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اإلدارج الٔ هذخل عام  

ّٙخ ٌزٕظ١ُ اٌغٙٛد اٌغّبع١خ, ِٚٓ ٕ٘ب وبٔذ ؽبعخ االٔعابْ ٌاادازح ِٚآ ٕ٘اب ا٠ماب االدازح ٚظ١ٍخ ِ

اـجؾذ االدازح ذاد ا١ّ٘خ ثبٌؽخ ثبٌٕعجخ ٌٍفسد ٌٍٚغّبعخ عٕد ظع١ٙب ٌعد ؽبعبرٙب ٚرؾم١ك ؼب٠برٙب, ـبإلدازح 

وّاب رؾزبعٙاب رمَٛ ثدٚز اٌعٕفس اٌّعبْٚ اٌارٞ ٠زؽٍؽاً ـاٟ ع١ّاج اٚعاٗ إٌؽابن االٔعابٟٔ ٠ٚؾزبعٙاب اٌفاسد 

إٌّؽأح. اٌفسد ٠ؾزبعٙب ٌزع١١س اِٛزٖ ٚاِٛز اظسرٗ, ٚرؾزبعٙب إٌّؽأح ٌزع١١س اِٛز٘ب االٔزبع١خ ٚاٌزعا٠ٛم١خ 

ِآ ؼااساا ٚأزابط ٚر ااص٠ٓ ٚر٠ّٛاً ... ٚال رزٛلااؿ ؽبعاخ إٌّؽااأح لٌاٝ االدازح عٍااٝ ؼاىً ٍِى١ااخ اٚ نج١عااخ 

ٛاا أوبٔذ رٍه إٌّؽأح ـؽ١سح اَ وج١سح رغبز٠خ اَ إٌّؽأح اٚ ؽغّٙب. ألْ االدازح ع١ٍّخ عٛ٘س٠خ ٌٍّٕؽأح ظ

ـٕبع١خ اَ شزاع١خ ٚظٛاا أوبٔذ ِٕؽأح خدِبد, اَ ؼسوخ اَ ِؽسٚعبً ـسد٠بً, ٔبد٠بً اَ ِدزظخ اَ ِصزعخ اَ 

عّع١خ خ١س٠خ اٚ رعب١ٔٚخ, ـبإلدازح رطجك عٍٝ ع١ّاج اٚعاٗ إٌؽابن االٔعابٟٔ, ـؾعآ اإلدازح ٚوفبارٙاب ِآ 

ٟ رّزبش ثٙب اٌّغزّعبد اٌّزمدِخ ـٕبع١بً عٍٝ اٌّغزّعبد إٌب١ِخ ـٟٙ اؽدٜ اٌضسٚاد اٌ فبئؿ اٌّّٙخ اٌز

ؼ١س اٌٍّّٛظخ ٌىً ِغزّج ِٓ اٌّغزّعبد ؽ١اش اـاجؾذ االدازح اٌىفاتح رعزجاس عٕفاساً ٘بِابً ِآ عٕبـاس 

ّاب االٔزبط, عٕفسا ِٕؽطب ٚؽبـصا وّب ٠مٛي ِبزغ ٚظاب٠ّْٛ ّٚ٘اب ِآ عٍّابا االدازح اٌجابزش٠ٓ ـاٟ وزبثٙ

)إٌّظّبد( ؽ١ش اـجؼ ٠ّىٓ إٌظس لٌٝ عٕبـس االٔزبط عٍٝ أٙب خّعخ عٕبـس أزثعخ ِٕٙب ِبد٠اخ ٚ٘اٟ 

( اٌّجبٟٔ ٚاالٔؽبااد أِاب اٌ ابِط ـعٕفاس ؼ١اس 4( اٌّىبئٓ ٚ اٌّعداد )3( اٌّٛاد )2( اٌمٜٛ اٌجؽس٠خ )1)

أٙاب لاسٚز٠خ ِّٚٙاخ ألٔٙاب  ِبدٞ ٚؼ١س ٍِّٛض  ٚ٘ٛ االدازح. ِٚج اْ االدازح ال ردخً ثفٛزح ِبد٠اخ اال

رعًّ عٍٝ رفبعً اٌعٕبـس اٌّبد٠خ االخسٜ ١ٌٕازظ عٕٙاب ِاب ٘اٛ ِطٍاٛة أزبعاٗ ِآ ظاٍج ٚخادِبد ثألاً ِاب 

 ٠ّىٓ ِٓ اٌغٙد ٚاٌزىب١ٌؿ اٞ ثىفب٠خ أزبع١خ عب١ٌخ.

 

 ا. رعس٠ؿ اإلدازح ٚاٌّد٠س

ـ١ماااٛي االدازح ٘اااٟ  ٠عسـٙاااب ـس٠ااادز٠ه راااب٠ٍٛز اثاااٛ االدازح اٌع١ٍّاااخ ِٚتظاااط اٌّدزظاااخ اٌى ظااا١ى١خ

))اٌّعسـااخ اٌدل١مااخ ٌّااب رس٠ااد ِاآ اٌسعاابي اْ ٠عٍّااٖٛ صااُ اٌزأوااد ِاآ أٙااُ ٠مِٛااْٛ ثعٍّااٗ ثأؽعاآ نس٠مااخ 

. اِب ٕ٘سٞ ـب٠ٛي اٌرٞ ٠عزجس ثؾك االة اٌؾم١مٟ ٌ دازح اٌؾد٠ضخ (Frederick,1903,p:21)ٚازخفٙب(( 

ٚاْ رإظُ ٚاْ رفادز االٚاِاس ٚاْ رٕعاك ٚاْ  ـ١عسـٙب لبئ  ))اْ رمَٛ ثبإلدازح ِعٕابٖ اْ رزٕجاأ ٚاْ ر طاه

اِب وٛٔزص ٚاٚد١ًٔٚ ـماد عسـاب االدازح ثبٔٙاب) ))ٚة١فاخ رٕف١ار اٌّّٙابد عآ  (Henri,1949,p6)رسالت((. 

 ((Koontz & Donnell,1968نس٠ك االخس٠ٓ ِٚعُٙ((. 

أغابش ِعازٜٛ  ) ـاسد ـاٟ إٌّظّاخ ٠ىاْٛ ِعاتٚالً عآ اداا األخاس٠ٓ, ٠ٚعابعد إٌّظّاخ ـاٟاها الوذٗز ُوْ

ِسرفج ِٓ األداا. اٚ ٘ٛ ٠ طه ٠ٕٚظُ ٠ٚفٕج ٠ٚز ر اٌمسازاد , ٠ٚمٛد ٠ٚسالت اٌّٛازد اٌّبد٠اخ ٚاٌجؽاس٠خ 

 ٚاٌّع٠ٕٛخ .

  

 



 

 

 

 ة. ِداخً دزاظخ االدازح

. اُوَ٘ اإلدارج   1   

رجسش ا١ّ٘ٗ اإلدازح ـٟ وٛٔٙب ِّٙٗ لسٚز٠خ ٌىً عّاً ٘بئاً ٚ٘ابدؾ ؽ١اش اٌؾبعاٗ اٌاٝ رٕظا١ُ      

لبد إٌبعّخ ِٓ ل١بَ االـاساد اٌعاب١ٍِٓ ثبٌّٙابَ إٌّبناخ ثٙاُ ـٙاٟ ثارٌه لاسٚز٠خ ٌزؾم١اك اٌزعابْٚ ثا١ٓ اٌع 

 االـساد ٚرٕع١ك عٙٛدُ٘  اٌّجرٌٚخ ٌٍؾفٛي عٍٝ اوفأ إٌزبئظ ـٟ اٌعًّ.

ٚراإعىط ا٠ماابً ا١ّ٘ااخ االدازح عٍااٝ إٌّظّااخ ـااٟ وٛٔٙااب اٌٛظاا١ٍخ اٌزااٟ رعااز دِٙب إٌّظّااخ  ٌزؾم١ااك 

ظاازّساز ٔغبؽٙااب ٚرطٛز٘ااب اذ اْ وفااباح ٚـبع١ٍااٗ إٌّظّااخ رماابض ثّاادٜ ٔغاابػ اإلدازح ـ١ٙااب ـااٟ ا٘ااداـٙب  ٚال

رؾم١ك ا٘داـٙب ـبإلدازح اٌفعبٌاخ ـاٟ إٌّظّاخ رعابعد عٍاٝ االظازعداد ٌّٛاعٙاخ اٌظاسٚؾ اٌّعازمج١ٍخ اٌّ زٍفاخ  

ط عٍاٝ إٌّظّاٗ ٚورٌه ـٟ رٕع١ك عٙٛد اـساد٘ب ٚا٠غبد االؼ بؾ إٌّبظاج١ٓ ٚراٛع١ُٙٙ, ٚ٘ارا وٍاٗ ٠إعى

 ٠ٚتدٞ اٌٝ    ٔغبؽٙب .

                                                                                            

وّب اْ اإلدازح ِّٙٗ ٌىٛٔٙب رعبعد ـٟ دـج ع١ٍّٗ اٌز١ّٕخ اٌٝ االِبَ ِٚٛاوجٗ اٌزطٛزاد اٌؾبـٍخ ـاٟ 

ٌخ ـٟ اٌدٌٚخ رؾسن عّاً إٌّظّابد ـاٟ اٌّغزّاج الظازؽ ي اٌّاٛازد ِ زٍؿ اٌّغبالد ذٌه اْ اإلدازح اٌفعب

اٌجؽس٠خ ٚاٌّبد٠خ اظزؽ ال اـمً وّب اْ رمدَ اٌّغزّعبد ال رمبض ثّب رّزٍىٗ ِٓ ِٛازد ٚأّاب ثفبع١ٍاٗ ادازح 

اد ٘رٖ اٌّٛازد ثّب ٠ىفً رؾم١ك اال٘داؾ االلزفبد٠خ ٚاالعزّبع١خ  ٚاٌع١بظ١خ ٌٍّغزّاج ـابإلدازح ِّٙاٗ ٌ ـاس

ٌٍّٕٚظّاابد ٌٍّٚغزّااج ٌٍٚز١ّٕااخ ٚوض١ااسا ِااب ٔغااد ثاابْ ر ٍااؿ إٌّظّاابد ٠عااٛد ثبٌدزعااخ االٌٚااٝ اٌااٝ ر ٍااؿ 

اٌمبئ١ّٓ ثبٌعًّ االدازٞ ثّب ٠تدٞ اٌٝ اٌمفٛز ـٟ اٌعًّ ٚاٌزجابنت ـاٟ أغابش لا١بج اٌغٙاٛد ٚلاد شاد ِآ 

ـعٛثخ ـٟ ادازرٙب ـٟ رؾم١ك ا١ّ٘خ اإلدازح اٌزعمد اٌرٞ ر١ّصد ثٗ االعّبي عجس اٌصِٓ ِٚب رسرت ع١ٍٗ ِٓ 

ِجاد  اٌز فااؿ ٚاالرغاابٖ ٔؾااٛ ش٠اابدح ؽغااُ إٌّظّاابد ٚراادخً اٌؾىِٛاابد ـااٟ ا١ٌّااداْ االلزفاابدٞ ٚٚعااد 

اٌىض١ااس ِاآ أااٛاج اٌسلبثااٗ عٍااٝ اٚعااٗ األٔؽااطخ اٌّ زٍفااخ ّٚٔااٛ إٌمبثاابد اٌعّب١ٌااخ ـاابٌزؽ١ساد اٌؾبـااٍخ عجااس 

اٌزٕظا١ُ ٚؽغّاٗ ٚعٍاٝ اظاب١ٌت اإلدازح وّاب ادد اٌصِٓ اصسد عٍٝ اٌعًّ االدازٞ ٚادد اٌٝ رؽ١١اس نج١عاخ 

اٌٝ ثسٚش اٌؾبعٗ اٌاٝ االظازعبٔخ ثابإلدازح ـاٟ رٕظا١ُ اٌعّاً ـاٟ لاٛا اٌّزؽ١اساد اٌعاس٠عخ ٚاٌّزعاددح اٌزاٟ 

 رٛاعٗ إٌّظّخ  .                                                                          

  

. ُل اإلدارج علن ام في ؟0  

ْ االدازح عٍُ ِٓ اٌعٍَٛ االعزّبع١خ اٌزطج١م١اخ ٠ٚزفاك ِعظاُ وزابة اٌعٍاَٛ االعزّبع١اخ عٍاٝ أٙاب ٌاُ ا

رجٍػ ِٓ اٌدلخ ٚاٌمادزح عٍاٝ اٌزٕجات ِاب ثٍؽزاٗ اٌؾابي ـاٟ اٌعٍاَٛ اٌطج١ع١اخ. ٌارا ١ّ٠اً ثعاك ِآ وزابة االدازح 

اٌؽ فاا١خ. ٚاعزجبزٔااب  ٚخفٛـااب اٌّّبزظاا١ٓ ِاإُٙ اٌااٝ اعزجبز٘ااب ـٕاابً ٠عزّااد ثؽااىً اظبظااٟ عٍااٝ اٌّٛ٘جااخ

ٌادازح عٍُ ٠عٕٟ اْ ٕ٘ب ومٛاعد ٚأظط ٚٔظس٠بد ع١ٍّخ رؾىُ اٌعًّ االدازٞ ٚرع١سٖ, ٚاْ رطج١مٙب ٠اتدٞ 

اٌٝ ٔزبئظ ِؾددح ٠ّىٓ اٌزٕجت ثٙب اٌٝ ؽد ِب. ٚ٘رٖ اٌمٛاعد ٚإٌظس٠ابد ٠ّىآ رعٍّٙاب ٚدزاظازٙب ـاٟ اٌى١ٍابد 

إٌّؽاا د ثؽااىً ٠ااتدٞ اٌااٝ رؾم١ااك ا٘ااداؾ ٘اارٖ ٚاٌغبِعاابد ِٚاآ صااُ ٠ّىاآ رطج١مٙااب عٍااٝ اٌّتظعاابد ٚ



 

 

 

اٌّتظعبد عٍٝ اظبض ِٓ اٌىفب٠خ ٚاٌفعب١ٌخ. اذا اعزجسٔب٘اب وارٌه ٠جماٝ اٌعاتاي اٌّطاسٚػ ٘اٛ) ٘اً واً ِآ 

 دزض ٚرعٍُ إٌظس٠بد ٚاألظط االداز٠خ ٠عزط١ج اْ ٠طجمٙب ثٕفط اٌّعزٜٛ ِٓ اٌفعب١ٌخ ؟

ٌّزؽ١اسح رؾزابط اٌاٝ ِٙابزح ٚخجاسح ِٚسٚٔاخ ـااٟ ٚاٌغاٛاة ٘اٛ اْ نج١عاخ اٌع١ٍّاخ االداز٠اخ اٌّعمادح ٚا

اٌزطج١ااك,  ـاابإلدازٞ ٠عزّااد عٍااٝ ِٙبزارااٗ ٚاثداعااٗ ٚلدزرااٗ عٍااٝ اٌزعبِااً ِااج اٌعٕفااس اٌجؽااسٞ ـااٟ رطج١ااك 

ِجبد  االدازح ٚٔظس٠برٙب, وّب اْ ٔغبؽٗ ٠عزّد عٍٝ ِٙبزرٗ ـٟ اٌزطج١اك ٚعٍاٝ ِساعابح اٌظاسٚؾ اٌٛالع١اخ 

 اٌّزؽ١سح.

االدازح عٍُ ٚـٓ ِعبً ٚاْ اٌغّج ث١ٓ اٌّعسـخ اٌع١ٍّخ ٚاٌّٛ٘جخ اٌؽ ف١خ ِآ  ٌرا ـإٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛي اْ

االِٛز االظبظ١خ ـٟ رط٠ٛس وفبااد االداز١٠ٓ ٚش٠بدح ـعاب١ٌزُٙ, ـبٌٕغابػ االدازٞ ٠عزّاد عٍاٝ دزاظاخ ٚـٙاُ 

 االظط ٚإٌظس٠بد اٌع١ٍّخ االداز٠خ ِٓ ٔبؽ١خ ٚاٌفٓ ـٟ رطج١مٙب ٚرط٠ٛس٘ب ِٓ ٔبؽ١خ اخسٜ .

 

                                                   ط. اٌزؾد٠بد اٌزٟ رٛاعٗ االدازح اٌّعبـسح

ظاازٛاعٗ اإلدازح ٚاٌّااد٠س٠ٓ رؾااد٠بد وض١ااسح ـااٟ اٌّعاازمجً, ٚرفااسق ٘اارٖ اٌزؾااد٠بد  صبز٘ااب عٍااٝ  

ٚةاابئؿ اإلدازح ٚلاادزاد ِٚٙاابزاد اٌّااد٠س٠ٓ, ٠ّٚىاآ اٌمااٛي ثااأْ ٕ٘اابن رؽ١ااساد وج١ااسح ـااٟ اٌظااسٚؾ 

ٚلبج ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثبإلدازح ِزٛلعخ, ٚثعمٙب لد ثدأد رٙت ز٠بػ عبـفزٗ ثبٌفعً, ِّب ظ١تدٞ لٌٝ ٚاأل

رؽ١ااس ـااٟ ِ ِااؼ اٌج١ئااخ اإلداز٠ااخ ٚرؽ١ااس ـااٟ ِّبزظاابرٙب, ٚعٍااٝ ِاآ ٠س٠ااد االظاازّساز ٚاٌزعااب٠ػ ِااج ٘اارٖ 

عٍاٝ أ٘اُ اٌزؾاد٠بد  اٌزؾد٠بد ٚاٌزؽ١ساد اٌمبدِخ أْ ١ٙ٠ئ ٔفعٗ ِٕٚظّزٗ ٌّضً ٘ارٖ اٌزؾاد٠بد, ٚأْ ٠زعاسؾ

اٌّعاازمج١ٍخ اٌزااٟ رٛاعااٗ اإلدازح ٚاٌّااد٠س٠ٓ, ٠ٚىااْٛ ٌد٠ااٗ اٌّسٚٔااخ اٌىبـ١ااخ إلعااساا اٌزؽ١١ااساد اٌّطٍٛثااخ, 

 ٌّٛاعٙخ ٘رٖ اٌزؾد٠بد ١ٌٚىْٛ عٍٝ ِعزٜٛ إٌّبـعخ اٌؽسظخ اٌمبدِخ ٚاٌزٟ رصداد ؼساظزٙب ٠ِٛبً ثعد ٠َٛ.  

 

 ج هٌِا ها ٗلٖ:تْاخَ اإلدارج الوعاصزج للوٌظوح تحذٗاخ هتعذد

 (The Globalization of Business)اٌعٌّٛخ   .1

لْ ِٓ أُ٘ اٌزؾد٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّد٠س٠ٓ ا١ٌَٛ ٘ٛ رطٛز ؽغُ إٌّؽا د اٌّزعاددح  اٌغٕعا١بد, ِٚآ 

اٌفعٛثخ ثإِىبْ أٞ ِٕؽأح أْ رزغبً٘ إٌّبـعخ اٌد١ٌٚخ ـٟ ٘را اٌّغبي خفٛـابً ِاج االرغابٖ اٌّزصا٠اد ٔؾاٛ 

األظاٛاق, ٚلاد رٕابِٝ ؽغاُ إٌّؽا د اٌد١ٌٚاخ ٚرٛظاعذ أؽاطزٙب عؽساـ١ابً داخاً اٌجٍاد اٌ ف فخ ٚرؾس٠اس 

 اٌٛاؽد ٚد١ٌٚبً ِّب رسن أصسٖ عٍٝ دزعخ إٌّبـعخ اٌزٟ رٛاعٙٙب إٌّؽأح ِؾ١ٍبً ٚال١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚبً.

 (Quality and Productivity)اٌغٛدح ٚاإلٔزبع١خ  .2

ح رؾااد٠بً ٌٍّااد٠س٠ٓ, ٚاإلٔزبع١ااخ األعٍااٝ ٘ااٟ رؽااىً لااسٚزح زـااج ِعاازٜٛ اإلٔزبع١ااخ ٚرؾعاا١ٓ  اٌغااٛد

أظبض اٌز١ّٕخ االلزفبد٠خ ٚاالعزّبع١خ, ٚرتصس ـٟ ِعزٜٛ اإلٔزبع١خ عٛاًِ داخً إٌّؽأح ٚخبزعٙاب. ٚالثاد 

ٌٍّد٠س٠ٓ ِٓ ار بذ اٌمسازاد إٌّبظجخ ثؽأٔٙب ٚاٌزٟ رزّضً ثزف١ُّ اٌعًّ ٚرمد٠ُ اٌؾاٛاـص إٌّبظاجخ ٚرطا٠ٛس 

 ٚرمد٠ُ إٌّزغبد اٌّطٍٛثخ ـٟ اٌعٛق ِٓ ؽ١ش اٌىُ ٚإٌٛج. اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّعز دِخ



 

 

 

 (Ethics & Social Responsibilities)اخ ل١بد اٌعًّ ٚاٌّعت١ٌٚخ االعزّبع١خ  .3

ٌمد رصا٠دد أ١ّ٘خ ادازح إٌّؽأح ـٟ اٌّغزّج ٚرصا٠دد رٛلعبد اٌّغزّج ِٓ ِٕؽ د األعّابي. ٠ٚسواص 

ّااً ٌٍّٕؽااأح ـااٟ رعبٍِٙااب ِااج اٌعااب١ٍِٓ ٚاٌّعاازٍٙى١ٓ ٚش٠اابدح اٌااسأٞ اٌعاابَ ا١ٌااَٛ عٍااٝ ِعاازٜٛ اخ ل١اابد اٌع

اٌّعت١ٌٚخ االعزّبع١خ ٌٙب ِٓ ؽ١ش رٛـ١س إٌّزغبد ٚاٌ دِبد ثزىٍفخ الزفابد٠خ ِٕبظاجخ, ِٚعابّ٘خ إٌّؽاأح 

 ـٟ رط٠ٛس ٚر١ّٕخ اٌّغزّعبد اٌزٟ رعًّ ثٙب.

 (Workforce Diversity)اٌزٕٛج ـٟ لٛح اٌعًّ  .4

مبً اْ ٕ٘بن اشد٠بد ـٟ رٕٛج اٌمٛح اٌعبٍِخ. ـمد اشدادد اٌؾبعخ ٌز فؿ ِٚٓ اٌزؾد٠بد اٌّعبـسح ا٠

اٌّٛازد اٌجؽس٠خ ثزعم١د اٌع١ٍّبد اإلٔزبع١خ ٚرساثطٙب, ٚاشدادد ٔعجخ اٌعّبٌخ اٌٛاـدح ظٛاا ال١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚبً وّب 

اِااً اْ رّضااً اشدادد ٔعااجخ اٌزؾاابق إٌعاابا ثبٌعّااً ٚاشداد اٌعّااس اٌّزٛلااج ٌٍفااسد اٌعبِااً. ِاآ ؼااأْ ٘اارٖ اٌعٛ

 رؾد٠بً ٌادازح  ٌٍزعبًِ ِج اٌفئبد اٌّ زٍفخ ِٓ ؽ١ش اِىب١ٔبرٙب ٚنّٛؽبرٙب ٚنسق رؾف١ص٘ب ٚادائٙب.

 (Change)اٌزؽ١١س  .5

٠ٛاعٗ اٌّد٠سْٚ رؽ١ساد ِزعبزعخ ـاٟ عٕبـاس اٌج١ئاخ اٌّ زٍفاخ ظاٛاا االلزفابد٠خ اٚ االعزّبع١اخ اٚ 

ٓ اٌعٕبـس. ٚث١ّٕب وبْ اٌزؽ١١س ثبألِط ؽبٌاخ اظازضٕبئ١خ عٍاٝ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٚ اٌعىب١ٔخ اٚ اٌضمبـ١خ اٚ ؼ١س٘ب ِ

ادازح إٌّؽأح اْ رٛاعٙٙب اؽ١بٔبً, ـإْ اٌزؽ١١س ا١ٌَٛ ٘ٛ ؽبٌخ نج١ع١خ ٚعٍٝ اٌّاد٠س٠ٓ رعٍاُ و١ف١اخ اٌزى١اؿ ِاج 

 ٘رٖ اٌزؽ١ساد اٌّزعبزعخ ٚاالظزغبثخ ٌٙب. 

 (Empowerment)ش٠بدح ـ ؽ١بد اٌعب١ٍِٓ )اٌزّى١ٓ(  .6

اْ رعاابعد اٌعااب١ٍِٓ ـ١ٙااب عٍااٝ رطاا٠ٛس لاادزارُٙ ِٚؽاابزوزُٙ ـااٟ ار اابذ اٌمااسازاد ـااٟ  عٍااٝ إٌّؽااأح

إٌّؽااأح, ٚ٘اارا ٠زطٍاات ِاآ اإلدازح اعطاابا اٌّعٍِٛاابد ٚرٛظاا١ج ـاا ؽ١خ اٌسلبثااخ ٌٍعااب١ٍِٓ ٌٍم١اابَ ثبألعّاابي 

ـٟ ار بذ اٌّ زٍفخ, ٕٚ٘بٌه عدح ٚظبئً رٍغأ ل١ٌٙب إٌّؽأح ٌص٠بدح ِدٜ اٌف ؽ١بد ِٓ ؽ١ش ش٠بدح اٌّؽبزوخ 

اٌمساز ٚرى٠ٛٓ ـسق اٌعًّ اٌّ زٍفخ ٌ ظزفبدح اٌمفٜٛ ِٓ لِىبٔبد اٌّٛازد اٌجؽس٠خ اٌّ زٍفخ ٌؾً اٌّؽابوً 

 اٌّ زٍفخ اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رٛاعٗ إٌّؽأح ـٟ ث١ئخ رزعُ ثبٌد٠ٕب١ِى١خ ٚاٌزؽ١١س ٚعدَ اٌزأود. 

ٌّؾ١طخ ثٙب ٠ٚتصس ـ١ٙب, ٌرٌه ـىّب ٘ٛ ِعسٚؾ أْ اإلدازح ٟ٘ ٔظبَ ِفزٛػ ٠زأصس ثبٌج١ئخ اٌ بزع١خ ا 

ـإْ أٞ رؽ١١س ـٟ اٌج١ئخ اٌ بزع١خ الثد أْ ٠ىْٛ ٌٗ رأص١س ظٛاا ثؽىً ِجبؼاس أٚ ؼ١اس ِجبؼاس عٍاٝ إٌّظّاخ, 

ٚاٌّززجج ٌج١ئاخ اإلدازح ٚاألعّابي ٠غاد٘ب ٌاُ رزؽ١اس ٌعؽاساد اٌعإٛاد لال رؽ١اساد ثعا١طخ ٚاظازّسد ِ ِاؼ 

ؾٛة, لال إٔٔب ـاٟ أٚاخاس اٌماسْ اٌعؽاس٠ٓ ٚأٚائاً اٌماسْ اٌؾابدٞ اٌج١ئخ ـزسح ن٠ٍٛخ ِٓ اٌصِبْ دْٚ رؽ١س ٍِ

ٚاٌعؽس٠ٓ ٔؽٙد رؽ١١ساً ٔٛع١بً ٍِؾٛةبً ـٟ ِ ِؼ ث١ئخ اإلدازح ٚاألعّبي ِّب ٠ؾدٚ ثٕاب أْ ٔزعاسؾ عٍاٝ ٘ارٖ 

 .اٌزؽ١١ساد ع١داً ٚ لعساا اٌزؽ١س إٌّبظت ـٟ إٌّظّخ ٌٍزى١ؿ ِج ٘رٖ اٌزؽ١ساد 

 ط. ع لخ االدازح ثبٌعٍَٛ االخسٜ

اٞ أٗ ٠عزّد عٍٝ ِفبدز ع١ٍّخ ِزعددح ِٓ  (Interdisciplinary) اْ االدازح عٍُ ِزعدد اٌّفبدز

 اٌعٍَٛ االٔعب١ٔخ ٚاالعزّبع١خ ٚاٌعٍٛو١خ ٚاٌطج١ع١خ ٚاٌس٠بل١خ, ٚـ١ّب ٠ٍٟ ث١بْ رفف١ د ذٌه.



 

 

 

 Sociology علن االختواع  . أ

ب ٚاٌع لابد اٌزاٟ رٕؽاأ ث١ٕٙاب ثبإللابـخ اٌاٝ ٠ٙزُ عٍُ االعزّبج ثدزاظخ اٌغّبعبد ٚرى٠ٕٛٙب ٚٚةبئفٙا

دزاظخ عٕبـس اٌٙسَ اٌعىبٟٔ اٌرٞ ٠زىْٛ ِٕٗ اٌّغزّج, ٕٚ٘بن ع لخ ٚن١ادح ثا١ٓ عٍاُ االعزّابج ٚاالدازح 

ِٓ ؽ١ش اْ إٌّؽأح ال رع١ػ ـٟ ـساغ ٚأٙب رزفبعً ِج اٌّغزّج ثبعزجبزٖ عٕفساً ِّٙب ِٓ عٕبـاس ث١ئزٙاب 

ثاٗ ٚرزجابدي ِعاٗ إٌّابـج ٚرعازّد ِٕاٗ ٚظابئً اٌجمابا ٚاالظازّساز وّاب اْ زعابي اٌ بزع١خ ـزتصس ـ١ٗ ٚرزأصس 

االعّبي ٚاالداز١٠ٓ ٠معْٛ ِٓ لّٓ ا٘داـُٙ رمد٠ُ خدِخ ٔبـعخ ٌٍّغزّاج ٚرؾاسؾ إٌّؽا د عٍاٝ اٌعّاً 

عٍٝ زـج ِعزٜٛ اٌّع١ؽخ ٌٍعب١ٍِٓ ـ١ٙب ٌٍّٚزعب١ٍِٓ ِعٙب لّٓ ؼعٛز٘ب ثبٌّعت١ٌٚخ االعزّبع١خ وّب ٠عزجس 

ٌىض١سْٚ ِٓ اٌىزبة إٌّؽأح ِغزّعبً ِفاؽساً ـ١طجماْٛ ع١ٍٙاب اٌىض١اس ِآ ِجابد  عٍاُ االعزّابج ٚاظبظا١برٗ ا

الظ١ّب ـٟ ِغبي ٔظبَ اٌم١ُ اٌعبئد ـٟ اٌّغزّج اٌرٞ رعّاً ـ١اٗ إٌّؽاأح ؽ١اش رزاأصس وض١اسا ثٙارا إٌظابَ ٚـاٟ 

ِٚاادٜ رااأصس ظااٍٛوٗ وااإدازٞ ثبٔزّبئااٗ ِغاابي عّبعاابد االٔزّاابا اٌّ زٍفااخ اٌزااٟ ٠غااد اٌفااسد ٔفعااٗ ِٕز١ّاابً ا١ٌٙااب 

ٌٍغّبعبد اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب وفسد, ٚلد أعدد ـٟ ٘را اٌّغبي دزاظبد وض١سح ٠ّىٓ رف١ٕفٙب رؾاذ ِاب اـاجؼ 

٠عسؾ ثبظُ دزاظبد اٌغّبعبد اٌفؽ١سح ٚ٘ٛ ِدخً ُِٙ ِآ ِاداخً دزاظاخ االدازح ٠عزجاس إٌّؽاأح ٔظبِابً 

 لبئّب ثرارٗ.

 

  Psychology  الٌفس علن . ة

ش عٍُ اٌإفط ـاٟ ؽمابئك اٌعاٍٛن االٔعابٟٔ ـٙاٛ ٠ادزض ظاٍٛن اٌفاسد ٚاٌعٛاِاً اٌزاٟ راتصس ع١ٍاٗ ٠جؾ

ـزؾدد ظٍٛوٗ ٚرفسـبرٗ, ٚادازح االـاساد ٚة١فاخ ِّٙاخ ِآ ٚةابئؿ إٌّؽاأح ؽ١اش ال ؼٕاٝ ألٞ ِٕؽاأح عآ 

١اات اٌعٕفااس اٌجؽااسٞ ٌزؾم١ااك ا٘ااداـٙب ٚع١ٍااٗ ـ ثااد ٌااادازٞ ِاآ اْ ٠ىااْٛ ٍِّااب ثٛظاابئً اٌزؽااغ١ج ٚاٌزسؼ

ٚاٌزؾف١اص, ٚاٌزعبِاً ِاج االـااساد ٚاٌغّبعابد ؽزاٝ ٠اازّىٓ ِآ اٌؾفاٛي عٍااٝ رعابْٚ اٌّس ٚظا١ٓ ـااٟ اداا 

اعّبٌُٙ ِٚٓ ٕ٘ب وبٔذ ٌعٍُ إٌفط ا١ّ٘خ خبـخ إلدازح االعّابي ـماد اةٙاسد دزاظابد عٍاُ اٌإفط االٚعاٗ 

ّىآ ارجبعٙاب ٌزؾف١اصٖ اٌّ زٍفخ ٌعاٍٛن اٌفاسد ٚؼسائاصٖ ١ٌِٚٛاٗ ٚنجبعاٗ ٚؽبعبراٗ ٚاٌطاسق اٌّ زٍفاخ اٌزاٟ ٠

ٚخٍك زٚػ ِع٠ٕٛخ عب١ٌخ ٌد٠ٗ ٚةٙسد اٌع لخ اٌٛص١مخ ث١ٓ ادازح االعّابي ٚعٍاُ اٌإفط ثٕؽاٛا عٍاُ ٠عاسؾ 

ثبظُ عٍُ إٌفط اٌفٕبعٟ ٠ٚسوص عٍٝ و١ف١خ اٌزعبًِ ِج اٌعب١ٍِٓ ـٟ اٌّؽسٚج وّب ٔؽأ عٍُ إٌفط اٌزغبزٞ 

, ٚ٘ىارا ـابْ ادازح االعّابي رعازف١د ِآ عٍاُ اٌإفط ٠ٚدزض و١ف١خ اٌزعبِاً ثا١ٓ اٌّؽاسٚج ٚاٌّزعاب١ٍِٓ ِعاٗ

ٌزؾم١ك االؼساق اٌزب١ٌخ) ش٠بدح االٔزبع١خ ـٟ اٌّؽسٚج, ٚش٠ابدح اٌزٕعا١ك ثا١ٓ اٌفاسد ٚاٌٛة١فاخ اٌزاٟ ٠ؽاؽٍٙب 

عٓ نس٠ك ٚلج اٌسعً إٌّبظت ـاٟ اٌّىابْ اٌارٞ ٠ٕبظات ِت٘ راٗ ٚلدزاراٗ صاُ ِعابعدح اٌّٛةاؿ اٌغد٠اد 

ش٠بدح اظزمساز اٌّٛةف١ٓ ٚاٌعب١ٍِٓ اٞ ِب ٠عسؾ ثز ف١ك ِعادي دٚزاْ اال٠ادٞ عٍٝ اٌزألٍُ ِج عٛ اٌعًّ ٚ

 اٌعبٍِخ.

 

 



 

 

 

 Natural Sciences ّالزٗاض٘ح  ج. العلْم الطث٘ع٘ح

اٌّمفااٛد ثاابٌعٍَٛ اٌطج١ع١ااخ ٚاٌس٠بلاا١خ عٍااُ اٌف١ص٠اابا ٚاٌى١ّ١اابا ٚاالؽ١اابا ٚعٍااُ اٌفٍااه ٚاالؽفاابا 

 عّبي ٚاٌعٍَٛ اٌطج١ع١اخ ٔؽاٛا عٍاُ ٠عاّٝ ثؾاٛس اٌع١ٍّابدٚاٌس٠بل١بد ِٚٓ ِظب٘س اٌع لخ ث١ٓ ادازح اال

Operations Research   عٍُ ز٠بلٟ ـ١ص٠بئٟ ٔؽأ اثبْ اٌؾسة اٌعب١ٌّاخ اٌضب١ٔاخ عٍاٝ أ٠ادٞ عٍّابا ٛ٘ٚ

اٌغ١ػ االِس٠ىٟ ٚاظزفبدد ادازح االعّبي وض١سا ِٓ رطج١مبراٗ وّاب اْ اٌّعات١ٌٚٓ ـاٟ اٌّؽابز٠ج ٠عازعٍّْٛ 

ؽزّبالد ٚاٌّعبدالد ٚإٌّابذط اٌس٠بلا١خ ٌٍزٛـاً اٌاٝ اٌماسازاد اٌىض١اسح اٌزاٟ عٍُ االؽفبا ٚٔظس٠بد اال

 ثعجت ٔمؿ اٌّعٍِٛبد اٌ شِخ ٌُٙ.  Uncertainty ع١ٍُٙ ار بذ٘ب ـٟ ةً ةسٚؾ رزعُ ثعدَ اٌزأود

    Law د. علن الماًْى

بد ِآ أعاً عٍُ اٌمبْٔٛ ِغّٛعخ ِٓ اٌمٛاعد ٚاالظط اٌزٟ رٕظُ ع لبد االـساد ٚع لابد اٌغّبعا

رؾم١ك رٕبظك اعزّبعٟ ٌمّبْ ثمابا اٌّغزّاج ّٚٔاٖٛ ٚاظازّسازٖ ـٙاٛ ))لٛاعاد ٌٍعاٍٛن اٌّادٟٔ وّاب رفافٗ 

اٌعٍطخ اٌع١ٍب ـٟ اٌدٌٚخ ـزج١ٓ اٌعٍٛن اٌفؾ١ؼ ٚرؾاسَ اٌعاٍٛن ؼ١اس اٌفاؾ١ؼ(( ٚرزّضاً اٌع لاخ ثا١ٓ ادازح 

د اٌزغبز٠اخ داخاً اٌجٍاد ٚخبزعٙاب ِآ االعّبي ٚعٍُ اٌمابْٔٛ ـاٟ اٌزؽاس٠عبد اٌّ زٍفاخ اٌزاٟ رإظُ اٌّعابِ 

خ ي ِب ٠عسؾ ثبٌمبْٔٛ اٌزغبزٞ ٚلٛا١ٔٓ ؽّب٠خ اٌّعزٍٙه ٚلبْٔٛ اٌعًّ ٚاٌعّبي ٚاٌمّبْ االعزّبعٟ ... 

 اٌخ.

   Ethics ُـ. علن االخالق  

٠عٕٟ عٍُ االخ ق ثّدٜ ـؾخ أٚ خطأ ظٍٛن ِع١ٓ ـ١دزض  داة اٌعٍٛن ٚاٌدٚاـج االٔعب١ٔخ ٌٍز١١ّاص 

١ااس ٚاٌؽااس, ـعٍااُ االخاا ق ٠مااَٛ ثٛلااج االناابز اٌ ٍمااٟ اٌاارٞ ٠غاات اْ ٠زؾٍااٝ ثااٗ زعاابي االعّاابي ثاا١ٓ اٌ 

 ٚاٌعبٍِْٛ ٚاٌّزعبٍِْٛ ِج اٌّؽاسٚج عٕاد رعابٍُِٙ ِاج ثعماُٙ اٌاجعك, اْ اال٘زّابَ ثابٌٕٛاؽٟ االخ ل١اخ

(Ethics)  ل١خ ـٟ االٔزبط ـٟ اٌزعبًِ ظٛاا داخً إٌّؽأح أَ ث١ٓ إٌّؽأح ٚعّب١٘س٘ب ٚورٌه إٌٛاؽٟ االخ

 ٚرمد٠ُ اٌ دِبد ٚاٌزس٠ٚظ أِس  خر ـٟ اٌص٠بدح ِٕر اٚاخس اٌضّب١ٕٔبد ِٓ ٘را اٌمسْ.

    Economics ّ. علن االلتصاد

 ـاٟ وزبثاٗ صاسٚح االِاُ Adam Smith اْ ِٓ اٚائً ِٓ وزت عٓ االلزفبد ٚاالدازح ٘ٛ  دَ ظ١ّش

Wealth of Nations  االٔعبٟٔ ـٟ اٌّغزّج ِٓ ٚعٙخ ٔظس اٌؾفٛي ـعٍُ االلزفبد ٠ٙزُ ثدزاظخ إٌؽبن

عٍٝ اٌعٍج ٚاٌ دِبد اٌماسٚز٠خ إلؼاجبج اٌؾبعابد اٌّ زٍفاخ عآ نس٠اك رٛش٠اج اٌّاٛازد اٌطج١ع١اخ إٌابدزح 

ثأـمً نس٠مخ ِّىٕخ ٚ٘را ٌٗ ع لخ ثمم١خ االٔزبط ٚلم١خ رٛش٠ج ٘را االٔزابط ِٚآ ٕ٘اب راأرٟ ع لاخ ادازح 

بي ٠ٕظس ا١ٌٙب عٍٝ أٙب رعج١س ٚرطج١ك عٍّٟ ٌٍٕظس٠بد االلزفبد٠خ ٌٚرا ـبْ االعّبي ثٙرا اٌعٍُ ـإدازح االعّ

زعً االدازح ٠غت اْ ٠ىْٛ ذا عم١ٍخ الزفبد٠خ ؽزٝ ٠ّىٕٗ عٕد ل١بِاٗ ثزٛع١اٗ عٙاٛد ِآ ظا١عٍّْٛ ِعاٗ اْ 

ْ ٠أخر ـٟ اعزجبزٖ اٌدٚاـج االلزفبد٠خ اٌزٟ رؾسن عٙٛدُ٘ ِٓ اعٛز ٚؽٛاـص ِٚصا٠ب ِبد٠خ ٚال ٠عٕٟ ٘ارا ا

٠ىْٛ االدازٞ عبٌّب الزفبد٠ب ثً اْ ٠ىْٛ ٍِّب اٌّبِب وبـ١ب ثبٌّجبد  ٚاالـٛي ٚاال٠ٌٛٚبد اٌزاٟ رع١ٕاٗ ـاٟ 



 

 

 

رفس٠ؿ ؼتْٚ إٌّظّخ اٌزٟ ٠د٠س٘ب رٍه اٌّجبد  اٌزٟ رتٌؿ ـٟ ِغّٛعٙب ِب ٠عسؾ ثبٌزؾ١ٍاً االلزفابدٞ 

 اٌغصئٟ اٚ الزفبد٠بد إٌّؽأح.

 :Management Fieldsهداالخ اإلدارج 

٠ٚطٍااك  Public-Sectorٕاابن ِغاابالد ِزعااددح رطجااك ـ١ٙااب اإلدازح, ـٙااٟ رطجااك ـااٟ اٌمطاابج اٌعاابَ ٘

ٚرطجااك ـااٟ اٌمطاابج االلزفاابدٞ  public - administrationع١ٍٙااب ـااٟ ٘اارٖ اٌؾبٌااخ اإلدازح اٌعبِااخ 

economic - sector  ٚرعّٝ ـاٟ ٘ارٖ اٌؾبٌاخ لدازح األعّابيBusiness - administration  ٕٚ٘ابن ,

زح رعّٝ ثإدازح اٌّعزؽف١بد ٟٚ٘ اإلدازح اٌزٟ رطجك ـٟ اٌّعزؽف١بد, ٚلدازح رعّٝ لدازح اٌفٕابدق ٚ٘اٟ لدا

 اإلدازح اٌزٟ رطجك ـٟ اٌفٕبدق.

ٚ٘ىرا ٔ ؽظ أْ اإلدازح رىزعت اظُ اٌّغبي اٌارٞ رطجاك ـ١اٗ, ـاإذا نجماذ ـاٟ اٌاٛشازاد ٚاٌّفابٌؼ 

اٌخ, ٠ٚعزجس رمع١ُ اإلدازح … ٠خ ظ١ّذ لدازح أعّبي ظ١ّذ لدازح عبِخ, ٚلذا نجمذ ـٟ إٌؽبنبد االلزفبد

لٌٝ لدازح عبِخ ٚلدازح أعّبي ِٓ أُ٘ اٌزمع١ّبد ٚثبٌزبٌٟ ـعٕؾبٚي رٛل١ؼ أُ٘ اٌفاٛازق ث١ّٕٙاب ِآ خا ي 

 ( ) 1اٌغدٚي اٌزبٌٟ عدٚي ) 

 

   اإلدازح اٌعبِخ  لدازح األعّبي

 اٌٙدؾ  رمد٠ُ خدِخ عبِخ  رؾم١ك زثؼ

 ٌؾغُا وج١سح عبدح اـؽس

 اٌزطج١ك ِغبي دٚائس ؽى١ِٛخ   ٚثبٌراد اٌمطبج اٌ بؾ اٌمطبج االلزفبدٞ

 لنبز اٌعًّ ٌٍدٌٚخ اٌع١بظخ اٌعبِخ  ِغٍط اإلدازح

 اٌزٕظ١ُ ؼىً ٚشازح, ِتظعخ , ١٘ئخ     أـساد , ؼسوبد

 اٌغٙخ اٌسلبث١خ  اٌدٌٚخ ِّضٍخ ـٟ أعٙصرٙب اٌسلبث١خ اٌّعبّْ٘ٛ

 إٌغبػ ِم١بض  دِخِدٜ رٛـس اٌ  رعظ١ُ اٌسثؼ

  

 األعّبي(    اٌفسق ث١ٓ لال دازح اٌعبِخ ٚلدازح  1عدٚي ) 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

أًواط السلْن اإلدارٕأّالً:   

اٌّمفٛد ثأّٔبن اٌعٍٛن اإلدازٞ ٟ٘ األظب١ٌت اٌّعز دِخ ٌعٍٛن اٌّدزاا ـٟ رعبٍُِٙ ِج ِس ٚظ١ُٙ .      

)ِٚٓ ٘رٖ األّٔبن    

) ِٓ ٚعٙخ ٔظس اٌدٚاـج ٠ّىٓ رمع١ُ اٌم١بداد لٌٝ ل١بداد ا٠غبث١خ ٚل١بداد  . األًواط المائوح علٔ الذافع٘ح1

ظٍج١خ , ـبٌمبئد اال٠غبثٟ ٠سوص عٍٝ أظٍٛة اظز داَ ٚظبئً اٌضٛاة ٚاٌّىبـ د اٌّبد٠خ ٚاٌّع٠ٕٛخ ٌزؾف١ص 

عٍٝ  اٌعب١ٍِٓ عٍٝ أداا اٌعًّ ٚرؾع١ٓ ٔٛع١زٗ ٚش٠بدح و١ّبرٗ, أِب اٌمبئد اٌعٍجٟ ـأٔٗ ٠سوص ـٟ أظٍٛثٗ

اظز داَ ٚظبئً اٌعمبة ثأٔٛاعٙب )وبٌز ٠ٛؿ ٚاٌزٙد٠د ٚاإلوساٖ ٚاٌعمبة( ٌدـج اٌعب١ٍِٓ إلٔغبش اٌعًّ . ٚلد 

٠ؾفً اٌمبئد اٌعٍجٟ عٍٝ لٔزبع١خ عب١ٌخ ـٟ األِد اٌمس٠ت ٌٚىٓ ظسعبْ ِب رٕ فك وفبارُٙ اإلٔزبع١خ ثعجت 

ٌّع٠ٕٛخ عىط اٌمبئد اال٠غبثٟ اٌرٞ لد ال ازرفبج ِعدي دٚزاْ اٌعًّ ٚاٌؽ١بة ٚاٌؽىٜٛ ٚأ فبق زٚؽُٙ ا

٠ؾفً عٍٝ لٔزبع١خ عب١ٌخ ـٟ األِد اٌمس٠ت ٌٚىٕٙب رزؾعٓ ٚرزطٛز عٍٝ األِد اٌجع١د ٚذٌه ٌمٕبعخ ٚزلب 

اٌعب١ٍِٓ ٚاظزمسازُ٘ ـٟ اٌعًّ ٚش٠بدح ؼعٛزُ٘ ثبٌّعت١ٌٚخ ٚثبٌزبٌٟ ازرفبج زٚؽُٙ اٌّع٠ٕٛخ .               

                    

وبٌمبئد األٚرٛلسانٟ ٚاٌد٠ّمسانٟ ٚؼ١س٘ب ِٓ األّٔبن اٌزٟ ظ١زُ األًواط المائوح علٔ السلطح : . 0

 ِٕبلؽزٙب لّٓ ِٛلٛج اٌم١بدح ٚاٌزؾف١ص الؽمب.

ِٓ األّٔبن اٌم١بد٠خ  اٌّعسٚـخ ـٟ . ًوط الم٘ادج )المائذ الوِتن تالعاهل٘ي ّالمائذ الوِتن تالعول(: 3

٘زّبَ ثعك اٌّدزاا ثبٌعب١ٍِٓ أوضس ِٓ ا٘زّبُِٙ ثبٌعًّ أٚ اٌعىط لذ ٠ٙزُ اٌزطج١مبد اإلداز٠خ رسو١ص ٚا

 خسْٚ ثبٌعًّ أوضس ِٓ اٌعب١ٍِٓ , ـبٌفئخ األٌٚٝ ِٓ اٌّدزاا رضك ثبٌعب١ٍِٓ ٚرؾزسُِٙ ٚرفعؼ ٌُٙ ِغبي 

 اٌزسل١خ ٚاٌزمدَ ٚرعًّ عٍٝ رع١ّك اٌع لبد اإلٔعب١ٔخ ٚرؾبٚي ثٕبا اٌعًّ اٌغّبعٟ, ٚعبدح ٠ؾفً ِضً

٘تالا اٌّدزاا عٍٝ لٔزبع١خ عب١ٌخ ٚخفٛـب ـٟ اٌّدٜ اٌجع١د. أِب اٌفئخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّدزاا ـإٔٙب رجري 

عٙٛدا وج١سح ِٓ اعً ٚلج نسق ِٕبظجخ ٌٍعًّ ٚرعًّ عٍٝ اظزؽ ي وً أٚلبرُٙ ٚنبلبرُٙ ِٚٙبزارُٙ ـٟ 

زٗ ٚرمؾٟ, ـٟ ثعك اٌعًّ, ٚرعز دَ ِ زٍؿ اٌٛظبئً ٚاٌعجً ِٓ اعً ش٠بدح اإلٔزبط ٚرؾع١ٓ ٔٛع١

                                        األؽ١بْ, ثبٌع لبد اإلٔعب١ٔخ ِٓ اعً اظزّساز اٌعًّ ثىفباح عب١ٌخ . 

٠زطٍت ِٓ أٞ ِد٠س أْ ٠زّزج ثّغّٛعخ ِٓ اٌّٙبزاد وبٌمدزح عٍٝ اٌس ٠خ الوِاراخ اإلدارٗح :  ثاً٘اً: 

 ٠خ ثجعمٙب  اٌجعك ٚاٌمدزح عٍٝ اٌزعبًِ ِج ا٢خس٠ٓ اٌؽ١ٌّٛخ ٌٍّٕظّخ وىً, ٚزثه أعصاا ٘رٖ اٌس

                                                        ٚاوزعبة ِٙبزح اٌٍؽخ ٚاٌّؾبظجخ ٚاظز داَ اٌؾبظٛة.   

 

 



 

 

 

الوِاراخ اإلدارٗح: اًْاع ثالثاً:    

 ففخ ـٟ ـسج ِٓ ـسٚج اٌعٍُ ٚاٌمدزح ٠ٚمفد ثٙب اٌىفب٠خ ـٟ اظز داَ اٌّعسـخ اٌّزالوِاراخ الفٌ٘ح : أ.   

عٍٝ األداا اٌغ١د ـٟ ِغبي اٌعًّ ٚظٌٙٛخ اظز داَ اٌٛظبئً ٚاألظب١ٌت اٌف١ٕخ ـٟ لٔغبش اٌّٙبَ. ـجبإللبـخ 

لٌٝ اٌّٙبزاد اإلداز٠خ اٌعبِخ وبٌمدزح عٍٝ ر ط١ه اٌعًّ. رٕظ١ّٗ ٚرم١١ُ األداا. ٚار بذ اٌمسازاد, ٠ؾزبط 

ـ١ٕخ ِز ففخ ـٟ ِغبي عٍّٗ وٟ ٠عزط١ج رفُٙ اٌغٛأت اٌدل١مخ ـٟ عٍّٗ,  اٌمبئد اإلدازٞ لٌٝ ِٙبزاد

ٌٚىٟ ٠عزط١ج اٌزعبًِ ِج اٌف١١ٕٓ ٚاٌز فف١١ٓ اٌر٠ٓ ٠ؽسؾ ع١ٍُٙ. ٌٚٙرٖ اٌّٙبزح أ١ّ٘خ وج١سح, خبـخ 

ـٟ عفس اٌز فؿ ٚاٌزطٛز اٌعس٠ج ـٟ ِغبالد اٌؾ١بح اٌّ زٍفخ. ِٚٓ األِضٍخ عٍٝ ٘رٖ اٌّٙبزاد) 

إلدازح إٌٙدظ١خ ثبٌغٛأت اٌف١ٕخ إٌٙدظ١خ. ِٚعسـخ ِد٠س اٌؽتْٚ اٌّب١ٌخ ثبٌغٛأت اٌف١ٕخ ـٟ ِعسـخ ِد٠س ا

اٌّؾبظجخ ٚـٟ لعداد ا١ٌّصا١ٔخ ٚذٌه ثبإللبـخ لٌٝ اٌّٙبزاد اإلداز٠خ اٌعبِخ وبٌمدزح عٍٝ اٌز ط١ه اٌع١ٍُ 

                                             إلدازرٗ ٚرم١١ُ أداا اٌعب١ٍِٓ ـ١ٙب ٚار بذ اٌمسازاد اإلداز٠خ اٌفعبٌخ.

ٚرعٕٟ اٌمدزح عٍٝ اٌزعبًِ ِج األـساد ٚاٌغّبعبد ٟٚ٘ رزطٍت اٌفُٙ اٌّزجبدي الوِاراخ اإلًساً٘ح : ة. 

 ث١ٓ اٌمبئد ٚاألـساد اٌر٠ٓ ٠ؽسؾ ع١ٍُٙ. ٚذٌه ِٓ خ ي)                                     

ؼجبعٙب.ـُٙ اؽز١بعبرُٙ ٚاٌعًّ عٍٝ ل -  1 

االظزّبج لٌٝ  زائُٙ ِٚمزسؽبرُٙ . -  2 

لربؽخ اٌفسـخ ٌُٙ ٌٍّؽبزوخ ـٟ اٌمسازاد اٌزٟ رتصس ع١ٍُٙ . -  3 

االرفبي اٌفعبي ثُٙ . -    4 

   -5    رمد٠ُ اٌؾٛاـص إٌّبظجخ ٌُٙ ٌسـج زٚؽُٙ اٌّع٠ٕٛخ ٚش٠بدح ؽّبظُٙ ٌٍعًّ .

ٍٝ إٌظس لٌٝ إٌّظّخ وٕظبَ ِزىبًِ ٠زفبعً ِج اٌّغزّج ٟٚ٘ رزّضً ـٟ اٌمدزح ع ج. الوِاراخ الفكزٗح :  

اٌّؾ١ه ثٗ ٚعٍٝ إٌظس ثأ٘داؾ إٌّظّخ ٚرؾد٠د ظ١بظزٙب ٚزظُ خططٙب ٚاٌزٛـ١ك ث١ٕٙب ٚث١ٓ االرغب٘بد 

                                                                              ٚاٌمؽٛن اٌج١ئ١خ اٌزٟ رتصس ع١ٍٙب.   

 * أُو٘ح الوِاراخ اإلدارٗح :

ِٓ اٌغد٠س ثبٌروس أْ أ١ّ٘خ ٘رٖ اٌّٙبزاد ٔعج١خ ر زٍؿ ثبخز ؾ ِعزٜٛ اٌمبئد اٌزٕظ١ّٟ ٚعٛاًِ      

اٌّٛلؿ األخسٜ. ـبٌّٙبزح اٌفىس٠خ أظبظ١خ ثبٌٕعجخ ٌٍمبدح ـٟ اٌّعز٠ٛبد اإلداز٠خ اٌع١ٍب. ٚرمً أ١ّ٘زٙب وٍّب 

عىط ِٓ ذٌه ـبٌّٙبزح اٌف١ٕخ أظبظ١خ ٌٍمبدح ـٟ اٌّعز٠ٛبد االؼساـ١خ ٔصٌٕب ـٟ اٌٙسَ اٌزٕظ١ّٟ. ٚعٍٝ اٌ

اٌد١ٔب. ٌٚىٕٙب ألً ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ ـٟ اٌّعز٠ٛبد اٌع١ٍب. ذٌه ألْ اٌمبدح اإلداز١٠ٓ ـٟ اٌّعز٠ٛبد اٌع١ٍب 

٠ىْٛٔٛ عبدح ِعت١ٌٚٓ عٓ زظُ اٌع١بظخ اٌعبِخ ٌٍّتظعخ ٚٚلج خطزٙب ٚرؾد٠د أ٘داـٙب. أِب اٌّؽسـْٛ 

اٌّعز٠ٛبد اٌد١ٔب ـ١ىْٛٔٛ ِعت١ٌٚٓ عٓ رٕف١ر اٌ طه ِٚسالجخ اإلٔزبط ٚاٌغٛأت اٌف١ٕخ ثبٌدزعخ األٌٚٝ.  ـٟ

أِب اٌّٙبزح اإلٔعب١ٔخ ـّّٙخ ـٟ ع١ّج اٌّعز٠ٛبد ٔظساً أل١ّ٘خ اٌعٕفس اإلٔعبٟٔ ـٟ اإلدازح ثؽىً عبَ.     

                               



 

 

 

 

٠زؾًّ اٌّدزاا اٌٛة١ف١١ٓ ِعت١ٌٚخ ٚةبئؿ ٚلعّبي ِؾددح ِضً األـساد , :  ادّار ّهِام الوذٗز راتعاً:

اٌّؽزس٠بد ,  اإلٔزبط , اٌّج١عبد, اٌؾعبثبد , اٌّ بشْ , اٌ دِبد , اٌف١بٔخ , ٚرىْٛ وً لدازح ِٓ ٘رٖ 

 اإلدازاد لّٓ ٔطبق ظٍطخ ِد٠س ِع١ٓ  ٠ٕٚؾفس ٔطبق لؼساـٗ عٍٝ ٔؽبنٙب. 

٘سٖ ضوي هسؤّل٘تَ فٖ إدارج الٌشاط  توا ٗلٖ : ّتتلخص هِام الوذٗز تشكل رئ  

. رٕظ١ُ األـساد اٌعب١ٍِٓ ـٟ لنبز رٕظ١ّٟ. 2. ٚلج اٌ طه ٚاٌع١بظبد.            1  

. رٛع١ٗ ٚرؾف١ص اٌعب١ٍِٓ.4. رؾد٠د اٌع لبد ث١ٓ اٌعب١ٍِٓ.        3   

. ٚلج اٌّعب١٠س اٌسلبث١خ اٌزٟ ٠زُ ثّٛعجٙب ل١بض أداا اٌعًّ .                5     

 (Roles of the Managerأًْاع أدّار الوذٗز : )

  : Interpersonelاألدّار التفاعل٘ح  . أ

٘ااٛ اٌااسأض اٌسِااصٞ  ٌٍّٕظّااخ أٚ ٌٍزمعاا١ُ اٌّعٕااٟ ـ١ٙااب ٚ٘ااٛ ثاارٌه ٠ّاابزض اٌّّٙاابد اٌمب١ٔٛٔااخ الووزأ :  .1

 ثب٢خس٠ٓ ٚاظزمجبي اٌصائس٠ٓ ٚرٛل١ج اٌّ بنجبد.ٚاالؽزفبا 

 ٠مٛد ٠ٚعًّ عٍٝ رؾف١ص اٌّس ٚظ١ٓ ثبرغبٖ أٔغبش اٌّّٙبد.  المائذ : .0

٠زسوص ٘را اٌدٚز عٍٝ اٌع لبد األـم١خ ِج اٌّدزاا األخاس٠ٓ ـاٟ إٌّظّاخ ِٚاج ز ظابئٗ حلمح الْصل:  .3

 عب٘داً ٌ ٍك لبعدح ٌٍزعبْٚ اٌّؽزسن.

 

 

 



 

 

 

  : Informationalاألدّار الوعلْهات٘ح  . ب

اٌّااد٠س ٠زعااٍُ اٌّعٍِٛاابد ذاد اٌفااٍخ ثبٌع١ٍّاابد ٚاٌؾااٛادس اٌ بزع١ااخ ٠ٚٛاواات اٌزطااٛزاد الوزلوواب :  .1

 . ٠ٚزعٍُ األـىبز ٚاالرغب٘بد اٌغد٠دح

٠ؽااًّ ٘اارا اٌاادٚز لزظاابي اٌّعٍِٛاابد اٌّعاازٍّخ ِاآ اٌ اابزط لٌااٝ  أـااساد إٌّظّااخ أٚ األـااساد الوزسووا :  .0

 ٌّعٍِٛبد ا١ٌُٙ ثعد عٛالرٗ صُ عمدٖ اعزّبعب ِعُٙ(   .                             اٌعب١ٍِٓ ثسئبظزٗ )ِضً ٔمً ا

٘ٛ ٠زىٍُ ثبظاُ إٌّظّاخ أٚ اٌزمعا١ُ اٌارٞ ٠سأظاٗ ـ١ٙاب ٠ٕٚماً اٌّعٍِٛابد إٌّبظاجخ لٌاٝ  خابزط )  الٌاطك .3

 إٌّظّخ أٚ خبزط ذٌه اٌزمع١ُ .

  Decisionalج.  األدّار المزارٗح :  

 ٘ٛ ٠جبدز ثبٌزؽ١١س ثعد زـدٖ ٌٍّؽىٍخ ِٚجبدزرٗ ثأعساا اٌزؽ١١س اٌ شَ ٌؾٍٙب. عول: . الوٌظن ّرب ال1

ٕ٘ب ٠زٛعٗ ٌؾً االزرجبوبد ٚاٌّؽى د ٚث بـخ ؼ١س اٌّزٛلاج ِٕٙاب ِضاً اٌّؽاى د  . هعالح االرتثاكاخ:0

 . ث١ٓ اٌّس ٚظ١ٓ أٚ ِج اٌصثبئٓ

أٚ ٌٍزمع١ُ اٌرٞ ٠سأظٗ ِضاً األـاساد ٚاألِاٛاي  ٘ٛ ٠مسز رٛش٠ج اٌّٛازد اٌّزبؽخ ٌٍّٕظّخهْسع الوْارد: . 3

 ٚاٌّعداد ٚاٌٛلذ. 

٘ااٛ ٠زفاابٚق ِااج اٌصثاابئٓ ٚاٌغٙاابد اٌداخ١ٍااخ ٚاٌ بزع١ااخ اٌّزعبٍِااخ ِعااٗ ٌؽااسق رؾم١ااك الوفوواّ: :  .4

 ِفبٌؼ إٌّظّخ أٚ اٌزمع١ُ اٌرٞ ٠د٠سٖ ـ١ٙب.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 . الوذرسح الث٘زّلزاط٘ح3

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (نظرية الدافعية اإلنسانيةالمدرسة السلوكية )

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 المدرسة المعاصرة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 لثاني عشــروع اــاألسب
 

 مكونات البٌئة الخاصة –اإلدارة وبٌئاتها: مكونات البٌئة العمومٌة 

وإنما هي أنظمة اجتماعية مفتوحة على بيئة خارجية فيها الكثير األعمال ال تعمل في فراغ،  منظمات            

من العناصر التي يمكن أن تشكل مؤثرات توجه سلون المنظمة، عليه فأن معرفةة هة ا البيئةة ومكوناتهةا 

وطبيعةةة تفاعهتهةةا يصةةبً أمةةراً لةةرورياً لنجةةاظ إ ارو المنظمةةة خصوصةةاً فةةي عةةال  اليةةو  الةة   يشةةه  

 عرفية هائلة.وم ةتطورات تكنولوجي

 -وتواجه منظمات األعمال ثهثة مشكهت رئيسية في سعيها لتحميك التكيؾ مع التؽيير البيئي هي :   

 المشكلة اإلب اعية، وتعني ل رو المنظمة على التطوير واإلب اع لتحسين مولفها التنافسي. - أ

 منظمة لإلب اع.المشكلة الفنية، المنصبة على تطوير التمنيات الهزمة لتنفي  استجابة ال - ب

المشكلة اإل ارية التي تتلمن كيفية تنفي  الحلول للمشكهت أعةها بطريمةة تسةمً للمنظمةة بةالتكييؾ  -ج

للتح يات المستمبلية في البيئة )استجابة لحاجات الزبةائن والمسةتهلكين التةي تةوفر للمنظمةة االحتفةاظ 

 ي  الخ مات بجو و عالية(.بالحصة السولية ، فله عن ل رو المنظمة على اإلنتاج وتم 

 -وتتكون بٌئة المنظمة بالمعنى الواسع من :

البيئةةة الخارجيةةة )البيئةةة العموميةةة(، وتعنةةي المةةول والعوامةةل الفاعلةةة والمةةؤثرو خارجيةةاً فةةي أعمةةال  - أ

 المنظمة ونشاطاتها.

عمةةال البيئةةة ال اخليةةة، وتمثةةل المةةول والعوامةةل المتواجةة و  اخةةل حةة و  المنظمةةة والتةةي تةةؤثر فةةي أ - ب

 ونشاطات المنظمة.

 وفيما يلي شرظ مفصل له ا البيئات:

 أوال: مكونات البٌئة الخارجٌة

تع  البيئة الخارجية مفهوماً واسعاً، ل ا فمة  لسة  البةاحثون هة ا البيئةة إلةى لسةمين اسةتنا اً إلةى التةأثير      

 -المباشر وؼير المباشر للمكونات الكثيرو له ا البيئة، وكاآلتي:

 External Environmentالخارجٌة العامة  ةالبٌئ - أ

المجتمعية أو البيئة الواسعة التي تتعامل مع المنظمة بشكل ؼير مباشر، ويمكن تح ية  هة ا  ةوتتمثل بالبيئ

 -المول المؤثرو في المنظمة بـ:

 Economic Forcesالمول االلتصا ية  -1

لولع االلتصا   العا  والتلخ  وتتمثل بإجمالي المتؽيرات االلتصا ية المحيطة بالمنظمة مثل ا

ومستويات األسعار وأسعار الفائ و ومستول البطالة ومتوسط  خل الفر ، وؼير  لن من العوامل 

 المتعلمة بالسياسات المالية والنم ية.

 



 

 

 

 Social – Cultural Forcesالمول االجتماعية والثمافية  -2

ي يجةةب مراعاتهةةا ، فلةةه عةةن االتجاهةةات وتتمثةةل بةةاألعراؾ والتماليةة  والمةةي  االجتماعيةةة التةة     

 التربوية والتعليمية والمؤسسات االجتماعية باختهؾ أنواعها والمؤشرات السكانية.

 Political – Legal Forcesالمول المانونية والسياسية  -3

وتشمل التشريعات والمةوانين التةي تشةرعها الحكومةة وأسةلوب الحكة  والفلسةفة التةي يسةتن  إليهةا 

 ك .نظا  الح

 Technological Forcesالمول التكنولوجية  -4

تتلةةةمن التكنولوجيةةةا الفةةةن والعلةةة  المسةةةتخ   فةةةي إنتةةةاج وتوزيةةةع السةةةلع والخةةة مات، فةةةالتؽيير 

التكنولوجي يؤثر في الموا  األولية المطلوبة مةن لبةل المنظمةة وفةي سةلعها وخة ماتها وعملياتهةا 

 بوجه وجو  المنظمة.و لن بإتاحة فرص تحسين األ اء أو خلك الته ي ات 

  Natural Conditionsظروؾ البيئة الطبيعية  -5

وتشمل كل ما يتعلك بمكونةات البيئةة الطبيعيةة مةن أرا ومةاء وهةواء وكة لن السياسةات البيئيةة 

 والموانين المرتبطة بها والجمعيات المتخصصة بحماية البيئة ورعايتها.

 International Dimensionالبع  ال ولي  -6

لم ل ال   تتأثر به منظمات األعمال من لبل المنظمات الموجو و في  ول أخرل أو ويمص  به ا

 بموانين وتشريعات تلن ال ولة.

  Specific (Task) Environmentخاصة )بٌئة المهمة( البٌئة الخارجٌة ال - ب

وأبعةةا  ومجموعةةات محةة  و تةةؤثر علةةى منظمةةات األعمةةال بشةةكل مباشةةر، ويشةةير وتشةةمل متؽيةةرات      

ا من الباحثين إلى عناصر )لول( بيئة المنظمةة الخاصةة بأسة  مالمصةالً الخةارجيونم باعتبةاره  البع

 أكثر ارتباطا وتأثيراً في منظمات األعمال.

 -وتتكون لبيئة الخاصة للمنظمات من :

 Competitorsالمنافسون  -1

ائن، مثةةل وهةة  جميةةع المنظمةةات التةةي تتنةةاف، منظمةةة مةةا، مةةن اجةةل الحصةةول علةةى المةةوار  أو الزبةة

 نالجامعةةةات أو الكليةةةات الخاصةةةة )األهليةةةة( التةةةي تتنةةةاف، فيمةةةا بينهةةةا للحصةةةول علةةةى الت ريسةةةيي

 المتخصصين وعلى الزبائن ه  الطلبة.

 Customersالزبائن  -2

وه  من ي فعون أمواال ممابل الحصول على سلعة أو الخ مة التي تنتجهةا المنظمةة، وعليةه البة  مةن 

 ورؼباته  وسلوكه  في الشراء. معرفة الزبائن وشرائحه 

 

 



 

 

 

 Suppliersالمجهزون مالمور ونم   -3

ويشةةمل جميةةع األشةةخاص أو المنظمةةات التةةي تةةزو  منظمةةة مةةا بةةالموار  التةةي تحتاجهةةا مثةةل المةةوا  

األولية والمول العاملةة والمعلومةات واألمةوال مثةل المصةارؾ ومكاتةب التشةؽيل ووكةهء االسةتيرا  

 والتص ير.

 Regulatorsالمشرعون  -2

ويشمل جميع عناصر البيئة الخاصة ال ين ل يه  لوو التشةريع وإصة ار المةوانين والرلابةة التةي تةؤثر      

 -في سياسات المنظمة وأنشطتها وفي ال ولة هنان نوعان من المشرعين:

ال وائر الحكومية، هي وح ات تؤسسها الحكومة لؽرا حماية الجمهور أو المنظمةات مةن ممارسةة  -

 منظمات عن طريك سن لوانين وإص ار تعليمات ولوابط عمل.بعا ال

مجاميع المصالً، عبارو عن تكتهت من مختلؾ الشرائً لللؽط علةى المنظمةات فةي سةبيل حمايةة  -

أعلاء ه ا التكتهت من التصةرفات والممارسةات التةي تمةو  بهةا المنظمةات مثةل )منظمةة حمايةة 

 خ(.حموق المرأو، جمعية حماية المتماع ين...ال

 Strategic Partner يالشرين االستراتيج -5

منظمتةان أو أكثةر تعمةل فةي مشةاريع مشةتركة وهةة ا الشةراكة اإلسةتراتيجية تةوفر للشةركة خبةرو فةةي     

 مجاالت معينة وتسمً لها ال خول إلى أسواق ومجاالت عمل ج ي و وبسرعة أكبر.

 

  Internal Environmentثانٌاً: البٌئة الداخلٌة 

 -بالظروؾ والمول والعناصر المتواج و  اخل ح و  المنظمة ، وهي : وتتمثل

 Ownersالمالكون  -1

هةة  األفةةرا  أو الكيانةةات الةة ين لهةة  الملكيةةة المانونيةةة لمعمةةال أو المنظمةةات ، ولةة  تكةةون فر يةةة أو      

ة ال اخليةة جماعية مثل شركات التلامن أو الشركات المساهمة، ويشكل المالكون عنصراً مهماً في البيئة

 للمنظمة باعتباره  المستفي ون الرئيسيون من وجو  المنظمة وتطورها.

 Board of Directorsمجل، اإل ارو  -2

ينتخب مجلة، اإل ارو مةن لبةل المسةاهمين لإلشةراؾ علةى اإل ارو )العليةا( للمنظمةة ومرالبةة عملهةا  

 والحفاظ على مصلحة المساهمين ورس  اتجاا ومسار المنظمة.

 Employeesلعاملة مالعاملونم  المول ا -3

عنصر أساسةي ومهة  فةي بيئةة المنظمةة ال اخليةة، إ  يعتمة  أ اء المنظمةة بشةكل كبيةر علةى العةاملون 

 )كافة األفرا  العاملين في المنظمة فنين أو موظفين على المهن ال ائ  أو بعمو  مؤلتة أو بأجر يومي(.

 

 



 

 

 

 

 خلٌة للمنظمةوالشكل اآلتً ٌوضح البٌئة الخارجٌة والدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌج١ئخ اٌ بزع١خ اٌعبِخ

 خاٌج١ئخ اٌداخ١ٍ

 

 اٌّبٌىْٛ -

 ِغٍط اإلدازح -

 اٌعبٍِْٛ -

 اٌضمبـخ -

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ  -

 اٌج١ئخ اٌ بـخ )اٌّّٙخ(



 

 

 

 لثالث عشــروع اــاألسب
 

 وظٌفة التخطٌط

 أوال: طبٌعة التخطٌط

الماعةة و األساسةةية التةةي تسةةتن  عليهةةا كافةةة مكونةةات العمليةةة اإل اريةةة مةةن تنظةةي  وتحفيةةز    التخطةةيطعةةي           

مهمةات( اإل ارو، -األولةى مةن وظةائؾ )نشةاطاتورلابة في تحميك األه اؾ، لة ا يعة  التخطةيط الوظيفةة 

الخطط ليأتي  ور تح ي  بالي عناصةر التنظةي  والهيكةل التنظيمةي  باستمراربمعنى أن الم راء يطورون 

ً  لةةن يوتحفيةةز المرؤوسةةين فلةةه عةةن ولةةع نظةةا  رلةةابي يعةةزز تنفيةة  هةة ا الخطةةط ، ويمكةةن تولةة

 -بالمخطط اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كون عليه الحال في فترو ممبلةم أ  أن التخطيط هو التفكير مالتولع أو التنبؤ بما سييط يعني والتخط     

والمرار المنظ  بشأن خيار ممترظ للعمل في المستمبل، وهو يتلمن انتماء مسار مح   للمستمبل من بين 

 في هاميسبك النشاط أو الفعالية المرا  تن –فكر   –ب ائل ممكنة، ل ا فأن التخطيط هو معمل  هني 

واستنا اً إلى ما سبك يمكن المول بأن التخطيط مهي عملية ولةع أهة اؾ المنظمةة وتح ية  الوسةائل      

الهزمة للوصول إليها بأحسن األحوالم ويتجس  ه ا األمر بولع خطةة شةاملة للمنظمةة وخطةط فرعيةة 

تح يةة  وميمهةا تح –المرؼةوب  –)ثانويةة( أخةرل، والخطةة هةي معبةارو عةن كشةؾ باألهة اؾ المطلةوب 

 الموار  الهزمة لها مع تح ي  ج ول زمني لتنفي  تلن الخطةم.

 واله ؾ هو محالة ولع مستمبلي مرؼوب تحاول المنظمة تحميمهام.

 

 

 

 اٌز ط١ه

 اٌزؾف١ص اٌزٕظ١ُ اٌسلبثخ

 ٚاٌم١بدح

 رؾم١ك األ٘داؾ



 

 

 

 Planning Benefitsفوائد التخطٌط  -1

إن البيئةةة التةةي تعمةةل بهةةا المنظمةةات تتصةةؾ بةةالتؽيير السةةريع والمنافسةةة الشةة ي و وبالتةةالي فةةأن     

خلية أو خارجية ، وان نظمة معرلة إلى تأثيرات ولؽوطات من مختلؾ الجهات سواء كانت  االم

 فع المنظمات إلى العمل بطرق وأساليب وأنماط متج  و ومرنة ، وان اح  ه ا الوسةائل ه ا األمر ي

اللةؽوطات( تةأتي مةن خةهل عمليةة التخطةيط ،  –أو األساليب لمواجهة هة ا التحة يات )التةأثيرات 

 -كن له ا العملية أن تحمك الفوائ  اآلتية:يم

يحمك التخطيط تخفيلاً كبيراً في التكاليؾ وااللتصا  بالولت والجه  من خهل اختيار أفلل  - أ

 الب ائل التي تؤ   إلى تحميك اله ؾ للمنظمة.

يحسن التنسيك ، إ  أن معرفة األه اؾ تجعل من األلسا  المختلفة وفةرق العمةل تنسةك أ ائهةا  - ب

 لراراتها لكي تحمك ه ا األه اؾ. وترش 

تحسين عملية الرلابة، ويكون التخطةيط مالخطةةم بمثابةة معيةار لميةا، األ اء الفعلةي وتح ية   - ت

االنحرافات عن طريك ممارنة ما هو منفة  مةع مةا هةو مخطةط والعمةل علةى اتخةا  إجةراءات 

 تصحيحية.

 مراحل التخطٌط "خطوات العملٌة التخطٌطٌة" -2

 تنبؤات وااللتراحات الرئيسية.ولع ال -أ    

تح ي  األه اؾ بشكل  ليك وتعريفها، فاله ؾ بالنسبة للمنظمةة هةو النهايةة التةي ترؼةب الوصةول  -ب   

 إلى تحميمها.

 تح ي  ب ائل العمل والتي كل منها كفيل بتحميك األه اؾ. -ج   

 تح ي  خطوات العمل بع  اختيار الب يل األفلل )المناسب(. -     

 مبادئ التخطٌط -3

 -ومن أبرز ه ا المبا ئ: 

الوالعية: أ  أن يكون التخطيط في ح و  اإلمكانيات المتاحة حاليةا والتةي سةتتوفر مسةتمبهً،  - أ

 مع إمكانية التولع للمعولات المحتملة.

، أ  أن يكةون التخطةيط عمليةة مسةتمرو، تبة أ بولةع األهة اؾ وتنفية  الخطةط  ةاالستمراري - ب

 مارنة نتائجها وتصحيً االنحرافات مع تح ي  جهة الخلل وأسبابه.ورلابتها فله عن م

المرونة: أ  أن تكون الخطة لا رو على استيعاب الظروؾ المستج و والمتؽيةرو، وان تكةون  -ج

 ه ا الخطة لابلة للتؽيير وبما تواكب الظروؾ المستج و.

بعةة  إلرارهةةا وصةة ور اإللةةزا  : أ  أن تكةةون الخطةةة ملزمةةة لجميةةع ألسةةا  وشةةعب المنظمةةة  - 

 تشريع ب لن.

 هـ الشمولية: أ  أن تتلمن الخطة جميع أنشطة المنظمة ومتؽيراتها ال اخلية والخارجية.



 

 

 

 أنواع الخططثانٌاً: 

 المخطط وحسب ما مولً في اربعة انواع  يمكن تمسي  الخطط إلى

 -اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 واع:وفي ما يلي شرظ مختصر لكل نوع من ه ا األن

 النشاطً" -الخطة اإلستراتٌجٌة والخطط التشغٌلٌة"التخطٌط االستراتٌجً والتخطٌط التشغٌلً - أ

تتوجةه الخطةةط نحةةو تحميةةك أهة اؾ محةة  و أو لحةةل معلةةهت معينةةة فةي طريةةك بلةةوغ تلةةن األهةة اؾ،      

شاطي مالتشؽيليم ، أما التخطيط الن اواستراتيجيتهويستن  التخطيط االستراتيجي إلى تح ي  أه اؾ المنظمة 

فيوجةه نحةةو تحميةةك األهةة اؾ الفرعيةة المنبعثةةة مةةن الخطةةة اإلسةةتراتيجية والشةكل اآلتةةي يعبةةر عةةن العهلةةة 

بينهما، إ  أن األول يعني بتح ي  وصياؼة األه اؾ وتكوين )تح ي ( اإلستراتيجية ، أما الثةاني مالتشةؽيليم 

 ظمة ث  تحميك تكاملها .فينصب على تكوين الخطط النشاطية وبحسب تمسيمات المن

 

 

 

 اٌمبئّخ

اٌز طاااااااااااا١ه  -أ

)اٌ طااااااااااااااااه( 

ار١غ١خ اإلظاااااااازس

ٚاٌ طااااااااااااااااااه 

 اٌزؽؽ١ٍ١خ

اٌ طاااااااااااه  -ة

ؽعاااااات اٌّاااااادح 

 اٌص١ِٕخ

اٌ طاااااااااااااه  -ط

ؽعااااات دزعاااااخ 

 ؼ١ٌّٛزٙب

اٌ طااااااااااااااه  -د

ؽعااااات دزعاااااخ 

 ـعٍٙب

 ن٠ٍٛخ

 األعً

 ِزٛظطخ

 األعً

 لف١سح

 األعً

 عٍٝ

 ِعزٜٛ

 اٌدٌٚخ

 عٍٝ

 ِعزٜٛ

 اٌمطبج

 عٍٝ

 ِعزٜٛ

 اإلل١ٍُ

 عٍٝ

 ِعزٜٛ

 إٌّظّخ

 أؽبد٠خ اٌزىز١ى١خ

 االظزعّبي

 اَ""االظز د

 اٌّؽبز٠ج اٌجساِظ

 اٌع١بظبد

 اٌّٛاشٔبد

 اإلعساااد )ظ١بلبد(

 اٌمٛاعد



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 -أ الخطط التشؽيلية )النشاطية( بحسب أنشطة المنظمة:ويمكن أن تجز

 خطة العمليات -

 خطة التسويك -

 خطة الموار  البشرية ماألفرا م -

 خطة المالية -

 العهلات العامة..... الخ(.-أخرل مثل )البحث والتطوير -

 الخطط حسب المدة الزمنٌة: وتمسم إلى: - ب

مل التوجهةات العامةة وتمابةل الخطةة م م ، وتؽطي ثهث سةنوات فةأكثر وتشةويلة األجل ماألخطط ط -1

اإلستراتيجية للمنظمة وكثيراً ما تكون اإل ارو العليا هي المسؤولة عن هة ا النةوع مةن الخطةط ألنهةا 

 تتعلك بولع المنظمة الشاملة وطبيعة المنافسة.

ة أكثر من سنة إلى ثهث سنوات، وؼالباً ما تكةون خطط متوسطة األجل ماألم م، وتؽطي فترو زمني -2

 اإل ارو الوسطى هي المسؤولة عن ه ا النمط من الخطط وتركز على تحسين اإلنتاجية والربحية.

 خطط لصيرو األجل ماألم م وتؽطي م و زمنية أم ها سنة أو الل وتتلمن األنشطة اليومية. -3

 نية في المنظمةالشكل اآلتي يولً تكامل الخطط حسب الم و الزم 
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 عًاٌ طه ن٠ٍٛخ األ

 عًاأل ِزٛظطخاٌ طه 

 عًاأل لف١سحاٌ طه 

 اٌّدح اٌص١ِٕخ

 ٔٛج

 اٌ طه

 اٌز ط١ه اٌزؽؽ١ٍٟ اٌز ط١ه االظزسار١غٟ

 (2خطٛح ) (1خطٛح )

 رؾد٠د ٚـ١بؼخ

 األ٘داؾ
رى٠ٛٓ 

 اإلظزسار١غ١خ

 (4خطٛح ) (3خطٛح )

 رى٠ٛٓ اٌ طه

 إٌؽبن١خ
 رىبًِ اٌ طه

 إٌؽبن١خ



 

 

 

 -الخطط حسب درجة شمولٌتها : وتمسم إلى: -ج

 الخطط على مستول ال ولة. -1

النمةةةل  -التربيةةةة والتعلةةةي  -الصةةةحة -الزراعةةةة -الخطةةةط علةةةى مسةةةتول المطةةةاع )حسةةةب الةةةوزارات -2

 الطالة...... الخ(. -واالتصاالت

 الخطط على مستول اإلللي . -3

 نظمة )خطة الوح و االلتصا ية(.الخطط على مستول الم -4

 

 -الخطط حسب درجة فعلها : وتمسم إلى: -د

الخطة التكتيكية: وهي سلسلة من الخطوات المصممة لتنفي  الخطط اإلستراتيجية، وتتلمن ع  اً مةن  -1

األه اؾ الفرعية التي تمو  إلى تحميك األه اؾ اإلستراتيجية ويت  إع ا  الخطط التكتيكيةة فةي جميةع 

 ويات اإل ارو.مست

 الخطط أحا ية االستخ ا  ماالستعمالم. -2

 -وهي خطط تصاغ لتنفي  مسار معين ال يتولع تكرارا في المستمبل، وتمس  إلى:    

البةةرام : وهةةي خطةةة تؽطةةي مجموعةةة كبيةةرو مةةن الفعاليةةات فمةة  تشةةمل أسةةاليب مناسةةبة  - أ

 ظمة .إل خال خط ج ي  للمنتوجات أو الخ مات ، أو تؽيير رسالة المن

 المشاريع: يتشابه المشروع مع البرنام  ولكنه أليك منه، أو انه جزء من البرنام . - ب

 -الخطط المائمة: وتمس  إلى: -3

 السياسات -أ

هةي عبةارو عةن مجموعةة المبةا ئ والمفةاهي  التةي تلةعها اإل ارو العليةا لكةي تسترشة  بهةا المسةةتويات    

  ال   تت  في نطاله جميع األعمال والتصرفات، ومن أهة  الوسطى وال نيا ، فالسياسة هي اإلطار العا

 صفاتها الثبات النسبي.

 الموازنات -ب

هي خطة مصاؼة بشكل رلمي تأخ  شكل الموار  واالستخ امات أو الم خهت أو المخرجات مفصلة      

زنات على بحسب النتائ  التي يتمخا عنها نشاط المنظمة خهل م و زمنية معينة )مثه سنة(، والموا

 ع و أنواع منها )ما ية( و )بشرية( و)مالية(.

 اإلجراءات )السيالات( -ج

هي عبارو عن سلسلة من األعمال المرتبطة ببعلها زمنيةاً، وهةي الطةرق التفصةيلية المعتمة و للعمةل     

 الواجب تنفي ا ، جوهرها التسلسل المنطمي أو التعالب الزمني.

 المواع  - 

 يجب الميا  به وما ينبؽي االمتناع عنه من سلون او تصرفات.والماع و هي ما     



 

 

 

 لرابع عشــروع اــاألسب
 

 مسؤولٌة التخطٌطثالثاً: 

-مةةن المعلةةو  أن المسةةتويات اإل اريةةة فةةي أ  منظمةةة تتكةةون مةةن ثهثةةة مسةةتويات )اإل ارو العليةةا    

ل اإل ار  األول )اإل ارو العليةا( اإل ارو التنفي يةمالمباشروم( ، والم راء في المسةتو-اإل ارو الوسطى

تمع عليه  مسؤولية رس  وولع الخطط العامة التةي تؽطةي جميةع أنشةطة المنظمةة، أمةا المة راء فةي 

ؽيلية( التةةي تخةةص إ ارتهةة  المسةةتويات اإل اريةةة األخةةرل ، فهةة  مسةةؤولون عةةن ولةةع الخطةةط )التشةة

 العليا للمنظمة. والمص  منها تنفي  الخطط المولوعة من لبل اإل ارو وألسامه 

لم  سا  الفكر اإل ار  في السنوات األخيرو الكثير من الج ل حول تخويل المسؤوليات التخطيطيةة    

 -إلى المستويات اإل ارية ال نيا و لن لمسباب اآلتية:

 كونه وسيلة لتنمية ل رات صؽار الم راء. - أ

 التخفيا من أعباء التخطيط بالنسبة لإل ارو العليا. - ب

على إنتاج خطط أفلل ، إ  أن الم راء في المسةتويات اإل اريةة الة نيا علةى علة  واتصةال يساع   -ج

 بمشكهت وظروؾ العمل التي ستواجه تنفي  الخطط مستمبهً.

تحسين الروظ المعنوية وتمويةة حالةة الرلةى عةن العمةل، إ  أن األفةرا  )المرؤوسةين( يتحمسةون  - 

 اشتركوا في تح ي ها. أكثر من اجل تحميك األه اؾ التي سبك أن

 عمبات التخطٌط )صعوبات(رابعاً: 

عملية التخطيط الع ي  من العمبات التي ل  تح  من فعاليتها والتةي تتطلةب معالجةة متواصةلة تواجه    

 من لبل اإل ارو، ومن أه  ه ا العمبات هي:

 البيئة المعم و وال يناميكية مالمتحركةم - أ

 إ نظمة تتصؾ بالتعمي  وتزاي  حركة متؽيراتها بمرور الولت، من المعلو  إن البيئة المحيطة بالم

أن التعميةةة  وال يناميكيةةةة يزيةةة ان مةةةن صةةةعوبات العمليةةةة التخطيطيةةةة بسةةةبب لةةةرورو المتابعةةةة 

 المتواصلة لمتؽيرات البيئة.

 ؼموا األه اؾ - ب

 خطيط.فاأله اؾ ؼير الوالحة على مستول المنظمة ككل وعلى مستول تمسيماتها تعيك عملية الت  

 الميو  -ج

 -هنان الع ي  من الميو  التي تح  من فاعلية التخطيط منها:

االستثمار الكبير في رأ، المال الثابت مالموجو ات الثابتةم وبالتالي ع   إمكانية المنظمة التكييؾ  -

 للمستج ات التمنية.

 الميو  الحكومية )لوانين وتشريعات(. -



 

 

 

 شحة الموار  الما ية. -

 إل ارية.ن رو الكفاءات ا -

 مماومة التؽيير - 

فالتخطيط يؤ   إلى تؽيير ع   من مجاالت عمل المنظمة، ربما يؤ   إلى ليةا  المة ير والمرؤوسةين     

 بمماومة ه ا التؽيير خوفاً من المجهول المستمبلي ، ويفللون األه اؾ والخطط التي اعتا وا عليها.

 الولت والكلفة -هـ

طويل وبالتالي فهو مكلؾ للمنظمة، ول  يتطلب مثل ه ا التخطةيط األمةوال التخطيط يستنزؾ الولت ال    

الهزمة ، والخبرات الفنية، البيانات،......الخ، ربما ل  ال تكون متوافرو في المنظمة، لة لن تكلفهةا الكثيةر 

 للحصول على مثل ه ا المستلزمات.

 -معالجة عمبات التخطٌط: ومن هذه المعالجات:

 المنظمة الب ء في لمة -أ

حيث تمو  اإل ارو العليا بصياؼة رسالة المنظمة وولع األه اؾ الرئيسية واالسةتراتيجيات ، أ      

 ب ء عملية التخطيط من لمة المنظمة ماإل ارو العليام.

 

 االتصال -ب

على اإل ارو العليا أن تعمل على تحميك االتصةال المسةتمر بةين مختلةؾ مسةتويات اإل ارو ، فجميةع       

أعلاء المنظمة الب  أن يكونوا على علة  باألهة اؾ واالسةتراتيجيات ومسةارات الخطةط وكيفيةة تكاملهةا 

 وتناسمها.

 المشاركة -ج

أ  مشاركة جميع المستويات اإل ارية في التخطيط، فلكةل مةنه   ورا فيهةا والمعلومةات التةي يمة مها     

 وخصوصيات التمسي  ال   يعمل فيه.

  و  للتخطيطاالعتراؾ بوجو  ح - 

فةةالتخطيط رؼةة  أهميتةةه ال يلةةمن النجةةاظ وإنمةةا يةةوفر الفةةرص ويزيةة  مةةن إمكانيةةات تحميمةةه وبسةةبب    

 ظروؾ البيئة والمنظمة فأنها عرلة للتؽيير والتع يل والتب يل.

 المراجعة والتح يث -هـ

 البيئية.الخطط تولع ألجل التطبيك مالتنفي م ويت  متابعتها وتح يثها لتواكب المتؽيرات    

 التخطيط المولفي -و

 تكييؾ أولاع المنظمة في إطار ظروؾ المستمبل ومتؽيراته.     

 

 



 

 

 

 لخامس عشــروع اــاألسب
 

  Decision Makingاتخاذ المرار 

 أوال: مفهوم اتخاذ المرار

تعةة  عمليةةة اتخةةا  المةةرار بأنهةةا جةةوهر العمةةل اإل ار ، وتنبةةع أهميتهةةا مةةن كونهةةا عصةةب العمليةةة      

التخطيطية بال رجة األولى فله عن ارتباطها ارتباطةاً والةحاً بأهة اؾ المنظمةة التةي يسةعى المة يرون 

إلى تحميمها، كما أن عملية اتخا  المرار مهمةة كونهةا العمليةة المهزمةة لبةالي الوظةائؾ اإل اريةة ، تنظةي  

 ً ونوعاً مع تخصصةات العمةل ومةع  العمل وبناء الهياكل اإل ارية يتطلب اتخا  لرارات إ ارية تتناسب كما

أشكال ومستويات البنى التنظيمية ، كما أن توجيةه األفةرا  وليةا ته  وتحفيةزه  علةى األ اء الجية  يتطلةب 

لرارات تتعلك معظمها باالستثمار األفلل للموار  البشرية في المنظمةة، ورلابةة المةوار  وأ اء المنظمةة 

ة وتصةةحيً االنحرافةةات لجميةةع أجةةزاء وعناصةةر العمةةل يتطلةةب أيلةةا اتخةةا  لةةرارات تتنةةاول الممارنةة

 والعمليات ، وعليه فالمرارات الجي و والمثلى هي المعبر الحميمي عن نجاظ إ ارو المنظمة.

ويمكةةن تعريةةؾ عمليةةة اتخةةا  المةةرار) بأنهةةا عمليةةة اختيةةار أفلةةل البةة ائل المتاحةةة بعةة   راسةةة النتةةائ      

 يك األه اؾ المطلوبة(.المتولعة من كل ب يل وأثرها في تحم

على ما سبك يمكن أن نهحظ وجو  ثهثة أركان للمرار ، ولرورو توافرهما ، وال يمكن وجو   اواعتما 

 -لرار في حالة ؼياب أ  ركن من ه ا األركان:

وجو  ب ائل: من خهل البحث والتمصي ، فعن ما يكةون هنةان بة يل واحة  او طريةك واحة  البة  مةن  -1

 ين عليه، وال لرار هنا.سلوكه، نكون مجبر

 االختيار: أ  وجو  حرية في اختيار الب يل األفلل من بين الب ائل المتاحة. -2

 اله ؾ: وراء كل لرار ه ؾ نسعى لتحميمه وان ع   وجو  اله ؾ يجعل المرارات عمهً عبثياً. -3

 ثانٌاً: أنواع المرارات

ي، وتتباين ه ا المرارات في أهميتها وحاجتها يتخ  الم راء أنواعا ع و من المرارات في عمله  اليوم     

للموار  والم ل الزمني لها والمستول اإل ار  ال   تتخ  فيه، فله عن عموميته أو خصوصةية المةرار 

 في صنعها أو اتخا ها. نوطبيعة مشاركة المرؤوسي

 -وتصنؾ المرارات إلى األنواع اآلتية:

 الروتينية( –المرارات المبرمجة )الرتيبة  -1

وهي تلن المرارات المتكررو والروتينية التي ال تحتاج إلى تفكير طويل وتحليل عن  اتخا ها، فالمرار     

المبرم  هو المرار ال   يتبنى حهً اعتم  وجرب سابماً ، وهة ا المةرارات تتخة  باالعتمةا  علةى معطيةات 

وهنةا تكةون البة ائل محة و و  وموالؾ معروفة والى سيالات مإجراءاتم أو لواع  م ونة أو ؼير م ونةة ،

 مثل لرار صرؾ رواتب الموظفين.



 

 

 

 ؼير الروتينية( –المرارات ؼير المبرمجة )ؼير الرتيبة  -2

هي المرارات ؼير المتكةررو وؼيةر الروتينيةة والتةي تحتةاج إلةى تفكيةر تحليلةي معمةك كونهةا تتنةاول     

و المةةرار الةة   يتبنةةى حةةهً محةة  اً مشةةكهت ؼيةةر اعتيا يةةة وفريةة و مةةن نوعهةةا، فةةالمرار ؼيةةر المبةةرم  هةة

لمشةةكلة ج يةة و وؼيةةر معروفةةة، وهةة ا المةةرارات تتخةة  عةةا و لتسةةيير أعمةةال المنظمةةة بةةالرؼ  مةةن ؼيةةاب 

الموالؾ المألوفة ، ولكون ه ا المرارات تتصؾ بالتؽيير والتعمي  فأن متخ   مثل ه ا المرارات يعانون 

بة ائل أو الخيةةارات التةةي تسةةاع ه  حة  األ نةةى مةةن المةن نمةةص هائةةل فةي المعلومةةات وؼالبةةا ال يجةة ون ال

لتخطيط المبرم ، وه ا يعني أن المرارات ؼير المبرمجة تفرا علةى متخة يها أن يكتشةفوا ويخترعةوا ل

حلةةوالً خاصةةة بكةةل مشةةكلة ، لةة ا فةةأن معظةة  المشةةكهت التةةي تواجةةه مةة ير  اإل ارو العليةةا تتطلةةب اتخةةا  

 ت إستراتيجية وتكتيكية.لرارات ؼير مبرمجة وخاصة في مجاال

 المرارات المؤك و -3

هةةي تلةةن المةةرارات التةةي تسةةو ها حالةةة التأكةة  بحكةة  معرفةةة البةة ائل المتاحةةة أمةةا  المةة ير والظةةروؾ 

 المرتبطة بصانع المرار من حيث كلفته ونتائجه.

 

 المرارات ؼير المؤك و -4

سةةبب البيئةةة المعمةة و وحركتهةةا هةةي تلةةن المةةرارات التةةي تتصةةؾ بهةةا المنظمةةات فةةي الولةةت الحالةةر، ب  

مةع مسةؤوليته حيةث خطورتهةا، وعلةى صةانع المةرار ت السريعة ، إ  ال يمكن معرفةة نتةائ  كةل بة يل مةن

..... الةةخ( ، ويسةةتعين بهةة ا األسةةاليب  -اإلحصةةاء -الريالةةيات -اسةةتخ ا  األسةةاليب الكميةةة )الحاسةةوب

 وصوال إلى اتخا  لرارات صحيحة في كل ظروؾ ع   التأك .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ثانيالنموذج ال

 األسبــوع السادس عشــر
 ثالثاً: خطوات اتخاذ المرار

تح يةة  المشةةكلة وتشةةخيص أسةةبابها: المنظمةةات المعاصةةرو تواجةةه الع يةة  مةةن المشةةكهت بسةةبب تعميةة   -1

البيئة و يناميكيتها، وعليه البة  مةن تشةخيص المشةكلة بشةكل والعةي ومولةعي مةع تح ية  تشةخيص 

 باشرو للمشكلة.األسباب المباشرو وؼير الم

جمع البيانات والمعلومات وتحليلها: تع  البيانات والمعلومات الما و األساسية لصنع المةرار واتخةا ا،  -2

وه ا يستلز  من المنظمات توفير نظا  لاع و معلومةات إ اريةة يسةتخ مها متخة  المةرار عنة  معالجةة 

منظومة الحاسبات وتتنةاول جميةع المشاكل ويفلل أن تكون ه ا المعلومات رسمية مبوبة تستن  إلى 

المتؽيرات والعوامةل  ات العهلةة بالمنظمةة وبيئتهةا الخارجيةة، وبعة  جمةع المعلومةات يجةب تحليلهةا 

 باستخ ا  األساليب الريالية واإلحصائية.

تح ي  الب ائل أو الحلول الممكنة للمشكلة: أ  البحث عن كل مةا هةو ممكةن مةن حلةول تتخة  لمعالجةة  -3

العة، علماً أن الب ائل نوعين، ب ائل معروفة استخ مت لحل مشةكهت سةابمة وبة ائل ؼيةر المشكلة الو

معروفةة البة  لمتخة  المةرار االسةتمرار فةي البحةث وتح ية  حة ث كةل بة يل مةن حيةث الولةت والمةةال 

 والجه .

ئل مةن حيةث تميي  الب ائل: من خهل الممارنة بين النتائ  المتولعة من كل ب يل، أ  الممارنة بين الب ا -4

 المزايا والعيوب وتح ي  مر و ا وكلفته فله عن  رجة المخاطرو.

 اختيار الب يل األفلل: أ  اختيار الب يل ال   يأتي بأفلل النتائ  وهو أصعب مرحلة. -5

تنفي  الب يل: أ  ولةع المةرار مولةع التنفية  مةن خةهل اختيةار أفلةل طريمةة لعمليةة التنفية  ليكةون  -6

 تنفي ا سههً.

ة تنفي  المرار وتميميه: الهة ؾ مةن هة ا المرحلةة هةو التأكة  مةن نجةاظ المةرار مةن حيةث تحميمةه متابع -7

بالفاعلية والكفاءو ول رته على تحميك النتائ  المرؼوبة، مع تح ي  السلبيات التي رافمةت عمليةة تنفية  

 المرار لتصحيحها مستمبهً.

 نماط اتخاذ المرار اإلداريأرابعاً: 

 -كبير في أنماط اتخا  المرار بين الم راء نتيجة : هنان تفاوت      

 اختهفه  في فه  وإ ران وتنظي  معارفه  حول المنظمة والبيئة. -

 التباين )التفاوت( في تنشئته  االجتماعية وظروؾ عمله  والمي  والتمالي  التي اعتا وا عليها. -

 العوامل االجتماعية األخرل المؤثرو في سلوكه . -

 -ما سبك يمكن تبويب متمسي م أنماط الم راء متخ   المرار إلى أربعة مجموعات هي :واعتما اً على 

 نمط الم ير الحاس : -1

وهةةو المةة ير الةة   يعتمةة  علةةى حةة  أ نةةى مةةن المعلومةةات لؽةةرا الوصةةول إلةةى المةةرار، فهةةو يهةةت   -2

 بالسرعة والنتائ  والعمل المتحرن مع إهماله للتمارير وال راسات المفصلة.

 رن:الم ير الم -3

هةو الة   يفلةةل التمةارير الملخصةة التةةي تتلةمن علةةى مجموعةة مةن البةة ائل المطروحةة باختصةةار 

لؽرا ليامه باختيار أح اها، ويمتاز أسلوب ه ا الم ير بالمرونة في اتخا  المرارات واختيار الب يل الة   

 ينال لبول المرؤوسين.

 الم ير المتسلسل مالهرميم -4



 

 

 

يتس  عمله بال لة والشةمولية والتفصةيل، فهةو ال يتخة  المةرار إال بعة   ل  هو  لن النمط من الم راء ا

اكتمال    اإلجراءات من لبل الع ي  من المسؤولين وبالتالي فأنه ينظةر إلةى التمةارير المختصةرو علةى أنهةا 

 ؼير كافية التخا  المرار.

 

 الم ير المتكامل مالتكامليم -5

و، ويفلل ال راسات المعممة والتحاليل المعم و التةي تمثةل وهو الم ير ال   يرفا التمارير المختصر    

 وجهات نظر ع و لإلحاطة بالمولوع إحاطة كاملة.

 خامساً: النماذج األساسٌة لعملٌة اتخاذ المرار "نظرٌات اتخاذ المرار"

 -شه ت عملية اتخا  المرار ع و صياؼات تحليلية عبر الولت ويمكن اختيار أربعة نما ج وهي:       

 النموذج التملٌدي "النظرٌة الكالسٌكٌة" للمرار -1

 -ويتلخص بـ:

إن متخ  المرار يتصرؾ  ائماً بعمهنية ويختار الب يل المناسةب بعة   راسةته التصةا ياً والة   يصةب  . أ

 في مصلحة المنظمة.

يفترا ه ا النمو ج أن متخ  المرار يمتلن المعلومات الكاملة والتفصيلية عن المشكلة وعةن البة ائل  . ب

 ونتيجة كل ب يل واله ؾ والميو .

إن ه ؾ متخ  المرار هو تعظي  اله ؾ االلتصا   للمنظمة مالربًم و ائماً يختار اله ؾ ال   يمتاز  . ت

 باالمثلية.

 وذج "النظرٌة" السلوكٌة للمرار.مالن -2

 -ويتلخص بـ:

يةول، وهة ا إن متخ  المرار يتأثر بالمي  والعا ات والتمالي  ولةه حاجةات و وافةع ورؼبةات وم - أ

 كلها مجتمعة تؤثر على عملية اتخا  المرار.

إن المعلومةةات المتةةوفرو عةةن المشةةكلة والبةة ائل ؼيةةر كاملةةة، وعليةةه فةةأن متخةة  المةةرار يتسةة   - ب

بالرش  والعمهنية ويهة ؾ إلةى تحميةك الحلةول المرلةية ولةي، تلةن التةي تةؤ   إلةى تعظةي  

 النتائ .

 .المرار غٌر الرشٌدنظرٌة" موذج "ن -3

إن متخ  المرار بموجب ه ا النمو ج إنسةان ؼيةر عمهنةي وؼيةر رشةي  بحيةث ال يتبلةور ل يةه  -أ          

 الب ائل الممكنة وال ي رسها  راسة كافية.

الب يل األفلل مةن وجهةة نظةر المةرار ؼيةر الرشةي  هةو البة يل الة   يكةون أمةا  عةين متخة   -ب         

 المرار وؼالبا ما يكون سهل التنفي 

 -فً المرار: وٌتلخص بـ: ةالمولفٌنظرٌة" الموذج "ن -4

مةع  أن متخ  المةرار ال يعتمة  نمطةاً واحة اً فةي اتخةا  المةرار فهةو يسةتخ   الةنمط الة   يتوافةك -أ    

 المشكلة، أ  انه يؽير أنماطه وأسلوبه لحل المشكلة حسب المولؾ والولت.

 -العوامل اآلتية:يتأثر الم ير عن  اتخا  المرارات المولفية ب -ب  

  رجة لرب مشكلة المرار منه واطهعه عليها وولعها و رجة تعمي ها. -1

  رجة مسألة متخ  المرار أما  الؽير. -2

 لابليات متخ  المرار و وافعه وشخصيته وميوله. -3

 مح  ات الولت والجوانب المالية على المرار. -4

أن يوازن بين رؼبته وبين الكلفة والولت ال   يستن   يختار الم ير المولفي نمط اتخا  المرار بع  -5

 إليه المرار عن  اتخا ا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبــوع السابع عشر
 

  Organizingالتنظٌم: 

التنظي  وظيفة إ ارية وعنصراً مةن عناصةر اإل ارو ويتحة   بموجبةه اإلطةار الة   تتشةكل فيةه  يع               

ة وتنظي  عهلات األفرا  العاملين وتحميك العمل الجمةاعي الهةا ؾ جهو  العاملين لتحميك أه اؾ المنظم

 وتنظي  عهلات العمل الناشئة عن ليا  األفرا  بأ اء واجباته .

 -هنان ع و تعاريؾ ممفاهي م للتنظي : 

كونتر واو ونيل )بأنه تح ي  األنشطة اللرورية لتحميك أه اؾ المنظمة وإسنا  كل مجموعة مةن  -1

 إلى م ير يتمتع بالسلطة الهزمة أل اء ه ا النشاط(. مجموعات النشاط

هنر  فايول )إم ا  المنشأو بكل ما يساع ها على أ اء وظائفها مةن المةوا  األوليةة والعة   ورأ،  -2

 المال واألفرا (.

نعمة الشكرجي )عبارو عن إيجا  مجموعة من األشخاص يعملون كمجموعةة واحة و متصةلة مةع  -3

 ليه(.بعلها لتحميك ه ؾ متفك ع

 -التنظي  وظيفة يمارسها جميع الم راء في مختلؾ المستويات التنظيمية:*

  المستويات اإل ارية العليا: تكون مهمة المة راء ولةع التنظةي  العةا  للمنظمةة ولةمان تحميةك التنسةيك

 بين جميع األنشطة المختلفة.

  ( الميةا  بمهمةات تنظيميةة مة ير وحة و .... الةخ -رئةي، شةعبة -الموالع التنظيمية الوسطى )رئةي، لسة

 تتمثل في ولع التفرعات الهزمة للوح ات التابعة له .

 مشةةرؾ... الةةخ( الميةةا  بلةةمان تحميةةك التنسةةيك بةةين جهةةو   -الموالةةع اإل اريةةة المباشةةرو )رئةةي، عمةةال

 العاملين ومنع التلارب واالز واجية في العمل.

  Job Designتصمٌم الوظٌفة 

الفر  المختةار إلشةؽال الوظيفةة. ويعةرؾ الة ور علةى انةه )عبةارو عةن مجموعةة يح   الم ير ) ور(      

الفعاليةةات المتولعةةة مةةن فةةر  معةةين( تسةةلط عليةةه األلةةواء مكونةةة بةةؤرو أو مركةةزاً محةة  اً فةةي مجموعةةة 

العهلةةات فةةي المنظمةةة ، ويسةةمى أ  فةةر  لهةة ا الؽةةرا بةةـ )الفةةر  البةةؤر (، فسةةكرتير المةة ير مةةثه يمةةو  

تهيئةةة التجهيةةزات للمكتةةب ...الةةخ ويولةةً الشةةكل اآلتةةي  -تنظةةي  مواعيةة  المةة ير -ى الهةةاتؾباإلجابةةة علةة

 مجموعة ال ور والتولعات من ال ور أل  فر  في المنظمة )الفر  البؤر (.

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّؽسؾ اٌّجبؼس

 األـدلـبا

 زئ١ط اٌعّبي

 اٌّفزـػ

 ِأِٛز اٌّ بشْ

 ِد٠س اٌّٛازد اٌجؽس٠خ

 ِّضً إٌمبثخ

 

 الفزد

 الثؤرٕ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجماعات المتع  و يشكلون مجموعة ال ور ول يه  تولعات تجاا  لن الفر  شاؼل الوظيفة المعينة: *

 -( عوامل هي:3ثر الوظيفة أل  فر  بـ )وتتأ *

 أوال: التكنولوجٌا

ويمص  به اآلالت والمع ات والخبرو الهزمة لتشؽيل تلن اآلالت والمع ات وب ونها تبمى تلن المع ات     

 واآلالت ع يمة الج ول.

 -الهٌكل : وٌمسم إلى:: ثانٌا

اإل اريةةة فةةي المنظمةةة  خريطةةة تنظيميةةة: وهةةي عبةةارو عةةن مخطةةط )رسةة ( يولةةً المسةةتويات - أ

( 3والوح ات التنظيمية عمو ياً وأفميا وأسلوب االتصال . ويمكن تصمي  الخةرائط التنظيميةة بةـ )

 -أنماط أو أشكال هي:

 مت رجة )هرمية(. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جانبية )من اليمين إلى اليسار(. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّد٠س

 اٌّٛازد اٌجؽس٠خ اٌع١ٍّبد اٌزع٠ٛك اٌّب١ٌخ

 دزاظخ  اٌزس٠ٚظ اٌّج١عبد

 اٌعٛق

 رعجئخ 

 ٚرؽ١ٍؿ
 اٌفبدزح األزؼ١ؿ اٌع ٚاد اٌرار١خ

 ٚاٌٛازدح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ائرية. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ملحك بالخريطة التنظيمية يولً العهلةات بةين المسةتويات اإل اريةة  ليل التنظي : كتيب أو كرا  - ب

والوح ات في مستول إ ار  واح  )عمو يةاً وأفميةا( ، فلةه عةن تح ية  الصةهحيات والمسةؤوليات 

 لكل وظيفة في المنظمة.

 ثالثا : السٌاسات

 ، وؼالبةةا مةةا تلجةةأ  تح يةة  اإل ارو لمتطلبةةات أيةةة وظيفةةة يمةةرر التولعةةات العمةةل الرسةةمية لشةةاؼلها

التوصةيؾ  -منظمات األعمال إلى تح ية  هة ا المتطلبةات بشةكل تحريةر  يسةمى )وصةؾ الوظيفةة

الوظيفي(، والوصؾ الوظيفي عبارو عةن مجموعةة المتطلبةات والمةؤههت المطلوبةة مةن مشةاؼل 

 الوظيفة مع تح ي  أه  األنشطة والمهمات الواجب الميا  بها.

 أسالٌب تصمٌم الوظٌفة 

تصمي  الوظيفة باالعتما  على التخصص والؽرا األساسي مةن التخصةص هةو لتحسةين كفةاءو يت   

 ←تؽيةب  ←الفر  العامل ، لكةن هنةان سةلبيات للتخصةص )يةؤ   إلةى انخفةاا الرلةى الةوظيفي

  وران العمل(.

 وتحاول اإل ارو المعاصرو استعمال أساليب ع و للتخفيؾ من سلبيات التخصص هي: -

 

 

 

 

 

 

 

اٌٛة١فااخ ٠ٚىااْٛ أؼٕاابا 

عااااآ نس٠اااااك ش٠اااااابدح 

ؼاااااااااااااعٛز اٌفااااااااااااااسد 

ثبٌّعاات١ٌٚخ ِاآ خاا ي 

رؾس٠ااااس ٚة١فزااااٗ ِاااآ 

ثعاااااك اٌم١ٛد,ـمااااا  

عٓ ر ٠ٍٛٗ اٌّص٠اد ِآ 

 اٌف ؽ١بد. 

رٛظ١ج اٌٛة١فاخ ٠ٚىاْٛ 

عٓ نس٠اك ش٠ابدح عادد 

اٌّّٙبد اٌزٟ ٠ماَٛ ثٙاب 

اٌفاااسد ِضاااً رااادز٠ط   

زئااا١ط ٌغٕاااخ   ِّضاااً 

اٌااادائسح ـاااٟ اٌّؾبـظاااخ 

 .... اٌخ .

اٌٛة١فاخ ٠ٚىاْٛ رٕبٚة 

عااااآ نس٠اااااك رؾ٠ٛاااااً 

اٌفااسد ِاآ ٚة١فااخ لٌااٝ 

 أخسٜ.

لعااابدح رفااا١ُّ اٌعّاااً 

 ٠ٚىْٛ عٓ نس٠ك)

رؾعااا١ٓ خفااابئؿ  -

 اٌٛة١فخ.

رعاد٠ً اٌٛة١فاخ عاآ  -

نس٠ك عداٚي عّاً 

ِسٔااخ أٚ رم١ٍااً عاادد 

أ٠ااااابَ اٌعّاااااً ـاااااٟ 

 األظجٛج.

(1) (2) (3) (4) 

 اٌّد٠س

 اٌّب١ٌخ

 اٌزع٠ٛك

 اٌع١ٍّبد

 اٌّٛازد اٌجؽس٠خ



 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌة وظٌفة التنظٌمأهم 

تنبةةع أهميةةة التنظةةي  كونهةةا وسةةيلة للةةربط والتنسةةيك بةةين الوظةةائؾ فةةي المنظمةةة إ  بةة ونها ترتبةةن     

 المنظمة وتسو ها حالة من الفولى وبعثرو في الجهو  ولياع األموال وه ر الولت.

 

   :تتكون المنظمة من :األجزاء األساسٌة فً المنظمة- 

 / التكنو هيكل/ اإلسنا  ةاألوسط/ الممة اإلستراتيجياللب التشؽيلي / الخط      

 

 -وكما في الشكل اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لؽرا استيعاب طبيعة وظيفة التنظي  يمكن االستفا و مةن الوصةؾ العمةومي للمنظمةة وأجزائهةا وحسةب 

 -رأ  هنر  منتزبرج  فأن أجزاء المنظمة تتكون:

مةة المتكةون مةن األفةرا  الة ين يمومةون بإنتةاج  : وهةو الجةزء المركةز  مةن المنظاللب التشغغٌلً -1

السةةلع والخةة مات، ويةةت  تنسةةيك عمةةل اللةةب التشةةؽيلي مةةن لبةةل نةةوعين مةةن اإل ارات همةةا )الممةةة 

 اإلستراتيجية والخط األوسط(.

: وهي مجموعة اإل ارو العليا ، ويكون  ورها في تكوين االستراتيجيات التةي الممة اإلستراتٌجٌة -2

 بالبيئة.تربط المنظمة 

ال   يربط بين اللب التشةؽيلي والممةة اإلسةتراتيجية، ويتكةون مةن مة راء األلسةا   الخط األوسط: -2

 والشعب والفروع والوح ات ... الخ.

: ويل  المحللين ال ين يساع ون كه من الممة اإلستراتيجية والخط األوسط في أ اء التكنو هٌكل -3

 ن والمختصين بج ولة اإلنتاج.الوظائؾ اإل ارية مثل المحاسبين، والم لمي

: مثةةل العةةاملين فةةي العهلةةات العامةةة وإعةة ا  لةةوائ  الرواتةةب واألجةةور والمسةةؤولين عةةن اإلسغغناد -4

 الصيانة.

 :خطوات التنظٌم- 

 تح ي  اله ؾ الرئيسي. -1

 ظزسار١غ١خٌمّخ االا

 اٌ ه األٚظه

 اٌٍت اٌزؽؽ١ٍٟ

 



 

 

 

 تح ي  األه اؾ الثانوية. -2

 تح ي  األنشطة التي تحمك اله ؾ . -3

 تمسي  النشاطات إلى أنشطة جزئية. -4

 يع مع بعلها وتح ي  المستويات التنظيمية وتكوين الهيكل.ربط المجام -5

 إناطة الفعاليات باألفرا . -6

 تخويل األفرا  الصهحيات )السلطات( التي تمكنه  من أ اء المهمات. -7

 -الموى األساسٌة المؤثرة فً التنظٌم:

 مراحل(. –واسع  –وجبات  -التكنولوجيا/ )حسب نوع اإلنتاج، وح و  -5

 مهماً في تح ي  هيكل المنظمة. الحج / يلعب  وراً  -6

 الهتأك (. –متملبة  –البيئة/ بيئات متنوعة وموالؾ متفاوتة )بيئات مستمرو  -7

 اإلستراتيجية/ تكوين استراتيجيات ج ي و بسبب التأثير البيئي المستمر.   -8

 

 شكل يولً المول األساسية المؤثرو في التنظي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -أنماط )أنواع( التنظٌم:

       -نظي  الرسمي،وهو اإلطار العا  ال   تمار، في  اخله جميع الفعاليات واألنشطة،ويمس  إلى:الت -1

 .Organizational Structure الهيكل التنظيمي -أوال     

 .Administrative levels المستويات اإل ارية -ثانيا     

 .Scope of supervision نطاق األشراؾ -ثالثا     

 .Powers and responsibilities الصهحيات والمسؤوليات -رابعا     

      ً  .Centralization and decentralization المركزية والهمركزية -خامسا

وتتلةةمن العهلةةات الطبيعيةةة التةةي تنشةةأ بةةين األفةةرا  العةةاملين أثنةةاء  التنظةةي  ؼيةةر الرسةةمي )الهرسةةمي(: 

 العمل.

 أوال: الهٌكل التنظٌمً

و عن مجموعة الطرق التةي تمسة  بهةا المنظمةة أفرا هةا فةي مهمةات متميةزو ثة  التنسةيك بينهةا، عبار      

والؽةةرا األساسةةي مةةن الهيكةةل التنظيمةةي هةةو لتنظةةي  النشةةاطات )الفعاليةةات( فةةي مجةةاميع مةةن النشةةاطات 

لةى الرئيسية والفرعية وفك أح ل أس، تجميع النشاطات ، ث  ربط ه ا المجاميع مع بعلها وإظهارها ع

 وح و ..... الخ(. -شعبة -لس  -هيئة -شكل وح ات تنظيمية مترابطة مثل ) ائرو

 ئــخاٌج١

 اٌؾغــُ اٌزىٌٕٛٛع١ب

 اإلظزسار١غ١خ

 

 التٌظ٘ـن



 

 

 

 

 * أسس تجمٌع النشاطات )أسس تصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌة(
 

 الوظيفي –حسب النشاطي  -1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حسب السلعة أو الخ مة )سلعي أو خ مي(. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب المولع الجؽرافي )المولعي( -3

 

 

 

 

 

 

 

 ائن )السولي(حسب الزب -4

 

 

 

 

 اٌعبَ اٌّد٠س

 لعُ اٌّٛازد اٌجؽس٠خ اإلٔزبطلعُ  اٌزع٠ٛك لعُ اٌّب١ٌخلعُ 

ر ط١ه 

 اإلٔزبط

 اٌزدز٠ت األـساد اٌزدل١ك اٌؾعبثبد اٌّج١عبد اإلع ْ اٌزف١ٕج

 اٌعبَ اٌّد٠س

لعُ لٔزبط 

 اٌٌّٛداد

لعُ لٔزبط 

 ٚػاٌّسا

لعُ لٔزبط 

 اٌزٍفص٠ٛٔبد

لعُ لٔزبط 

 اٌّفبث١ؼ

16 

 عمدح

22 

 عمدح

 ظمف١خ ِٕمد٠خ

 اٌعبَ اٌّد٠س

 ـسج 

 ثؽداد

 ـسج 

 اٌجفسح

 ـسج 

 إٌغؿ

 ـسج 

 وسوٛن

 ِد٠س اٌعفس

 اٌعسة اٌعسال١ْٛ األعبٔت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الولت -5

 

 

 

 

 
 

 التمسي  )التصمي ( المركب-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Administrative levels ثانٌا: المستوٌات اإلدارٌة

 -تع  المستويات اإل ارية من ممومات الهيكل التنظيمي في المنظمة ، وتمس  إلى :     

   Top Managementالمستول األول/ اإل ارو العليا  -

  Middle Managementالمستول الثاني/ اإل ارو الوسطى  -

  First Line Managementال نيا  –المستول الثالث/ اإل ارو المباشرو  -

 وتتولؾ المستويات اإل ارية على حج  المنظمة.

 اإلظعبؾ اٌفٛزٞ

 لعُ اٌ دِبد ا١ٍ١ٌٍخ لعُ اٌ دِبد اٌفجبؽ١خ ِبد اٌّعبئ١خلعُ اٌ د

 اٌعبَ اٌّد٠س

 لعُ اٌّٛازد اٌجؽس٠خ اإلٔزبطلعُ  اٌزع٠ٛك لعُ اٌّب١ٌخلعُ 

 ٌِٛداد ِساٚػ رٍفص٠ٛٔبد

 ـسج اٌجفسح ـسج وسوٛن ـسج ثؽداد

لعُ 

اٌ دِبد 

 اٌفجبؽٟ

لعُ 

اٌ دِبد 

 اٌّعبئٟ

لعُ 

اٌ دِبد 

 ا١ٌٍٍٟ



 

 

 

 -( عوامل هي :3أما أسباب ظهور المستويات اإل ارية في منظمات األعمال يعزل إلى )

 حج  المنظمة. اتساع -1

 الم ل اإل ار  للم ير. -2

 تخويل الصهحيات )السلطات(. -3

 -أما سلبيات )مشاكل( تع   المستويات اإل ارية هي :

 أبعا  إ ارو المنظمة عن المائمين بتنفي  العمل. -1

زيةةةا و التكةةةاليؾ اإل اريةةةة المتمثلةةةة بتكةةةاليؾ تأثيةةةث المكتةةةب واألجةةةور والمرتبةةةات والمخصصةةةات  -2

 .الم فوعة للم راء

 Span of Managementثالثا: نطاق اإلشراف 

بنطاق اإلشراؾ مع   األفرا  ال ين يشرؾ عليه  م ير واح  بكفاءو عالية، وهنان تسميات الممصو       

نطاق السلطة.....الخ( ومن  –نطاق اإل ارو  -نطاق الرلابة -أخرل لنطاق اإلشراؾ مثل )الم ل اإل ار 

نطاق اإلشراؾ بسةبب مجموعةة مةن المتؽيةرات المةؤثرو فةي هة ا التح ية  ، الصعوبة تح ي  الع   األمثل ل

 -وه ا المتؽيرات هي:

ل رات الم ير: تناسب طر   إ  كلما كان الم ير يتمتع بم رات عالية وكفاءو جي و كلما از ا  ع    -1

 األفرا  ال ين يشرؾ عليه  والعك، صحيً أيلا.

إلشةةراؾ كلمةةا كةةان للمةة ير متسةةعا مةةن الولةةت ويمةةل الولةةت المخصةةص لإلشةةراؾ: يةةز ا  نطةةاق ا -2

بالنسبة للم راء ال ين لي، ل يه  الولت الكافي، نطاق اإلشراؾ لإل ارو العليا لليل أو ليك ممارنة 

 بالمستويين اآلخرين الوسطى والمباشرو حيث يكون أكبر.

تخويله الصهحيات    رجة تخويل الصهحية )السلطة(: نطاق إشراؾ الم ير يز ا  باز يا   رجة -3

 لمرؤوسيه وينخفا بانخفاا  رجة التخويل.

طبيعة األعمال التي يشرؾ عليها الم ير: يز ا  نطاق إشراؾ الم ير إ ا كان يشرؾ على أعمةال  -4

 روتينية وينخفا إ ا كان يشرؾ على أعمال ؼير روتينية )معم و(.

يشةةرؾ علةةى مرؤوسةةين لةة يه  الكفةةاءو كفةةاءو المرؤوسةةين: يةةز ا  نطةةاق إشةةراؾ المةة ير إ ا كةةان  -5

والمعرفة وال راية التامة في تنفية  األعمةال المكلفةين بهةا، ويةنخفا إ ا كةان المرؤوسةين كفةاءته  

 لليلة و رايته  وإلمامه  بالعمل لعيفة.

 نوأثرها على نطاق اإلشراؾ: يح   كريكونا، ويحلل العهلات بي نع   العهلات بين المرؤوسي -6

 -في المنظمة بـ:المرؤوسين 

 زيا و ع   المرؤوسين بشكل متوالية ع  ية بينما تز ا  العهلات بشكل متوالية هن سية.

 

 

 األسبوع الثامـن عشـر
 

    Authority and Responsibility رابعاً: الصالحٌة )السلطة( والمسؤولٌة   

 * طبيعة الصهحية )السلطة( والمسؤولية

 -منها: تعرؾ الصهحية بتعارؾ ع و  

 فايول يعرؾ الصهحية بأنها ))الحك في إص ار األوامر والموو في أجبار اآلخرين على تنفي ها((. -

كونتز وا ونيل يعرفان الصهحية بأنها ))الحك ال   بوساطته يتمكن الرؤساء الحصول على امتثةال  -

 المرؤوسين للمرارات((.



 

 

 

المسةةتم و مةةن منصةةبه الرسةةمي مةةن اتخةةا  ويمكةةن تعريةةؾ الصةةهحية بأنهةةا )) حةةك المةة ير أو ل رتةةه 

المرارات وإجبةار المرؤوسةين علةى تنفية ها ومعالبةة مةن يمصةر تنفية  هة ا المةرارات((. ولة  تسةمى 

 الصهحية أيلاً )) بالموو المؤسسية(( لل اللة على عهلتها بالمنظمة الرسمية.

لهةةة  باعتبةةةاره  أعلةةةاء فةةةي أمةةةا المسةةةؤولية هةةةي ))التةةةزا  األفةةةرا  للميةةةا  بالواجبةةةات المحةةة  و     

 -المنظمة((، وعليه فأن االلتزا  هي أسا، المسؤولية. ومن األمور الواجب معرفتها عن المسؤولية:

 تظهر المسؤولية بين الرئي، والمرؤوسين ، فالرئي، يكلؾ والمرؤو، ينف . -1

 هنان مسؤولية مستمرو ومسؤولية مؤلتة التي تنتهي بانتهاء عمل مح  . -2

 تخول )ال تفوا( كما هو الحال بالنسبة للصهحية )السلطة(. المسؤولية ال -3

 يختلؾ حج  المسؤولية باختهؾ حج  العمل المكلؾ به الفر  أو حج  الصهحيات الممنوحة له. -4

 -* مصادر الصالحٌة )السلطة(:

 -( نظريات تتناول ه ا المولوع هي:3هنان )

 نظرٌة الصالحٌة الرسمٌة    -1

فأن مص ر الصهحية التي يتمتع بها الم راء مستم و من المركز الوظيفي ال   بموجب ه ا النظرية     

يشةةةؽله المةةة ير ، وأنهةةةا تنتمةةةل إلةةةى هةةةؤالء المةةة راء مةةةن خةةةهل الهيكةةةل التنظيمةةةي للمنظمةةةة   )تخويةةةل 

الصهحيات( ، وهي أصهً مستم و من حك الملكية المعترؾ به بموجب األنظمة والموانين. ففةي المطةاع 

ن صاحب الشركة له الحك في التصرؾ بجميع ممتلكات الشةركة الما يةة والبشةرية ، لة ا فأنةه الخاص فأ

يمتلن جميع الصهحيات ويمو  بتخويل جزء منها إلى المائمين بالعمل اإل ار  أما فةي المطةاع الحكةومي 

ال سةتور  فأن حك الملكية يعو  إلى الشعب ويمةو  الشةعب بتخويةل أ ارو هة ا المطةاع إلةى ال ولةة بموجةب

والموانين الصا رو بموجبة ، وتنتمل ه ا الصهحيات عبر الهيكل التنظيمي إلى الم راء حسب مراكةزه  

 الوظيفية التي يشؽلونها.

 نظرٌة لبول الصالحٌة -2

وحسب منطلمات ه ا النظرية فأن المرؤوسين ه  مص ر الصهحية الممنوحة للم راء ، ألن مفهو   

 –العهلة المائمة بين المرؤو، والتي بموجبها يمبل أح  المرؤوسين التوجيه  الصهحية ل يه  هو )) أنها

الصا ر إليه من مرؤوسين أخر وال   يؤثر في تصرفه((. وعليه فةأن الصةهحية )السةلطة( ال  –المرار 

تعتبر حميمية ما ل  يمبلها المرؤوسين. ومن روا  ه ا النظرية )شستر برنار  ، روبرت تةاتنبو  ، مةار  

 باركر فيوليت(.

 نظرٌة الصالحٌة الشخصٌة -3

مص ر ه ا الصهحية هو الم ير نفسه )بمجموعة المؤههت والصفات التي يمتلكهةا( ، فالمرؤوسةين     

يتأثرون عا و بكفةاءو ولابليةة وخبةرو مة رائه  ويطيعةونه  وينفة ون أوامةره  ، وعليةه كلمةا تمتةع المة ير 

مةنً نفسةه صةهحيات أوسةع تجةاا مرؤوسةيه مةن خةهل تجةاوب بمهارات ولابليات وكفةاءات أكثةر كلمةا 

المرؤوسين معه والعك، صحيً أيلاً. أما المصة ر الفعلةي والعملةي للصةهحية )السةلطة( يشةمل جميةع 

 المصا ر أعها )الرسمية ، المبول ، الشخصية(.

 

 * أنواع الصالحٌات

 Vertical Authorityالصهحية الرأسية )العمو ية(  -1

مةةن الصةةهحيات المهمةةة فةةي المنظمةة لكةةون مةةن يتمتةةع بهةةا يصةبً لةةه الحةةك فةةي اتخةةا  المةةرارات  تعة     

وإص ار األوامر لتنفي  األعمال ، وهي أيلاً تسمى بالصهحية التنفي ية. وتب أ هة ا الصةهحية مةن أعلةى 

الةةرئي،  الهيكةةل التنظيمةةي وتنتمةةل إلةةى أسةةفل الهيكةةل مةةن خةةهل التخويةةل مكونةةة العهلةةة الرأسةةية بةةين

 والمرؤوسين.



 

 

 

 Staff Authorityالصهحية االستشارية  -2

وهي الصهحية المتعلمة بتم ي  النصً والمشةورو والمسةاع و للمة راء التنفية يين ويسةمى الممنوحةون     

ه ا الصهحية بالم راء االستشاريين في مجةاالت عملهة  وال يحةك لهةؤالء المة راء بموجةب الصةهحيات 

إص ار األوامر واتخا  المرارات وإلزا  المرؤوسين بتنفي  ما يم مونه مةن التراحةات أو  الممنوحة له  من

توصيات وإنما يت  تم ي  ه ا االستشارات أو الممترحات إلى الم ير التنفي   ، وهة ا األخيةر أمةا يمبلهةا أو 

 -يرفلها ، وتظهر الحاجة إلى ه ا النوع من الصهحيات بسبب:

 ي يين بأمور ع و وع   توفر الولت الهز  للميا  بتلن األمور.انشؽال الم راء التنف - أ

لع   معرفته  بجوانب تخصصية في العمل )مثةل الجوانةب المانونيةة أو الهن سةية( إ  تةت  االسةتعانة  - ب

 بمستشارين متخصصين.

 Functional Authority الصهحية الوظيفية  -3

التي تخول لم ير ما لإلشراؾ علةى سياسةات أو وهي عبارو عن الصهحية أو مجموعة الصهحيات     

عمليات أو تصرفات معينة وتتعلك بالوظيفة التي يشرؾ عليها الم ير مثل الصةهحيات التةي تخةول إلةى 

م ير الماليةة ليمةو  بموجبهةا باإلشةراؾ علةى جميةع األنشةطة والفعاليةات الماليةة التةي يمارسةها المةائمون 

 -في المنظمة. ويعو  السبب إلى ظهور مثل ه ا الصهحيات إلى:باألعمال المحاسبية أينما وج وا 

ع   توفر الخبةرات الهزمةة للميةا  بأعمةال معينةة لة ل المة راء فةي مسةتويات اإل اريةة المختلفةة فةي  - أ

 المنظمة.

 رؼبة المنظمة في توحي  سياسات معينة فلهً عن توحي  جهة اإلشراؾ عليها.  - ب
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 العهلات االستشارية والرأسية والوظيفية في الهيكل التنظيمي للمنظمة

                الرأسية )التنفي ية(                          وظيفة                      استشارية      



 

 

 

 

 

 وع التاسـع عشـراألسب
 *محددات لبول الصالحٌة

 -هنان ع و أسباب وراء لبول المرؤو، لصهحيات الم ير في المنظمة واحترامها ، ومن أهمها:  

ثمافةةة المجتمةةع التةةي تتلةةمن وجةةو  أ وار محةة  و لمةةن يصةة ر األوامةةر ولمةةن يمبلهةةا ، فأعلةةاء  -1

اعيةةة ، إ  أن أعلةةاء المنظمةةة ال المنظمةةة يعتةةا ون علةةى هةة ا الةةنمط مةةن خةةهل التنشةةئة االجتم

 ينظرون بشكل إيجابي 

 لمن يحاول  ائماً عصيان أوامر م يرا. -2

منظومةةة المكافةةات والعموبةةات تشةةجع أفةةرا  المنظمةةة ومةةنه  المةة راء إلةةى تمبةةل الصةةهحيات التةةي  -3

 يمارسها الم ير.

صةهحيات كونهةا الوالء التنظيمي واأليمان بأه اؾ ورسةالة المنظمةة يةؤ   إلةى لبةول أفرا هةا لل -4

 تع  من أ اء مهمات الوظيفة.

الصةةفات الميا يةةة التةةي يتحلةةى بهةةا المةة ير وبالتةةالي التةةأثير فةةي أفةةرا  المنظمةةة والحصةةول علةةى  -5

 إعجابه  وتم يره  ولبول صهحياته.

 

 Chain of Command* سلسلة اآلمرة 

الخطةوط التةي تةربط المنظمةة تعرؾ على أنها ))العهلة بين الرئي، والمرؤو، ، وهي سلسلة مةن       

من الممة إلى بمية المستويات اإل ارية(( ويمكن أن ترس  مثل ه ا الخطةوط فةي أطةار )) خارطةة الهيكةل 

التنظيمةةي((. وبهةة ا المعنةةى فةةأن سلسةةلة اآلمةةرو ))سلسةةلة األوامةةر(( تعنةةي عهلةةة سةةلطوية وتتسةة  بثهثةةة 

 .خصائص أساسية هي )الصهحية ، المسؤولية ، االتصال(

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 خصائص سلسلة االمرو
 

ففةةي السلسةةلة السةةلطوية يبةةرز  ور المةة ير كمصةة ر لموامةةر واتصةةاالته بالمرؤوسةةين هةةي اتصةةاالت     

لممارسةةة الصةةهحية )السةةلطة( ، فلةةهً عةةن أن سلسةةلة اآلمةةرو هةةي خةةط للمسةةؤولية التةةي تفةةرا علةةى 

 تجاا الرئي، بشأن أ ائه  في المنظمة.المرؤوسين المساءلة 

 Delegation of Authority* تخوٌل الصالحٌة 

يمص  بتخويل الصهحية )) مةنً الؽيةر حةك التصةرؾ واتخةا  المةرارات فةي مجةاالت معينةة لتحميةك      

األهة اؾ((. أن تخويةل الصةهحية أمةةر لةرور  لميةا  التنظةةي  ونشةوء الهيكةل التنظيمةةي فةي أيةة منظمةةة 

ونه فأن المنظمة تتكون من لس  واح  ويصبً الم ير األعلى هةو صةاحب الصةهحية الوحية  ويحةتفظ وب 

 اٌّس ٚض

 زئ٘سال



 

 

 

بجميةةع الصةةهحيات الهزمةةة أل اء العمةةل ، وعنةة ها ال توجةة  هيكةةل تنظيمةةي للمنظمةةة ، لةة ا يعةة  تخويةةل 

 الصهحيات من مستلزمات التنظي .

 -:ومن األسباب التي ي عو الم ير إلى تخويل الصهحيات هي

 أن المهمات )أعباء العمل( المسن و للم ير تفوق بكثير تلن التي يمكنه الميا  بها شخصياً لوح ا -1

 تخويل الصهحية خطوو جوهرية وعنصر أساسي في أ  برنام  لتنمية المرؤوسين. -2

 إمهء المناصب الشاؼرو بسبب الترلية أو النمل أو المرا أو التماع . -3
 

 -مراعاو )مهحظة( بعا األمور التنظيمية الهامة منها: وعن  تحويل الصهحية الب  من

 يكون تخويل الصهحية من لبل من يتمتع بها. -1

 ال تخول الصهحية بكاملها ليتمكن الم ير بموجبها من استخ ا  نفو ا اإل ار  على مرؤوسيه. -2

خويلهةا تخويل الصهحية ال يعني التخلص منها ، أ  أن مالن الصهحية ال يفم  صةهحيته عنة  ت -3

 إلى مرؤوسيه بل يحتفظ بحك التصرؾ بموجبها متى شاء.

استر ا  الصهحية ، للم ير ال   يخول صهحياته الحك في استر ا ها كه أو جزءاً منهةا نتيجةة  -4

 حصول بعا التؽييرات في المنظمة.

كةل تخويل الصهحية بالمة ر الةهز  أل اء العمةل ، الصةهحيات الممنوحةة للمة راء فةي أعلةى الهي -5

 التنظيمي تكون أوسع من صهحيات الم راء في المستويين األخريين.

 تنالص الصهحية ب ءاً من أعلى الهيكل التنظيمي نزوالً إلى األسفل. -6

 توازن الصهحية مع المسؤولية. -7

أن ليا  الم ير بتخويل مرؤوسيه جزءاً من صهحياته يجعل المرؤوسين مسةؤولين أمامةه بمة ر حجة       

ت المخولة إليه  ، فلهً عن ع   إعفاء الم ير من مسؤولية ه ا الصهحيات المخولةة ، وعليةه الصهحيا

فأن الصهحية كلما تخول إلى اآلخرين تخلك مسةؤولية جة يرو إلةافة إلةى مسةؤولية مةن حولهةا وهة ا مةا 

 يطلك عليه بالمسؤولية المز وجة.

 

 

 

 ظيمي للمنظمة.شكل يولً العهلة بين هيكل الصهحية والهيكل التن

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ـ ؽ١بد ٚاظعخ اإلدازح اٌع١ٍب

 اإلدازح اٌٛظطٝ

 اإلدازح اٌّجبؼسح

 أعداَ اٌف ؽ١خ

 ـ ؽ١بد ل١مخ



 

 

 

 Centralization X Decentralizationالمركزٌة والالمركزٌة  -خامساً:

تع  المركزية والهمركزية ظاهرتين من الظواهر التنظيمية التي نج ها في ب اية منظمة وال توج ان      

تين ب رجة كبيرو بم ل تخويل لوح هما بشكل مطلك وإنما بنسب متفاوتة ، أ ا أن ه ين الظاهرتين مرتبط

الصهحيات ، فالميل نحو الصهحيات للم راء في المستويات اإل ارية األخرل يخلك الهمركزية اإل ارية 

 وع مها يخلك المركزية اإل ارية.

مركةز  –المركزية اإل ارية تعني ))تركيز الصةهحية وحصةرها فةي المسةتويات اإل اريةة العليةا للمنظمةة 

ات(( ، أما الهمركزية اإل ارية تعني ))توزيع الصهحيات على المستويات اإل ارية المختلفة اتخا  المرار

 ومنً الم يرين حك اتخا  المرارات((.

 * مؤشرات التمٌز بٌن المركزٌة والالمركزٌة

 زيا و عة   المةرارات التةي تتخة  مةن المسةتويات اإل اريةة السةفلى تعنةي أن المنظمةة تتبةع الهمركزيةة   -1

 والعك، صحيً أيلاً.

زيةةا و أهميةةة المةةرارات التةةي يتخةة  فةةي المسةةتويات اإل اريةةة السةةفلى فةةأن المنظمةةة تتبةةع الهمركزيةةة  -2

 وبالعك،.

زيا و ع   الوظائؾ أو النشاطات التي تتأثر بمرارات المستويات ال نيا فأن المنظمةة تتبةع الهمركزيةة  -3

 وبالعك،.

ارات المتخةة و فةةي المسةةتويات اإل اريةةة السةةفلى فةةأن المنظمةةة تتبةةع للةةة عمليةةة المراجعةةة علةةى المةةر -4

 -الهمركزية. أما العوامل )األسباب( التي ت فع المنظمة للميل نحو المركزية والهمركزية فهي:

. أهمية المرارات: المرارات المهمة والتي تم، سياسات المنظمةة وأهة افها وسةمعتها ومركزهةا تحةتفظ 1

 ا ، وؼير  لن يت  تخويل الم راء صهحية اتخا ها.اإل ارو العليا به

. حج  المنظمة: المنظمات الصؽيرو تتبع المركزية ، في حين كلما كبةر حجة  المنظمةة واتسةعت تظهةر 2

 الحاجة إلى أتباع الهمركزية.

ءين في . كفاءو المرؤوسين: تلجأ المنظمات إلى اعتما  الهمركزية اإل ارية في حالة توفر الم راء الكفو3

 المستويات اإل ارية ال نيا.

 .عمر المنظمة: المنظمات ح يثة التكوين تتبع المركزية اإل ارية وتتجه نحو الهمركزية كلما استمرت.4

. مةة ل تةةوفر واعتمةةا  األسةةاليب الرلابيةةة والتةةي يمكةةن مةةن خهلهةةا التأكةة  مةةن أن اسةةتخ ا  الصةةهحيات 5

 يا يت  بشكل سلي  عن ها تتبع المنظمة الهمركزية اإل ارية.المخولة إلى الم راء في المستويات ال ن

 . تكلفة المرار: المركزية تملل من تكلفة المرار والنفمات اإل ارية.6

 * مزاٌا وعٌوب المركزٌة والالمركزٌة اإلدارٌة

 مزايا )فوائ ( المركزية اإل ارية

 تناسب المنظمات الصؽيرو  ات العمل المح و . -1

 رات الم راء في المستويات اإل ارية العليا حيث تتخ  المرارات من لبله .االستفا و من خب -2

 تنمية رجال اإل ارو العليا أ ارياً وبالتالي أمكانية أ ارته  أل  مرفك في المنظمة. -3

 عٌوب المركزٌة اإلدارٌة.

 البطء في اتخا  المرارات. -1

 ال تناسب المنظمات الكبيرو -2

 ستويات اإل ارية الوسطى وال نيا.ال تعمل على تنمية الم راء في الم -3

 مزاٌا الالمركزٌة اإلدارٌة

 التمليل من األعباء اإل ارية لرجال اإل ارو العليا. -1



 

 

 

سرعة اتخا  المرارات في مولع تنفي  العمل وبالتالي السرعة في أنجاز األعمال من خةهل اتخةا   -2

 .المرارات التي تناسب ظروؾ العمل أو المنظمة التي يت  فيها العمل

تنميةةة المةة راء فةةي المسةةتويات اإل اريةةة المختلفةةة مةةن خةةهل مةةنحه  فرصةةة التصةةرؾ وتحمةةل  -3

 المسؤولية والمبا رو.

 عٌوب الالمركزٌة اإلدارٌة:

 الخشية من اتخا  المرارات خارج ح و  الصهحيات الممنوحة للم راء. -1

 ال تناسب المنظمات الصؽيرو. -2

ة المختلفة ينعك، علةى لةراراته  والتةي تةؤثر علةى تفاوت خبرات الم راء في المستويات اإل اري -3

 المنظمة والمتعاملين معها.

 

 األسبوع العشـرون
 

 أوالً: طبٌعة العاللات األفمٌة بٌن التمسٌمات التنظٌمٌة

وحة و    -شعبة  –لس   –ويمص  بالتمسيمات التنظيمية أ  )) تجزئة تنظيمية ألنشطة المنظمة مثل  ائرو 

 - ا العهلات يتطلب  راسة ما يلي:... الخ(( ولبيان ه

 الحاجة للعاللات األفمٌة: -1

يتفاعل كل تمسي  عا و مع التمسيمات األخرل بالرؼ  من أن نمةط وكثافةة التفاعةل هةي ؼيةر موحة و ،     

فإ ا ما أرا ت المنظمات العمل بنجاظ )بكفاءو وفعالية( فأن عليها استخ ا  األشكال المختلفة من العهلةات 

الت األفمية وما ينت  عن  لن من اتخا  المرارات ، ويمكن تخفيؾ العبء اإللةافي الملمةى علةى واالتصا

سلسلة األمرو من خهل العمل المباشر مع التمسيمات األخرل بنف، المسةتول اإل ار  الواحة  ألجةل حةل 

ت فأن مثل  لن المشكهت وتنسيك الفعاليات ، فلو رفعت كل مشكلة إلى الرئي، األعلى المشترن للتمسيما

الرئي، سيخصةص أولاتةاً طويلةة فةي حةل المشةكهت ولةمان تنسةيك الفعاليةات. ويتفةاوت مة ل التنسةيك 

األفمي بحسب طبيعة األنشطة والفعاليات وبوجه خاص بحسب  رجةة الهتأكة  فةي المهمةة ) رجةة التؽيةر 

االتصةاالت األفميةة وبخاصةة  في العمل( لكل حالةة ، وعليةه فكلمةا أز ا  الهتأكة  فةي العمةل كلمةا از ا ت

 االجتماعات وحلت محل سلسلة اآلمرو.

 أشكال اتخاذ المرار األفمً -2

 -يأخ  التعاون بين التمسيمات أشكاالً مختلفة وعلى النحو األتي:       

 Direct Contactاالتصال المباشر  -أ

تصةال يوصةل التمسةيمات إلةى وبموجبه يلتمي المة راء الة ين يواجهةون المشةكلة  اتهةا ، ومثةل هة ا اال    

 تفاه  مشترن.

 Special Liason Role ور حلمة الوصل الخاصة  -ب

 إ  يخلك  ور له ا الؽرا التنسيك المطلوب بين التمسيمات المعنية.    

 Task Force or Teamلوو المهمة أو الفريك  -ج

كل أ ق وأوثةك ومةن  لةن ليةا  عن ما تتعم  المشكهت يصار إلى أساليب تستطيع تحميةك التنسةيك بشة     

 اإل ارو بتشكيل لوو المهمة )مجموعة األفرا  المكلفين بعمل مح  ( أو فريك من ممثلي التمسيمات المعينة.

 Integrative Roleال ور التكاملي  - 

جا  ول  تستخ   المنظمة أسلوباً أخر لتحميك التنسيك أو التكامل في اتخا  المرارات المهمة ، يتمثل بإي    

ليا و لوية مكلفة به ا ال ور ، فمة  يعةين مة ير متخصةص بالتنسةيك فةي مولةع معةين فةي الهيكةل التنظيمةي 

 مسؤوالً عن تحميك التكامل في الفعاليات المت اخلة بين التمسيمات المتع  و.



 

 

 

 ثانٌاً: العاللات الرأسٌة واالستشارٌة:

 ( سابماً.وف  ت  بحثه مفصهً في أنواع الصهحيات )السلطات     

 ثالثاً: اللجان والمجالس:

( واللجنة ))هةي اجتمةاع ألثنةين أو أكثةر Committeeأه  جماعة رسمية في المنظمات هي اللجنة )     

من األفرا  ال ين يكلفون بشكل رسمي للنظر في بعا الملايا المتعلمة بالمنظمة أو أل اء بعا المهمات 

 ة.المح  و ، وتع  مجل، اإل ارو لجنة  ائم

 طبيعة اللجان والمجال، -1

يتزاي  ع   اللجةان بتزاية  التعمية  التنظيمةي ولة  أصةبحت فةي كثيةر مةن المنظمةات جةزءاً مةن الهيكةل     

التنظيمي فلهً عن أن وجو ا ال ينحصر في المستويات اإل ارية العليا بل هي موجو و في كل مستويات 

 الهيكل التنظيمي.

 -أنواع اللجان(  وأهمها:وتتفاوت اللجان في األنواع )

 من حيث األجل: هنان لجان  ائمة وأخرل مؤلتة تنتهي بانتهاء مهمتها. - أ

 من حيث ع   االجتماعات: ل  تجتمع اللجنة  ورياً أو بشكل متباع  زمنياً. - ب

مةةن حيةةث الؽةةرا: هنةةان لجةةان تمتةةرظ السياسةةات وأخةةرل تمةةو  بعمةةل تنفيةة   وأخةةرل ؼرلةةها  - ت

 ال راسة.

 بحسب أنظمة المنظمة وأخرل جزء منها أو ع   فيها. من حيث االختصاص: - ث

مةةن حيةةث األهميةةة: لجةةان عليةةا و ات أهميةةة خاصةةة ولجةةان  نيةةا لمعالجةةة األمةةور التشةةؽيلية ، وتعةة   - ج

 مجل، اإل ارو في المنظمة أعلى لجنة فيها.

 فوائ ( استخ ا  اللجان والمجال،. –محاسن  –مسوؼات  –مبررات )أسباب  -2

 ات بسبب العمل الجمعيتحسين المرار -أ

من خهل اللجان يمكن تجميع الفعاليات والمعارؾ المتنوعة ألعلائها في مكان واح  ، ونظراً لتفاوت    

نظرو األفرا  ومعالجته  للمشكهت فأن حل المعم  منها يتطلب مثل ه ا التنوع في الخبرات وصةوالً إلةى 

آلراء وتفةةا   اآلراء الشخصةةية المتميةةزو عنةة  أعةة ا  المةرار األفلةةل كمةةا أنةةه يخلةةك التفاعةةل المثمةةر فةةي ا

 التوصيات بشرط سيا و الجو ال يممراطي في المنالشات وع   تسلط رئي، اللجنة أو أح  أعلائها عليها

 تنسيك العمل -ب

يو   التخصص المتزاي  في العمل علةى الصةعي ين التشةؽيلي المباشةر واإل ار  إلةى صةعوبات فةي      

لموائمة بين الفعاليةات ، وهنةا تلعةب اللجنةة فةي أيجةا  التنسةيك الفاعةل بةين هة ا الفعاليةات خلك التنسيك وا

 المجزأو.

 تأمين التعاون في التنفي  -ج

من بين الصعوبات التي تواجةه تنفية  الخطةط والسياسةات شةعور المنفة ين بحرمةانه  مةن اإلسةها  فةي     

جانب الرؼبة في التعبير عن شخصياته  ، ويؤ   ليا  صياؼتها وتم ي  معارفه  وخبراته  أثناء  لن إلى 

اللجنة ومنالشتها إلى تفاه  مشترن بين األعلاء من خهل االطهع علةى وجهةات نظةر بعلةه  الةبعا 

فلهً عن تخفيؾ مماومة بعا األعلاء لع   من توصيات أو لرارات اللجنة ، وهة ا يعنةي أن التعةاون 

ال   يسةه  فةي اتخةا  المةرار أو صةياؼة التوصةية هةو أكثةر حماسةاً في التنفي  سيكون بشكل أفلل لكون 

 لتنفي ها.

 ت ريب المشاركين - 

تع  اللجان والمجال، أسلوباً جي اً لت ريب األفرا  مةن مختلةؾ المسةتويات اإل اريةة فةي كيفيةة التعامةل     

اط ال اتي فلهً عن أ ارن مع اآلخرين واحترا  اآلراء الممابلة واألخ  والعطاء في طرظ اآلراء واالنلب

 المشارن أهمية المسؤولية التي يتخيلها بسبب علويته في اللجنة أو المجل،.



 

 

 

  (  مساوئسلبيات اللجان والمجال، ) -3

 اله ر في الولت والكلفة - أ

فاللجنة تؤ   إلى التب ير في الولت وفي موار  المنظمة بسبب التع   ؼير المبرر للجان أو أتساع     

كبير أو ع   اجتماعاتها المنتظمة ول  يب ر الولةت فةي منالشةات لملةايا هامشةية ال تمةت علويتها ال

 إلى المولوع بصلة.

 خطر الحل الوسط - ب

وهو من أه  نماط اللعؾ في عمل اللجنة ، ول  تفتمة  اللجنةة إلةى المة رو والرؼبةة فةي التصةرؾ     

إلةى الحةل الوسةط بسةبب التعةارا  اللتين يتحلةى بهةا المة ير لةو تصةرؾ لوحة ا ، لة لن تميةل اللجةان

 الكبير في أراء أعلائها.

 صعوبة تح ي  المسؤولية -ج

تتوزع مسؤولية صياؼة التوصيات واتخا  المرارات على ع   من أعلاء اللجنةة بة الً مةن مة ير     

واح  ، ولة  يكةون وجةو  اللجنةة نوعةاً مةن الحمايةة لمعلةاء عنة ما يمومةون بهة ا المهمةات وعنة ها 

 من الصعب جعل أح  األعلاء مسؤوالً عن نتائ  عمل اللجنة.يكون 

 التأخير وع   اتخا  المرار - 

تستؽرق اللجان ولت أطول في الوصول إلى المةرارات ، فة عوو األعلةاء لهجتمةاع واجتمةاعه      

ؤ   فعهً وتحرير المحالر وتوليعها يعني التأخير في اتخا  المرار واإلبهغ عنةه ، لكةون التةأخير ية

 إلى فم ان الفرص أما  المنظمة وأحياناً ال تستطيع اللجنة التوصل إلى أية توصية أو لرار مناسبين. 

 هيمنة علو على اللجنة: -هـ 

ل  يبرز أح  أعلاء اللجنة أو رئيسةها لسةبب أو ألخةر ، إ  يهةيمن )يسةيطر( علةى عمةل اللجنةة       

 ه من خهل ؼطاء اللجنة.ونتائجها وهو يمار، اللؽط ويري  أن تسو  أرائ

 

 األسبوع الحادي والعشرون

 رابعاً: الصراع بٌن التمسٌمات 

يعرؾ الصراع بأنه ))مولةؾ يتلةمن نوعةاً مةن التةوتر النفسةي الشة ي  أو حالةة مةن عة   االتفةاق أو      

ا تهةا االنسجا  الحا  بين األفرا  والجماعات بشأن الموار  واأله اؾ والمي  ومحاولةة كةل جهةة فةرا أر

 وسيطرتها على اآلخرين((.

 ايجابيات الصراع -1

هنان فرصاً ع ي و لهستفا و من بعا أنواع الصراع ، لكونه يؤ   إلى تطةوير التفكيةر والنظةر فةي 

المشكهت بشكل أكثر توازناً وبخاصة في مجال المنافسة بين التمسةيمات ، فمسة  العمليةات لة  يشةير إلةى 

يعية ويولً المتخصصون في الهن سة الصناعية أوجه المصور فةي بعا نماط اللعؾ في البرام  الب

العمليةةات اإلنتاجيةةة ، وهكةة ا فالصةةراع حةةول البةة ائل المتنافسةةة لةة  يةةؤ   إلةةى أيجةةا  بةة يل لمطةةراؾ 

المتصارعة ولكن هنان بعا من أنواع الصراع يؤ   إلى نشوء الروظ الع ائية بةين التمسةيمات وعليةه 

 لبية )العكسية( للصراع بين التمسيمات.ينبؽي تفا   النتائ  الس

 أسباب الصراع بين التمسيمات -2

النظةةرو اللةةيمة )الجزئيةةة( للمةة راء فةةي التمسةةيمات إلةةى شةةؤونها ومصةةالحها بعيةة اً عةةن المصةةالً  - أ

 المنظمة ككل ، وأن ه ا النظرو الليمة يؤ   إلى لرارات ؼير رشي و.

 مات الرأسية واالستشارية.الت اخل بين أنشطة المنظمة وبشكل خاص بين التمسي - ب



 

 

 

المنافسة بين التمسيمات في مجال تخصيص الموار  المح و و في المنظمة وبشكل خاص الموار   -ج

الماليةةة والبشةةرية ، ألن كةةل تمسةةي  يريةة  الحصةةول علةةى تخصيصةةات ماليةةة أكبةةر وعلةةى أفةةرا  

 كفوءيين في المنظمة.

ات األفةرا  فةي تمسةيمات المنظمةة ، كالتفةاوت التباين( في سلون أو شخصي –التفاوت )االختهؾ  - 

 الموجو  بين االستشاريين والرأسيين.

 طرق معالجة الصراع -3

 العو و إلى سلسلة اآلمرو -أ

من المعلو  أن لكل مجموعة من التمسيمات رئي، أعلى واح  ، فأح  طرق معالجة الصةراع هةي     

 عرله على  لن الرئي،.

 لصراعسيا و الطرؾ األلول في ا -ب

ل  يحل الصراع مرحلياً من خهل تفوق أو سيا و الطرؾ األلول ال   يربً الصةراع ، وأن حةل     

الصراع من خهل ه ا األسلوب ربما يخلةك شةعوراً بالخة الن )المهةر( لة ل األطةراؾ األخةرل وبمةا 

 يؤ   بها  لن إلى االنسحاب من الموالؾ الج ية في المستمبل.

 المساومة -ج

  بوجه خاص في الصراعات التي تنشأ بةين المنظمةات ونمابةات العمةال ، وأحيانةاً تسةتخ   يستخ     

أسلوب التفاوا في حل الصراع وؼالباً ما يتلةمن أسةلوب التفةاوا حلةوالً وسةطاً للمشةكهت ، أ ا 

 يخسر كل طرؾ جزءاً من مطالبيه ويربً جزءاً.

 تع يل العهلات التنظيمية - 

نظيمية المائمة في بعةا الحةاالت إلةى نتةائ  ؼيةر مرلةية أو عكسةية وبالتةالي تؤ   العهلات الت    

 إلى نشوء الصراع ، وعليه الب  من تع يل تلن العهلات.

 م خل ))حل المشكهت(( -هـ

يتركز ه ا األسلوب والمسمى )) اتخا  المرار التكاملي(( على المشكلة مولوع الصةراع ولةي،      

االهتمةةا  إلةةى المشةةكلة المثيةرو للجةة ل بعيةة اً عةةن األطةةراؾ  ات العهلةةة علةى أشخاصةةها ، أ  توجيةةه 

 بالصراع. ومن أه  مزايا ه ا األسلوب:

 التأكي  على االلتزا  المشترن لمطراؾ المتصارعة بالحل. -1

 إتاحة الفرص للتعاون المستمبلي في الحل المشكهت. -2

 تطوير العهلات بين التمسيمات. -4

من أنواع الصراع ؼير المرؼوب من خهل بناء عهلات لوية بين التمسةيمات  يمكن تجنب الكثير    

فةةي المنظمةةة وتشةةجيع و عةة  التعةةاون بينهةةا ، فلةةهً عةةن التأكيةة  علةةى األهةة اؾ الرئيسةةة المشةةتركة 

 –االجتماعةةةات  –للمنظمةةةة ككةةةل وتةةةوفير فةةةرص ومجةةةاالت االتصةةةاالت المفتوحةةةة مثةةةل )اللمةةةاءات 

 خا  المرارات المشتركة( بين التمسيمات.ات –الن وات  –المنالشات 

 

 األسبوع الثاني والعشرون
 أوال: طبٌعة التحفٌز

يع  التحفيز أح  الوظائؾ اإل ارية المهمة وب ونه ال تستطيع اإل ارو ممارسة وظائفها بشةكل متكامةل      

، والتحفيةز عمليةة وفعال وكفوء ويت  تحفيز المرؤوسين لتمكينه  من أنجاز أعمةاله  علةى الوجةه األكمةل 

يت  بها معرفة احتياجةات األفةرا  العةاملين و وافعهة  ورؼبةاته  واالهتمةا  بهةا واختيةار الوسةائل المناسةبة 

لرفع روحه  المعنوية وليا ته  بالمبا رو والم وو الحسنة واختيار األساليب الميا ية الفعالةة وتةوفير المنةا  



 

 

 

لعمةةل الجمةةاعي واالتصةةال بهةة  وإعطةةائه  اإلرشةةا ات اإلنسةةاني فةةي العمةةل فلةةهً عةةن التأكيةة  علةةى ا

والتوجيهات والتعليمات واالستماع إلةى مشةاكله  وأرائهة  وممترحةاته  ، فةاإل ارو التةي ال تفعةل  لةن تعة  

 أ ارو فاشلة وؼير كفوءو وؼير فعالة.

يةة التحفيةز علةى وهنان عهلة وثيمة بين التحفيز ووظيفتي التخطيط والتنظي  ، إ  تتولةؾ كفةاءو وفعال    

م ل كفاءو وفعالية التخطيط والتنظي . وتستخ   اإل ارو أنواعاً ع و من الحةوافز مثةل )األجةور والرواتةب 

الترلية( لتحميك  لن ولؽرا فه  طبيعةة البة   –التأمين الصحي  –المشاركة في األرباظ  –المكافات  –

 -من التطرق إلى:

 الطبٌعة البشرٌة والشخصٌة -1

يستطيع الم ير أن يحفز اآلخرين بنجاظ عليه أن ية رن ويفهة  طبيعةة سةلون األفةرا  مةن خةهل لكي      

إ راكه وفهمه كيؾ يفكةرون ومةا هةي مشةاعره  وتصةوراته . أن مةا يسةاع  علةى فهة  وأ ران شخصةية 

 الفر  اختيار الوسائل المهئمة للتأثير في الفر  العامل.

لى أنها ))حاصل جمةع الصةفات الما يةة والجسة ية والعمليةة (( عPersonalityويعرؾ الشخصية ))     

والعاطفية واالجتماعية للفر (( ، وهنةان عوامةل كثيةرو تةؤثر فةي شخصةية الفةر  ، ويمكةن تصةنيفها إلةى 

 -عوامل وراثية وأخرل مكتبة ))الوراثة والبيئة(( ، ويمكن تح ي  ه ا العوامل في:

 ية((.العامل الوراثي ))عوامل كيميائية وهرمون - أ

 العامل الجؽرافي ))لكل بيئة أنماط وشخصيات مختلفة نتيجة اختهؾ أنماط المعرفة(( - ب

 العامل االجتماعي ))األسرو وتكوينها((. -ج

 الشخصية ))نتيجة مراحل تكوينها كالطفولة والمراهمة والنل ((. - 

 االختالفات الفردٌة -2

ت والتعبيةر والتفكيةر والة كاء واللؽةة والجةن، يختلؾ األفرا  بعله  عن البعا فةي الشةكل والصةو     

وفةةي العةةا ات والتماليةة  وفةةي الثمافةةة ، إ  يهحةةظ وجةةو  تبةةاين كبيةةر فةةي المسةةتويات الثمافيةةة بةةين األفةةرا  

وينعك، ه ا التباين أو االختهؾ في ر و  فعله  تجاا موالؾ العمل وتعامل اإل ارو معه . فمثهً نجة  أن 

لحةوافز الما يةة نظةةرو سةلبية ويعة ها اسةتؽهالً لمةة رات وطالةات العةاملين ، علةةى أحة  األفةرا  ينظةر إلةةى ا

العك، هنان من ينظرون إلى ه ا الحوافز نظرو ايجابية تساع ه  على تجاوز مشةاكله  الما يةة. فطبيعةة 

البشر مختلفةة فمةنه   و طبيعةة أنانيةة وع وانيةة ومةنه  المتسةامً والطيةب ومةنه  المولةوعي والنالة  

 ه  من هو  و طبيعة تنافسية.ومن

 الحاجات والدوافع -3

تع  الحاجات وال وافع مةن األمةور التةي تشةكل تحة ياً كبيةراً لةإل ارو. أن فهة  الحاجةات واأل وار التةي     

تؤ يها تمثل جانباً مهماً في ولع نظا  فعال للحوافز باعتبةار أن هة ا الحاجةات تشةكل  افعةاً لويةاً للنشةاط 

اجات تول  نوعاً من التوتر ي فع الفر  إلى أح اث سلون معين للتخفيؾ من ح و ه ا التوتر اإلنساني. فالح

، ويه ؾ ه ا السلون إلى إشباع الحاجات ، والحاجات متج  و فمجر  إشباع حاجةة جزئيةاً أو كليةاً تظهةر 

العةةاملين ، حاجةات ج يةة و لةة ل الفةةر . وعليةه مةةن واجةةب اإل ارو أن تلةة  بطبيعةة حاجةةات و وافةةع األفةةرا  

فالم ير الناجً يلزمه معلومات عن الطبيعة البشرية ))المرؤوسين(( ليتمكن من اتخةا  المةرارات السةليمة 

 لتحفيز العاملين.

أما ال وافع فهي تعبير عن حاجات الفر  )) شخصية و اخلية(( وممكن تعريؾ ال وافع بأنها ))عبةارو     

 اخلية محركة تنبع من  اخل الفر  وتؤ   إلى تصةرؾ معةين عن أشياء كامنة في النف، البشرية أو لوو 

 أو سلون يتجه نحو تحميك ه ؾ((.

 ثانٌاً: نظرٌات التحفٌز

 نظرية ت رج الحاجات اإلنسانية لـ )) أبراها  ماسلو((. -1



 

 

 

(( فةي نظريتةه المشةهورو ))سةل  الحاجةات(( أن حاجةات الفةر  يمكةن Maslowبين عال  النف، ماسلو ))

 -( مستويات وهي:5لى شكل سل  ، ول  صنؾ ماسلو احتياجات الفر  إلى )ترتيبها ع

 الحاجات الفيزيولوجية - أ

 حاجات اآلمان واالستمرار. - ب

 حاجات االنتماء واالن ماج مع اآلخرين. -ج

 حاجات االحترا  وتم ير ال ات. - 

 هـ حاجات تحميك ال ات )تحميك الطموحات(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

مون الت رج الطبيعي لحاجات الفر  ))سل  الحاجات(( مهمةان جة اّ لفهة  واسةتيعاب أن فه  واستيعاب مل

 أسباب سلون األفرا  أثناء العمل وبالتالي اختيار الحوافز المناسبة التي تتهء  وحاجات الفر  في العمل.

 Two- Factor Theoryنظرية العاملين أو العنصرين   -2

( فةةي نظريةةة هةة ا بوجةةو  مجمةةوعتين مةةن العوامةةل همةةا                 F-Herzbergألتةةرظ فر ريةةن هرزبةةرن )     

)) العوامل الولائية ، العوامل المحفزو(( التي تؤثر في اتجاهات وسلون الفر  ، وترتبط العوامل الولائيةة 

 بالبيئة التي تؤ ل فيها الوظيفة وهي تعمل على أبعا  الفر  عن حالة ع   الرلا مثةل )) سياسةة المنظمةة

العهلات التفاعلية مع الرؤساء واإللران والمرؤوسين (( ، فةإ ا مةا شةعر  –اللمان الوظيفي والراتب  –

األفرا  بأن ه ا األمور مناسبة وجي و لهة  فمةن ؼيةر المحتمةل أن يكونةوا ؼيةر رالةين عنهةا ، لكةن هة ا 

لي ، لة ا يةت  االعتمةا  علةى األمور ربما تكون لوح ها ؼير كافية إلشةباعه  أو لتحفيةزه  نحةو األ اء العةا

اعتراؾ الؽير( وهة ا العوامةل مرتبطةة بمحتةول  –التم    –المسؤولية  –العوامل المحفزو مثل )اإلنجاز 

الوظيفة ، فإ ا ما توافرت كةان األفةرا  رالةين عةن وظةائفه  فهةي تعمةل علةى تحفيةزه  لةم اء ، ويؤكة  

بإعطةائه  مسةؤولية أكبةر وفرصةة أفلةل للتمة    هيرزبرن لو تمكنةت اإل ارو مةن أؼنةاء وظةائؾ األفةرا 

والشعور باإلنجاز ، فأن أ ائهة  يرتفةع ، أ  أن أؼنةاء الوظيفةة يةؤ   إلةى إشةباع الحاجةات فةي المسةتول 

 الثاني في سل  ت رج الحاجات. ويولً الشكل األتي ه ا النظرية:

 

 

 

 

 

 

 ؽبعبد

 رؾم١ك اٌراد

 ؽبعبد اؽزساَ ٚرمد٠س

 اٌراد

 ؽبعبد االٔزّبا ٚاٌؾبعبد

 االعزّبع١خ

 ؽبعبد األِبْ ٚاالظزمساز

 ٚاٌمّبْ

 اٌؾبعبد اٌف١ص٠ٌٛٛع١خ

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

 ذار١خ

 اعزّبع١خ

 أ١ٌٚخ

  

 اٌسلب عدَ اٌسلب

 أصس اٌعٛاًِ اٌّؾفصح أصس اٌعٛاًِ اٌٛلبئ١خ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expectancy Theoryنظرٌة التولع   -3

(( ، وتركز ه ا النظرية على التحفيز من Victor Vroomنظرية هو فيكتور فرو  ))صاحب ه ا ال    

( عوامةل يتولةع األفةرا  حة وثها لبةل أن يحة  وا الجهة  المطلةوب أعطائةه 3خهل العهلةات المائمةة بةين )

 -لبلوغ مستويات معينة من األ اء ، وه ا العوامل هي:

لعمل بك  وجه  يؤ   إلةى مسةتول ممبةول ، أ  اعتما  الفر  أن ا Expectancyالتولع:  - أ

 من األ اء الوظيفي ، أ  وجو  عهلة بين الجه  واأل اء.

، أ  اعتمةةا  الفةةر  أن األ اء النةةاجً ينةةت  عةةن  Instrumentalityالوسةةيلة ))المنفعةةة((  - ب

 مكافئات جي و ، أ  وجو  عهلة بين األ اء والنتيجة المتولعة ممابله.

أو جا بية المكافئةة ))التعةويا(( ، التةي يتولعهةا الفةر  مةن أ اء  ((Valenceالتكافؤ: )) -ج

 وظيفته ومن أنجاز مها  أخرل  ات صلة أو عهلة بالعمل ونتائجه.

 والشكل األتي يولً عناصر نظرية التولع التحفيزية.

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

الثالثة ، ويمكةن التعبيةر وعليه فأن التحفيز حسب نظرية التولع هو نتيجة للتفاعل الحاصل بين العناصر  

 عن ه ا التفاعل رياليا:ً

 التكافؤ Xالوسيلة  Xالتحفيز = التولع 

فالم ير الراؼب بتطبيك ه ا النظرية عليه العمةل علةى تعظةي  مةر و  التفاعةل الواجةب حصةوله بةين      

وتكثيةةؾ عناصةةر المعا لةةة ، وهةة ا يتطلةةب مةةن المةة ير ترسةةيخ االعتمةةا  لةة ل المرؤوسةةين بةةأن محةةاولته  

 مجهو اته  تول  العطاء )) األ اء(( وأن األ اء الجي  والمنت  يول  نتائ  ايجابية ولي  مرؼوبة وجي و.
 

 Job Satisfactionثالثاً: الرضا الوظٌفً 

المكافئةات  –اإلشةراؾ المباشةر  –يتلمن اتجاهات الفر  نحو أبعا  )عناصر( مهمة مثةل )المنظمةة      

تصمي  الوظيفة( ، ولي، مةن اللةرور  أن تكةون جميةع هة ا االتجاهةات  –العمل الزمهء في  –المالية 

وفي ولت واحة  إيجابيةة أو ؼيةر إيجابيةة ، ربمةا يسةتمتع الفةر  فةي األ اء الةوظيفي ويفخةر باالنتمةاء إلةى 

 المنظمة ولكنه يشكو من لعؾ كفأو م يرا.

 

 اٌزٛلج

 

 اٌٛظ١ٍخ

 

 اٌزىبـت

 

  اٌغٙد

 األداا

 

اٌّؾف د )ِىبـ د 

 رمد٠س ٌ ٔغبشاد(



 

 

 

 Job Satisfaction and Performanceالرضا الوظٌفً واألداء  -1

من بين المشكهت التي تثير االهتما  في التحفيز م ل العهلة بين الرلةا الةوظيفي واأل اء ، وتشةير      

ال راسةةات المعاصةةرو إلةةى أن كةةل مةةن الرلةةا الةةوظيفي واأل اء تةةرتبط بالمكافئةةات ألنهةةا تةةوفر الرلةةا 

لمةةرؤو، أن جهةة ا سةةوؾ للمةةرؤو، ، ؼيةةر أنةةه ال يحتمةةل أن تةةؤثر المكافئةةات فةةي األ اء إال أ ا أ ران ا

 يؤ   إلى األ اء األعلى وان ه ا األ اء العالي يمابله مكافئة مرؼوبة أو مجزية.

 أثار الرضا الوظٌفً -2

ربمةةا الرلةةا الةةوظيفي ال يةةؤ   إلةةى تشةةجيع اإلنتاجيةةة األعلةةى ، لكنةةه يحمةةك اتجاهةةات إيجابيةةة لةة ل      

و التؽيب ...الخ(( ويميةل المرؤوسةون مةن  و  تمليل ظاهر –المرؤوسين مثل )) انخفاا  وران العمل 

األ اء العالي بوجه خةاص نحةو ارتفةاع  وران العمةل لة يه  إ  أنخفةا رلةاه  الةوظيفي بسةبب لة رته  

على أيجا  فرص أخرل ب يله لعمله  ، كمةا أن ارتفةاع المعنويةة يعة  مؤشةراً ايجابيةا فةي مجةال العهلةات 

ول على الموار  البشرية بشكل أفلل بسبب ل رتها علةى حسةن العامة وبواسطته تستطيع المنظمة الحص

 االختيار ، فلهً عن سهولة اإلشراؾ على المرؤوسين إ  توافر الرلا الوظيفي.

 

 األسبـوع الثالث والعشرون
 

 أوال: مفهوم وتعرٌفات المٌادة اإلدارٌة فً الفكر اإلداري

لمفهو  الميا و ، إ  ال يوج  تعريةؾ واحة  للميةا و  اختلفت وجهات نظر الكتب والباحثين في تح ي ه       

متفك عليه من لبل هؤالء المتخصصين ، والمتأمل إلى تعريفات الميا و يجة  أن عة   تعريفاتةه بمة ر عة   

 األشخاص ال ين حاولوا تح ي  مفهومها.

 المدرة أو المابلة فً التأثٌر على اآلخرٌن االمٌادة باعتباره -1

التجةةاا فةأن المائةة  هةةو العنصةر األساسةةي والمةةؤثر فةي أعمةةال ونشةةاطات المرؤوسةةين وبموجةب هةة ا ا     

ويظهر  لن من خهل ل رته ولابليته في التأثير على تصةرفات وسةلون المرؤوسةين لتحميةك األهة اؾ إال 

و لابلية الكهسيكي في اإل ارو(( يعرفون الميا و بأنها )) ل رو أ –أن أنصار ه ا االتجاا ))االتجاا التملي   

( إ  يعةةةرؾ الميةةةا و اإل اريةةةة هةةةي         Sharmaالمائةةة  فةةةي التةةةأثير علةةةى اآلخةةةرين(( ، نةةة كر منةةةه شةةةارما )

))المةة رو فةةي التةةأثير علةةى أنشةةطة األفةةرا  والجماعةةات إلنجةةاز الهةة ؾ((. والمتأمةةل فةةي هةة ا التعريةةؾ 

الكهسةةيكي(( أصةةحاب السةةلطة والتعريفةةات األخةةرل التةةي جةةاءت باالتجةةاا نفسةةه تةةأثير الفكةةر التمليةة   ))

البيرولراطية( التي ركةزت علةى شخصةية و ور المائة   –التمسي  الوظيفي  –المفرولة )اإل ارو العلمية 

 اإل ار  وأهملت أهمية الطرؾ الثاني من المعا لة وه  المرؤوسين.

 عملٌة تفاعل االمٌادة باعتباره -2

أصةحاب السةلطة الممبولةة(( يةرون أن الميةا و  –نسةانية أن أصحاب ه ا االتجاا ))م رسة العهلات اإل    

هةةي عمليةةة تفاعةةل متبةةا ل بةةين المائةة  اإل ار  مةةن جهةةة وبةةين مرؤوسةةيه مةةن جهةةة أخةةرل. وأن العنصةةر 

الرئيسي في ه ا التفاعل يتجس  في الموو التي يستم ها المائ  من مرؤوسيه ال ين يمتنعون بأهليته في شؽل 

ة ، ويعرفون الميةا و أنهةا )) عمليةة التفاعةل بةين المائة  ومرؤوسةيه وبممتلةاها المركز الميا   في المنظم

يمو  المائة  بتشةجيع ومسةاع و المرؤوسةين علةى العمةل بحمةا، مةن أجةل تحميةك األهة اؾ((، وهة ا يعنةي 

اسةةتجابة المرؤوسةةين للمائةة  عةةن لناعةةة ورلةةا نظةةراً لمةةا يكنةةه )يحملةةه( المرؤوسةةين مةةن تمةة ير واحتةةرا  

 مواصفات لائ ه .لم رات و

ً  االمٌادة باعتباره -3  سلوكا

أن ظهور ه ا االتجاا ل  أعطى بع اً ونظرو ج ية و للميةا و ، ألن محةور اهتمامةات هة ا المةنه  ية ور      

حول السلون اإلنساني من خةهل التنبةؤ بأشةكال السةلون المتولةع للمرؤوسةين فةي ميةا ين العمةل المختلفةة 



 

 

 

المرؤوسين في ظرؾ أو مولؾ معين والعمل على تلبية ما أمكن منها هو  وعليه فأن فه  سلون وحاجات

( رائة  هة ا االتجةاا ويةرل بةأن الميةا و هةي    Feidlerالشيء الج ي  ال   ألافه ه ا االتجاا. ويعة  فية لر )

))عملية تحكمها أس، علمية وبموجبها يمكن استخ ا  السلون الميا   المهئ  وال   ينسج  مع ظةرؾ أو 

لؾ معين(( والمهحظ أن أعلاء ه ا االتجاا يؤك ون علةى أن سةلون المائة  أنمةا هةو حصةيلة التفاعةل مو

 -بين كافة العناصر والمتؽيرات التي تؤثر في طبيعة عملية الميا و اإل ارية ، وه ا المتؽيرات هي:

 ل رات و احتياجات المائ )شخصية المائ (. - أ

 المرؤوسين.   تاحتياجا - ب

 ؾ أو المولؾ.متطلبات الظر -ج

واعتما ا على ما سبك يمكن تعريؾ الميا و اإل ارية كما نرل بأنها )) لن السلون العمهني الناج  من 

حصيلة التفاعل المتبا ل بين المائ  ومرؤوسيه في مولؾ أو ظرؾ زماني و مكاني معين و الموجه نحو 

 تحميك أه اؾ المنظمة و العاملين فيها(( .

 ةثانٌا: أهمٌة المٌاد

كما هو معلو  بان اإلنسان هو أثمن الموار  وأهمها لما له من  ور فاعةل و مةؤثر فةي عمليةة البنةاء      

والتنميةةة االلتصةةا ية واالجتماعيةةة والثمافيةةة، وعليةةه ال توجةة  مسةةؤولية وال  ور أهةة  وأعظةة  مةةن ليةةا و 

علةى مةا تمتلكةه مةن مةوار   األفرا  من اجل تحميةك األهة اؾ المنشةو و ، وال يتولةؾ تمة   وتنميةة الة ول

بشرية وما ية وإنما على كفاءو وفاعلية الميا ات في استخ ا  ه ا الموار  وبما يؤ   إلى تحميك األه اؾ 

التي يسعى المجتمع إلى تحميميها بشكل فعال وكفوء ، فله عن أن الميا و الجي و و الناجحة تع  عنصرا 

 أساسيا لنجاظ أية منظمة في بلوغ أه افها .

 ثالثا: الفرق بٌن المائد و المدٌر 

 الم ير                                                    المائ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠عاااااازّد اٌمبئااااااد ظااااااٍطزٗ ِاااااآ  -1

اٌّس ٚظ١ٓ ٌىٛٔٗ ٠ؾط ثبٌؾبعخ 

٠ااتِٓ ثأ٘ااداؾ اٌغّبعااخ لٌاا١ُٙ ٚ

 ٠ٚعًّ عٍٝ رؾم١ك ؽبعزُٙ.

٠ٙااااااازُ ثبٌغٛأااااااات اإلٔعااااااااب١ٔخ  -2

ٌّس ٚظاا١ٗ ـماا  عاآ ا٘زّبِااٗ 

 ثزٕظ١ُ اٌعًّ.

٠ٕظس لٌٝ اٌعب١ٍِٓ ٔظسح لٔعاب١ٔخ  -3

ـٙاااااٛ ٠ؽاااااغج ٠ٚااااادعُ اٌزعااااابْٚ 

ٚاٌعّااااااً اٌغّاااااابعٟ اال٠غاااااابثٟ 

٠ٚعااااااااز دَ اٌؾاااااااابـص اٌّاااااااابدٞ 

 ٚاٌّعٕٛٞ ِٓ اعً رؾم١ك ذٌه.

اٌّد٠س ٠عزّد ظٍطزٗ اإلداز٠خ ِٓ  -1

لاٙب عٍاٝ اٌزٕظ١ُ اٌسظاّٟ ٠ٚفس

اٌّس ٚظااا١ٓ ٚلاااد ٠مجٍاااْٛ عٍاااٝ 

 رٕف١ر٘ب خٛـبً ِٓ اٌعمبة.

٠ٕفاااات ا٘زّبِااااٗ عٍااااٝ ش٠اااابدح  -2

 اإلٔزبط ٚرؾع١ٕٗ ٚرط٠ٛسٖ.

٠ٙزُ ثبٌعاب١ٍِٓ ثبعزجابزُ٘ أدٚاد  -3

٠ّىااااآ اٌااااازؾىُ ـ١ٙاااااب ٚرؽ١١اااااس 

ظاااااٍٛوُٙ ثبٌزااااادز٠ت ٚاٌزؾف١اااااص 

 اٌّبدٞ ـمه.



 

 

 

 رابعاً: نظرٌات المٌادة 

  or Great Man Theory ((  Traitsنظرية السمات )) الرجل العظي  -1

و ، وتمةةو  علةةى افتةةراا إن ))المةةا و يولةة ون وال    فةةي  راسةةة الميةةا وهةةو مةةن ألةة   المةة اخل النظريةةة      

يصةةنعون (( فةةبعا األشةةخاص لةةا و بةةالفطرو لمةةا ميةةزه  ف مةةن سةةمات )) صةةفات((  اتيةةة مميةةزو ، وهةة ا 

-العمةةر -السةةمات يمكةةن تمسةةيمها إلةةى سةةمات ) جسةةمية وأخةةرل شخصةةية( . صةةفات فيزيولوجيةةة ) الطةةول

 اإلخهص( فلهً عن سمات تتعلك بالمهارات اإل ارية. –المظهر( و الصفات االجتماعية )التعاون 

 لنظرية السلوكية -2

نظراً لهنتما ات الكثيرو التي وجهت إلى م خل )نظريةة( السةمات مةن لبةل أنصةار م رسةة العهلةات     

اإلنسانية ل لن انتمل اهتمامه  للتحر  عن سلون المائ  ب الً من سماته لتفسير ظاهرو الميا و ، فلهً عن 

نظرية السمات ل  ركز على المائ  وأهمل المرؤوسين ، ل لن حلل السلوكيون سةلون المائة  اعتمةا اً علةى 

  -بع ين أساسيين :

 سلون المائ  المهت  بالعمل أو بالمهمة ، حيث يركز فيه المائ  نحو تحميك أه اؾ المنظمة. - أ

كز المائ  اهتمامه بالمرؤوسين سلون المائ  المهت  بالعاملين )السلون المراعي للمشاعر( حيث ير  - ب

 ويراعي مشاعره  ويحل مشاكله  فلهً عن اهتمامه بتحميك أه اؾ المجموعة. 

 النظرية المولفية أو الشرطية  -3

عال  السلوكيون عهلة المائ  بمرؤوسيه بشكل منفصل عن البيئة التي تمار، فيها عمليةة الميةا و 

 ا العملية . ووفك ه ا المنظور فأن أنصار ه ا االتجاا يرون المولفي في ه -وأهملوا تماماً البع  الظرفي

 بأن عملية الميا و تستن  )تعتم ( على ثهثة عناصر هي : 

المولؾ أو الظرؾ((، ل ا يؤك ون على أهمية المرونة في سلون المائ  تبعاً  -المرؤو، -)) المائ 

ات مختلفةةة تتناسةةب مةةع الظةةرؾ أو للمولةةؾ أو الظةةرؾ السةةائ ، فالمائةة  النةةاجً هةةو مةةن يمةةار، سةةلوكي

 المولؾ ال   يمر به . ومن أشهر النظريات المولفية :

 Feidler) )Contangency Theoryالنظرية الشرطية أو المولفية ل في لر  - أ

 Path- Gool Theory (Hruse)نظريات المسار واله ؾ ل هار،   - ب

 )نظرية  ورو الحياو في الميا و لـ هيرسي و بهنكجار  -ج

Hercey & Blankchard))Life Cycle Theory of Leader ship  

 Riddenنظرية األبعا  الثهثية ل ولي  ري ن  - 

3-Dimision Theory of Leader ship 

  -وهنان نظريات معاصرو تتناول الميا و اإل ارية أهمها :

 ليا و الفريك . -الميا و التبا لية  -الميا و التحويلية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 وع الرابع والعشروناألسب
 Patterns of Leader shipخامساً: أنماط المٌادة 

( فةي نمةو جه  Blake X Moutonيمكةن تصةنيؾ أنمةاط السةلون حسةب  راسةة بليةن وموتةون )       

 (( إلى خمسة أنماط ، وكما في الشكل األتي.Mangerial Gridالشبكة اإل ارية ))

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الهروبي(، وبموجب ه ا النمط فأن المائة  ال  -الميا و اللعيفة )المنسحب ( نمط1.1النمط األول) -1

 العاملين(.-يهت  ببع   الميا و )اإلنتاج

( نمط ليا و المهمة، أ  النمط الميا   المتش   وفيةه يهةت  المائة  اهتمامةاً كبيةراً 1.9النمط الثاني ) -2

 باإلنتاج )العمل( واهتماماً لليهَ بالعاملين.

( نمط ليا و النا   الريفي )المتساهل(، وبموجبةه يهةت  المائة  اإل ار  اهتمامةاً 9.1الث )النمط الث -3

 كبيراً بالعاملين على حساب البع  اآلخر )اإلنتاج أو العمل(. 

( ليا و منتصؾ الطريك )المتأرجً(، وبموجةب هة ا الةنمط فةأن المائة  يتوسةط 5.5النمط الرابع ) -4

 بينهما وأحيانا يسمى بـ ) رجل المنظمة(.اهتمامه بين البع ين أو يتأرجً 

( نمط ليا و الفريك )المتكامةل( والة   يهةت  فيةه المائة  اهتمامةاً كبيةراً ببعة   9.9النمط الخام، ) -5

 الميا   )العمل والعاملين(.

 سادساً: اإلدارة المشاركة )المٌادة المشاركة(

رئي،( والمةةةرؤو، أو جماعةةةة مةةةن وتعنةةةي المشةةةاركة فةةةي اتخةةةا  المةةةرارات المشةةةترن بةةةين المةةة ير )الةةة

المرؤوسين، وه ا يعني أن األسا، في ه ا االتجاا هو عملية المشاركة في اتخا  المرار. وهنان  رجات 

مةةةن المشةةةاركة فةةةي اتخةةةا  المةةةرار علةةةى مميةةةا، السةةةلون الميةةةا   حسةةةب نمةةةو ج تةةةاننبو  وشةةةمي ت 

(Tannenbaum & Schmidt وكما مولً في الشكل اآلت ،) 
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 ِٕ فك عبٌٟ االُتوام تالعول )اإلًتاج(

 

 عبٌٟ

Country Club 

 إٌبدٞ اٌس٠فٟ

 

Team 

 ل١بدح اٌفس٠ك

 

 ل١بدح اٌّّٙخ

 

 اٌمع١فخ

Impoverish 

 

 ِٕزفؿ اٌطسق

Middle Road 

 

Task 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنماط السلون الميا   حسب نمو ج تاننبو  وشمي ت
 

 الحـر ال يممراطـي التسلطي

 

 المائ              المائ 

 مسيطر           يتخ 

 على             المرار

 األمور           ويمنع

 ويتخ        المرؤوسين

 المرار           بمبوله

 بنفسه           بمبوله

 المائ         المائ     المائ      

 يتخ           يمترظ     يعرا

 المرار        المرار    المشكلة

 ويشجع       وينالشه    ويتلمى

 المرؤوسين  ومستع   التراحات

 على          لتؽييرا   لحلها ث 

 األسئلة                    يتخ 

 والمنالشة                 المرار

 المائ        المائ          

 يعرا             يفوا

 المشكلة             سلطة

 وينالشها             اتخا 

 ويطلب              المرار 

 لرارات        للمرؤوسين 

 مب ئية

 لابلة

 للتؽير

 

 MBO .. Management By Objectivesسابعاً: اإلدارة باألهداف   

وولع أه اؾ مشتركة يتفك عليهةا المة يرون والمرؤوسةين فلةه تركز اإل ارو باأله اؾ على تح ي     

عن تح ي ه  ممةايي، األ اء، ويهة ؾ هة ا األسةلوب إلةى اسةتخ ا  األهة اؾ فةي عمليةات التخطةيط وإ ارو 

 نشاط المنظمة وتميي  ومكافأو المساهمات.

 -ناصر هي:وتعتم  اإل ارو باأله اؾ على ع   من العناصر التي تساع  في نجاحها، وه  الع  

 تح ي  اله ؾ. -1

 المشاركة في اتخا  المرار. -2

 الم و الزمنية المتفك عليها. -3

 األ اء االسترجاعي. -4

 -وتمتاز ه ا الطريمة بميزات )فوائ ( ع و أبرزها:

 وسيلة تنسيمية مساع و على توليً أه اؾ وخطط ألسا  ووح ات المنظمة. -1

 وسيلة اتصالية بين مختلؾ المستويات اإل ارية. -2

 تحفيز األفرا  على األ اء الجي . وسيلة -3

 يركز على األ اء المستمبلي في تميي  األ اء ولي، على أ اء الفر  في المالي. -4

 -أما مساوئ ه ا الطريمة:

 التركيز على األه اؾ الكمية وإهمال األه اؾ النوعية. -1

 ٠ّبزض اٌّس ٚظْٛ

 ؽس٠خ عب١ٌخ
 ٠ّبزض اٌمبئد ظٍطخ عب١ٌخ

 (7ّٔه ) (6ّٔه ) (5ّٔه ) (4ّٔه ) (3ّٔه ) (2ّٔه ) (1) ّٔه



 

 

 

 تكاليؾ ت ريب الم يرين المنف ين له ا الطريمة. -2

 تي يصعب ليا، مخرجاتها كمياً.استحالة تطبيمها في المنظمات ال -3

 

 األسبوع الخامـس والعشرون
 أوال: طبٌعة االتصال وعناصره

يع  االتصال جزءاً ال يتجزأ من عمل كةل منظمةة، فمةن خهلةه تمةار، الميةا و ويتحمةك التنسةيك بةين      

يات تمسةةيمات المنظمةةة، ويتصةةل األفةةرا  بعلةةه  الةةبعا، ويعتبةةر التخاطةةب والتفةةاه  بيةةنه  مةةن أساسةة

نجاحه  في أ اء واجباته  وفم ان االتصال في المنظمة تعني انمطةاع تة فك المعلومةات وبالتةالي صةعوبة 

 تفسير ما ي ور  اخل العمل من ظواهر وحاالت وموالؾ.

ويعرؾ االتصال بأنه )عملية تفاعلية بين شخصين أو أكثر، إ  يبا ر المرسةل بعمليةة إرسةال الرسةالة     

مرسل إليةه فةر اً أ  جماعةة( وال يمتصةر محتةول الرسةالة علةى الحمةائك بةل يتعة اها إلةى إلى المستل  أو ال

( Feed Backاألحاسي، واالتجاهات ول  يسةتجيب المسةتل  بإرسةال رسةالة ممابلةة أ  )التؽ يةة العكسةية 

 التي ل  تأخ  شكل المبول أو االستفسار.

 -ومن التعريؾ السابك يمكن تح ي  عناصر االتصال بـ:

 Senderمرسل )المتصل( ال -1

وهةةو الطةةرؾ الةة   يمةةو  بإرسةةال المعلومةةات بواسةةطة أحةة ل وسةةائل االتصةةال إلةةى الطةةرؾ اآلخةةر    

المسةةتل (، وهةةو يمةةو  بتكةةوين فكةةرو االتصةةال ويحةة   المعلومةةات او الرسةةالة التةةي يرؼةةب فةةي  -)المسةةتمبل

ر الوسيلة والولةت المناسةبين إرسالها إلى المستمبل، يصوؼها في شكل كلمات أو صور أو حركات ويختا

 للميا  باالتصال.

 Receiverالمستمبل )المستلم(  -2

وهو العنصر ال   يمو  باسته  المعلومات أو الرسالة من المرسل بواسةطة وسةائل االتصةال، ولكةي     

يكون االتصال فاعهً ينبؽي أن ينصت المستمبل ويةتفه  الرسةالة ثة  يرسةل معلومةات إلةى المرسةل، فهنةا 

 ون االتصال مز وجاً في اتجاهين.يك

 Messageالرسالة  -3

هي مجموعة األفكار والمعاني والمفاهي  التةي يمةو  بإرسةالها المرسةل إلةى المسةتمبل بواسةطة أحة ل     

 فعل(. -صور -لنوات )وسائل( االتصال وال يمكن انتمالها إال على شكل رموز )لؽة

 الوسٌلة -4

و المعلومةةات مةةن المرسةةل إلةةى المسةةتمبل، ومةةن بةةين وسةةائل هةةي الواسةةطة التةةي تمةةو  بنمةةل الرسةةالة أ

التعةةةابير  -النةةة وات -المةةةؤتمرات -االجتماعةةةات -االتصةةةال فةةةي المنظمةةةات )الممةةةابهت الشخصةةةية

 مكبرات الصوت.... الخ(. -المكالمات الهاتفية -والم كرات

 ثانٌاً: لنوات االتصال

 -وتمس  ه ا المنوات إلى:

 االتصاالت العمودٌة -1

االتصاالت التي تت  بين المستويات التنظيمية، وتتلمن نمل األوامر والتعليمات والتوجيهةات وهي   

الصا رو من الم ير األعلى إلى المستويات ال نيا، وك لن يشمل التمارير التي يرفعها المرؤوسين إلةى 

 -المسويات العليا وتمس  االتصاالت العمو ية إلى:

 االتصال النازل )الهابط( - أ



 

 

 

وع من االتصال مختص بت فك المعلومات من األعلى إلةى األسةفل لنمةل األوامةر والمواعة  ه ا الن

 والتعليمات والمرارات من الرؤساء إلى المرؤوسين، ل  يكون  ا اتجاا واح  أو اتصاال  ا اتجاهين.

 االتصال الصاع  - ب

حاث  راسات ه ا النوع من االتصال يكون من األسفل إلى األعلى، وتكون على شكل تمارير وأب

وم كرات وممترحات وشةكاو ، وهة ا النةوع مةن االتصةال تمكةن اإل ارو مةن التعةرؾ علةى مشةاكل 

 العاملين واحتياجاته .

 االتصاالت األفمٌة )الجانبٌة( -2

وهو االتصال ال   يت  بين التمسةيمات )الوحة ات( التنظيميةة فةي المسةتول اإل ار  الواحة ، ويسةاه  

إزالةة الحةواجز التنظيميةة الموجةو و بةين الوحة ات، والهة ؾ األساسةي منةه ه ا النوع من االتصال علةى 

 إلؼراا التنسيك والتكامل بين التمسيمات التنظيمية وحل المشاكل المشتركة.

 ثالثاً: عمبات )صعوبات( االتصال

 -ويمكن تح ي  ه ا العمبات في :     

را  للبيئة وكيفية تنظيمه  وفهمه  له ا العمبات اإل راكية : هنان فرولات كبيرو في طرق إ ران األف -1

البيئة، وتنبع ه ا الفرولات من الخبرات الوظيفية المتفاوتة والخلفيات االجتماعية ومنظومات المةي ، 

ول  تؤثر ه ا الفرولات في تفسير األفرا  للرسائل، أ  أن الفر  يستل  الرسةالة ويفسةرها فةي لةوء 

 تجاربه السابمة.

لع المنظمات والتمسةيمات فيهةا والعةاملون بةنف، المهنةة أو الحرفةة لؽةة خاصةة العمبات اللفظية : ت -2

تتمثةةل بمجموعةةة مةةن المصةةطلحات الفنيةةة لتسةةهيل عمليةةة االتصةةال والفهةة  بةةين األفةةرا ، ولكةةن هةة ا 

المصطلحات تب و ؼريبة للخارجيين فله عن أن بعا الكلمات ال ت ل على نف، المعنى للطرفين 

 لمرسل والمستل (.في عملية االتصال )ا

عمبات اإلرسةال المتسلسةل: هنةان احتمةاالت ملةافة لتحريةؾ الرسةالة عنة ما يةت  إرسةالها مةن فةرع  -3

 آلخر ويسمى ه ا التحريؾ بـ )أثر االتصال المتسلسل( مثل نمل إشاعة من فر  إلى آخر.

ومات كما أن العبء الملاؾ للمعلومات : منظومة المعلومات لا رو على نمل عبء معين من المعل -3

 -نة وات -اجتماعات -تمارير -ولت الم ير ال يكفي إالّ الستيعاب ع   معين من االتصاالت )هواتؾ

....الخ(، وبع  نمطة ما يؤ   سيل المعلومات الملافة إلى تمليل مستول الكفةاءو -مؤتمرات -لماءات

 ب الً من تحميك اله ؾ الممصو . 

 رابعاً: تطوٌر االتصال الفعال

 -ون االتصال فعاال ينبؽي أن يؤخ  بنظر االعتبار األمور اآلتية:لكي يك

علةى المتصةل أن يحةة   أؼرالةه وأه افةةه مةن عمليةةة االتصةال آلن  لةةن يسةاع  علةةى اسةتيعاب وفهةة    -1

 المستمبل )المستل ( للرسالة.

 كلما زا  معرفة المرسل بالمستمبل حصل على استجابة ايجابية من المستمبل. -2

 تكييؾ محتول الرسالة )المعلومات( بمستول إ ران المستمبل ولي، حسب إ ران المرسل.ينبؽي  -3

 كلما كانت الرسالة مختصرو ومعبرو كلما أ ل إلى فه  المستمبل لملمون الرسالة واستيعابها. -4

يجةةب علةةى المتصةةل )المرسةةل( معرفةةة ر  فعةةل المسةةتمبل مةةن خةةهل التؽ يةةة العكسةةية وعةة   االكتفةةاء  -5

 يؽه الرسالة.بتبل

 االلتزا  بالتسلسل الوظيفي )سلسلة األمرو( عن  االتصال. -6

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع السـادس والعشرون
 

 Control Conceptأوال: مفهوم الرلابة  

تمثل الرلابة الوظيفة الرابعةة مةن الوظةائؾ األساسةية للمة ير )الوظةائؾ اإل اريةة(، يعةرؾ )فةايول(       

التحمك من أن كل شيء يسير وفماً للخطةط المولةوعة والتعليمةات الصةا رو والمبةا ئ الرلابة على أنها )

الممررو، وته ؾ الرلابة الكشؾ عن أوجه نماط اللعؾ لتصحيحها ومنع تكرار حة وثها مسةتمبهً، وهةي 

 تمار، على األشياء واألفرا  واألفعال(.

هي تساه  في االنجاز السلي  للعمل عةن ويرل )تير ( أن الرلابة عنصر حيو  من عناصر اإل ارو ف    

طريك جهو  أفرا  آخرين وتتحمك من ان العمل الواجب أ واءا ل  ت  تنفي ا على وجه مرِا. وعليه فإن 

الرلابةةة تةةرتبط بشةةكل خةةاص مةةع وظيفةةة التخطةةيط، فلةةه مةةن أن للرلابةةة أبعةةا اً اجتماعيةةة وإسةةتراتيجية 

 وتشؽيلية.

 Nature of Controlثانٌا: طبٌعة عملٌة الرلابة  

تؤلةؾ الرلابةةة جةزءاً مهمةةاً مةةن عمليةات المنظمةةة، واعتمةةا اً علةى  لةةن يمكةةن تنةاول طبيعتهةةا لةةمن       

 -المحاور اآلتية:

 -أهمٌة الرلابة وعاللتها بالتخطٌط واتخاذ المرارات : -1

رلابةةة بشةةكل تةةرتبط الوظةةائؾ اإل اريةةة ببعلةةها الةةبعا ارتباطةةاً وثيمةةاً وبشةةكل تكةةاملي، إ  تتصةةل ال    

  -رئيسي بعملية التخطيط، ويتجلى ه ا االرتباط في لوء الحمائك اآلتية:

 ال يمكن الميا  بوظيفة ومهمات الرلابة ما ل  يكن هنان خطة والحة وأه اؾ مح  و . - أ

 تظهر الرلابة )تعبر( عن سهمة التنفي  للخطة المولوعة وعلى م ل االلتزا  بتنفي ها. - ب

لى متابعة التنفية  وتشةخيص االنحرافةات ألجةل معالجتهةا فحسةب وإنمةا يتعة ل ال تمتصر الرلابة ع-ج 

إلى الكشؾ عن صحة عملية التخطيط وما يتبعها من سياسات وإجراءات وعن لة رو الخطةة علةى 

 تحميك األه اؾ المطلوبة.

بةةة يتخةة  أمةةا فيمةةا يتعلةةك بعهلةةة الرلابةةة باتخةةا  المةةرارات، ففةةي لةةوء مةةا تسةةفر عنةةه تمةةارير الرلا      

 الم يرون المرارات لتصحيً االنحرافات )في األه اؾ وفي األفرا (.

 أهمٌة الرلابة فً المنظمة -2

يتباين األفرا  في المنظمة بسلوكياته  وتصرفاته ، فمنه  يسلن السلون الجي  الحسن ومنه  ؼير  لن     

يلةر بمصةلحة المنظمةة، فمةثه ال   يأتي بسلون ؼير جي  بتعم  أو لص  أو ب ون تعم ، وه ا بالنتيجةة 

يمةةو  موظةةؾ المبيعةةات بإعةة ا  لةةوائ  بيةةع ؼيةةر صةةحيحة أو يتهعةةب موظةةؾ الحسةةابات فةةي االيةةر ات 

والمصروفات ويخرج العاملون من العمل أثناء ال وا  الرسمي ب ون ع ر مشروع وبالممابل هنان أفرا  

لتا الحالتين تلعب الرلابة  وراً أساسةيا ومب عة، ففي ك كفؤويؤ ون أعماله  على أحسن ما يرا  وبطريمة 

ومهماً في الكشؾ وتح ي  النماط السلبية وااليجابية وبالتالي الثواب والعماب. وتستم  الرلابة أهميتها فةي 

 -المنظمة من العوامل التالي :



 

 

 

 التؽيير في الظروؾ - أ

، فةةالتؽيرات عليهةةا المنظمةةة ال تسةةير  ائمةةاً بشةةكل مسةةتمي  حسةةب مةةا تلةةعها مةةن خطةةط تسةةير عليهةةا     

مستمرو وبشكل يومي أو أسبوعي أو شهر ، وعليه فأن للرلابة هنا  ور فاعل ومه  في تولع أ  تؽيير 

 يمع على المنظمة مسبماً مع تحليل نوع االستع ا  واالستجابة له ا التؽيرات.

 تراك  األخطاء -ب

للرلابةة هنةا  ور مهة  فةي كشةؾ األخطةاء الخطأ البسيط إ ا ما ترن معالجته يتةراك  ويتعةاظ  أثةرا، ف     

كبيرو كانت أ  صؽيرو والعمل على تحليل أسبابها وولع الحلول الناجحة لها. لكي ال يتراك  وتؤثر على 

 عمل المنظمة. 

 

 

 تعم  ولع المنظمة )التعمي  المنظمي( -ج

ا  األولية مح و اً، وتعمل عن ما تمو  المنظمة بإنتاج نوع واح  من السلع، فتكون مشترياتها من المو     

لمن هيكل بسيط وتواجه سولاً رابحاً، ؼير أن توسةع المنظمةة فةي إنتةاج السةلع والمشةتريات واألسةواق 

وتعمي  هيكلها واز يا  ح و المنافسة في السوق، تجعلهةا تهةت  ل رجةة اكبةر بعمليةة الرلابةة واالسةتفا و مةن 

 نتائجها في التخطيط واتخا  المرار.

 )خطوات ( العملٌة الرلابٌة مراحل -3 

 -تتألؾ عملية الرلابة من ثهثة خطوات )مراحل( أساسية هي:     

 تح ي  معايير )ممايي،( األ اء - أ

يع  ولع المعايير )الممايي،( المرحلة األولى المهمة من عملية الرلابة، والمعيار )المميا،( هةو     

ك. وتشتك )تستم ( المعةايير مةن أهة اؾ المنظمةة مستول أ اء مسته ؾ يما، به األ اء الفعلي المتحم

وخططهةةا ويفلةةل أن تكةةون هةة ا المعةةايير كميةةة وإال تكةةون تطبيمهةةا صةةعباً، وممكةةن تكةةون المعةةايير 

نوعية، وفي كلتا الحالتين تع  الممايي، حكماً لمبول أو رفا االنجاز، ول  يكون المعيار للمخرجةات 

ر كمةي أو نةوعي أو كلفةو  أو زمنةي، أمةا معيةار المة خهت ويُمص  به ليا، النتائ  واأل اء في إطةا

 فيخص جه  العمل ال اخل في أ اء المها  والعمليات.

 ليا، األ اء الفعلي  - ب

إن الخطوو الثانية تتلمن بميا، ما ت  انجازا فعهً من مها  وأنشطة للعاملين واأللسةا  أو المنظمةة   

ن يكون الميةا،  ليمةاً لمعرفةة مةا تحمةك فعةهً علةى بأكملها في مجال المخرجات والم خهت، ويجب أ

 أرا الوالع لممارنته فيما بع  بما ت  تخطيطه سابماً.

 مع الممايي، أو المعايير( –األ اء الفعلي  –ممارنة النتائ  بالمعايير )ممارنة بين ما تحمك  -ج

ح ي ا من معايير وأه اؾ و لن في ه ا المرحلة تمو  المنظمة بممارنة النتائ  المتحممة فعهً بما ت  ت 

لكشؾ االنحرافات ث  العمل على اتخا  اإلجراءات التصحيحية، ول  تكون ه ا االنحرافات سةلبية أو 

ايجابية أ  أن األ اء الفعلي اكبر من المعاير أو الممةايي، أو األهة اؾ المولةوعة وهة ا حالةة جية و 

 ة.تست عي إعا و النظر في كل ه ا األمور وتحليلها ب ل

 اتخا  اإلجراءات التصحيحية )تصحيً االنحرافات( - 

وهي الخطوو األخيرو من مراحل العملية الرلابية، ويتوجب في ه ا المرحلة اتخا  المرارات الهزمة 

لتصةةحيً األخطةةاء واالنحرافةةات التةةي اكتشةةفت فةةي المرحلةةة السةةابمة، ولةة  تكةةون لهةة ا االنحرافةةات 

أو الممايي، أصهً أو التؽيرات البيئية الخارجةة عةن السةيطرو، ولة   مبرراتها، مثل ع    لة المعايير

تتما   المعايير عبةر الولةت فتصةبً ؼيةر والعيةة ممةا يعنةي لةرورو تحة يثها، وهة ا يعنةي أن هنةان 



 

 

 

تؽيةةرات حصةةلت فةةي األهةة اؾ والخطةةط والظةةروؾ البيئيةةة المحيطةةة التةةي ولةةعت المعةةايير علةةى 

 له ا المتؽيرات تؤ   إلى صياؼة مع لة للمعايير أو الممايي،.أساسها، ل لن فال راسة المستمرو 

 الشكل اآلتي يولً ه ا المراحل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )) مراحل العملية الرلابية ((                          

 أنواع الرلابة -4

مةل يسةتهلن الولةت ال تستطيع إ ارو المنظمةة الرلابةة علةى كافةة أوجةه النشةاطات كةون مثةل هة ا الع     

والجه  ويصبً عمه ؼير التصا  ، ولكن البة  مةن اختيةار مجةاالت  معينةة للرلابةة كنمةاط إسةتراتيجية 

تعك، نتائ  أو محصلة عمليات تفصيلية سابمة، ول  تطرق الكتاب والباحثين في ه ا المجةال إلةى أنةواع 

 -من الرلابة، يمكن تح ي ها في اآلتي:

 لزمني: ويمكن تمسيمها إلى:الرلابة من حيث النسك ا - أ

 الرلابة المسبمة للتنفي . -

 الرلابة المهزمة للتنفي . -

 الرلابة الهحمة للتنفي . -

فالرلابة المسبمة عبارو عن مجموعة من الخطوات التي تتبع لبل الميا  بعملية التنفي ، وبالتالي فأن        

لة  تهيةأت لةه بشةكل يسةاع  علةى التأكة  مةن أن  على المنف  أن يتأكة  مسةبماً مةن األمةور المطلوبةة للتنفية 

المطلوب تحميمه يمكن بلوؼه، أما المرالبة المهزمة هي التي تهز  عملية التنفي  للخطة لمعرفة كيؾ يت  

التنفي  وهل يت  حسب الخطة المرسةومة، والرلابةة الهحمةة هةي التةي تمةار، بعة  انجةاز األعمةال ألجةل 

التي ل  تح ث ألجل أخ ها بنظر االعتبار عن  إعا و نف، العمةل وبةنف،  معرفة االنحرافات والتجاوزات

 الخطة.

 ار بذ اإلعساااد

 اٌزفؾ١ؾ١خ

ِمبزٔخ األداا 

اٌفعٍٟ ِج 

 اٌّعب١٠س

ل١بض األداا 

 اٌفعٍٟ

رؾد٠د ِعب١٠س 

 األداا

ؽبـظ عٍٝ 

 اٌٛلج

 رعد٠ً

 األداا

 رعد٠ً

 اٌّعب١٠س

 ٔعُ     ِزطبثمخ

 

 ال



 

 

 

 الرلابة من حيث جهة االهتما  - ب

 -ويمس  إلى األنواع اآلتية:       

الرلابةةة التنظيميةةة: وهةةي تلةةن الرلابةةة التةةي تتمثةةل فةةي خطةةوات الرلابةةة المختلفةةة التةةي تصةةنعها  -

سةةومة، وعليةةه فةةأن التةة ليك هنةةا يشةةمل الخطةةط المنظمةةة مةةن اجةةل لةةمان تحميةةك األهةة اؾ المر

 والموازنات والسياسات واإلجراءات والمواع  في المنظمة.

الرلابةةة االجتماعيةةة: تلةةن الرلابةةة التةةي تعنةةي العةةا ات والتماليةة  واألعةةراؾ والمفةةاهي  السةةائ و فةةي  -

 المجتمع التي توج  المنظمة فيه.

لفةر  عنة ما يلةع لنفسةه أهة افا معينةة يلتةز  بتحميمهةا الرلابة ال اتية: الرلابة التي تنبةع مةن  ات ا -

 وع   االنحراؾ عنها .

 

 

 

 -الرلابة من حيث مص رها: وتمس  إلى: -ج

: يسمى ه ا النوع من الرلابة بالمراجعة ال اخليةة، مةن خةهل وجةو  جهةاز للرلابةة الرلابة الداخلٌة -     

وحسب رأ  )كونتر واو ونيل( فأن مهمةات  ال اخلية في المنظمة تتولى مرالبة نشاطات المنظمة.

  -ه ا النوع من الرلابة هي:

 فحص م ل تطابك نشاطات المنظمة مع السياسات واإلجراءات . -1

 المحافظة على أصول المنظمة. -2

 تميي  أوجه الرلابة في مختلؾ نشاطات المنظمة. -3

 ار  المتاحة.تميي   رجة كفاءو األ اء اإل ار ، وخاصة حسن استخ ا  المو -4

 -: ول  تتخ  ع و أشكال منها:الرلابة الخارجٌة -   

الرلابة المالية: والتي تمار، من لبل أجهزو مختصةة بشةكل مركةز  مثةل  يةوان الرلابةة الماليةة  -1     

 للتأك  من صحة اإلنفاق المالي .

  ارية )مثل هيئة النزاهة( .الرلابة الملائية: تمار، من لبل السلطات الملائية على األعمال اإل -2     

الرلابةةة اإل اريةةة: وهةة ا النةةوع مةةن الرلابةةة تمارسةةه اإل ارو أو السةةلطة التنفي يةةة علةةى نفسةةها كةةأن  -4

 يكون هنان جهاز إ ار  مركز  على مستول ال ولة.

 

 

 األسبوع السابـع والعشرون
 

 ثالثا: أدوات وأسالٌب الرلابة

اليب الرلابةةة إلةةى مجموعةةة مةةن األ وات واألسةةاليب وتحةةت لمةة  تطةةرق البةةاحثون وال ارسةةون ألسةة      

 -مسميات ع و، ويمكن تمسي  ه ا األساليب إلى:

 -األسالٌب التملٌدٌة )الكالسٌكٌة( للرلابة: وتتضمن: -1

 التمارير. - أ

 المهحظة الشخصية. - ب

، المركةز الموازنات: وتشمل ه ا الموازنات : )موازنة المصروفات وااليةر ات، الموازنةة النم يةة -ج    

 المالي التم ير  أو التخميني(.

 نمطة التعا ل. -     



 

 

 

 -األسالٌب المتخصصة للرلابة : وتتضمن: -2

 خرائط مرالبة الجو و وتشمل )خرائط الم ل، خرائط الوسط(. -أ    

 خرائط جانت. -ب

 ( لتميي  المشروعات وتح ي  المسار الحرج .PERTأسلوب بيرت ) -ج

 خزون.أساليب مرالبة الم - 

 -أسالٌب أخرى للرلابة : وتتضمن : -3

 الممايي، المولوعية -أ

 الممايي، ؼير المولوعية - ت

 

 

 

 

 

 شكل يولً أ وات وأساليب الرلابة                          

 

 

 

 

 

 

 

 وفيما يلي شرظ موجز لكل أسلوب من األساليب أعها:

 األسالٌب التملٌدٌة -1

 التمارير: -أ

ئع االستخ ا  في أؼلةب المنظمةات، إ  ال يمكةن أل  مة ير إ ارو عملةه مةا لة  يكةن ل يةه أسلوب شا        

معلومات مهئمة عن جميع أوجه نشاطات المنظمة ووظائفها. والتمارير يجب أن تهةت  بنةاحيتين 

 أساسيتين هما : اله ؾ ال   يرمي إليه التمرير، الجهة التي تستفي  من ه ا التمرير.

 صيةالمهحظة الشخ -ب

إن اكتشةاؾ االنحرافةةات واألخطةةاء عةةن طريةةك اإلشةراؾ المباشةةر للمةة ير تجنةةب المنظمةةة الكثيةةر       

 من المشاكل التي يصعب حلها أو تصحيحها.

 الموازنات -ج

هةةي كشةةؾ رسةةمي تعةة ا المنظمةةة لمختلةةؾ أوجةةه النشةةاط الةة   تنفةة ا للمةة و الهحمةةة: وتمسةة  هةة ا    

  -الموازنات إلى:

 تات واإليرا اموازنة المصروف -1

ات اسةةتخ اما فةةي المنظمةةات، وهةةي تولةةً التمةة ير التمريبةةي لمةةا نةةإنهةةا مةةن أكثةةر أنةةواع المواز

 سيتحمك من إيرا  وما يتولع من مصروفات خهل م و زمنية مح و و ويعبر عنه بمبالػ مالية.

 الموازنة النم ية -2

لميا، حركة النم  الفعلية. هي كشؾ يتلمن التنبؤ بالممبولات والمصروفات النم ية، وهي أسلوب 

 وتوجز ه ا الموازنة احتياجات المنظمة النم ية على أسا، شهر  أو أسبوعي أو يومي.

 أسال٘ة أخزٓ -3

 اٌّمب١٠ط اٌّٛلٛع١خ -أ

 اٌّمب١٠ط ؼ١س اٌّٛلٛع١خ -ة

 

 األسال٘ة التمل٘ذٗح -1

 بز٠ساٌزم -أ

 اٌّ ؽظخ اٌؽ ف١خ -ة

 اٌّٛاشٔبد -ط

 ٔمطخ اٌزعبدي -د

 األسال٘ة غ٘ز التمل٘ذٗح )الوتخصصح( -0

 خسائه ِسالجخ اٌغٛدح -أ

 خسائه عبٔذ -ة

 ( Pertأظٍٛة ث١سد ) -ط

 أظب١ٌت ِسالجخ اٌّ صْٚ -د



 

 

 

 المركز المالي التم ير  -3

تعبر عن التنبؤات الخاصة بالمركز المةالي للمنظمةة علةى أسةا، لةي  األصةول والمطلوبةات وحسةاب 

سةةيارات(، أمةةا  -أرالةةي -أوراق ماليةةة -عةالبلةةا -رأ، المةةال، األصةةول والموجةةو ات مثةةل )النمةة 

 أرباظ متراكمة ؼير موزعة(. -رأ، المال بشكل أسه  -أوراق ال فع -المطلوبات )ال ائنين

  Break – even Pointنمطة التعا ل  - 

احةة  األسةةاليب المفيةة و فةةي المنظمةةة، وان هةة ا  Break – even Analysisيمثةةل تحليةةل التعةةا ل     

ر االعتبار العائ  المتحمك عن المبيعات والتكاليؾ الكلية )الثابتة والمتؽيرو(، وتستخ   األسلوب يأخ  بنظ

نمطة التعا ل لل اللة على الحالة التي تتساول )تتوازن( عن ها اإليرا ات مع المصروفات  ون أن تتحمل 

 -المنظمة أ  ربً أو خسارو . كما في الشكل اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -خراج( نمطة التعا ل عن طريك المعا الت وكما يلي:ويمكن تح ي  )است

 

 نمطة التعا ل بالوح ات = 

 

 
 

 نمطة التعا ل بالنم  = 

 

 

 األسالٌب المتخصصة )غٌر التملٌدٌة( للرلابة -2

تطورت العمليةة اإل اريةة تطةوراً ملحوظةاً ممةا أ ل إلةى اسةتخ ا  الكثيةر مةن النمةا ج واألسةاليب      

في المجال اإل ار  وبالتةالي أصةبحت تسةتخ   ألؼةراا الرلابةة علةى األعمةال الريالية والهن سية 

 -اإل ارية، ومن ه ا األساليب:

 خرائط مرالبة الجو و - أ

وهي وسيلة ه فها الحفاظ على جو و المنتجات عن  مستول معين مرؼوب فيه عن طريةك اسةتخ ا       

ية مثةةل الوسةةط الحسةةابي واالنحةةراؾ خةةرائط المرالبةةة وتكةةون مبنيةةة علةةى أسةةا، المعلومةةات اإلحصةةائ

 خرائط الوسط(. –المعيار  . وتكون ه ا الخرائط على نوعين هما )خرائط الم ل 

 اٌزىب١ٌؿ اٌى١ٍخ

 بثزخ  اٌّزؽ١سح()اٌض
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 ؽغُ اٌّج١عبد

 ثبٌٛؽداد

 أٌؿ د٠ٕبز

 اٌزىب١ٌؿ اٌضبثزخ
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 ٔمطخ اٌزعبدي

 

 اٌزىب١ٌؿ اٌضبثزخ
 

 اٌزىب١ٌؿ اٌّزؽ١سح ٌٍٛؽدح –ظعس اٌٛؽدح 

 اٌزىب١ٌؿ اٌضبثزخ
 

 اٌزىب١ٌؿ اٌّزؽ١سح ٌٍٛؽدح
 

 ٌج١ج ٌٍٛؽدحظعس ا



 

 

 

 خريطة جانت -ب

نسبة إلى والعها )هنر  جانت(، وتعة  هة ا الخريطةة وسةيلة جية و فةي لةبط كميةة اإلنتةاج مماسةاً      

 بين ما هو مخطط خهل م و زمنية معينة.بعنصر الزمن، وهي تمارن بين األ اء الفعلي المتحمك و

 لتميي  المشروعات وتح ي  المسار الحرج PERTأسلوب بيرت  -ج

يستخ   ه ا االسلوب في التخطيط والرلابة على المشروعات التي تتكون من ع و أنشطة )فعاليات(      

(، ث  يح   المسةار Net Workترتبط معاً بترتيب زمني معين. ويت  تمثيل األنشطة على شكل شبكات )

( والطول الزمني له ا المسار هةو الولةت الكلةي للمشةروع الة   يجةب أال يزية  Critical Pathالحرج )

 عنه الولت الممرر للتنفي .

 أساليب مرالبة المخزون - 

االحتفةةةاظ بةةةالمخزون أمةةةر لةةةرور  لبمةةةاء واسةةةتمرار فعالياتهةةةا )نشةةةاطاتها(، وتعةةة  تح يةةة  الكميةةةة     

 للطلب )للشراء( كأسلوب لمرالبة المخزون.االلتصا ية 

 

 

 أسالٌب أخرى للرلابة -3

السلون اإل ار  الفعال يه ؾ إلى زيةا و  رجةة فاعليةة المنظمةة، وهنةان نةوعين مةن الممةايي، التةي      

 -تمي، فاعلية المنظمة هما :

 الممايي، المولوعية -أ

 –حجة  اإلنتةاج الكلةي [الوالعية وبشكل كمي مثةل وهي تلن الممايي، التي تتعامل مع األمور الفعلية     

المعةة الت  –معةة ل الحةةوا ث  –معةة ل  وران العمةةل  –نسةةب عطةةل اآلالت  –حجةة  اإلنتةةاج المرفةةوا 

 .]المالية )النسب المالية(

 الممايي، ؼير المولوعية -ب

لعةاملين علةى وهي تلن الممةايي، التةي تتعامةل مةع األمةور الوالعيةة بشةكل نةوعي )ليةا، اتجاهةات ا     

 –نظةة  الحةةوافز المعمةةول بهةةا  –األجةةور والرواتةةب  –مختلةةؾ المسةةتويات(، وتتلةةمن )أسةةاليب الميةةا و 

 الروظ المعنوية في المنظمة(. –الت ريب  –النمل  –الترليات  –مستول العهلات بين العاملين 

 رابعاً: خصائص النظام الرلابً الفعال )منظومة الرلابة الفعالة(

 -يكون منظومة الرلابة فعاال ومحمما أله افها، يجب أن تتصؾ بالخصائص )مميزات( اآلتية: لكي      

  Integrationالتكامل  -1

يجةةب أن يتكامةةل نظةةا  الرلابةةة مةةع منظومةةة التخطةةيط، أ  بمعنةةى آخةةر جعةةل الرلابةةة جةةزءاً أساسةةيا     

 ومكمهً لعملية التخطيط.

 Objectivityالمولوعية  -2

لةابي الة   يتلةةمن تفاصةيل كميةة ومحةة  و أفلةل بكثيةر مةةن تفاصةيل عموميةة وؼيةةر إن النظةا  الر     

 مح  و كمياً.

 Flexibilityالمرونة  -3

أ  اسةةةتجابة المنظومةةةة الرلابيةةةة للتؽيةةةرات، إ  أن السةةةمة المميةةةزو لبيئةةةة األعمةةةال المعاصةةةرو هةةةي     

 ال يناميكية والتؽير المستمر.

 Accuracyال لة  -4

 ن و على معلومات ؼير  ليمة فأنها ستكون ؼير صائبة وينت  عنها مشاكل جمة.المست تإن المرارا     

 Timelınessالتوليت  -5



 

 

 

أ  أن تأتي المعلومات في الولت المناسب وللجهة المستفي و منها، فه ج ول من معلومات تصل لبل     

 أوانها بولت طويل أو بع  أوانها فتصبً ؼير مفي و.

 دة للرلابةخامساً: النتائج غٌر الممصو

بعا النتائ  ؼير المرؼوبةة تنشةأ خةهل عمليةة تصةمي  وتطبيةك منظومةة الرلابةة، ويمكةن هنان         

 -تح ي ها بـ:

 وجهة النظر الليمة -1

أ  ميةةل بعةةا منظومةةات الرلابةةة لتلةةييك وجهةةة النظةةر بشةةكل ؼيةةر مناسةةب وكأنمةةا تعمةةي الرلابةةة      

 منظمة ككل لمن نظرو أوسع.اإلبصار أو تح  من ل رو الفر  على تصور ال

 التأكي  على األجل المصير -2

ل  تشجع منظومة الرلابة التوجه نحو مسارات لصةيرو األجةل خاصةة إ ا كانةت معةايير األ اء تؤكة       

ستراتيجية، ومما يشجع على مثل ه ا الميةل ولةوظ األهة اؾ على األجل المصير ب ال من التوجهات اال

 لياساً باأله اؾ طويلة األجل. لصيرو األجل وسهولة تحميمها

 تحريؾ أو تزوير تمارير األ اء ال ور  -3

وتحة ث هة ا الظةاهرو بوجةه خةاص لة ل اإل ارتةةين الوسةطى والة نيا، وعنة ما ال يسةه  المة راء فةةي      

 صياؼة وتح ي  األه اؾ والخطط والمعايير، فهي مفرولة عليه  من اإل ارو العليا.

 -نتائ  عرلية أخرل مثل: -4 

 اختهل صورو الفر  عن نفسه لكون تمارير الرلابة جل تركيزا أو إبرازا للنماط السلبية لم اء. -أ     

 معارلة الفر  للنظا  الرلابي. -ب     

نظرو الفر  إلى المعيار أو المميا، المعتم  في النظا  الرلابي على انةه ؼيةر عةا ل         )ؼيةر  -ج    

 متكامل( لميا،  رجة نجاحه.

ع   لبول الفر  بتخويل صهحية العملية الرلابية إلى شخص أو مجموعةة أشةخاص ؼيةر رئيسةه  -      

 المباشر.

 سادساً: تحسٌن فاعلٌة الرلابة

 -  تحسين فاعلية وكفاءو الرلابة من خهل:يت

 اإل ارو المشاركة -1

هل تصةوره  علةى أنهةا الب  لنجاظ المعايير أن تكون ممبولة من لبل المرؤوسين بوجةه عةا  مةن خة     

عا لة ومولوعية ، والب  أن ي رن المرؤوسين واإل ارو إن الرلابة ما هي إال وسيلة ولةعت لكةي 

 تخ   األه اؾ.

 نطاق الرلابة -2

تتباين الرلابة بين التساهل والتش   المصحوب بالتفاصيل ال ليمةة، ولة  يكةون تمليةل الرلابةة مةن لبةل 

 نجً من زيا تها.اإل ارو العليا في بعا الموالؾ ا

 اإل ارو باأله اؾ -3

من مميزات ه ا األسلوب تح ي  أه اؾ فرعيةة للتمسةيمات المتعالبةة وصةوال إلةى المةرؤو، الواحة       

ومن خهل التأكي  على ه ا األه اؾ تتحمك الرلابة ال اتية لكةل مةرؤو، علةى أ ائةه، أ  أن الرلابةة 

 يتحول من الجهات العليا إلى  ات المرؤو،.

 للرلابة ةاالستراتيجيي  النماط تح  -4

أ  اختيار مجموعة من النماط التةي تجةر  عنة ها عمليةة الرلابةة، ويعتمة  اختيةار عة   نمةاط الرلابةة     

 على مب أ الكلفة )كلفة إجراء الرلابة( والمنفعة المتأتية منها.

 



 

 

 

 

 األسبوع الثامـن والعشرون
 

 أوال: المسؤولٌة االجتماعٌة للمنظمات.

سبك وان ت  بيان مفهو  المنظمة باعتبارها وح و اجتماعية ها فة تبؽةى تحميةك الؽةرا الة   وجة        

من أجله، ل لن فأن ه ا المنظمات هي منظومات مفتوحة تتفاعل مع البيئة )تؤثر وتتأثر بالبيئة( المحيطة 

نها، الن الجمهور يتولع من بها. والب  إل ارو ه ا المنظمات أن تهت  اهتماما كبيراً بما يتولعه الجمهور م

 المنظمات أ اء مسؤوال تجاهه و ات األهمية االجتماعية.

 التؽير في مفهو  العم  االجتماعي -أ

تسةةةةتن  المسةةةةؤولية االجتماعيةةةةة الةةةةى حريةةةةة العمةةةةل التةةةةي يعينهةةةةا المجتمةةةةع للمنظمةةةةات مةةةةن خةةةةهل                

حميك أه اؾ مشروعة، وتتمثل ه ا األه اؾ فةي )العم  االجتماعي( فالمنظمة تمنً حرية العمل لؽرا ت

 إسهامات المنظمة في تحميك ه ا األه اؾ للمجتمع .

ففةةي المالةةي، المسةةؤوليات األساسةةية للمنظمةةة كانةةت محةة  و بشةةكل لةةيك وتتلةةمن إنتةةاج السةةلع     

والخ مات فله عن توفير الوظائؾ، ؼير أن مسؤوليات المنظمة توسعت وتشةعبت لتشةمل مجمةوعتين، 

 أح ها مترابطة مع المسؤولية األساسية واألخرل مسؤوليات  ات طبيعة عامة. 

    -وه ا ما يولحه الشكل التالي:

 شكل يولً المسؤوليات االجتماعية للمنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب: م ل المسؤولية االجتماعية

ن، األفةةةرا ، الةةةرأ  كيةةةؾ يسةةةتجيب المةةة راء للمتطلبةةةات االجتماعيةةةة التةةةي يطرحهةةةا )المسةةةتهلكو     

العةةا ....الخ(، فةةبعا هةة ا المتطلبةةات محةة  و بةةالموانين واألنظمةةة مثةةل حمايةةة البيئةةة، الفةةرص المتسةةاوية 

اٌّغبالد اٌعبِخ 

 اٌّؾ١طخ

 الْظ٘فح االلتصادٗح

 األساس٘ح

 

 اٌعٍج -

 اٌ دِبد -

 ـسؾ اٌعًّ -

 اٌّغبالد اٌّسرجطخ



 

 

 

للمةةواطنين فةةي التعيةةين، والتةةروي  السةةلي  واألمةةين للمنتوجةةات والخةة مات، األمةةن الصةةناعي لمفةةرا ، 

 اللمانات المم مة للمشترين من السلع المعمرو.

خل آخر ينطلك من اللةمير أو الوجة ان عنة  تح ية  المسةؤولية االجتماعيةة للمنظمةة، وهةو وهنان م     

يمثةةل تحةةوال مةةن اللةةمير الشخصةةي إلةةى اللةةمير المنظمةةي، والمةة خل الثالةةث يأخةة  بمبةة أ مةةا هةةو صةةالً 

 المنظمة ، إ  أن مستمبل المنظمة متولؾ ومرتبط بشكل  ليك بمستمبل المجتمع.

مسؤولية االجتماعية فأن الكثير من المنظمات ال تتحملها بالشكل المطلوب، ومةر  بالرؼ  من أهمية ال    

 - لن إلى األسباب اآلتية:

 مح و ية خبرو المنظمات في معالجة المشكهت االجتماعية. -1

 رؼبة المنظمات في تخصيص األموال لمعالجة مشكهت ترل أنها خارج اختصاصها.  -2

 ميات االجتماعية واإلسها  في معالجة أوجه المصور فيها. صعوبة ليا  المنظمات بتح ي  األسب  -3

 

 

 ثانٌا: المسؤولٌات االجتماعٌة لإلدارة العلٌا ومجلس اإلدارة.

 مسؤوليات اإل ارو العليا  -أ     

الثمافة المنظمية متؽير مولفي مه  في المرارات اإل ارية  ات األبعا  األخهليةة، وأهة  ركيةزو فةي         

فة هي المي  المنظمية، وما ل  يكن هنةان التةزا  إ ار  باألخهليةات فأنةه مةن السةهل االبتعةا  عةن ه ا الثما

ه ا المي  في التعامل اليومي، أما إ ا أظهرت اإل ارو مثل ه ا االلتزا  وحاولت ترجمته بشكل عملي فأنها 

 ات اليومية. تستطيع تحميك التكامل واالنسجا  بين المسؤولية االجتماعية واتخا  المرار

 مسؤوليات مجل، اإل ارو  -ب    

فةةةي المالةةةةي كانةةةةت مسةةةؤوليات مجلةةةة، اإل ارو محةةةة و و بحمايةةةة المصةةةةالً الماليةةةةة للمةةةةالكين         

)المساهمين(، مع اهتما  خاص باإليرا ات وممسو  األرباظ، ؼير أن هنان تؽييراً مستمراً في طبيعة  ور 

 جتماعية واألخهلية. مجل، اإل ارو باتجاا المسؤوليات اال

ولمجلةةة، اإل ارو لةةة رات وصةةةهحيات تجعلةةةه يفةةةرا االلتةةةزا  االجتمةةةاعي واألخهلةةةي مةةةن لبةةةل        

 اإل ارات في المنظمة.

 
 

 األسبــوع التاسـع والعشرون

 
 أوال: إدارة العملٌات )إدارة اإلنتاج(

 طبيعة إ ارو العمليات - أ

لى مخرجات وه فها هو إعطاء ليمة للسلعة التي تنتجها تهت  إ ارو العمليات بتحويل الم خهت إ     

المنشأو أو الخ مة التي تم مها للجمهور ويعتبر )فر ين تةايلر، فرانةن، جلبةرت، جانةت( هة  األوائةل 

ال ين بنوا اهتمامه  على إ ارو العمليات مةن خةهل اهتمةامه  بالجوانةب الفنيةة مةن عمليةات المنظمةة 

أو إ ارو المصةةنع، وفةةي مةةا بعةة  جةةاء العلمةةاء السةةلوكيين مثةةال )مةةايو  والتةةي تةةرتبط بةةإ ارو اإلنتةةاج

وتريتست( لي خلوا إلى إ ارو اإلنتاج بملايا متعلمة بمراعاو الجوانب اإلنسانية في اإلنتاج، إ  يتلً 

أن إ ارو العمليات تهت  بالم خهت البشرية والما ية والمعلوماتية والعمليات والمنتوجات التي تم مها 

رجةةات للمجتمةةع وهنةةان أسةةباب كثيةةرو  عةةت العلمةةاء إلةةى االهتمةةا  بةةإ ارو العمليةةات منهةةا توجةةه كمخ



 

 

 

أرباب العمل وم راء الشركات نحو زيا و اإلنتاجية وتح يث التكنولوجيا وتحسين عملية التنسيك بين 

 األلسا  والشعب فله عن زيا و االهتما  بج ولة اإلنتاج والعمليات.

 -ليات:تخطيط إ ارو العم -ب

 يتناول تخطيط إ ارو العمليات تنظي  وتخطيط ما يلي:     

 تخطٌط الطالة اإلنتاجٌة:  -1

أ  بمعنةةى تح يةة  الطالةةة المطلوبةةة للوفةةاء بمتطلبةةات المبيعةةات المتولعةةة سةةواء تلةةن التةةي تتعلةةك      

لمار بإنتاج ع   معين من السيارات أو ك ا متر من األلمشة و لن حسب طلبية كل صناعة. وفي م

تخطيط العمليةات عةا و مةا تسةتفا  المنظمةة هنةا مةن إجةراء الممارنةة بةين الطالةة اإلنتاجيةة المطلوبةة 

والطالةةة اإلنتاجيةةة المائمةةة حاليةةا وتح يةة  فيمةةا إ ا كانةةت الطالةةة متوازنةةة للوفةةاء بمتطلبةةات السةةوق أو 

المتاحةة وفةي هة ا  منخفلة بحيث ال تفي بمتطلبات السةوق أو زائة و بحيةث هنةان ته ية  فةي الطالةة

الحالة يمع على عاتك إ ارو العمليات في إطار تخطيط الطالةة أمةا أن تؤكة  فةي خطتهةا بأنهةا بحاجةة 

إلى مكائن وآالت ومع ات ولول عاملة أو أن هنةان فةائا فةي هة ا المةوار  بحيةث تمةو  ببيعهةا أو 

ي الطالةة اإلنتاجيةة تأجيرها، أمةا إ ا كةان الحةال علةى العكة، مةن  لةن بحيةث يكةون هنةان فةائا فة

 المتاحة فيمكن أن تستؽني عن ع   من األفرا  أو تملل من أيا  العمل أو تملل من ساعات العمل. 

 اختٌار المولع. -2

إن المنظمةةات الج يةة و والمنظمةةات المائمةةةة تحتةةاج إلةةى أن تتخةة  لةةةرارات بشةةأن تح يةة  المولةةةع    

اتةه يعتبةر لةرارا صةعبا بسةب وجةو  عوامةل الجؽرافي المناسةب إلنتةاج السةلعة، وهة ا المةرار بحة   

كثيةةرو تةةؤثر فةةي تح يةة  المولةةع المناسةةب. وهةة ا العوامةةل نةةوعين األولةةى تةةرتبط بالمنظمةةة وتتعلةةك 

بإمكانياتها الماليةة والما يةة ولة رتها علةى التوسةع، نوعيةة الحيةاو فةي المجتمةع المحلةي، مة ل تةوافر 

، المشجعات األخةرل التةي تمة مها ال ولةة فةي هة ا الخ مات االجتماعية العامة، اإلعفاء من اللريبة

المنطمة، ليو  الحكومة في ه ا المنظمة. أما مجموعة العوامل الثانية فترتبط بعوامةل خارجيةة ؼيةر 

مباشرو منها مثه المرب من مصا ر المةوا  األوليةة  ات العهلةة بإنتةاج السةلعة، المةرب مةن أسةواق 

طبيعة المهارات المتاحة في المنطمة باإللةافة إلةى مةا متةوفر العمل، المرب من أسواق المنتوجات، 

مةةن منةةافع عامةةةة  ات عهلةةة بالمشةةةروع منهةةا مةةثه المةةةاء والكهربةةاء والمجةةةار  وشةةبكات النمةةةل 

 والمواصهت وتوفر موا  البناء.

 تخطٌط العملٌة اإلنتاجٌة. -3

في ه ا الخصةوص هنةان أ  بمعنى تخطيط إ ارو العمليات لكيفية تحويل الم خهت إلى مخرجات و

 ثهث مجموعات من المرارات تتخ ها في تخطيط العملية اإلنتاجية وتشمل اآلتي:

تح يةة  مهمةةات العمليةةة اإلنتاجيةةة وتعالبهةةا أ  بمعنةةى تح يةة  كةةل عمليةةة وترابطهةةا مةةع العمليةةة  - أ

 األخرل.

واع تح ي  نوع العملية المستخ مة فةي تحويةل المة خهت إلةى مخرجةات إ  أن هنةان خمة، أنة - ب

 أساسية من التحويل.

 األولى: يطلك عليها باإلنتاج المستمر )تصفية النفط(.

 الثانية: يطلك عليها اإلنتاج الواسع )صناعة السيارات(.

 الثالثة: يطلك عليها اإلنتاج بوجبات كثيرو مثه تنفي  طلبات الزبائن على المنتوجات بع  تجميعها.

إنتاج طلبية الزبون لوح ها فةي كةل مةرو حسةب المواصةفات  الرابعة: اإلنتاج على أسا، العملية أ 

 المطلوبة منها.

الخامسة: إنتاج لفترو فري و أ  إنتةاج وحة و مةن المنتةوج أو الخ مةة بمواصةفات  ليمةة لخ مةة زبةون 

 معين مثل إنتاج سيارو للسباق. 



 

 

 

بشةكل ولتةي فلةه تح ي  طبيعة المكائن والمع ات الهزمة لإلنتاج سواء كانت بشةكل  ائمةي أو  -ج

عن ع  ها ونوعية المكائن، أسلوب عملها وتسةييرها إن كةان ية ويا أو آليةا أو بواسةطة اإلنسةان 

 اآللي أو بواسطة الحاسبة.

 تخطٌط الترتٌب المصنعً. -4

أ  تح ي  شكل توزيع المكةائن والمعة ات علةى المصةنع بحيةث يتلةمن هة ا الترتيةب تح ية  موالةع       

الع التخزين، تح ي  ؼرؾ المكائن وؼرؾ األفةرا  العةاملين وؼةرؾ اإل ارو وؼةرؾ اإلنتاج، تح ي  مو

 الزبائن وتبويب عمليات الترتيب في المصنع بثهث طرق أساسية وهي كاآلتي:

الترتيةةب علةةى أسةةا، المنتةةوج: أ  تنظةةي  المصةةنع علةةى أسةةا، تجميةةع المنتةةوج أو تمةة ي  الخ مةةة  - أ

 ة كما هو في صناعة السيارات.للزبون من خهل فعاليات نمطية متعالب

الترتيب على أسا، العملية: أ  ترتيب مراكةز العمةل علةى أسةا، تشةابه الفعاليةات حيةث يةت  نمةل  - ب

المنتةةوج أو الخ مةةة المم مةةة مةةن مراكةةز إلةةى أخةةرل بحسةةب العمليةةات اإلنتاجيةةة كمةةا فةةي صةةناعة 

 الزيوت النباتية.

حةةول مراكةةز العمةةل إلةةى موالةةع اإلنتةةاج الترتيةةب علةةى أسةةا، الولةةع الثابةةت: ويسةةتخ   عنةة ما ت - ث

 المشروع أو الزبون المطلوب خ مته.

 

 

 

 التخطٌط الشامل -5

بع  أن تنجز إ ارو العمليات تخطةيط الطالةة واختيةار المولةع وترتيةب المصةنع تتوجةه إلةى تخطةيط       

المنتوجةات العمليات ككل منها مثه تح ي  أو تخطةيط مخةزون أول المة و وحجة  الطلةب المتولةع علةى 

 ومخزون آخر الم و وتخطيط الموار  البشرية.

 الجدولة -6

أ  بمعنى تح ي  ج ول يبين المنتوجات المطلوب إنتاجها ، كمياتها، وتواريخها لكي يت  تم ير عبء      

العمةةل وليةةا، األ اء وتوزيةةع الوظةةائؾ وتعالةةب العمليةةات وتح يةة  الحاجةةة للمكةةائن والمعةة ات والتنبةةؤ 

 لمول العاملة. للمخزون وا

 التورٌد -7

أ  بمعنى شةراء المعة ات والمةوا  الهزمةة للعمليةات اإلنتاجيةة المخططةة بعة  أن يةت  تميةي  مصةا ر      

البيع أو مصا ر الشراء بالنسبة للموا  المطلوبة بشكل ب ائل متاحة أما  المنشأو للةمان انسةيابية اإلنتةاج 

كل  لة ومراعاو التطورات التكنولوجية المسةتمرو فلةه عةن وانتظامه مع مراعاو المطلوب من الموا  ب

 مراعاو إمكانية تؽيير مص ر معين في يو  ما بع  ان يظهر مص ر آخر أفلل.

 ثانٌا: إدارة التسوٌك

 مفهو  التسويك - أ

يعرؾ التسةويك بأنةه أ اء المنشةأو للفعاليةات الهزمةة لخلةك وتسةعير وتةروي  وتوزيةع المنتوجةات أو 

 للحاجات وطلبات المستهلن األخير أو المشتر  الصناعي الحالية أو المتولعة. الخ مات تبعا

أمةةا إ ارو التسةةويك فهةةي تلةةن اإل ارو التةةي تبةة ل جهةة  لتحميةةك انسةةيابية للسةةلع والخةة مات مةةن مراكةةز 

اإلنتاج إلى موالع االستههن بع  التعرؾ مي انيا على حاجات ورؼبات الجمهور بخصوص المنتوج من 

 ته ونوعيته وزمانه ومكانه.حيث كمي

 أنشطة التسويك وفعالياتها -ب

 -ستراتيجيات هي كاآلتي:اتتمثل أنشطة التسويك بأربعة 



 

 

 

 ستراتٌجٌة المنتوج.ا -1

 -ستراتيجية المنتوج إلى تحميك السياسات التالية:اتتنوع     

مجموعة )تشةكيلة( تح ي  أنواع المنتوجات وتشكيهتها من حيث هل تنت  المنشأو منتوج واح  أ   - أ

 من المنتوجات.

 تح ي  حج  وشكل وتصمي  المنتوج. - ب

 التعبئة والتؽليؾ به ؾ زيا و الطلب وتوسيع حصة السوق. -ج

تمييةةز تخطةةيط المنتةةوج مةةن خةةهل تطةةويرا ومعرفةةة األشةةياء المسةةتج و واسةةتؽهل طالةةات اإلنتةةاج  -      

 المتاحة.

 ستراتٌجٌة التسعٌرا -2

راتيجية بولع السياسات السعرية للسلعة المنتجة بحيث تسعر حسب المنتوج وحسب ستتتعلك ه ا اال    

طبيعة األسواق ومستويات ال خل ومرونة الطلب وأه اؾ ال ولة االلتصا ية واالجتماعيةة وظةروؾ 

سةتراتيجية التسةعير لةرارات االمواطن االلتصا ية واالجتماعية. ومن لةمن سياسةات التةي تمةع فةي 

بتسعير سعر المنتوج فحسب بل تمت  إلى تح ي  سعر الجملة والمفةر  وسةعر الخصة   كثيرو ال تتعلك

 وسعر البيع باألجل.

 ستراتٌجٌة التروٌجا -3

ستراتيجية التي تتعلك بكل الجهو  المب ولة والها فة إلى إحة اث تةأثير معةين فةي سةلون وهي تلن اال

شةراء السةلعة المنافسةة إلةى سةلعة  المستهلن األخير من حيث ج ب منتوج آخر أو مةن حيةث تحويةل

المنظمةة وتتنةةاول هةة ا مزيجةةا ترويجيةةا يتنةةاول االعةةهن والبيةةع الشخصةةي وال عايةةة ووسةةائل تنشةةيط 

 المبيعات.

 

 اإلعهن: -أ

 لن الجه  ال   يسعى لتعريؾ المستهلن بالسلعة أو الخ مة التي تنتجها المنشأو من ناحية وتهيئةة هة ا    

ت شةراء السةلعة فعةا و مةا تسةتخ   فةي هة ا الخصةوص اإل اعةة والتلفزيةون المستهلن التخةا  خطةوا

 والصحؾ والسينما والمجهت والملصمات التجارية والهفتات.

 البيع الشخصي:  -ب

وهي تلن الجهو  التي يب لها البائعين من خهل شرظ بالتوليً و لن به ؾ التةأثير علةى المسةتهلن      

 وإلناعه بشراء السلعة.

  عاية:ال -ج

فهي مجموعةة األخبةار والمةا و اإلعهميةة التةي تنشةر أو تعةرا أو تة اع فةي صةورو إعهميةة  ات      

خصةائص ؼيةةر تجاريةةة بهةة ؾ خلةك انطبةةاع ايجةةابي لةة ل المسةتهلن نحةةو المنظمةةة أو المنتةةوج التةةي 

سةينمائي  تم مها مثال  لن ممابلة تلفزيونيةة لمة ير عةا  شةركة او وجةو  الفتةة معينةة تظهةر فةي فةيل 

 حول منتوج للشركة.

 تنشيط المبيعات: - 

وهي وسائل تستخ   ألؼراا التروي  بحيث تكون ؼير اإلعةهن وال عايةة والبيةع الشخصةي أهمهةا     

اله ايا الترويجية والت كارية، العينات، نواف  العرا الخارجية، الترتيب ال اخلي للمحل والمعةارا 

 التجارية، تنزيهت.

 ة التوزٌع: ستراتٌجٌا -4

وهي لرارات ترتبط باختيار مناف  التوزيع به ؾ تصريؾ المنتوج ول  يكون االختيار منفة  أو عة و 

مناف  مثه تتصل المنظمة مباشرو بالمسةتهلن أو تسةتخ   وسةيط واحة  أو تسةتخ   وسةيطين أو أكثةر 



 

 

 

فةة  ومةةع طبيعةةة مةةن وسةةيطين ولكةةل منفةة  مزايةةاا وعيوبةةه واالختيةةار يجةةب أن ينسةةج  مةةع توافةةك المن

 المنتوج ومع ل تؽطيته للمنتوج فله عن الخطة والعائ  لكل منف .

 
 

 األسبــوع الثالثــون
 

 أوال: إدارة الموارد البشرٌة

يشكل وجو  أفر  في المنظمة م فوعين للعمل بروظ الفريةك، التفةاوت بةين الفاعليةة وعة   الفاعليةة. 

ألفرا  جهة ا متواصةه مةن لبةل إ ارو المةوار  البشةرية ويتطلب بناء وصيانة ه ا الفريك الكبير من ا

تب أ بتخطيط تلن الموار  بما في  لن تحليل الوظائؾ، وتم ي  الحوافز له ، وتةوفير السةهمة المهنيةة 

 والخ مات االجتماعية له .

 Human Resource Planningتخطيط الموار  البشرية  - أ

المنشةأو مةن األفةرا  خةهل السةنة الما مةة، مةع يمص  بتخطيط الموار  البشةرية تمة ير احتياجةات 

تح يةة  الوظةةائؾ التةةي يشةةؽلونها والمةةؤههت المطلةةوب توافرهةةا فةةيه  إلشةةؽالها. وتؤخةة  بعةةين 

االعتبار في عملية التم ير ه ا مجموعة من العوامل المهمة منهةا توسةعات المنظمةة، والتةنمهت 

مةرا والتةرن. وتسةتلز  هة ا العوامةل الميةا  ال اخلية، وفم ان ع   من األفرا  بسبب التماع  وال

بةةالتنبؤ باالتجاهةةات العامةةة والخاصةةة بالمنظمةةة. ولةة  تزايةة ت أهميةةة وصةةعوبة تخطةةيط المةةوار  

البشةةرية فةةي اآلونةةة األخيةةرو بسةةبب التؽييةةر التكنولةةوجي، وحالةةة الهتأكةة  الناشةةئة عةةن التملبةةات 

 االلتصا ية الكبيرو .

    Job Analysisتحليل الوظيفة  -ب

يتطلةةب تخطةةيط المةةوار  البشةةرية معلومةةات مفصةةلة عةةن الوظةةائؾ )الموالةةع أو المناصةةب( فةةي          

المنشأو حاليا ومستمبه. وتسمى عملية جمع و راسة ه ا المعلومات بتحليل الوظيفة وهي تشةكل 

 هما:  نجزئيي

 

  Job Descriptionوصؾ الوظيفة  -1

 طلوبة منها.ويتلمن تح ي  الواجبات والمسؤوليات الم

  Job Specificationمواصفات الوظيفة  -2

ويح   المهارات، ومستول التعلي  وأنواع السةلون المطلةوب مةن شةاؼل الوظيفةة . فلةه عةن أهميةة 

 تحليل الوظيفة في تخطيط الموار  البشرية، فأنه يخ   مجموعة من االستعماالت األخرل منها:

 خهل اإلعهنات المتنوعة عن حاجتها لمفرا .يشكل الماع و لتعبئة األفرا  للمنظمة من  -1

يساع  من يتولى ممابلة المتم مين إلشؽال الوظائؾ في الممارنةة بيةنه  وبةين الوظةائؾ المطلةوب  -2

 إشؽالها.

 يعاون في توجيه وت ريب األفرا . -3

 يؤلؾ لاع و لتميي  األ اء. -4

 ثانٌاً: اإلدارة المالٌة

شطة المنشأو يمةار، بؽةا النظةر عةن حجمهةا أو طبيعةة ملكيتهةا اإل ارو المالية نشاط رئي، من أن      

 وتهت  بتخطيط ورلابة األموال وإ ارو مصا ر واستخ امات األموال معا.

  ور م ير المالية - أ



 

 

 

ل  تع  وظيفة الم ير المالي تنحصر في تجميع البيانات الماليةة ومراجعتهةا للتأكة  مةن مطابمتهةا للوالةع أو 

للمراكةةز أو للمراحةةل، وإنمةةا تعةة  ت  لةةن إلةةى اتخةةا  المةةرارات بهةة ؾ زيةةا و مجةةر  جمةةع عناصةةر الكلفةةة 

المر و  االلتصا   من أعمال المنشأو. ويلعب المة ير المةالي  ورا أساسةيا فةي تحميةك  لةن و لةن بسةعيه 

(. وتتحمةك السةيولة ممةا تكةون Profitability( والربحية )Liquidityنحو ه فين أساسين هما السيولة )

لمنشةةأو أمةةوال نم يةةة أو سةةريعة التحةةول إلةةى نمةة  كافيةةة لمواجهةةة التزاماتهةةا الماليةةة المتحممةةة فةةي بحةةوزو ا

مواعي ها. كما تتحمك الربحية عن طريك توزيع األموال المختلفة بين موجو ات المنشأو بما يحمةك أعلةى 

 مر و  ممكن للمنشأو ككل.

ال أن الوالع الفعلي هو عك،  لن تماماً فمة  يتبةا ر وربما يب و إن تحميك ه ين اله فين معا أمرا بسيطاً، إ

لم هان أن تحميك اله ؾ األول بسيط وما على الم ير إال االحتفاظ بمبالػ نم ية ل يه لمواجهة االلتزامات 

النم ية للمنشأو في كل األولات. ؼير انه لي، من السهل التنبةؤ بالتة فمات النم يةة واالنسةيابات النم يةة إلةى 

. كما انه من النا ر ج ا أن يتعا ال، ومن ث  يلجأ الم ير المالي لحماية المنشأو من هة ا الخطةر إلةى المنشأو

االحتفاظ برصي  نم   لؽرا تس ي  التزاماتها الجارية وبالتالي، فكلمةا عةزز حمايتةه للمنشةأو لة  خطةر 

بةةار أن تةةوفير األمةةوال التولةةؾ عةةن تسةة ي  االلتزامةةات كلمةةا أ ل  لةةن إلةةى تخفةةيا إيةةرا ات المنشةةأو باعت

السةةائلة بالمنشةةأو يعنةةي تعطيلهةةا عةةن االسةةتثمار، األمةةر الةة   يجعةةل منهةةا عبئةةاً يلحةةك بةةأعلى رأ، المةةال 

 المستثمر، وبالتالي فأن زيا تها تملل من ربحية المنشأو.

 وبنف، التصور فأن تمليل الرصي  النم   به ؾ استثمار األمةوال مةن شةأنه أن يلةع المنشةأو فةي أزمةات

مالية تتع   وتتنوع تبعاً لمجاالت االستثمار وأنواعه وحجمه لياسةا بمجمةوع الموجةو ات أو بةرأ، المةال 

الممتلن . وهو ما يؤثر باللرورو في لة رو المنشةأو علةى مواجهةة التزاماتهةا الماليةة وال سةيما التزاماتهةا 

 الجارية أو لصيرو األجل .

 وظائؾ اإل ارو المالية  - ب

المالي من تحميك  ورا بنجاظ في المنشأو عليه الميا  بوظائؾ التخطيط واتخا  المةرار،  لكي يتمكن الم ير

 الرلابة، التنظي  في النشاط المالي.

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


