبذلك  ،لعمال يف اللجان أو جملس اإلدارةاك اشرت ا

   أهمية الحوافز -د

  1:تتمثل أمهية احلوافز فيما يلي

من خالل رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملني إذ أن االختيار السليـم  ؤسسةاحلوافز زيادة يف أربـاح امل حتقق نظم - 

  . يؤدي إىل دفع العاملني إىل زيادة اإلنتاج و حتسني نوعيته) املادي أو املعنوي( للحافز 
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م و نظم احلتساهم  -  زال يؤدي هذا إىل اختو  ،استخدامها أفضل استخداموافز يف تفجري قدرات العاملني وطاقا

  .أخرى قد تعاين من نقص يف القوى العاملة مؤسساتتسخري الفائض منها إىل يف القوى العاملة املطلوبة و 

  .املؤسسةمبصاحل  ربط مصاحل الفرداالجتماعي للفرد العامل و النفسي و حتسني الوضع املادي و  - 

تسهم نظم احلوافز يف خلق الرضا لدى العاملني من العمل مما يســاعد ذلك يف حل الكثري من املشاكل الين  - 
و املنازعات و الشكاوي و دوران ، معدالت املكلف تعاين اإلدارات منها مثل اخنفاض قدرات اإلنتاج و ارتفاع 

  .العمل

  أهداف الحوافز   -ه

ا من قبل إدارات املؤسسات كاآليتلعملية حتفيز     : العاملني أهداف البد من مراعا

   . حتسني اإلنتاجية -

   . رفع الروح املعنوية للعاملني -

  . االحتفاظ بالعاملني املميزين  -

  .اجلديدتشجيع اإلبداع واالبتكار  -

   .حتفيز األداء املتوسط إىل التقدم واالرتقاء  -

ج بأفضل استخدام من خالل زيادة إنتاجيتها و استخدام لعناصر اإلنتا حتقيق األهداف االقتصادية و اليت  -

  . و العاملني بالفائدة ؤسسةتعود على امل

يئ  فمنحتقيق األهداف املعنوية   - خالل احلوافز يقدر الفرد بأن يعمل باندفاع يتم من خالل احلوافز اليت 

  . للفرد األجواء املناسبة

  . و املعدات و التجهيزات مما يؤدي إىل احملافظة عليها و زيادة عمرهازيادة إهتمام العاملني باآللة   -

 . ختفيض الوقت الالزم باستمرار خللق زيادات متوالية يف اإلنتاج -
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  االتصال :ثالثا

  االتصال  تعريف -أ

 ظاهرة اجتماعية تؤثر وتتأثر مبكونات السلوك الفردي والعوامل املؤثرة على طريف" يعرف اإلتصال على أنه
عملية االتصال املشتملة على نقل وتبادل املعلومات واألفكار واملعاين املختلفة وتفهمها باستخدام لغة مفهومة 

  1"الطرفني من خالل قنوات معينة

االتصال عبارة عن تبادل األفكار واآلراء واملعلومات بني األفراد بواسطة " كما يعرف أيضا على أنه 
  .2"وذلك للتأثري على السلوك وحتقيق النتائج املطلوبةالوسائل الشخصية وغري الشخصية 

على أنه عملية تبادل املعلومات واآلراء بني طرفني أو أكثر من أجل التفاهم " يف حني يعرفه البعض اآلخر
تمع احمليط   .3"حول نقطة معينة أو أكثر أو من أجل توطيد العالقات اإلنسانية مع ا

  عناصر االتصال  - ب

ا وهي املرسل والرسالة، املستقبل،  تتكون عملية االتصال من أربعة عناصر ال تتم عملية االتصال إال 
تلك العناصر األربعة عنصر مهم وهو التغذية الراجعة وفيما يلي نتناول كل عنصر من تلك العناصر  إىلباإلضافة 

  .4"بشيء من اإلجيار

   .اليت تبدأ عندها عملية االتصالهو مصدر الرسالة أو النقطة : المرسل -1

الذي يريد املرسل أن ينقله إىل املستقبل ويتم عادة  )املعاين أو األفكار (وهي املوضوع أو احملتوى : الرسالة -2
ما معا   .التعبري عنها بالرموز اللغوية أو اللفظية غري اللفظية أو 

ا الرسا: الوسيلة -3   .لة من املرسل إىل املستقبلوهي الطريقة أو القناة اليت تنقل 

                                                             
 .200، ص 2008دار الفكر اجلامعي، مصر،   ،إدارة تكنولوجيا المعلوماتحممد الصرييف،  - 1
 .118، ص 2004، دار صفاء للنشر، والتوزيع، عمان، األردن، المعلومات اإلداريةنظم إميان فاضل السمرائي، هيثم حممد الزغيب،  - 2
 .25، ص 2000مؤسسة شباب اجلامعة، مصر،  ،اإلدارة الحديثة، معلومات، اتصاالت، اتخاذ القراراتأمحد حممد املصري،  - 3
 .50، ص 2001لتوزيع، عمان، األردن، ، دار وائل للنشر واتقنيات المعلومات اإلداريةعالء عبد الرزاق السلمي،   - 4
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  وهي اجلهة أو الشخص الذي توجه له الرسالة ويستقبلها :المستقبل -4

   :)االستجابة (التغذية العكسية  -5

وهي إعادة إرسال الرسالة من املستقبل إىل املرسل وإستالمه هلا وتأكده من أنه مت فهمها واملرسل يف هذه 
املوافقة على مضمون الرسالة ويثري بعضهم إىل أن حدوث التغذية العكسية ختتلف احلالة حبظ املوافقة أو عدم 

باختالف املوقف، فمثال يف احملادثة الشخصية يتم إستنتاج ردود الفعل يف نفس اللحظة بينما ردود الفعل حبملة 
تصال حيث تبني إذا متت إعالنية رمبا ال حتدث إال بعد فرتة طويلة، وعملية قياس ردود الفعل مهمة يف عملية اإل

عملية االتصال بطريقة جيدة يف مجيع مراحلها أم ال كما أن ردود الفعل تبني التغيري بعملية االتصال سواء على 
  .مستوى الفرد أو على مستوى املنشأة

  مخطط عملية االتصال: 2- 4الشكل رقم

  

  الوسيلة      الرسالة     املرسل             

  

  بأي وسيلة؟  ماذا؟يقول   من؟  

  التغذية العكسية

  212، مرجع سابق، صحممد الصرييف :المصدر
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  أنواع االتصال -ج

حىت تؤدي املؤسسة اإلقتصادية نشاطها العادي فهي تشمل شبكة أو شبكات من االتصاالت وأشكال 
  1: من هذه االتصاالت، وقد قسمت هذه األخرية إىل عدة أنواع وفقا لألسس التالية

  : من حيث األطراف المشتركة في االتصاالت -1

  :االتصاالت الشخصية -

ليست كل االتصاالت اليت تتم داخل املؤسسة هلا عالقة بالعمل، وعليه فإن الكثري من االتصاالت ليس  
ا كل االتصاالت اليت ينجم عنها  هلا غرض يتعلق أو يهم املؤسسة، إذن االتصاالت الشخصية ميكن تعريفها بأ

ل املعلومات بشكل عرضي أي غري متفق عليه مسبقا، كذلك جند اتصال ذايت حيدث داخل الفرد ويف هذه تباد
احلالة يكون املرسل واملتلقي شخصا واحدا إن مثل هذا النوع من االتصال يكون له دور يف موقع العمل، وهو 

التصاالت ال ميثل أحد أجزاء جزء من نشاط االتصاالت ألي منظمة أعمال، وبالرغم من كون هذا النوع من ا
خطة عمل املؤسسة، إال أنه يكون مؤثرا بشكل كبري يف جناحها، حيث أن التأثري نابع من تأثري االتصال 

  .املتعلقة بأعضاء املؤسسة )وجهات النظر أو األفكار أو االجتاهات املعتقدات (الشخصي أو الفردي على 

سائل إىل عدد كبري من األشخاص واملرسلني واملستقبلني، وعموما ويكون يف حالة نقل الر  :االتصال الجماعي -
  : بأعداد كبرية ويكون بالطرق التالية

   ؛الدروس واحملاضرات -

  ؛اخلطب يف املناسبات املختلفة -

   ؛الندوات واملؤمترات -

  اخل....اللقاءات اجلماعية واالجتماعات واالحتفاالت -

   ؛برامج التدريب -

                                                             
.120مرجع سابق، صإميان فاضل السمرائي، هيثم حممد الزغيب،   1  
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  :التنظيمياالتصال  -

يعرف االتصال التنظيمي على أنه الوسائط االلكرتونية اليت تعمل على إيصال املعلومات عرب مسافات بني 
ا توزيع البيانات بني حمطتني حاسوبيتني فأكثر وعلى املديرين أن خيتاروا تكنولوجيا  أجهزة يف مواقع خمتلفة، إ

   1"االتصال اليت تناسبهم

  نها رسمية وغير رسميةاالتصاالت من حيث كو  -2

   .وتنقسم االتصاالت وفق هذا التقسيم إىل اتصاالت رمسية و غري رمسية

يتم هذا النوع من االتصاالت من خالل خطوط السلطة ونطاق اإلشراف، وتكون : االتصال الرسمي -
من أعلى إىل أسفل أو من  املعلومات املتداولة يف شكل تعليمات وأوامر من اإلدارة العليا إىل اإلدارة التنفيذية أي

أسفل إىل أعلى أي من املستويات الدنيا إىل اإلدارة العليا يف شكل شكاوي واقرتاحات كما قد تكون أفقية بني 
  .خمتلف األقسام من نفس املستوى

دف املؤسسة من خالل    : الرمسية إىل االتصاالتو

   ؛نشر مبادئ وقيم وأهداف املؤسسة -

   ؛ليمات إىل املرؤوسنيإيصال األوامر والتع -

  ؛التعرف على استفسارات املرؤوسني وشكاويهم بشأن إجراءات العمل -

م -    ؛حتسني صورة املؤسسة لدى العاملني وتطوير اجتاها

  ؛إرسال نتائج العمل من املرؤوسني إىل الرؤساء للتعرف على نسبة تقدم العمل -

  

  

                                                             
 .197، ص 2007دار احلامد اإلسكندرية،  نظم المعلومات اإلدارية،فايز مجعة النجار،  1
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  : االتصال غير الرسمي -

أهم وسائل متاسك اجلماعات الرمسية بطريقة غري رمسية وبعث إهتمامها بالعمل، ويتميز يعترب هذا النوع من 
هذا النوع من االتصال بالتغري ألنه ال ختضع لقوانني وإجراءات إدارية كما هو احلال يف االتصال الرمسي ويسري يف  

  :كل االجتاهات وعلى كل املستويات ويتميز االتصال غري الرمسي ب

   ؛يعمل كوسيلة اتصال عندما يكون لديه الدافع والسبب لذلك إن كل فرد -

   ؛تزداد فاعلية االتصال غري الرمسي يف أوقات الشدة والشعور بعدم األمان -

ا تكون شفهية -   ؛يتميز االتصال غري الرمسي بالسرعة يف نقل البيانات واملعلومات أل

  ؛ال يدوم طويال مقارنة باالتصال الرمسي -

  ؛التصاالت الغري رمسية باحلقائق حىت يتوفر لديها شيء مفيد تنقله بدال من البيانات الضارة واإلشاعاتتغذية ا -

  1: وتتكون مما يلي: أنواع االتصاالت من حيث اتجاهاتها -3

  ويكون صاعدا أو نازال : االتصال الرأسي -

  :االتصال الرأسي النازل 1-

املستوى األعلى إىل األسفل السلم التنظيمي، تنقل فيه  وهو عبارة عن تدفق املعلومات واألفكار من
املعلومات عرب سلسلة التدرج الرمسي سواء يف شكل قرار، أو توجيه أو يف شكل مطلب من الرئيس إىل املرؤوس، 
ويعتمد الرئيس يف االتصال مبرؤوسيه على وسائل شىت تتكون من املقابالت، أو ألحاديث الشفوية اليت جيريها 

فراد ومجاعات ومن األوامر املكتوبة واخلطابات والكتيبات اليت تصدرها اإلدارة والتقارير الدولية لتقييم اآلراء معهم أ
  : ومن إجيابيات هذا النوع من االتصال

دورا هاما يف إجناز العمل وفق تعليمات دقيقة وحمددة ونظام واضح للمكافآت والعقوبات اليت ميكن أن  ؤديي -
   .تطبق يف خمتلف األحوال

                                                             
  1 السيد حممد فهمي ,فن اإلتصال في الخدمة االجتماعية ـ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, اإلسكندرية. 2006 .ص 26



عملية التوجيه: المحور الرابع  
 

 73 

يضع برناجما تقومييا ألداء املرؤوسني ميكنهم من إدراك تتبع الرؤساء ألدائهم مما يساعد على تعزيز السلوك  -
   . الوقت املناسباإلجيايب وتفادي األخطاء أو تصحيحها يف

   .ضروري لتتم عمليات االختيار والعالقات العامة واإلنسانية الضرورية على أكمل وجه -

   .يعترب أكثر االتصاالت سرعة يف تنظيمات العمل -

يقوم بنقل القرارات والتوجهات اخلاصة، ونقل املعلومات من القمة واستقباهلا يف القاعدة ويلعب دورا هاما يف  -
  .اجليد والسليم لكل ما سبقالنقل 

  : االتصال الرأسي الصاعد -

ما من  متيز باستعماله من طرف املرؤوسني لعدة أسباب حسب وهي حتديد الوظيفة واألداء وما يرتبط 
مشكالت، كمشاكل الزمالء من العاملني واملمارسات التنظيمية والسياسات واملهام املطلوب تنفيذها وكيفية 

التقارير املكتوبة، تقدمي الشكاوي االجتماعات اليت ينظمها الرئيس ملرؤوسيه من حني آلخر، ويتضمن  1التنفيذ
  :الطلبات

  : يسمح االتصال الصاعد بتحقيق مزايا عديدة منها

يعطي تدفق املعلومات من أسفل إىل أعلى للرئيس نظرة شاملة وكاملة األبعاد عن املؤسسة والعمال املتواجدين  -
قرارات،  (د على أن تكون قراراته أكثر رشدا تسمح للرئيس مبعرفة أثر االتصاالت اليت تصدر عنه فيها، مما يساع

  )توجيهات وذلك عن طريق ردود الفعل (أوامر، اليت حتملها االتصاالت الصاعدة، 

   .كثريا ما يسمح االتصال الصاعد للعمال باملشاركة يف إجناز القرارات  -

م املتعلقة بالتطويريؤدي إىل حتفيز العمال  -    .على التعبري عن اقرتاحا

   .يزود اإلدارة باحلقائق واملعلومات اليت تساعد يف عملية اختاذ القرارات -

  .يساهم يف التنفيس عن مهوم العمال وإزالة الكبت واالنطواء أو السلبية -
                                                             

.256حسني حرمي، مرجع سابق،   1 
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  :االتصال األفقي -

ة أو متقاربة يف   بعكس االتصال الرأسي يتم هذا النوع بني اإلدارات واملسؤولني من مستويات متشا
خمتلفة، ويهدف هذا النوع من االتصال إىل التنسيق بني اإلدارات، واألعمال لتحسني  إشرافيةوظائف إدارية أو 

   1.يتحصل عليها بواسطة االتصال الرأسي اإلنتاجية واألداء، ويوضح الكثري من املعلومات والعناصر اليت قد ال

وينقسم االتصال كذلك إىل االتصال بالرموز، االتصال الشفوي، واالتصال الكتايب وميكن أن نضيف إليه  
  .كذلك

  : االتصال السمعي -

يعتمد هذا النمط من االتصال على حاسة السمع يف استقبال الرسائل من مسافات بعيدة، أكثر ما ميثل 
  : من االتصال هو الراديو يتميز باإلثارة والتشويش وسرعة االنتشار وله سلبيات عديدة منها هذا النوع

   ؛أنه يلزم املستمع بتحديد وقته كونه اتصال زماين -

  ؛ال يتيح فرصة الستقبال رسالتني يف وقت واحد -

   ؛مسافة بث الرسائل املسموعة أحيانا تكون حمدودة -

ا  -    ؛تعتمد فقط على ذاكرة اإلنسانتكون عرضة للنسيان أل

  : االتصال المرئي -

الصورة، اللوحات الفنية، امللصقات، : ويعتمد هذا االتصال على حاسة البصر، من أشكاله املختلفة
سمات، األرقام،   : اخل غري أن له سلبيات منها....اخلرائط، ا

   ؛حمدودية املكان والزمان -

   ؛حمدودية املستقبلني أحيانا -

                                                             
 .37ص  2004اجلزائر , دار احملمدية العامة , اإلتصال ودوره في كفاءة المؤسسة اإلقتصادية,دادي عدون  ناصر 1
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  ؛ال ختدم فاقدي البصر أحيانا -

  : االتصال السمعي البصري -

يعد هذا النوع من االتصال أكثر أنواع االتصال تأثريا لدى املستقبلني، حيث يلعب دورا فعاال يف توصيل 
  .الرسالة واستيعاب

  أهداف اإلتصال -د

مصلحة املؤسسة،  إن هدف االتصال الرئيسي هو إحداث تأثري على النشاطات املختلفة، وذلك خلدمة
وعملية االتصال يف املؤسسة ضرورية، من أجل تزويد العاملني باملعلومات الضرورية للقيام بأعماهلم، ومن أجل 
تطوير وحتسني املواقف واالجتاهات لألفراد، وبشكل يكفل التنسيق واالجناز والرضا عن األعمال، وكذلك حتقيق 

اإلضافة إىل أن االتصال الداخلي يسهل إنسياب هذه املعلومات احلاجات النفسية واالجتماعية للعاملني، ب
  1:والنتائج اليت تسفر عن معاجلتها، ونلخص األهداف املتعلقة باالتصال يف النقاط التالية

  ؛اإلخبار واإلعالم  - 1

  ؛اإلعداد لتقبل التغيري - 2

  ؛توضيح وتصحيح املعلومات واألداء - 3

وهلذا فإن عملية االتصال تسعى لتحقيق هدف عام وهو التأثري يف املستقبل حىت تتحقق املشاركة يف اخلربة 
مع املرسل وقد يؤثر هذا على أفكاره لتعديلها وتغيريها على اجتاهاته أو على مهاراته، لذلك ميكن تصنف أهداف 

  : االتصال إىل

  : يهدف توجيه -1

يتجه االتصال إىل احلساب املستقبل اجتاهات جديدة أو تعديل اجتاهات ميكن أن يتحقق ذلك حينما 
  .قدمية أو تثبيت اجتاهات قدمية مرغوب فيها

                                                             
.34ناصر دادي عدون ، نفس املرجع، ص  1  
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  : هدف تثقيفي -2

هم بقصد مساعدة وزيادة معارفهم وعية املستقبلني بأمور تتصال حنو ويتحقق هذا اهلدف حينما يتجه اال
  .واتساع أفقهم ملا يدور حوهلم من أحداث

  : ف تعليميهد -3

  .ويتحقق هذا عندما يتجه االتصال حنو إكساب املستقبل خربات أو مهارات أو مفاهيم جديدة

  : هدف إداري -4

ويتحقق هذا اهلدف حينما يتجه االتصال حنو حتسني سري العمل وتوزيع املسؤوليات ودعم التعامل بني 
  .العاملني يف املؤسسة أو اهليئة

  : هدف ترفيهي أو ترويجي -5

  ويتحقق هذا اهلدف حينما يتجه االتصال حنو إدخال البهجة والسرور واالستماع إىل نفس املستقبل 

   :هدف إجتماعي -6

حيث ينتج االتصال الفرصة لزيادة احتكاك اجلماهري بفهمهم، وبذلك تقوى الصالت االجتماعية بني 
  .األفراد
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  القيادة: رابعا

  تعريف القيادة -أ

العوامل املهمة ذات األثر الكبري، يف مجاعات العمل، ونشاط املؤسسة، ويف خلق التفاعل تعد القيادة من 
  .اإلنساين الالزم لتحقيق أهداف الفرد، واملؤسسة على حد سواء

ا قدرة املدير على فهم السلوك اإلنساين، ملرؤوسيه بغرض توجيه هذا السلوك " تعرف القيادة على أ
  1"لتحقيق أهداف هذه املؤسسة

  2".العملية اخلاصة بدفع وتشجيع األفراد حنو إجناز أهداف معينة" كما تعرف أيضا 

ا  نون لتحقيق هدف ي يؤثر يف األفراد وجيعلهم يتعاو اجلهد أو العمل الذ" يف حني تعرف أيضا على أ
  3" جيدونه صاحلا هلم مجيعا، ويرغبون يف حتقيقه وهم مرتبطون يف مجاعة واحدة متعاونة

على املرؤوسني من " التأثري" هذه التعاريف نالحظ أن العامل املشرتك فيهما هو ممارسة العائد من خالل
  .أجل دفعهم لتحقيق أهداف مشرتكة

  : مالحظة

هناك إختالف بني القيادة والرئاسة، فالرئاسة مفهوم يقوم على انتساب السلطة يف إطار التنظيم الرمسي، 
مصلحة العمل من خالل األهداف الرمسية للمؤسسة، وعلى املرؤوسني لذا فإن الرئيس حيدد األهداف حسب 

اجناز املهام حسب الصالحيات املخولة هلم وإال تعرضوا إىل اجلزاءات، أما يف القيادة فإن الفرد يستمد سلطته من 
  .ؤسسةخالل اجلماعة اليت يرئسها، وهكذا فإن القائد احلقيقي هو الذي يسعى مع اجلماعة لتحقيق أهداف امل

  

  
                                                             

    180ص, 2008 ,األوىل الطبعة ,والتوزيع للنشر قرطبة دار- األفراد إدارة – البشرية الموارد تسير في دراسات، وآخرون,بوبكر بوخريسة1 
   ،ص  2009األوىل الطبعة ,عمان ,والتوزيع للنشر الثقافة دار ,اإلدارية القيادة، كنعان نواف2

   180، مرجع سابق، ص وآخرون,بوخريسة بوبكر 3
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  : أهمية القيادة - ب

القائد هو املسؤول عن التوجيه والتنسيق بني كافة العناصر اإلنتاجية ويف مقدمتها املوارد البشرية، فتحقيق 
  1: األهداف اإلدارية للمؤسسة يتم من خالل قيادة األفراد، وترجع أمهية هذه األخرية إىل

  .بدون القيادة ال يستطيع املدير حتويل األهداف املطلوبة إىل نتائج -

  .بدون القيادة تصبح عناصر اإلنتاج عدمية الفعالية والتأثري -

  .بدون القيادة يفقد التخطيط والتنظيم والرقابة تأثريها يف حتقيق أهداف املؤسسة -

  .بدون القيادة يصعب على املؤسسة التعامل مع متغريات البيئة اخلارجية -

  .سلوكات القائد اإلداري وتصرفاته هي اليت حتفز املوارد البشرية وتدفعهم إىل حتقيق أهداف املؤسسة -

  نظريات القيادة -ج

  2: لقد تعددت النظريات اليت تناولت القيادة ومن أمهها

  : نظرية السمات - 1

نظرية السمات أوىل نظريات اليت تناولت القيادة، وتفرتض هذه النظرية أن إجناز التغريات االجتماعية تعد 
يتحقق من خالل أفراد ذوي املواهب القدرات العالية أو االستثنائية والرجل العظيم هو القائد الذي حيتل مكانة 

ا القائد الشهرة، وسهولة االجناز والتكيف ومرتبة متميزة بني أعضاء اجلماعة الذي يعمل فيه ومن مميزات هذ
  .االجتماعي

  

  

                                                             
1 Yenat. Z, fonction GRH, fonction stratégique de l’entreprise aujourd’hui et demain, ALGR, le 
24-25-26 Octobre 1998, pp 01-15. 

   151 153.-ص ص  , 2007 ,عمان  ,والتوزيع للنشر احلامد دار  ,اإلداري واالتصال والرقابة القيادة، وآخرون  ,عياصرة حممود معن  2
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  :نظريات سلوك القائد -2

ا فالقائد الناجح  جاءت هذه النظرية كرد فعل لنظرية السمات وأعتربت أن الصفات القيادية ميكن اكتسا
  : ا جند هو الذي يكتسب صفات القيادة من عمله وممارسته للقيادة للجماعة ومن أهم النظريات املرتبطة

  : نظرية الخط المستمر في القيادة -أ

تعترب هذه النظرية أن ليس هناك سلوكا قياديا واحدا ميكن استخدامه يف مجيع املواقف، وإمنا السلوك 
  القيادي الناجح هو الذي يتالئم ويتكيف مع املواقف و احلاالت اليت يتواجد فيها القائد 

  :نظرية ليكرت في القيادة - ب

  :أن منيز بني أربعة أنظمة للقيادةكن وفيها مي

تكون ثقة القائد ملرؤوسه قليلة فهو حيدد القرار بدون مشاركة اآلخرين، وجيذب : النظام املتسلط االستغاليل -
  .املرؤوسني لتنفيذه

ال ملشاركة املرؤوسني يف موضوع القرار مث يتخذه : النظام املركزي النفعي - أقل مركزية من األول، القائد يفتح ا
  .بنفسه

جانب الثقة موجود بني القائد ومرؤوسيه، فهم يستفيدون من أفكارهم وأرائهم يف عملية : النظام االستشاري -
  إختاذ القرار 

  .ثقة مطلقة بني القائد واملرؤوسني، وتتم مشاركتهم يف عملية صنع القرار النظام اجلماعي املشارك يوجد -

  : نظرية البعدين -ج

  : حسب هذه النظرية فقد مت حتديد بعدين لسلوك القائد مها

  ؛املبادرة لتحديد العمل وتنظيمه -

   ؛تفهم واحرتام مشاعر اآلخرين -
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  : نظرية الشبكة اإلدارية -د

  : هذه النظرية هي أيضا حددت بعدين لسلوك القائد

  ؛االهتمامات باألفراد  -   

  ؛االهتمام باإلنتاج  -

  : النظرية الموقفية -3

بعد أن عجزت نظرية السمات يف تقدمي تفسري مقبول للعوامل املؤثرة يف القيادة وكذا حتديد النمط القيادي 
لقائد الناجح هو الذي يوازن بني ما يقتضيه املوقف وأسلوب فقد ظهرت النظريات اليت بدأت بالرتكيز على ا

  . القيادة

  : سوف نستعرض أهم نظريات املوقف وهي

  : نظرية فيدلر -أ

  : تعترب سلوك القائد عادة ما يكون مرتبطا باملوقف القيادي والذي يتأثر بالعوامل التالية

   ؛قوة مركز القائد -

  ؛طبيعة العمل -

  ؛مبرؤوسيهعالقة القائد  -

د يتمثل يف توضيح نظرية هاونس و ايفانس تعرف بنظرية املسار واهلدف، فحسب هذه النظرية فدور القائ -
  : على املواقف هي رذه النظرية فإن العوامل اليت تؤثحتقيقها من قبل املرؤوسني حسب ه ةاألهداف وكيفي

  .نظام التحفيز، عالقات العمل :بيئة العمل -

  .اليت متنح اهتماما حلاجات العمال مما جيعلهم يعملون يف راحة وهي  :اإلشراف -
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  .من خالل املشاركة يف صنع القرار  :المشاركة -

  .من خالل تسطري أهداف بعرض تطوير أداء املرؤوسني وزيادة الثقة فيهم :التحدي -

  : أنماط القيادة اإلدارية -د

  1: هناك عدة تصنيفات للقيادة نوجز بعضها فيما يلي  

  : كانت أغلبها من حيث املشاركة أو االنفراد بسلطة القرار

  القيادة الديمقراطية -أ

اليصدر القائد يف ظل هذا النمط األوامر  إال بعد مناقشة األمور حمل البحث ماعدا ذوي القيادة، وتتم 
ركهم يف اختاذ القرار، القيادة من خالل اعتماد مبدأ املشاركة، فيستشري القائد يف ظل هذا النمط مرؤوسني ويشا

وال يستلزم العمل يف ظل هذا النمط تواجد القائد ومراقبته الدقيقة للعاملني من مزايا هذا األسلوب رفع معنويات 
م يشعر أفراد التنظيم أن قرار قرارهم فيعملون على تطبيقه  املرؤوسني وخلق الثقة يف نفوسهم، وزيادة تعاون، كما أ

  .بصفة سليمة

  : المتساهلالنمط  - ب

يتميز هذا األسلوب بتنوع السلوك وتذبذبه، إذ يكتنف أساليب القيادة مظاهر اهلزل والتسيب كما أن رضا 
ب يضعف من نشاط يسة الدميقراطية، ألن التساهل والتالعاملني على أعماهلم منخفض جدا باملقارنة مع القياد
  ائد سلطة اختاذ القرار ملرؤوسني العمال، وقد يكون متساهل كبريا إىل درجة يرتك فيها الق

كما أن القائد يف هذا النمط يقتصر دوره على توصيل األوامر والتعليمات وعلى القرارات مع حرصه على عدم 
  .التدخل يف املشاكل

  

  
                                                             

265سابق، صحممد قاسم القريويت، مرجع   1  
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  : النمط األوتقراطي - جـ

القائد مبحاولة حياول القائد االستئثار بأكرب قدر من السلطة وعلى املرؤوسني الطاعة واالستجابة ويتميز 
تركيز كل السلطات والصالحيات يف يده، فال يشارك معه أحد، فهو يتخذ من املركزية املطلقة أسلوبا يف العمل، 
فهو ال يفوض سلطاته حىت البسيطة منها بل يسعى دائما لتوسيع سلطاته وصالحياته، وينفرد القائد يف هذا 

  .اخلطط دون مشاركة مرؤوسيهالنظام بوظيفة اختاذ القرارات ووضع السياسات و 

  : القيادة الفعالة -د

يهتم هذا النمط بكل من األفراد والعمل باحلد األعلى من االهتمام، فالفرد بطبعه يرغب يف العمل وأنه 
يطلب االستقاللية يف العمل كما أنه يعمل ليس خوفا من العقاب وإمنا أمال يف مكافئة ولذلك يعترب هذا النمط 

  .ثايلهو األسلوب امل

  : كما ميكن أن نصنف أيضا القيادة من حيث معيار التنظيم إىل

  :القيادة الرسمية -أ

هي القيادة اليت تنشأ مبوجب اللوائح والقوانني اليت تنظم أعمال املؤسسة فالقائد وفق هذا النمط تكون 
  .سلطاته ومسؤولياته مستمدة من قبل مركزه الوظيفي

  : القيادة غير الرسمية - ب

كس النوع األول، فالقائد اليستمد سلطاته ومسؤوليته من مركزه الوظيفي، وإمنا بناءا على مواهبه هي ع
  : القيادية وقدرته الشخصية بني زمالئه، ويتسم القادة الغري رمسيني ب

م على إشباع رغبات اجلماعة وحتقيق أهدافها -   قدر

   .التأثري على سلوك وأعمال اجلماعة وأفراده -
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 خالصة

أمهيتها من العنصر البشري الذي أصبح حمور اإلهتمام يف املؤسسة وأهم مواردها اليت تساهم  التوجيهستمد ي
يف حتقيق أهدافها، وعلى عكس املتغريات األخرى، فسلوك الفرد من الصعب التحكم فيه، والسيطرة عليه بسبب 

ى من الكفاءات البشرية اليت لديها لتحقيق التقلبات املستمرة يف عواطفه ومشاعره، ولكي تضمن االستفادة القصو 
أهدافها، كان لزاما عليها توفري قيادات إدارية فعالة على التأثري يف سلوكيات األفراد ومن مث دفعهم ألداء األعمال 

م بكفاءة وفعالية    .عملية التوجيهاملنوطة 
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  تمهيد

 -قرارات - معلومات (القدرة على متابعة وتوجيه وتقييم عمل ما من خالل نسق معني هي الرقابة       
املختلفة، وهي إحدى  ؤسساتت األساسية اليت متارسها املوتعد الرقابة إحدى العمليا). مراقبة النتائج  -إجراءات

وقد حظي مفهوم الرقابة بأمهية كبرية  .التخطيط، التنظيم، التنسيق، التنفيذ، الرقابة: الوظائف اإلدارية املتمثلة يف 
  . من طرف املفكرين والباحثني ملا ينطوي عليه هذا املفهوم من أمهية كبرية يف حتقيق أهداف املؤسسة

  مفهوم الرقابة: أوال

  الرقابةتعريف  -أ

الوظيفة اإلدارية اخلاصة بضبط وتنظيم خمتلف العوامل الالزمة إلمتام األعمال كما خطط "  اأ تعرف الرقابة على
وذلك بغرض التحقق من أن كل فرد قد أجنز العمل املطلوب منه يف املكان والوقت املناسب وباملوارد .هلا، 

  1 "احملددة

. متابعة عمليات التنفيذ لتبني مدى حتقيق األهداف املراد إدراكها يف وقتها"  اكما تعرف الرقابة بأ        
سلطة والكشف عن مواطن اخللل حىت ميكن تفاديها، والوصول باإلدارة إىل أكرب كفاءة  .وحتديد مسؤولية كل ذي

  "2 ممكنة

املؤسسة  عليهاعمال اليت تقوم نسق متكامل ميكن اجلهات املختصة من متابعة األ" يرى البعض اآلخر أن الرقابة  
األهداف املرجوة والوسائل الالزمة لتحقيقها مث قيادة اإلجراءات واإلجنازات وأخريا تقييم النتائج  .من خالل وضع 

  "3واستخراج االحنرافات وحتليلها

   4:من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج جمموعة من اخلصائص للرقابة تتمثل فيما يلي
 التنظيمية اخلطط بكل اخلاصة املعايري جلميع النظم هذه استيعاب ضرورة إىل الرقابية النظم تكامل يشري :كاملالت
ا اخلطط بني تكامل هناك يكون أن جيب أنه إىل  .املستخدمة الرقابية النظم بني تكامل وأيضا ذا

                                                             
   173 ،ص  2005، عمان للنشر، الشروق ،دار 1،ط التطبيق و النظرية بين العامة اإلدارة مدخل حرير، شامه حممد سامي و عبوي منري زيد1 
  74 ،ص 2007 اجلديدة،اإلسكندرية، اجلامعية الدار،)ياكل،التطبيقاتهالنظرية،ال(التنظيم،، هط طارق 2
   194 ،ص  2007للنشر،عمان، صفاء ،دار 1،طالمعاصرة اإلدارة أسس،عليان مصطفى رحيي 3

4 Richard saparnot, ibid., p53 
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 ذلك ويتطلب وفهمها منها التحقق و املعلومات استخدام على قادرة الرقابية النظم تكون أن جيب :الموضوعية
 باملوضوعية إجيابيا ويرتبط وحمدد، واضح ومدلول معىن ذات كمية بيانات تتضمن موضوعية تقارير على االعتماد

 .ورمسية واضحة اتصال نظم على النظام اعتماد ومدى
 من التأكيد مع األداء عن وكاملة صحيحة معلومات على احلصول على قادر الرقايب النظام يكون أن جيب :الدقة

 النظام وضوح ومدى الرقابة نظام بدقة إجيابيا ط ويرتب دقيقة، معلومات توفري على وقدرته املعلومات مصدر
  .فهمه وسهولة

 يعين وهذا املناسب الوقت يف باملعلومات املشروع على القائم الرقايب النظام يزود أن الضروري من :التوقيت
ما حلظ يف املعلومات على القائد حصول  من املعلومات لتدفق املالئم التوقيت خيتلف ،حيث إليها حتياجا
 زادت فكلما التأكد بعدم دائما ترتبط الرقابية املعلومات توقيت إىل احلاجة فإن عامة وبصفة آخر، إىل مستوى

 . الوقت إىل احلاجة تزداد التأكد عدم درجة
 احملتملة التغريات استيعاب على قادرا النظام يكون أن عين ي وهذا مرنا، يكون أن البد الرقايب النظام إن: المرونة

 .نفسه املشروع يف أو احمليط يف
  الرقابة أهمية - ب

 رئيسي بشكل الرقابة وظيفة وتتصل ، تكاملي بشكل وثيقا ارتباطا البعض يبعضها اإلدارية العملية عناصر ترتبط
 إجنازه مامت وقياس عمله مامت مراجعة إىل دف اليت األعمال جمموعة تعين الرقابة عملية أن ، التخطيط بعملية

 عن احنراف أي مسار لتصحيح الالزمة اإلجراءات اختاذ مث ومن ، أهداف من اخلطط حددته ما مع باملقارنة
التالية العناصر خالل من بالتخطيط الرقابة ارتباط ويبدو ،اخلطة

1 : 
  .حمددة وأهداف خطة هناك كان إذا إال الرقابة مبهمات القيام ميكن ال -
 وعلى املوضوعة اخلطة تنفيذ سالمة على التخطيط عملية يف عادة تتجسد اليت املقاييس خالل ومن الرقابة -

 .تنفيذها يف االلتزام مدى
 التخطيط عملية صحة عن تكشف بل معاجلتها بغية االحنرافات وتشخيص التنفيذ متابعة على الرقابة تقتصر ال -

  .احملددة األهداف حتقيق على اخلطة قدرة وعلى وإجراءات، سياسات من يتبعها وما

                                                             
1 Michel Cattan, ibid., p128 
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وجهات لعملة واحدة، فالتخطيط ترتبط الرقابة إرتباطا وثيقا بوظيفة التخطيط، بل يعترب الكثري الوظيفتني  -
مطلب أساسي للقيام بوظيفة الرقابة، فمن الواضح أن املعايري الرقابية جيب أن تستند على خطط واضحة و 
متكاملة وجوانب لألداء ميكن حتقيقها وعلى اجلانب اآلخر فإن وجود اخلطط بدون حتقيق الرقابة الفعالة يعترب أمر 

ار أن معظم أساليب الرقابة اإلدارية هي يف املقام األول أساليب ختطيطية مثل ال معىن له، بل إنه ميكن إعتب
  .اخل...املوازنات التخطيطية وأساليب الرقابة على املخزون، والقوائم املالية 

تتطلب برامج الرقابة الفعالة وجود هيكل تنظيمي واضح يبني أوجه املسؤولية املختلفة للمديرين فيما يتعلق  -
فات اليت قد تظهر أثناء أو بعد تنفيذ املهام فبدون وضوح املسؤولية التنظيمية عن األخطاء فلن يتم باالحنرا

تصحيحها بسهولة أو إكتشاف املسؤول عن حدوثها الختاذ اإلجراءات التصحيحية، فاإلحتفاظ مبستوى معني 
ة أو إدارة اإلنتاج يف حالة املواد نصف من املخزون قد يكون مسؤولية إدارة املشرتيات وخاصة يف حالة املواد األولي

مصنعة أو إدارة املخازن يف حالة املخزون من السلع النهائية، فإذا حدث جتاوز يف مستوى املخزون الواجب 
االحتفاظ به فيجب معرفة املسؤول عن اختاذ اإلجراءات التصحيحية إلعادة املخزون إىل املستوى املخطط له، 

ضوح درجات املركزية واللمركزية واملوضوعات اخلاصة بتفويض السلطة يؤدي إىل سهولة وباإلضافة إىل ذلك فإن و 
حتديد املسؤول عن النواحي الرقابية يف املستويات اإلدارية املختلفة، وهلذا كلما كان اهليكل التنظيمي واضحا 

ا   .وحمددا للمسؤوليات كلما سهلت عملية الرقابة وزادت كفاء

فكلما توافرت صفات قيادية جيدة  ؤسسةتوجيه سليم للعاملني داخل املتتأثر الرقابة الفعالة مبدى وجود  -
ا، ومن ناحية أخرى ميكن  للمسؤول عن النشاط ونظاما فعاال لالتصال كلما سهلت عملية الرقابة وزادت كفاء

  .عن طريق الرقابة إجراء تعديالت يف نظم االتصال أو احلفز أو القيادة نتيجة لوجود األخطاء يف عملية التنفيذ
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  ة الرقاب مراحل :ثانيا

  1: أساسية للرقابة هي مراحلميكن حتديد مخس 

  موضع المعيار أو الهدف -1

ال تبدأ الرقابة إال بوضع املعايري، و غالبا ما يتم التعبري عن هذه املعايري على شكل أرقام كأن حتدد أو توجه 
مضاعفة املبيعات كما توجد مدير اإلنتاج خلفض النفقات وميكن التعبري بشكل زمين عن معايري األداء مثل ضرورة 

معايري أخرى يعرب عنها على ضوء اجلودة، و هي غالبا ما يتم التعبري عنها على أساس معدالت لرقابة اجلودة أو 
ا   2على أساس رتب املنتجات املباعة، أو على أساس اجلودة املطلوبة أو اليت يتم التنبؤ 

  :تحديد المعايير الموضوعية -2

متثل عملية حتديد ووضع املعايري أو مؤشرات القياس اخلطوة األوىل يف عملية الرقابة وتستمد أساسا يف 
اخلطط املعتمدة يف املؤسسة فقد تكون صارمة وحمددة للقياس ال جيوز للمرؤوسني جتاوزها إطالقا، وإما ينبغي 

ا بشكل دقيق أو قد تكون ذاتية أين يتم من  خالهلا منح حرية واسعة يف اجناز األهداف وهذا إعتمادها وااللتزام 
باحرتام األولويات حتددها طبيعة األداء املطلوب بدون تدخل من قبل املشرفني كما يتم وضع مقاييس منطية لقياس 

  : النتائج املتحققة أين يتم من خالهلا حتديد االحنرافات وهناك أنواع عديدة من املعايري أمهها

  : المعايير الكمية -

  األعداد، املبالغ، وغريها : القابلة للقياس كميا مثل وهي املؤشرات

  : المعايير النوعية -

 .تشتمل الصفقات التمييزية مثل اجلودة، املالئمة، وغريها

  

                                                             
 .199، ص 1994، دار الفكر يف النشر والتوزيع، سنة أساسيات في اإلدارةاملغريب كامل، زوليف، مهدي،   - 1
 .45-44، ص 2003نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، سنة ، اململكة السعودية، جامعة الرقابة االداريةأمحد احلريب،    2
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  : المعايير الزمنية -

  .وهي املؤشرات اليت تعتمد الزمن كوحدة قياس مثل عدد األشهر، السنوات

  : المعايير المالية -

  .التكاليف، اإليرادات، العائد على االستثمار: املؤشرات اليت تعتمد الوحدة النقدية مثلوهي 

  : قياس األداء الفعلي -3

ميثل قياس األداء الفعلي األساس يف وظيفة الرقابة سواء قبل النفيذ، أو أثنائها، أو بعدها، وتعد عملية 
ؤسسة مستقبال وتعد اإلجراءات املتخذة لتصحيح األداء قياس األداء املتحقق من خالل التنبؤ مبا ستكون على امل

قبل االنتهاء من تنفيذ اخلطط أسلوب من الرقابة الوقائية هذا باملقارنة مع الرقابة اليت تتم أثناء األداء أو مايعرف 
ابة بعد األداء بالرقابة املتزامنة وهي ذات أمهية كبرية يف تفادي االحنرافات قبل وقوعها أما إذا قمنا بعملية الرق

ا تسعى بالرقابة العالجية   .الفعلي فإن اإلجراءات املتخذة بشأ

يتطلب اعتماد هذه األساليب ممارسة القياس بالنسبة لألداء الفعلي باعتباره خطوة أساسية يف عملية 
  .الرقابة

  .مقارنة األداء المتحقق بالمعايير الموضوعة -4

تقييمها من طرف املسؤولني على األنشطة الناجتة عنها هذه  كل الفوارق املتحصل عليها جيب أن يتم
ا فبالنسبة لكل نشاط يوجد فرق موجب أي فائض أو فرق سالب أو عجز   .الفوارق، ومعرفة أسبا

االحنرافات السلبية تشري إىل عدم القدرة على الوصول إىل املعايري املوضوعة يف البداية أما االحنرافات 
  .أن األداء الفعلي أعلى من األداء املخطط لهاالجيابية تشري إىل 

  : تشخيص أسباب االنحراف -5

على ضوء املقارنة بني األداء الفعلي واملخطط فإنه البد من تشخيص أسباب االحنرافات ويشمل ذلك 
حتديد املسؤولية عنها على صعيد تقسيمات املؤسسة وكذلك حتديدها حسب أنواع موارد املؤسسة، وقد تكون 
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رافات على ماهو متوقع بسبب خلل يف إحدى هذه العوامل أو بإمجاع عاملني أو أكثر منها، لذلك البد من االحن
  .حتديد األسباب بدقة وموضوعية لكي يتم اختاذ اإلجراءات التصحيحية الوقائية أو املتزامنة أو العالجية

  : اتخاذ اإلجراءات التصحيحية -6

ا  جيب على املسري اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح كل فرق سالب أو يعد التعرف على الفروق وأسبا
عجز، وال تكتمل العملية الرقابية إال إذا مت اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح االحنرافات فاملقارنة بني األداء احملقق 

  .واألداء املخطط ميكن من رصد االحنرافات وبالتايل حماولة تصحيحها

عملية تصحيح االحنرافات هي اخلطوة اليت تلتقي فيها الرقابة بباقي العمليات اإلدارية ميكن أن نستنتج بأن 
م   .األخرى فعن طريقها ميكن أن يتم تغيري اخلطط أو إعادة توضيح وتعريف األفراد باملهام والواجبات املنوطة 

  خطوات الرقابة: 1- 5شكل رقمال

  

  

  

    

  

   

  75طه طارق، مرجع سابق، ص :المصدر

  

  

 العمليات املدخالت املخرجات

 املتحقق فعال

 املقارنة

 املعايري املوضوعية

 اإلجراءات التصحيحية 

 االحنرافات

 التغذية العكسية
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  أنواع الرقابة :ثالثا

ال بعرض  هناك العديد من التقسيمات اليت ممكن استخدامها لتصنيف الرقابة و سنكتفي يف هذا ا
  1:التقسيمني اآلتيني

  موضع التنفيذالرقابة حسب  -أ

  : ؤسسةالرقابة على مستوى الم -

أو أجزاء هامة منها خالل فرتة زمنية  ؤسسةاولة تقييم األداء الكلي للميسعى هذا النوع من الرقابة إىل حم
كوحدة واحدة بتحقيق األهداف املوضوعة سلفا ومدى الرقي يف   ؤسسةذا النوع إىل أي مدى تقوم املوعلى ه

األداء الكلي ألنشطتها، ومن املعايري املستخدمة يف هذا الصدد هي الرحبية، ومعدل العائد على االستثمار، منو 
 اخل، ويالحظ أن الفشل يف مقابلة معايري....املبيعات، حصة املنشأة من السوق، ونسبة األصول إىل اخلصوم،

  : الرقابة على مستوى املنشأة ميكن عالجه عن طريق

  .إعادة تصميم األهداف -
  .إعادة وضع اخلطط -
  .تغيريات يف اهليكل التنظيمي -
  .حتقيق وسائل اتصاالت داخلية وخارجية أفضل  -
  وجيه دافعية األفراد داخل املنشأت -

  : الرقابة على مستوى العمليات -

تسويق،  (األداء اليومي للعمليات املختلفة يف كافة األنشطة داخل املنشأة يقيس هذا النوع من الرقابة 
ويتم فيه حتديد االحنرافات من املعايري املوضوعة واختاذ اإلجراءات التصحيحية وهناك  )اخل...إنتاج، أفراد، متويل، 

  2: العديد من املعايري اليت ميكن استخدامها يف هذا الصدد مثل

                                                             
 .111، ص احل عبد الرمحان، مرجع سابق الص   1
 .150، ص 2009، دار املعرفة اجلامعية، سنة إدارة المؤسسات االجتماعيةعبد اهللا حممد عبد الرمحان،  2
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  .ات املنتجة إىل عدد ساعات تشغيل اآلالت ملعرفة مدى فعالية ساعة التشغيل لآللةإمجايل عدد الوحد -

  إمجايل اإلنتاج الغري مطابق للمواصفات إىل إمجايل عدد الوحدات املنتجة لقياس نسبة اإلنتاج املعني -

   إمجايل املصاريف البيعية إىل إمجايل املبيعات ملعرفة نصيب الوحدة من املصاريف البيعية -

  : الرقابة على مستوى األفراد -

خيتص هذا النوع من الرقابة مبحاولة تقييم أداء األفراد والرقابة على نواتج أعماهلم وسلوك أدائهم، وهناك 
اليت يقوم بإعدادها  )األداء (العديد من املعايري الرقابية اليت ميكن استخدامها يف هذا الصدد منها تقارير الكفاءة 

الرؤساء يف خمتلف األقسام واإلدارات عن أداء مرؤوسيهم بصفة دورية سنويا يف الغالب باإلضافة إىل هناك بعض 
  : املعايري الرقابية اليت ميكن استخدامها يف هذا الصدد منها على سبيل املثال

  .بيعاملبيعات إىل عدد رجال البيع لقياس متوسط املبيعات لكل رجل  -

  ميزانية احلوافز إىل متوسط عدد العاملني لتوضيح نصيب العامل الواحد من احلوافز  -

وتتيح استخدام هذه املعايري حماولة زيادة مهارات األفراد عن طريق حتفيزهم أو تدريبهم أو القيام ببعض اإلجراءات 
  التأديبية لضمان مستوى مستقر من األداء

  بها الرقابة حسب توقيت القيام - ب

إن الوقت الذي يتم فيه تنفيذ وظيفة الرقابة يعترب عامال هاما يف تصميم النظام الرقايب الفعال، والرقابة 
ا قبل حدوثها، ولكن يعترب ذلك من الناحية العملية أمرا يصعب  املثالية هي اليت تقوم بتحديد املشاكل والتنبؤ 

 1:حيث توحيد حدوثها هي أنواع من الرقابة من 3حتقيقه وميكن التمييز بني 

 

  

                                                             
1  joln A.pearce and richand BRobinson; ja "managment" by randon house inc 1 ed 1989, p 
592. 
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  : الرقابة التنبؤية -

عندما يتمكن التنظيم الرقايب من حتديد مشكلة ما قبل حدوثها تكون حينئذ أمام رقابة تنبؤية، فالطب 
  .الوقائي أو الصيانة الوقائية مثاالن للرقابة التنبؤية أو ما يعرف بالرقابة عن طريق التنفيذية األمامية

مبعىن أن اخلطوات  )املعلومات املرتدة (اإلدارة ينظر إليها كنظام للتغذية العكسية فالرقابة يف جمال 
التصحيحية اليت تتخذ نتيجة ملقارنة اإلدارة الفعلي باألداء املخطط يتم من خالل إجراء التعديالت الالزمة يف 

اخل، ومن مث فإن الرقابة تعتمد على املعلومات املرتدة ...طريقة األداء أو املخطط أو األهداف أو النواحي التنظيمية
  .)أي نشاط (من خمرجات 

  : فرق بين نظام التغذية العكسية والتغذية األمانيةال -

يالحظ أن وجود الفجوة الزمنية يف العملية اإلدارية الرقابية أظهرت احلاجة إىل وجود الرقابة التنبؤية وخاصة 
إذا ما أريد للعملية الرقابية أن تتم بكفاءة والرقابة التنبؤية توضح مشكلة االعتماد خطط على نظام التغذية 

  .عكسيةال

للمخرجات وقياس تلك املخرجات كوسيلة للرقابة، فهي تظهر العيوب املرتبطة بالبيانات التارخيية اليت تظهرها 
التقارير احملاسبية املختلفة، على سبيل املثال خترب املدير يف شهر نوفمرب أنه قد خسر بعض األموال يف شهر أكتوبر 

تعترب املعلومات تارخيية وكنوع  )شهر نوفمرب ( ليو ويف ذلك الوقتأو سبتمرب نتيجة لفعل ما قد حدث يف شهر يو 
  .من احلقائق اليت حدثت يف املاضي

ا باستخدام أحدث  )عن طريق التغذية األمامية (يعتمد نظام الرقابة التنبؤية  على التنبؤات اليت يتم القيام 
االت املختلفة مث مقا رنة ماهو مرغوب به مامت التنبؤ به مث القيام باإلجراءات املعلومات املتوافرة لدى املنشأة يف ا

الكفيلة بإدخال التغريات على الربامج لكي يصبو التنبؤ مناظرا للمستوى املرغوب الوصول إليه ولكي تنجح الرقابة 
جيب أن تعتمد على وضع نظام ملتغريات املدخالت املختلفة ألي نشاط وأي متغريات أخرى ميكن أن تؤثر على 

ذه املدخالت وقد يتصف هذا النظام بشيء من التعقيد ولكن باستخدام نظم املعلومات اإلدارية احلديثة ه
  .واحلاسبات اآللية ميكن بسهولة مجع املعلومات الضرورية اليت متكن من التنبؤ باملشاكل قبل حدوثها
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  1:مامية يفوميكن تلخيص متطلبات نظام التخطيط والرقابة وحتديدها عن طريق التغذية األ

  .حتليل وايف لنظام التخطيط والرقابة وحتديد سليم ملتغريات مدخالت األنشطة املختلفة - 1

  .تنمية منوذج النظام الرقايب - 2

  مراجعة النموذج بصورة دورية للتأكد من متغريات مدخالت النشاط اليت الزالت معربة عن الواقع - 3

  .ات مدخالت األنشطة املختلفة بصورة دورية ومستمرةجتميع املعلومات والبيانات اخلاصة مبتغري  - 4

  .اختاذ اإلجراءات التصحيحية اليت متكن من تفادي املشاكل قبل حدوثها - 5

تطبيق هذا النظام ميكن مالحظته من متطلبات األعمال واليت تقوم باستخدام العديد من األساليب الرقابية 
  .نية النقدية وأسلوب شبكات برد وحبوث السوق يف جمال التسويقاليت تعتمد على التغذية األمامية مثل امليزا

فامليزانية النقدية على سبيل املثال تظهر التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة والتدفقات اخلارجة خالل فرتة       
سوف يكون عليه مستقبلية عادة عام، ومن خالل املقارنة بني التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة ميكن التنبؤ مبا 

احلال يف الفرتة القادمة وتتمثل إما يف وجود فائض أو عجز يف األموال املتاحة فإذا توقع أنه حيدث عجز يف شهر 
معني ميكن به تدبري احلصول على قرض مصريف قبل حدوث ذلك العجز بفرتة مما ميكن احلصول عليه بشروط 

  .طيط إلستثماره يف جماالت معينةأفضل، و العكس صحيح يف حالة وجود فائض ميكن التخ

  : الرقابة المتزامنة -

تقوم الرقابة املتزامنة لألداء بتصحيح اإلحنرافات عن املعايري كما حتدث يف نفس الوقت التنفيذ أو يف وقت 
الحق بفرتة قصرية وامليزة األساسية هلذا النوع من الرقابة هو حتديد املشاكل وحتجيمها قبل أن تتفاقم وتسبب 

رقابة استخدام احلاسبات اآللية والتجميع والتخزين هور هذا النوع من التدخسائر كبرية للمنشأة ولقد ساهم يف 
ا من خالل ما يعرف  والتحويل اإللكرتوين للبيانات مبا ميكن من رصد اإلحنرافات وقت حدوثها وإبالغ اإلدارة 
بتغذية العكسية واختاذ اإلجراءات املناسبة بناء على ذلك ويستخدم هذا النوع جناح يف العديد من املنظمات على 

                                                             
، ص 2005، اململكة العربية السعودية، أكادميية نايف للعربية للعلوم األمنية، سنة الرقابة اإلدارية وعالقتها بكفاءة األداءعبد اهللا النسيان،    1

31-32. 
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الف أنواعها فشركات الطريان حتصل على معلومات حالية عن املقاعدة اخلالية يف خطوط معينة عن طريق إخت
تسجيل رقم الرحلة، مكان الرحلة، والتاريخ يف نظام معني للذاكرة حبيث تعطي يف احلال معلومات عن مدى 

قسام بتسجيل املعلومات يف نفس وجود مقاعد خالية وباملثل متتلك العديد من متاجر السوبر ماركت ومتاجر األ
حلظة حدوثها ويتم ختزين البيانات ملعرفة األرصدة احلالية من السلع املختلفة مما ساعد يف حتديد مستويات املخزون 

  .1واألصناف املطلوبة نتيجة لنفاذها

واليت تستخدم يف ومن أمثلة الرقابة املتزامنة واملطبقة يف املنشآت الصناعية هي خرائط الرقابة على اجلودة 
العملية اإلنتاجية املختلفة وكما هو معروف يف هذه اخلرائط يوجد حدود عليا وحدود دنيا ملستويات اجلودة يتم 
وضعها و االتفاق عليها من قبل اإلدارة لكل سلعة تقوم املنشأة بإنتاجها ويتم سحب عينات إحصائية لإلنتاج 

فإذا ظهرت من خالل القرارات على اخلريطة أن هناك عدد كبري من  وقياس جودة السلعة وفق املعايري املوجودة
العينة خارج حدود مستوى اجلودة املقبول فيتم اختاذ اإلجراءات التصحيحية للحفاظ على اجلودة املطلوبة وذلك 

  .قبل االستمرار يف إنتاج عينات أخرى

تعتمد على اآللية والعمليات اإلنتاجية املعقدة  ويستخدم هذا النوع من الرقابة بنجاح يف الكثري من املنشآت اليت
واليت تتطلب ضرورة التتابع السليم ملراحل إنتاج السلعة ويف هذه احلالة يتم مراجعة ومراقبة األداء يف نفس الوقت 

  .ومتويل األخطاء قبل أن خترج السلعة من خط اإلنتاج وبالتايل يتم ختفيض معدالت السلع املعيبة

  : ريخيةالرقابة التا -

تعين الرقابة التارخيية برصد النتائج وإبالغها بعد فرتة طويلة نسبيا من حدوثها فهي تقوم بإخبار اإلدارة إىل 
أي مدى مت مقابلة األهداف املوضوعة سلفا بعد حدوثها فالقوائم املالية مثل ميزان املراجعة وقوائم الدخل تعطي 

 )الشهر املاضي، الثالثة شهور املاضية للسنة املاضية (السابقة  صورة واضحة عما قامت به املنشأة يف الفرتة
االت اإلنتاج والتمويل والتسويق اخل، ...وكذلك فالنسبة املالية املختلفة تقيس شهور اإلدارة يف العديد من ا
االت اليت حتتاج إىل مراجعة وتعديل مبا يؤدي إىل تفادي وقوع األخ طاء يف وتوضح هذه األساليب أي من ا

   2.املستقبل

                                                             
1 Richard l. Daft "management" by dyder hes u.s.a, 2 nd ed 1991, p 512. 

 .206-194عبد الرمحان صباح، مرجع سابق، ص    2
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ويتضح مما سبق أن الرقابة بأنواعها املختلفة هلا أمهية بالغة يف حتقيق أهداف املنشأة وأن استخدام الرقابة 
واألداء  )أين تقع اآلن؟ (التنبؤية واملتزامنة والتارخيية بصورة مجاعية يعطي للمنشأة صورة أفضل ألدائها احلايل 

  1:)ب أن تذهب؟أين جي (املرغوب الوصول إليه 

  أساليب الرقابة :رابعا

   2:هناك عدة أساليب للرقابة نذكر من بينها

  : الميزانية التقديرية -أ

امليزانية هي بيان تقديري الحتياجات املستقبلية اليت تغطي الكل أو بعض أوجه النقاط املشروع عن فرتة 
عملية جترى للكشف عما يؤدي فعال ومقارنة النتائج زمنية حمددة أما الرقابة عن طريق امليزانية التقديرية فهي 

  .الفعلية

ا اخلطة  لألداء بالبيانات اليت تتضمنها امليزانية التقديرية واليت متثل النتائج املتوقع حدوثها كما حدد
  .املوضوعة وذلك للوقوف على مدى مطابقة النتائج الفعلية للنتائج املتوقعة واختاذ اإلجراءات

  اإلحصائية التقارير  - ب

هي وسيلة شائعة يف أغراض الرقابة حيث تعد تقارير متضمنة لبيانات إحصائية تساعد على الدراسة 
والتحليل واملقارنة وتتميز هذه الوسيلة الرقابية بتوفريها للتحليالت اإلحصائية والبيانات اإلحصائية سواء اليت هلا 

باملستقبل ألغراض الرقابة وقد تعد هذه البيانات اإلحصائية يف  طبيعة تارخيية أو اليت تكون مرتبطة بعملية التنبؤ
  شكل جداول أو يف شكل خرائط

  

  

                                                             
 .195، ص 1993، دار املعارف، مصر، سنة التنظيم االداري في قطاع األعمالالشناوي صالح،   1
 45-44اجلزائر ، جامعة منتوري، قسنطينة، ص ، أساليب الرقابة ودورها في تقييم أداء المؤسسة االقتصاديةالسعيد بلوم،   2
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  المالحظة الشخصية -ج

ا وجود الرئيس واملرؤوسني معا يف مكان واحد حيث يتابع جمموعة العاملني اخلاضعني إلشرافه من  يقصد 
ققة وهناك جمالت تظهر فيها أمهية املالحظة أكثر من حيث سري العمل والطرق املستخدمة يف العمل والنتائج احمل

  .غريها، ففي حالة موظف جديد حيتاج يف بداية األمر للتوجيه واإلشراف على طريقة أدائه للعمل

  خالصة

ة العمليات إن متديد املعايري الرقابية يقدم األساس الذي يستخدمه لقياس األداء الفعلي أو املتوقع، ويف حال
القيام بالرقابة عن طريق املالحظة الشاملة ولكن الرقابة عن طريق املالحظة تصبح غري عملية للمدير  البسيطة ميكن

عندما تتعقد عمليات أو عندما يتسع نطاق سلطة املدير، وهنا جيب على املدير أن خيتار بعض النقاط يوهلا 
سري حسب خطة موضوعة تة بكاملها إهتماما خاصا وعن طريق مالحظة هذه النقاط ميكنه التأكد من أن العملي

هذه النقاط جيب أن تكون إسرتاتيجية وباستخدام مثل هذه املعايري ميكن للمدير اإلشراف على عدد أكرب من 
املرؤوسني مث يزيد من نطاق إشرافه وكذا حتسني يف االتصال ويالحظ أنه ال توجد قواعد حمددة ميكن االسرتشاد 

بسبب التفاوت الكبري يف وظائف املنشآت واإلدارات والتنوع يف املنتجات واخلدمات ا عند اختيار نقاط الرقابة 
املراد قياسها، وتعترب القدرة على االختيار للنقاط اإلسرتاتيجية للرقابة أحد فنون اإلدارة نظرا ألن الرقابة السليمة 

ال ينبغي على املدير أن يسأل   .تتوقف على هذه النقاط ويف هذا ا
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  تمهيد

تعد عملية اختاذ القرار من العمليات األساسية لإلدارة تتمثل يف جمموعة من العمليات املتداخلة فيما بينهما        
وللوصول إىل هذا  كما أشرنا إليه سابقا  هداف مؤسستهم ولضمان استمراريتهامتارس من طرف مسريين لتحقيق أ

فيما يتعلق باالختيار بني  بيئة وظروف إختاذ القرارمقدرة كبرية على حتليل  متخذي القراراملبتغى يتطلب من 
، على جمموعة من األساليب الكمية والكيفية يعتمد  متخذ القرار، ولذلك فإن بدائل املتاحة يف جماالت اإلدارةال

  .مع كل موضوع حمتمل هتعاملمه، و ضمن تأدية مها
  القرار مفهوم عملية إتخاذ: أوال

  تعريف القرار -أ

بني البدائل املتاحة يف موقف ) الواعي(االختيار املدرك " نهأأعطيت للقرار عدة تعاريف، حيث عرف على 

  1"معني

  .2"يتطلب ذلكحتديد ما جيب عمله جتاه مشكلة معينة أو جتاه موقف معني " نهأكما عرف أيضا على 

املتوقعة من كل  اإلحتماالت القرار هو اختيار أفضل البدائل املتاحة بني دراسة"  Hachatيف حني حسب قاموس 

  3" بديل وأثرها يف حتقيق األهداف املطلوبة 

ما  Marche et Simonكما عرفه  على أساس أنه نظام أو منظمة، ويعرفان املؤسسة على organisationيف كتا

  .4أداة اختاذ القراراتأساس 

نه بديل من البدائل املتاحة بصفة عامة، من هنا ميكن أ على من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نعترب القرار

  عملية تتعلق حبيث .5بديل من البدائل املتاحة وبني عملية صنع القراركاإلشارة إىل ضرورة التفرقة بني القرار  

  
                                                             

   13ص ،2003 ،5، منشورات جامعة دمشق، سوريا، طنظرية القرارات اإلداريةناديا أيوب،  1
2 Huber, George,p, Managerial Decisin Making, Glenview, III Scott, Foreman and Company, 1980,p 9. 
3  Dictionnaire,  hachât, édition 2007, p 50 

  .157، ص 1987، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، االتجاهات الحديثة في االدارةعمار بوحوش،  4
  .224، ص 1999، الدار اجلامعية، مصر، مبادئ التسييرحممد فريد الصحن وأخرون،  5
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اللحظة األخرية لالختبار وما يليه من نتائج، أو هي عملية املفاضلة بني جمموعة  بالتطورات واألحداث اجلارية يف

  .من اخليارات املتاحة أمام صاحب القرار

صل إىل أنه مرتبط بتوفر جمموعة من رتبطة بصنعه واختاذه ميكن أن نتو من خالل معرفتنا للقرار حبد ذاته والعملية امل

  1:العناصر هي

 .أمامه مشكلة تتطلب حال متخذ القراريعين أن جيد : وجود مشكلة -

جمموعة من الطرق والوسائل ليقوم بعملية املفاضلة متخذ القرار أي جيب أن تتوفر لدى  :توفر بدائل متاحة -

 .القتناء أفضل منها

صى عائد تصور القيام جبميع هذه اخلطوات بدون هدف من ورائها، فغالبا ما يكون حتقيق أقنال  :وجود هدف -

  .أو أقل تكلفة

جيب على متخذ قرار أن يتوفر لديه الوعي واإلدراك الالزم لذلك  :توفر الوعي واإلدراك في اختبار البديل -

  .وعليه دراسة النتائج املتوقعة من كل بديل

 : أي اجلو الذي يتم فيه اختاذ القرار وما يتضمنه من اعتبارات منها :المناخ الذي يتخذ فيه القرار -

 .شخصية متخذ القرار -

 .ما سبق اختاذه من قرارات داخل املؤسسة أي خربة متخذ القرار -

  .الظروف اليت حتيط بعملية اختاذ القرار كأن تكون الظروف تتسم بالتأكد أو عدم التأكد -

                                                             
  1 مهدي حسن زويلف، أمحد القطامني، الرقابة االدارية، دار حنني للنشر، مصر، 1995، ص 1.36
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ة للقياس مثال تلك العوامل غري قابل كيفيةؤثر يف عملية اختاذ القرار عدة اعتبارات كيفية أو كمية، فالتكما 

التغريات احملتملة يف قوانني الدولة بصفة عامة، أما االعتبارات الكمية فتكون قابلة للقياس، وميكن االعتماد عليها 

  1.بدرجة كبرية يف عملية اختاذ القرار

حىت تكون القرارات املتخذة فعالة البد من أن يتم اختاذها بناءا على فهم واضح ودقيق لكل هذه الظروف 

ا   .واالعتبارات اليت تؤثر وتتأثر 

تتصف عملية اختاذ القرار خبصائص متليها ظروف اختاذها وآلية صنعها وأهدافها وجماهلا حيث يواجه القائمون على 

ورا أو ، بينما قرارات أخرى تأخذ شهةهذه العملية بشكل متواصل مشكالت بعضها يتطلب اختاذ قرارات فوري

  :2اختاذ فعل معني ملا يلي القرار بعض املشكالت فإنه يتجنب سنوات وعندما يتجاهل متخذ

 املشكلة أو املتاعب اليت ستواجهه عندما يبدءمن الوقت الذي يستغرقه حل  متخذ القرار قد يكون غري متأكد -

  .العمل يف حل املشكلة

 .اخلوف والفشل يف حل املشكلة، حيث أن عدم النجاح قد يسبب هلم أضرار -

بعدة خصائص تساهم يف صعوبتها وضغوطها تستلزم املخاطرة أو وهذا لتميزها ارات ميثل حتديا ملتخذيها اختاذ القر 

ا على درجة عالية منها   .أ

  3:تتسم عملية اختاذ القرارات أساسا باخلصائص التالية

ا عملية ذهنية، فهي نشاط فكري يعتمد على إتباع املنطق والتفكري املنهجي الدقيق -  .أ

                                                             
  .36، ص1997دار الزهراء، الرياض، السعودية،  ،)األصول، أسس و مفاهيم( اإلدارةعقيلي عمرو وصفي،  1
  .37، ص سابقمرجع مهدي حسن زويلف، امحد القطامني،  2
  .83، ص 2011، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن، اتخاذ القرارات اإلداريةنواف كنعان،  3
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عملية إجرائية رغم أن االختيار هو أساس اختاذ القرار فهناك إجراءات أخرى لتحديد املشكلة، إجياد  هي -

 .البدائل

 .جمموعة من البدائل يعد مهما يف عملية اختاذ القرارات إجياد -

 .تم إجياد البدائل على أسس وقواعد تؤدي يف األخري إىل الوصول ألفضل بديلي -

 .األنسب يكون وفقا للظروف املؤثرة يف عملية القراراتاختيار البديل  -

ا  عملية - ا يف املستقبل وهنا تظهر الصعوبة أل اختاذ القرارات تتم يف الوقت احلاضر لكن نتائجها وانعكاسا

 ةتعتمد على الرؤية املستقبلي

 :أهمية عملية اتخاذ القرارات  - ب

ايل، حيث ي جوهر العملية اإلدارية  للمؤسسة يف عصرنا احلأن اإلدارة هي اختاذ القرارات فه Simon يرى 

 يتخذ بصدده قرار فالعمل يرتكز أساسا على هذه العملية اليت ميكن من خالهلا إجناز ملال ميكن أداء نشاط ما

  .أنشطة املؤسسة وحتديد مستقبلها

  1:فيمايلي يف العملية اإلدارية متكن أمهية عملية اختاذ القرار

اختاذ القرارات من املهام اجلوهرية يف املؤسسة حبيث أن قدرة متخذ القرار على اختاذه هي اليت متيزه  تعترب عملية -

 .عن غريه من أعضاء التنظيم اإلداري

رض بينها أحيانا مما زاد من مشاكل اتعدد وتعقد األهداف اليت تشهدها التنظيمات اإلدارية احلديثة ووجود التع -

 .ارية وهذا يتطلب اختاذ العديد من القرارات ملواجهة هذه املشاكلاليت تواجه القيادات اإلد

                                                             
  .139ص ، مرجع سابقوآخرون،   حسني حرمي 1
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األساسية لإلدارة كالتخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة،   عملياتعملية اختاذ القرارات مستمرة ومتغلغلة يف ال -

ا هو نشاطات ووظائف كالتسويق، اإلنتاج، واملوارد البشرية ال ميكن أن توجد لوحدها بل أن جوده يف كذلك

 نتيجة لعملية اختاذ القرارات 

  أنواع القرار :ثانيا

  1:ميكن تقسيم القرارات إىل جمموعة من األنواع وهذا حسب كل ظرف أو حالة

 :تقسيم القرارات بحسب درجة أهميتها -أ

ذا التقسيم وجود شقني ميثل الشق األول القرارات اإلسرتاتيجية اليت       املؤسسة دواعي وجود ب تتعلقيقصد 

وأهدافها الرئيسية، حيث ميثل االختيار املفضل لدى متخذ القرار من بني البدائل اإلسرتاتيجية املطروحة وذلك 

ه، ومن مث فهي قرارات رئيسية تتعلق بأداء فيص أحد جوانب التنظيم الذي يعمل ملواجهة موقف اسرتاتيجي خي

ا وأهدافها جتاه الفرص والتهد يدات البيئية ويتخذ هذا النوع من القرارات يف أعلى مستوى رسالة املؤسسة وغايا

  .من التنظيم

ميثل الشق الثاين القرارات اإلدارية حمددة األجل تتعلق باإلجراءات وغريها من املسائل التكتيكية، تدخل       

  .ضمنها كل من القرارات التشغيلية تتعلق بتخصيص املوارد على العمليات الفنية املختلفة

كما ميكن أن يكون هاذين النوعان مرتبطان مبعيار الزمن، قرارات إدارية على املدى الطويل، قرارات قصرية      

  .ومتوسطة األجل

  

  

                                                             
  .99، ص 2010ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، القرار ةمدخل لنظريعجوز حسني، لب 1
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 :تصنيف القرارات على أساس درجة البرمجة - ب

  1:قرارات غري مربجمةو هناك قرارات مربجمة  Simonحسب 

ل املشكالت الروتينية وشبه اليومية املتكررة حتهي القرارات املصممة مسبقا، ):الهيكلة(القرارات المبرمجة  -

إعادة طلب املواد األولية، أو قرارات التعيني والتوظيف : نفس الظروف مثل متخذ القرار  تتبع كلما واجه

 .واإلجازات وغريها

هي القرارات اليت تقدم حلوال للمشاكل غري املتكررة اليت تواجه املؤسسة وال تتقيد  :القرارات غير المبرمجة -

من قبل ومن مث  مل تتعرض له مشكل بالقواعد واإلجراءات مقارنة باملربجمة وتأيت احلاجة إليها عندما تواجه املؤسسة

 .ال تتوفر لدى املؤسسة حلوال مسبقة

 :طبيعتهاتصنيف القرارات وفقا لمعيار  -ج

فإنه يتصرف يف  مسؤولياتهفعندما يتصرف املدير يف إطار  غري رمسيةو  رمسيةيقسم هذا التصنيف القرارات إىل     

تم يعملية صنع القرار لإلدارة واليت إطار قواعد النظام الرمسي املعلن ويف هذا النوع من القرارات ميكن أن ترتك 

  2.اختاذها وفق حدود أحكام النظام

ا تلك القرارات اليت يصدرها املدير بصفته الشخصية وليس باعتباره شخصا  غري الرمسيةا القرارات أم     فيقصد 

  .مسؤوال عن التنظيم أي تلك القرارات املتصلة بتصرفاته الشخصية

  

  

  
                                                             

  .49، ص 2000اإلسكندرية، مصر،  الدار اجلامعية، ،األساليب الكمية واتخاذ القراردراسات في منصور البدوي،  1
  .32، ص 2005، دار وائل، عمان، نظم دعم القرارات، عالء عبد الرزاق حممد الساملي 2
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 1:ميكن تصنيفها إىل: القرارات حسب الوظائف األساسية للمؤسسة االقتصادية تصنيف -د

 ,بوظيفة اإلنتاجقرارات خاصة  -

 .قرارات خاصة بالوظيفة املالية -

 .قرارات خاصة بوظيفة إدارة املوارد البشرية -

 .قرارات خاصة بوظيفة التسويق -

  .جتدر اإلشارة إىل أن هذا التصنيف مرتبط أساسا بنوع املؤسسة وحجمها والوظائف املنسوبة هلا

 :تصنيف القرارات على أساس درجة التأكد -ه

قرارات يف حالة التأكد، يف حالة املخاطرة : يف القرارات وفق هذا املعيار إىل ثالث أنواع رئيسيةميكن تصن     

  .ويف حالة عدم التأكد

اليت تسمح  يتميز هذا النوع من القرارات مبجموعة كافية من املعلومات األكيدة: القرارات في حالة التأكد -

 .وغري خمافة العواقبللقائد اإلداري يف إجناز القرار يف ظروف جيدة 

على عكس القرارات يف حالة التأكد فهذا النوع يتميز مبعلومات جزئية وغري  : القرارات في حالة المخاطرة -

 .ختاذ القرار يف ظروف جيدةإلكافية 

تعترب هذه احلالة من أقصى درجات عدم املعرفة واإلحاطة باملشكلة حيث : قرارات في حالة عدم التأكد -

ع املعلومات يف مجمتخذ القرار صعبة أكثر من احلالتني السابقتني حيث حيتاج إىل جهد مضاعف تكون مهمة 

  .وتقصي احلقائق واستخدام االحتماالت واخلربة الشخصية

 .سيتم التفصيل فيها أكثر يف املطلب األول من املبحث الثاين

                                                             
  .14ناديا أيوب، مرجع سابق، ص  1
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فتصنف إىل قرارات أنية  حركة النظام والسياق الزمين حسبهناك معايري أخرى لتصنيف القرارات 

هي القرارات ) دينامكية(هي القرارات اليت تتخذ بشأن مشكلة ما يف فرتة زمنية معينة، وقرارات حركية ) ستاتيكية(

ا مع تغري الزمن   .اليت تتغري مؤشرا

اقتصادية تنوع معايري تصنيف القرارات ما رده إىل األمهية البالغة اليت يكتسبها القرار يف أي مؤسسة تعدد و 

ا اإلدارية فبقائها مرتبط بدر  قرارات ما جيب عمله والسبل اليت جة كبرية به، ففي التخطيط حتدد خاصة يف عمليا

وزع على أعضاء تحددت مسبقا ويف التنظيم حتدد قرارات نوع العمل الذي  يتعني إتباعها إلجناز األهداف اليت

قرارات  حتدد القيام بالعمل، ويف التوجيه من كنهممتالحية اليت القدر املعني من الص معنيني من اجلماعة وتفويض

إقناع أعضاء اجلماعة بأن العمل احملدد واملناسب لتحقيق األهداف، ويف عملية الرقابة يتم مقارنة األداء الفعلي مبا 

  .عاجلة االحنرافاتهو خمطط واختاذ القرار الذي من خالله تعتمد هذه النتائج باإلضافة إىل القرارات املتعلقة مب

  .مراحل عملية اتخاذ القرار :ثالث

دف يف النهاية إىل الوصول إىل قرارات صائبة اليت ميكن أن  متر عملية اختاذ القرار بعدة مراحل منطقية 

تعاجل املشكالت القائمة بالكفاءة املطلوبة والشكل املوايل يستعرض أهم هذه اخلطوات ويأيت التفصيل فيها فيما 

  .بعد
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  خطوات عملية اتخاذ القرار: 1- 6الشكل رقم

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  .101عجوز حسني، مرجع سابق، صلب :المصدر

 :تحديد وتشخيص المشكلة -أ

ا واضحة ومن السهل تعريفها وكثريا ما يرتتب  قبل دراسةمتخذ القرار من الوهلة األوىل أي  يعتقد     املشكلة أ

، هلذا يتم حتديد املعلومات واحلقائق اليت قد تساعد يف التعريف هلاعلى ذلك وقوع يف خطأ التعريف غري الصحيح 

ميكن التوصل  بشكل الذي الومات املتعلقة الواضح والدقيق للمشكلة ويتم ذلك من خالل دراسة وحتليل املع

وقت دراستها والتوقعات اخلاصة ح من بداية ظهورها حىت إىل استنتاجات تساهم يف التوصل إىل تعريف صحي

 حتديد وتشخيص املشكلة

 املفاضلة بني البدائل

 إجياد احللول البديلة

 تقييم البدائل

 تنفيذ القرار

 تقييم القرار

؟ماهي مؤثرات املشكلة ؟وماهي أبعادها  

 ماهي احللول املناسبة للمشكلة؟

؟مزايا وعيوب كل بديلماهي   

 ماهي معايري وإعتبارات املفاضلة؟

؟كيف أعلن عن القرار؟ ماهي الوسائل املساعدة يف ذلك  

 ماهي ردود األفعال املعنيني بالقرار؟ ومامدى سالمته؟
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وما  اب على بعض التساؤالت اليت تتعلق بالقوى أو املتغريات اليت أظهريل متخذ القرار أيضا أن جيحياو كما  ا،

 1.ستقبلية هلذه القوى أو املتغرياتهي االجتاهات امل

بعد دراسة وحتليل ما سبق من معلومات وحقائق يصبح من املمكن التوصل إىل تعريف املشكلة احلقيقية       

. هاوبالتايل ميكن أن حيدد اإلطار الذي يتم من خالله حل هاوالتعرف على العوامل الرئيسية اليت أدت إىل ظهور 

  2:نبغي االهتمام بعند التعريف باملشكلة ي

 .الفرتة الزمنية املستقبلية للقرار -

 .أثر القرار على الوظائف والنواحي األخرى -

 .عدد االعتبارات النوعية اليت تدخل يف القرار -

 .مدى التكرار املنتظم للقرار -

املعلومات هذه العوامل جترب القائد اإلداري على اختاذ القرار من وجهة نظر املؤسسة ككل ومن الضروري معرفة 

  .نطوي عليها القراري ذيحىت يتسىن له تقدير املخاطر ال الناقصة

 :مرحلة خلق الحلول البديلة - ب

بعد االنتهاء من إجراءات تشخيص وحتليل املشكلة تأيت مرحلة البحث عن احللول أو القرارات البديلة وترتكز     

حتديد املزايا والعيوب املرتبطة بكل بديل، كما يقوم هذه املرحلة أساسا على مجع معلومات أكثر وحتليلها وكذلك 

 3.قصد التعرف على النتائج املتوقعةباليت يقيمها جهاز اختاذ القرار  متخذ القرار بسلسلة من االفرتاضات والتنبؤات

                                                             
  .247- 245، ص ص 2007 ،3ط، دار املسرية، األردن،نظرية المنظمةخليل حممد حسن الشماع،  1

لة اجلزائرية للعوملة والسياسات اإلقتصادية، العدد7، اجلزائر، ص174   2 بلحاج فتيحة، األسس النظرية والعملية في عملية إتخاذ القرار، ا
  .48بالعجوز حسني، مرجع سابق، ص  3
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داع بصعب فهي عملية تتطلب قدرا من اإلالبدائل اجليدة وخاصة املثلى يعد أمرا  لكن يف الغالب حتديد    

استعمال التفكري اجلماعي من بني العوامل املساعدة على تفعيل عملية اختاذ القرار  ، كما يعدوالتفكري واملناقشة

ة   .خاصة إذا تعلق األمر بعدة بدائل متنوعة ويف نفس الوقت متشا

ا واكتشاف ومتييزه يقصد باإلبداع يف هذه احلالة قدرة متخذ القرار على اكتشاف طرق جديدة لصنع البدائل    

عي فيقصد به إشراك اكرب عدد ممكن من األطراف ذات العالقة مانتائج، أما التفكري اجلا من ما تنطوي عليه

  .بالقرار خصوصا وأن هذا األمر سيلقى القبول العام يف األخري بالنسبة للقرار املشرتك

 :مرحلة تقييم البدائل -ج

ل حل من مزايا وما يتصف به من عيوب أو خماطر، يف هذه احلالة تقوم هذه العملية على حتديد ما يتمتع به ك    

ال ينبغي أن حتسب العيوب واملزايا بعددها، كما جيب مراعاة التكاليف املرتبطة بكل بديل وتشمل التكاليف 

  .جلهدكلفة املالية تكلفة الوقت واتغري املباشرة على املدى القصري أو البعيد، كما تشمل إىل جانب الو املباشرة 

املطلوب لبدء  كما جيب أن تأخذ بعني االعتبار البعد الزمين املرتبط بكل بديل، ويشمل هذا كال من الوقت     

وقت احلصول على النتائج املتوقعة وكذا درجة تقبل البديل ممن سيتأثرون به ويتعلق هذا برد  اتنفيذ البديل وكذ

  .أو سيتأثرون بنتائجه الفعل املتوقع من األفراد الذين سيقومون بتطبيقه

  

 :مرحلة االختيار بين البدائل -د

يكون يف موقف  متخذ القراربعد القيام بتعريف املشكلة وحتليلها وحتديد البدائل وتقييم لكل بديل، فإن 

يسمح له مبحاولة حتديد احلل األفضل، ولكي يتمكن من ذلك سوف يعتمد على معايري أساسية أمهها معيار 

اخلطر فال بد من مقارنة أخطار كل بديل باملكاسب املتوقعة منه والوفرة يف اجلهد وهو مقارنة النتائج املتوقعة 

نتائج اجليدة كبرية كلما كان البديل املختار أفضل، وكذا قيود باجلهد املبذول يف حتقيقها فكلما كان قليال وال
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الواجب أخذها باحلسبان  األمور بإمكانية تطبيق احللول ومراعاة قدرات املؤسسة ومن بني أهم  املتعلقةاملتاحة 

املوارد البشرية الالزمة  أينسيقوم بالتنفيذ القرار، ومن مث ال ميكن اختيار بديل  اليتكأولوية هي املوارد البشرية 

  .لتنفيذه غري متوفرة يف املكان املناسب

  1:باإلضافة إىل هذا هناك جمموعة من الوسائل تساعد متخذ القرار على اختيار البديل األفضل وهي

أن تتم عملية املفاضلة بني البدائل املتاحة واختيار البديل األفضل وفقا ملعايري واعتبارات موضوعية وهذا  -

 .يرتك االعتبارات الشخصية تتحكم يف سلوكه عند اختيار البديلأن ال ب من متخذ القرار عدم االندفاع و يتطل

 .االستعانة واالسرتشاد بآراء املستشرين واملتخصصني من داخل املؤسسة وخارجها -

 .ترتيب وتبويب البدائل املقرتحة للحل اليت هي حتت تصرف متخذ القرار -

 .ار والتأكد من مزاياه وعيوبهبل املطروحة لالختبديل من البدائ إخضاع كل -

 .استعانة متخذ القرار ببعض األساليب واألدوات الرياضية احلديثة الختيار البديل األفضل -

 :تنفيذ القرار -ه

من اجل التأكد من  هذه األخرية تابعةمتقوم على تعرب هذه املرحلة ما قبل األخرية لعملية اختاذ القرار 

عملية حبيث ، حيث يقوم متخذ القرار بإعطاء أوامر تنفيذ ما توصل إليه رفقة الفريق اإلداري اوسالمته اصحته

التنفيذ تكون مجاعية، حيث تسند إىل كل قسم من أقسام املؤسسة مهمة تنفيذ جزء من أجزاء القرار وحتسسيهم 

  .مبسؤولية العمل اجلماعي وأن النتائج احملققة هي يف صاحل اجلميع

 :القرارتقييم  -و

آخر خطوة يف عملية اختاذ القرار هي تقييم القرار هذا يعين مجع معلومات عن كيفية أو فعالية القرار سوءا  

  .كانت تأخذ الصيغة الكمية أو النوعية وذلك لتحديد مدى جناح أو فشل القرار

                                                             
.175، مرجع سابق، صبلحاج فتيحة  1  
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  خالصة

تكشف عن القوى و العوامل  نستنتج مما سبق أن عملية إختاذ القرار تعرب عن سلوك وموقف متخذ القرار، كما

الداخلية واخلارجية الضاغطة على متخذي القرار، األمر الذي يسهل عملية الرقابة على هذه القرارات والتحكم 

فيها والتعامل مع هذه املواقف، كما أن عملية إختاذ القرار وسيلة إلختيار وقياس مدى قدرة متخذي القرار يف 

 .ية املطلوب حتقيقها وإجنازها، بأسلوب علمي و عمليالقيام بالوظائف واملهام اإلدار 
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ا من أهم وأصعب احل لتسيرييةالعملية اتتجلى أمهية  ات على ؤسسالت اليت تواجه املورد البشري واملايف كو

املناسب ذها بالشكل بإختاذ القرارات أو عدم إختاأساس حل املشكالت املتعلقة  تحد سواء، لذا فقد إعترب 

نه أن خيلق تكريسا لإلخفاف والتنصل من أداء املهام واألنشطة املطلوبة لتحقيق األهداف أوالصحيح من ش

تها سبل االستقرار واالستمرار ة للمشكالت وعدم إمكانية مواصلؤسساملبتغي إجنازها، فضال على تعرض امل

ا العو ال   .ملةسيما يف إطار املنافسة احملرتمة والظروف اليت أفرز

ا تر األداء السليم ملختلف املدراء  يعترب التسيري أساس م اإلدارية، إذا أ العمليات  بطويف خمتلف مستويا

يرتبط ارتباط عضويا بأمهية ها نجاحبشكل متكامل ف .، الرقابة والتوجيهاملختلفة كالتخطيط، التنظيم التسيريية 

إختاذ القرار  رية والتنظيمية املطلوبة، منذ أنملهام واألنشطة اإلداالقرارات اليت ينبغي أن يتمك إختاذه لسري خمتلف ا

  .يرتبط جبميع العمليات اإلدارية يف املؤسسة

االت واألنشطة اإلدارية إذ أنه يسهم بشكل التسيري لقد حظى مفهوم  بأمهية استثنائية يف خمتلف ا

قبل وعملية سيما وأن القرار يرتبط باملستوفعالية الاإلدارية بكفاءة أساسي يف متكني املؤسسة من مواصلة أنشتطها 

يعتمد بصورة أساسية على قدرة اإلدارة يف الستقصاء البيانات ومن مث جتمعها وحتليلها اإلستشراف املستقبلي 

بصورة معلومات مث يصار لرتاكمها خلق املعرفة من خالهلا ولذا فإن قدرة الدير يف إختاذ القرار الناجح يعتمد على 

  .بل استخدامها للمعارف املتاحة وبصورة حكيمةس

ويف اخلتام أرجو أن يليب هذا العمل العلمي املتواضع بعضا من حاجات طالب العلوم اإلقتصادية،        

م وحبوثهم املستقبلية حول تسيري املؤسسة، وأن يفتح أمامهم   .جديدة من البحث آفاقالإلستفادة منه يف دراسا
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