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 الفصل األول
                                      

 مقدمة                                      
 رةأهمية اإلدا

يؤثر اإلداريون في التنظيمات الحديثة. فإدداريو الماإاريي يحرنإون اليمتيإات اليإنالية التإي لنإتس المي إ  التإي 

نتإإ   لالاإإااذ الإإا  نلنإإر لاللإإيارات التإإي ناإإود. ليداريإإوا اليإإامتي  يقيىإإون لتتنظيمإإات الاإإو  اليامتإإة المؤ تإإة 

نيرفقا اليوم لال لتطإور  إدلن ليليإد ا  إاإلداريي  لتو يإ   لالمنتجة. لالمجتميات الحديثة ال يمكنقا أن لكون نما

لتإ   إاا الناطإة لنإدما أإإار يلإ  أن اإلدارو الكيإوذو  إي  Peter  Drucker   لنظيمالقا. لقد أند  يتإر درلنإر  

.  اختيإار فإلن حتا إ   در إة ن يإرو الإدلا الناميإةم  المحتمر المورد الرئيلإي لتإدلا المتادمإة لالمإورد الإا  ل

  ميي المجتميات  دلن لمييي لحتاج يداريي   يدي .

 مهمة اإلدارة
 اإلضافة يل  فقم أ مية اليمر اإلدار  لطالب اإلدارو لالمجتمي لاليوائد المتحاا  فان لتية أن ييرف ما  ي مقام 

اإلدارو اإلدارو. لإإالف فإإان المواضإإيي اليتاإإة أإإتتنالا أأاأإإيات مقإإام اإلدارو مإإ  خإإيا مناقاإإة دلر لليريإإ  

 كيإاذو لاليمتية اإلدارية ذات الييقة  وظائ  اإلدارو للحايإ  أ إداف التنظإيم لالحا إة يلإ  يدارو مإوارد التنظإيم 

 .لفالتية

 دور اإلدارة

فجميإي التنظيمإات لناإل مإ  ا إر  .الدلر األأاأي لإلداريإي  يتمثإر فإي  لو يإ  التنظيمإات نحإو لحايإ  األ إداف 

يإة لمإمان لحايإ  اإلداريإي   إم ملإؤللون لإ  لوليإ  لاأإتلدام المإوارد التنظيم أغراض أل أ إداف ميينإة لان

. لاإلدارو لاوم  تحريف التنظيم نحو غايال  لأ داف  ل  طري  لحديد الناإاطات التإي ياإوم  قإا التنظيم ألغراضقم

  أ داف التنظيم األلماذ. فدذا نانت النااطات ميممة  كياذو فان ينتا ية نر لامر أوف للا م في الوصوا يل

لالحد م  نااط اليرد الا  أوف ييي  لحاي  لتف األ إداف. ل كإاا يتمإن انإ  ال يو إد ميقومإا فإي االدارو أنثإر 

ن يمإيوا دائمإا األ إداف ا اإلداريي  لت  . لالف فانرو ال مين  لقا  مييا ل  األ دافأ مية م  األ داف. فاإلدا

 .في ليكير مالتنظيمية 

 

 تعريف اإلدارة
. فمإثي يمكإ    لإاطة أن لاإير يمك  أن للتلدم  يإدو طإرم ملتتيإة ت ة اإلدارو يجب أن ينت قوا أن نتمة االداروط

يلإإ  اليمتيإإة التإإي يت يقإإا اإلداريإإون مإإ  ا إإر لحايإإ  ا إإداف المؤألإإ . نمإإا يمكإإ  أن لاإإير يلإإ  مجمولإإة مإإ  

يمكإ  ين لاإير أيمإا يلإ  األفإراد الإاي   . نإالف فإان اإلداروي لرأم صورو لإلدار  ل  ني  يإديرالميتومات الت

 يو قون لياودلن المؤأل . ل قد لم التماد التيري  األلي لإلدارو في  اا المادو :

. ل ماارنة األخر   ي لمتية الوصوا يل  ا داف المؤأل   اليمر مي الناس لم  خيا موارد المؤأل اإلدارة

ن دارو  يظقإر ين  نإات الياقإا لتإ  اضإيقا اليديإد مإ  نتإا  اإل اا التيري   اليديد م  التياري  األخر  التي ل

 : اإلدارو لقا األلي م  المواصيات الثيث الرئيلية

  ي لمتية أل أتلتة م  النااطات الملتمرو لالمترا طة. -1
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  ي لتمم  للرني لت  الوصوا يل  ا داف المؤأل . -2

 ؤأل  األخر . ي لتوصر يل  األ داف  اليمر مي الناس لم  خيا موارد الم -3

 
 

 وظائف اإلدارة  : العملية اإلدارية
 الوظائ  األأاأية األر ية لإلدارو أل النااطات التي لتكون منقا اليمتية االدارية  ي 

 التخطيط

يتمم  التلطيط اختيار المقام التي يجب الايام  قا لتوصوا يلإ  ا إداف التنظإيم لييمإاك الكيييإة التإي يجإب  قإا 

لت  الوصوا يل  األ داف. فم  خيا خططقم . ين النااط التلطيطي يرنيديد مت  يجب لنييا النييا المقام للح

فان اإلداريي  يوضحون  دقة ما  يجب لتإ  التنظإيم ين ياإوم  إ  ليكإون نا حإا. ل إالف فإان التلطإيط يقإتم  نجإاك 

 لتا ر ال ييد ) لتإ  المإد  ال ييإدالتنظيم في الملتا ر الاريب ) لت  المد  الايير (  االضافة يل  النجاك في الم

 .                                                           ال الطوير (

 التنظيم

يمثر التنظيم لوزيي المقإام التإي لإم لحديإد ا فإي مرتتإة التلطإيط لتإ  ملتتإ  األفإراد أل المجإاميي فإي التنظإيم. 

 ات التي للا م في ضي التنييا. فاألفراد في التنظيم يكتيون  الوا ل الف فان التنظيم يقيئ االلي  لوضي اللطط مو

. للنظم المقام  طرياة لجير ما يحاا  األفإراد يلإا م فإي نجإاك األقلإام لالتإي  إدلر ا للإا م فإي لحاي  األ داف

 نجاك اليرلع لالا  في النقاية يلا م في النجاك النقائي لتتنظيم.  

   التأثير

اأية أخر  في اليمتية اإلدارية.  اا الوظيية لادو ما ياار يليقا  التحييي ) التحريإف أل الإدفي التلثير  و لظيية أأ

ينإ  لمتيإة ليمكإ  ليريإ  التإلثير لتإ   .يورو رئيلية  النإاس فإي التنظيمإات( ال الايادو ال التو ي  لالتي لقتم  

اأب  و الجاا يلإالد التنظإيم لتتحإرت نحإو لااللجاا المن 0لو ي  نااطات ألماذ التنظيم في االلجا ات المناأ ة

فالارض النقائي لتتلثير  و لييادو النالس. ين مواقإ  اليمإر ذات االلجإاا اإلنلإاني لإادو لإؤد  يلإ   0 توغ القدف

ملتويات ألتإ  مإ  اإلنتا يإة لتإ  المإد  ال ييإد مإ  مواقإ  اليمإر ذات التو إ  اإلنتإا يجالن النإاس يجإدلن ين 

 0مواق   و مكرلاالنمط األخير م  ال

 المراقبة

  ي الوظيية اإلدارية التي فيقا اإلداريون ياومون:

 0 جمي الميتومات التي لاي  األداذ الحالي في التنظيم. 1

 0ماارنة األداذ الحالي  ميايير األداذ الموضولة مل اا .2

 ة مل ااالموضول لتت ية الميايير ام   اا الماارنة يتم لحديد ما يذا نان التنظيم يجب لحوير. 3

ليجرلن الماارناتج ثم يحاللون ييجاد  ين المراق ة  ي لمتية ملتمرو. فاإلداريون يجميون  اأتمرار الميتوماتج

 0أأاليب  ديدو لتطوير اإلنتاج م  خيا التحويرات التنظيمية

 
 العملية اإلدارية وتحقيق األهداف
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ا متكامتإة قفان التلطيط لالتنظيم لالتلثير لالمراق ة  ميي يرادجمي يننا ناقانا الوظائ  األر ية لإلدارو نر لت  ان

ن الإ  ا لالاإكر اتلإي يوضإن  إاا الييقإة المتداختإة لالإا   ياإير أيمإا 0الترا ط ل إالف ال يمكإ  فيإتقا لمتيإا

أإا  إاا الوظإائ  متداختإة أأا 0اإلداريي  يلتلدمون  اا النااطات لااية لاتدو  ي الوصوا يل  أ داف التنظإيم

 0الن اتد ما ييتمد لت  أداذ االخريات

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فمثي التنظيم )الوظيية الثانية ( يتم  ناذ ا لتإ  خطإط  يإدو اليإياغة يإتم التوصإر يليقإا خإيا لمتيإة التلطإيط ) 

أنظمة التلثير) الوظيية الثالثة ( يجب ليميمقا لتيك  نر م  لتف اللطط لليميم التنظيم  الوظيية األلل ( ج لان

أما المراق ة )الوظيية الرا ية( فدنقا لتمم  التحويرات الممكنإة فإي اللطإط الحاليإة للرنيإب  0الملتلدم لتط ياقا

ليكإون نيإوذ  فإان لتيإ  أن ييقإم  لاإلدار 0التنظيم لنظام الحوافي الملتلدم لتحريف الجقإود نحإو نجاتإات انثإر

 0ني  يجب اليمر مي الوظائ  اإلدارية األر يج للي  فاط   لاطة نييية لحديد ا للرا طقا

 اإلدارة والموارد التنظيمية
 إاا المإوارد لاإمر  ميإي المو إودات 0يجب لت  اإلدارو دائمإا أن لنت إ  يلإ  أ ميإة لاأإتلدام المإوارد التنظيميإة

 متية اإلنتاج للتمم  أنواع أأاأية :المتيلرو لتحريف ل

 0 ارية -1

 0مالية -2

 االهداف                    

 التخطيط                   

 التآثير                       المراقيه                    

 التنظيم                     
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 مواد خام.                 -3

                                                                  0موارد راأمالية -4

 

تيإة االنتا يإة. يتمن م  الاكر األلي ين موارد التنظإيم لتيالإر ليإتم لحويتقإا يلإ  منتجإات نقائيإة مإ  خإيا اليم

المقارات التي لديقم لميارفقم  نظام اليمر  ي ضإرلرية  0الموارد ال ارية لمثر الناس الاي  ييمتون في التنظيم

المإواد  0الموارد المالية  ي نمية المإاا التإي يلإتلدمقا اإلدار  إلنتإاج اللإتي ال اللإدمات فإي التنظإيم 0ليدار 

مإوارد راس المإاا  إي المكننإة التإي 0الأتلدامقا م اإرو في لمتيإة  االنتإاج اللام  ي المواد األأاأية  المطتو ة

 0يلتلدمقا التنظيم خيا لمتية االنتاج

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                                                                                مدخالت                                مخرجات                                               

                                                  

 

 

 

                                                                                                         

 االداره         

 وموارد التنظيم

 

 

 الكفاءة اإلدارية 
الكيإاذو  0لندما يلتلدم اإلداريون المواردج فان  يجب لتيقم  اا نر مإا فإي لأإيقم لكإي يكونإوا نيإوئي  لفيإالي 

موارد إا لتوصإوا يلإ  اإلدارية لاير يل  اأتلدام اإلدارو لموارد التنظيم ل توغ أ داف . فدذا اأتلدمت التنظيمإات 

فإالتنظيم  0مي ذلف فانإ  فإي الحاياإة فإدن  نإات در إات  لتكيإاذو االداريإة 0أ دافقا  فان  يااا ين اإلداريي  نيوئي 

لالف فان الكياذو اإلدارية يمك  لضيقا لتإ   0األنثر قر ا م  لحاي  أ داف   و ذلف الا  ييت ر يداريا أنثر نياذو

 0للدم الكياذوماياس يترالك  ي  الكياذو 

 الفاعلية اإلدارية
اليالتية اإلدارية يتم لحديد ا لت  أأاس النل ة م  الموارد التنظيمية الكتية التي للا م فإي اإلنتإاج خإيا اليمتيإة 

الموارد األنثإر التإي يإتم الت إاير فيقإا ال التإي لإم  0األلت  م   اا النل ة ليني اليالتية األن ر ليدار  0االنتا ي 

في  اا الوضي فان الموارد التنظيمية ال لاإير فاإط يلإ   0م خيا اليمتية اإلنتا ية ليني قتة فالتية االدار للتلد

لنالكيإاذو اإلداريإة فإان  0المواد اللام التي للتلدم في انتاج اللإتي ال اللإدمات للكإ  أيمإا يلإ  الجقإود ال اإرية

لدم اليالتية ليني  ين نل ة قتيتة  0ليالتية للدم اليالتيةاليالتية اإلدارية ييمر لضيقا لت  ماياس يترالك  ي  ا

 

                                      

النواتج النهائيه 

   أتي

 خدمات                               

 

 
 

 

      موارد التنظيم    

                              الناس

           الماا       
     مواد خام    

 رؤلس أمواا                                          

 

                                      

 

 االنتاجيه العملية
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 0 إدا مإإ  المإإوارد الكتيإإة للإإا م فإإي اإلنتإإاج خإإيا اليمتيإة اإلنتا يإإة ج لاليالتيإإة لينإإي ملإإا مة نلإإ ة ن يإإرو  إإدا

فاإد يكإون اإلدار  نلإ يا غيإر فيإاا  0يوضن الاكر األلي ين ميقإومي الكيإاذو لاليالتيإة  مإا  وضإوك مرل طإان

 الماا ر فان اإلدار  قد يكون نيوذا  يض الايذ لت   0 ب االأتلدام الرد ذ لتموارد خيا اليمتية االنتا ية ل

الرغم مإ  انإ  غيإر فيإاا يذا نإان الطتإب لتإ  اللإتي المنتجإة لاليإا  حيإر يمكإ  لإإلدار  أن ي يإي  لأإيار لاليإة 

دية يمكنقإا امتيإاا اليديإد مإ  لإدم اليالتيإة فمإثي إإرنات الإنيط اللإيو 0ل االف يمإت  لكإالي  لإدم اليالتيإة

اإلدارو فإي مثإر  إاا الوضإي لقإا اليرصإة أن لكإون نيإوذو  يإض  0اإلدارية لندما يإتم  يإي الإنيط  لأإيار مرلييإة

للكإإ  لتحايإإ  أقيإإ  نجإإاك لتتنظإإيم فإإان نإإر مإإ  الكيإإاذو لاليالتيإإة  مإإا  0الاإإيذ لتإإ  الإإرغم مإإ  لإإدم فالتيتقإإا

 ان.اأاأي

 

 

 

 

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      فاعليةةةةظمعظم المةةةوارد                                                                                            

 تساهم في اإلنتاج(                                                                                              

            المةوارد                                                                                                             

                                           المستخدمه                                                                                                         

                                      عةد  فاعليةةظموارد قليلةه                                                                                        

                                         هم فةةي االنتةاج(تسةا                                                                                    

                                                                                                                   

 عد  كفاءة                             كفاءة                            

 ظتقد  قليل نحو االهداف(        مستمر نحو األهداف( ظتقد          

 

 تحقيق األهداف                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                

 

 

األهداف          عد  الوصول إلى

 الموارد في تبذيردون 
 

 

                الوصول إلى األهداف

 و تبذير في الموارد
 

 

عد  الوصول إلى األهداف 

 و تبذير في الموارد
 

                      

            الوصول إلى األهداف

 الموارد في دون تبذير
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 الفصل الثاني

 النظريات الكالسيكية لإلدارة والتنظيم 
 

نثإر إإيولا لإ  اإلدارو فإي نإر مكإان . لقإد اإلدارو ل  طري  التو ي  المرني  لالليطرو ر ما  إو الميقإوم األ

الاائي الا  يرلكي لت  م دأ الثوا  لالياا  تير اأتمدت النظريات الكيأيكية  دللثر  اا الميقوم نثيرا  االلتاا

 افتراضالقا من  لالتي لتمم  :

 0ين اإلنلان ل  نرا ية مورلثة لتيمر لأوف يتجن   يذا اأتطاع ذلف -1

نلإإانية لكإإرا اليمإإر فإإان ميظإإم النإإاس يجإإب أن يج إإرلا ليلإإيطر لتإإيقم ليو قإإوا ال يقإإددلا  لإإ ب اليإإية اإل -2

 0 الياا  م  ا ر أن ي الوا  قودا ان ر  الجاا لحاي  أ داف التنظيم

 0اإلنلان ييمر التو ي  ليحالا لجنب الملؤللية لل  طموك قتير -3

 0قي  تد لتحاي  المماناإلنلان  ط ييت  اقتياد  يقتم فاط  ييادو دخت  يل  أ -4

( مجمولإإة مإإ  الميإإا يم لإإ  التنظإإيم ليإإرف أالن 19لتإإ  ضإإوذ  إإاا االفتراضإإات ظقإإرت فإإي نقايإإة الاإإرن)

                                                                                          النظريإإات الكيأإإيكية لالمتمثتإإة  إإثيث نظريإإات  إإي :

 يةال يرلقراط

 النظرية اإلدارية

 النظرية اإلدارو اليتمية

 اا النظريات الثيثة لنما ذنرنا قامت لت  افتراضات متاا قة نما ين التلثير التط ياي لتثيثة  و أأاأإا متاإا    

( . يال ين  اا النظريات لطورت مإ  ق إر مجإاميي منييإتة مإ  1950-1900لقد لطورت في لقت لاتد لاري ا) 

 ييمتون لاري ا  اكر ملتار اتد م ل  األخر. فاد لطورت ال يرلقراطية م  ق ر  الكتا  نانوا
لتماذ اال تماع الاي  نانت لقم ل قة نظر ميينة أما النظرية اإلدارية لاإلدارو اليتمية فاد لطورلا م  ق إر نتإا  

لصإإيوا الم إإاد   نإإان ا تمإإامقم الرئيلإإي لتحلإإي  اليمتيإإات تيإإر لإإم يكتيإإوا  مجإإرد لصإإ  التنظيمإإات للكإإنقم

لاليمتيات المطتو ة لألداذ التنظيمي األفمر. الكتمة األخيرو التي يمك  قولقا  ي ان  مإ  ل قإة نظإر  النظريإات 

الثيث فان التنظيم يظقر نترني ات ميكانيكية. للتإ  ضإوذ  إاا النظإرو الكيأإيكية يمكإ  ليريإ  التنظإيم   انإ  

ألدلار لالناإإاطات لاالليإإاالت لاليوامإإر األخإإر  التإإي لتوا إإد لرنيإإب مإإ  الييقإإات لاللإإتطات لاأل إإداف لا

 لندما ييمر األإلاا أوية  

 

 النظرية البيروقراطية  -1

 

لنتيور مجمولة  ارية ليمر  دلن  ناذ ال لنظيم ال اأتارار فان اليوضإ  أإوف لظقإر.  -ظقور ال يرلقراطية:

لترليإإب فاإإد ا تإإدع اإلنلإإان ال يرلقراطيإإة.  للاإإير للتتاتإإب لتإإ  اإلضإإطرا ات  للحايإإ  االأإإتارار لال نإإاذ لا

ال يرلقراطية يل  للتلر متكامر لمكالب متليية لحدد  اواني  منظمة لليوض اللتطة  اأإتلدام  إاا الاإواني  

م  ق ر الملؤلا لإ  المكتإب.  لقإد ل إدت ال يرلقراطيإة فإي التنظيمإات اللياأإية لالجإيم لالتيتإيم لالميإاني. 

ة لقا  دأت في  داية الاإرن الياإري  لنإدما لصإ  )مإان  لي إر(  يرلقراطيتإة المثاليإة. لر مإا لالدراأة المنظم

نان اليامر الرئيلي لناوذ لدراأإة ال يرلقراطيإة قإد نإتس لإ  ليايإد المدنيإة الحديثإة. فيإي الحإرل  الاديمإة نإان 
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أدن  إإل  فإي الترليإب. لنإان  غال ا ما يتم قيادو الجيم  لنمت  م  ق ر إل  لاتد لان أتطت  نانت لمتد يل 

ذلف ممكنا الن أاتة الميرنة نانت نتقا ضم  مد  صوت لمإرأ  الر إر لان  ميإي التكتيكإات نانإت لنيإا مإ  

 و ل ود األلإوف مإ  الينيإي  المتلييإي  غال إا  ةق ر الجيم  لنمت . ما  و ملتت  في اليمتيات الحر ية الحديث

ية لاألرض لم  المطتو  التنلي   ينقم. الحاا نيلإ   النلإ ة أللإوف ما يكون م  ضمنقم م  أيك الجو لال حر

األإلاا الاي  يلا مون في لينيي الليارات. ل كاا فان ال يرلقراطية لمثإر إإكي منظمإا ال يمكإ  اليإرار منإ  

ر  الا  يذا ليد  تجم التنظيم ال ار  لددا محددا. ل الف فان ال يرلقراطية نجد ا في ميظم أإكاا التيالن ال ا

لتيد  فيإ  الايإادو الو إ  لو إ . نلإتنتس ممإا لاإدم ان التيايإد يإؤد  يلإ  ال يرلقراطيإة لان ال يرلقراطيإة ال يمكإ  

 يزالتقا ما لم ليلا أأ ا  التيايد. ل اكر لام فقي ضارو يذا نان التيايد لالحجم ممرا.

 عناصر ووظائف البيروقراطية
اليمإإر الحديثإإة  لالحكومإإات لالتيتإإيم لالتنظيمإإات  تتيويإإة لتنظيمإإاين لناصإإر ال يرلقراطيإإة  إإدلن إإإف أ إإياذ 

الميادو األخر   ل إاا اليناصإر ليإ  ال يرلقراطيإة المثاليإة للكإ  فإي التط يإ  فإان التنظيمإات غال إا مإا لحاإ  

  يذا م   اا اليناصر لالتي لتمم  :

 التسلسل 

داف فرليإة. لالمقإام ال ناإاطات اليمإر إلنجإاز  إاا في ال يرلقراطية فان األ داف األلأإي لتتنظإيم لالإم يلإ  أ إ

األ داف لالم يل  اصار لتدات ممكنة لت  أأإاس التليإ . ثإم يإتم لجميإي الناإاطات مإرو ثانيإة للحإوا يلإ  

ألضاع ميينة . ليتم ليويض اللتطة  الجاا األأير م تدئي   الامة ثم يل  نر مارف لال  اليامتي  لحت أإإرافقم 

ن ملؤلا أمام اإلدار  األلت  منة ل  نااطال  لقرارال   و لاليإامتي  ميإ  لالجميإي يكونإون . لنر يدار  يكو

ملىولي  يمام الملؤلا لاإلدار  األلت  في التلتلر .ل كاا فان اليمتيإة مرل إة  تلتلإر محإدد للاضإن لان نإر 

 منة في التلتلر ( .لضي محدد التلي  ال ياارن  في  للي  أخر ) مالدا لتف األلضاع األلت  لاألأير 

 المواصفات المهنية او الفنية 

يكون  نات اختيإار لتيإامتي  م نإي لتإ  أأإاس الاا تيإة ) المواصإيات المقنيإة (. لالملإىوا لإ   ةفي ال يرلقراطي

مكتب يكإون ذل الجإاا رأإمي لغيإر إليإي فإي التيامإر مإي اتخإري  فإي لنييإا األلمإاا . ال يرلقراطيإة يمكإ  

يمإإات األنثإإر لاتيديإإ  لالتإإي فيقإإا الإإرئي  تإإر فإإي أن يمإإنن لتإإ  أأإإاس مإإا يحإإب ال يكإإرا  اإإكر ماارنتقإإا  التنظ

لاإإوائي لمامإإإا. ل لإإإ ب  إإاا االلجإإإاا الاليإإإي األنثإإإر لاتيإإد  لتتنظإإإيم فإإإان اليديإإد مإإإ  األإإإإلاا ييمإإإتون 

 ال يرلقراطية. 

   الديمقراطية

ية نلأاس لتيد لتحيوا لت  الوظييإة . المحلإو ية ال يرلقراطية للا م  الديماراطية  ترنيي ا لت  المقارو الين

لالتو ي  لالتااليد لاألأ  الياوائية األخر  لي  لقا للثير . لالن اليرصة لتتدريب لالتط ي  لاالختيار لتوظيية 

 ي ميتوتة لكر مواط  فان در ة مقمة في الديموقراطية لتحا .  مي ذلف فان  طالمإا ين الملإؤلا األلتإ  ر مإا 

ني ة لتإ  أأإاس غيإر  يرلقراطإي فإان التإلثير ال يرلقراطإي لتحايإ  الديموقراطيإة قإد لتحإد .فالملإىوا ياار م

األلت  ر ما يتم ليين  ل  طري  التلتلر  الوظائ  لالتي  ي أأ  غير  يرلقراطية . ل كاا فان ال يرلقراطيإة 

المثإاا لتإ  ذلإف  إو الحكومإة الياإإية  نيلقا لند النظر يليقا لت  ملتو  أخر قد ليمر ضد الديماراطية . لر ما

 التي إاتت اليديد م  مناص قا اإلدارية لت  أأاس أ دافقا

 التخصص 

ال يرلقراطإي  م نات دائما نمية ميينة م  اليمر الا  يمك  لينيي  لت  ان  رللينإي مإ   إاا الناتيإة فإان التنظإي

ط التجميإي لالتإي ياإوم فيقإا نإر إإل   يمتإة أواذ في  الحكومإات ال اليإنالة ال التيتإيم يمكإ  ماارنتإ   لطإو

اللإإإاا  طرياإإإة  محلإإإو ة لدقياإإإة . ل إإإالف يمكإإإ  لتاإإإل  أن يكإإإون خ يإإإر فإإإي خطإإإوط محإإإددو  اليمإإإر . 
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لال يرلقراطية للمن ل   التليي  في  اا المجاالت التي  و خ ير فيقا . ل كاا فإان ال يرلقراطيإة ر مإا لجيإر 

 ل  التلي  في المجتميات الحديثة .م  الممك  زيادو في اإلنتا ية لنجم 

 

 التنبؤ واالستقرار 

الاواني  لالقيكر لالنواتي الينية لاليناصر األخإر  لت يرلقراطيإة لجيتقإا قإادرو لتإ  لإوفير التن إؤ ل االأإتارار 

لنإة  لتتنظيم . نالف فان ال يرلقراطية  لؤد  يل  الياي  تير ينقا لحا  نوع م  الترليب في المجتمي لالا  ينإتس

ليقة ينلإانية لاينيإة لالتإي  إدلن ال يرلقراطيإة لكإون لرضإية ) لحإدث  اليإدفة ( .ين اليديإد مإ  األإإلاا 

يظقرلن ليمير ان ر لتياي  لت  اليياي  . للإليماك فان ال يرلقراطية لمك  الطالب الجاميي الجديد مإ  التن إؤ 

ذ ألر ي أنوات لالية تير يتوقي الحيوا لت  الاقادو  در ة لالية م  الثاة لت  ين   اميت  أوف للتمر  ال اا

منقإإا فإإي ذلإإف الحإإي  . إإني  الطرياإإة فإإان ال يرلقراطيإإة لحاإإ  ضإإمان مماثإإر لتيإإامتي  لممإإا ال إإإف فيإإ   فإإان 

 تلالمإإمان . التإإاان المإإرلريان فإإي الحيإإاو لان اليديإإد مإإ  الرللينإإا رال يرلقراطيإإة لقيإإئ الكثيإإر مإإ  االأإإتارا

 ية لتيمر  ي نا مة ل  ال يرلقراطية .اليومية المرلر

 مساوئ البيروقراطية
 

غال إإا مإإا للإإتلدم نتمإإة ال يرلقراطيإإة النتاإإاد الياإإر لالاإإواني  اليإإي ة لالايإإر ينلإإانية لالمإإوظيي  المتيجإإرفي  

لاإلنجإإاز ال طإإيذ لاليمتيإإات لالتو يقإإات المتيارضإإة لاالزدلا يإإة  اليمإإر ل نإإاذ اإلم راطوريإإات لاللإإتطات 

يإإرو  ليإإد  األإإإلاا الايإإر مناأإإ ي  لالت إإاير فإإي المإإوارد.  التلنيإإد فإإان  إإاا الماإإانر غال إإا نجإإد ا فإإي الكث

 ال يرلقراطيات لفي تاياتقا  ي ليلت  ال يرلقراطية للكنقا امراض لأضرار لنجم ل  ال يرلقراطية ا مقا:

 الصالبة والصرامة
ون للدم المرلنة لياولون ينقا ميممة لحال   ملإتارو منتاد  ال يرلقراطية يدلون ينقا لتي   اليرامة لاللك

لنظإإام ماتإإ  ميإإيلا . للتإإ  أأإإاس  إإاا النظإإرو فقإإي غيإإر متكييإإة ل إإالف لتيإإارض مإإي أأإإاس )قإإانون التكيإإ  

لتط ييإإة (. التملإإف الإإدقي   األنظمإإة يإإؤد  يلإإ  التإإردد لالتلإإوف لالمحافظإإة لتإإ  الاإإديم للإإدم التطإإور التانإإي ج 

لتحاي  أ داف التنظيم مإدلي   ةات يمك  أن ل رز. لاألإلاا يمكنقم قانونيا لجنب الملؤلليلالرأميات لالاكتي

ينقم ييمتون ضم  قواني  دقياة لتازمة. لال يرلقراطي لندما يوا   قو   ديدو نالم تكرات غال إا مإا يياإر فإي 

  ل إالف فإان القإدف النقإائي رؤية الم تكرات لت  ينقا م  ميطيات الحياو المإرلرية لتتنظإيم المتطإور لالمتكيإ

 لت يرلقراطية ي دل أتيانا لت  ان  ثا ت.

   الالشخصية

 التنظيمإات ذات الماننإة ال لاريإة.  لالممإمون  ةالرلا ة لالتن ؤ فاد أطت  لتإ  ال يرلقراطيإ  ل ب لرنيي ا لت 

تإ  لتيقإا  التنظيمإات  و ان ال يرلقراطية لتجا ر األإلاا الاي  ياكتون الينير األأاأإي لتتنظإيم لتتإ   أط

 دلن أإلاا اذ يظقرلن م  خيلقإا لتإ  انقإم اتإد لناصإر اإلنتإاج للإي  نكائنإات  اإرية تلاأإة لمتطإورو 

لمياإإدو ل إإالف ليت إإر اإلنلإإان نوأإإيتة للإإي  غايإإة لإلنتإإاج. ل لإإ ب  إإاا الايإإور فإإي الملإإا مة الاليإإية فإإان 

ن ال يرلقراطية ذات النموذج اتلي لمير يل  يلاقة لحايإ  اإلنتا ية ر ما لكون  لدن  ملتو  ما وا لقا. ل كاا فا

 ألاات لما ينتس ل  ذلف م  فادان الحماس .

 عد  وضوح األهداف 

التنظإإيم المياإإد لإإ  للتلإإر مإإ  األ إإداف مإإنظم لتإإ  انإإ  أتلإإتة مإإ  الوأإإائر لاأل إإداف  . فاأل إإداف النقائيإإة لكإإر 

األلتإ  أ إدافقا . لالماإكتة  إي ين الييقإة التكامتيإة  إي   ملتو   إي الوأإائر التإي لحاإ   واأإطتقا الملإتويات

الوأائر لاأل داف النقائية ر ما لتجيأ لل دل األ داف في الملتويات الدنيا لت  ينقا األ إداف النقائيإة . فاالمإاذ 

ر نر قلم في نتيتنإا مإثي ر مإا يإرلن ين مإا ياومإون  إ  مإ  ناإاطات  إي أ إم ممإا لاإوم  إ  األقلإام األخإر  غيإ



 

10 

 

مدرني  القدف النقائي الا  يتحا  فاط م  مجموع النااطات المتكامتة  جميي األقلام لالمتمم  يلداد طت ة لقم 

 الادرو لت  موا قة ملتت  الماكيت اليرالية.

 التبذير الناشئ عن التجزئة  

ت لاألإإلاا. أ  لممان فوائد التنلي  لالتلي  فان ال يرلقراطية لحتاج يل  لجيئإة دقياإة للجميإي الناإاطا

ين الال  ييمر ضم  قلم فاط . ين ذلف ر ما يؤد  يل  الت إاير فالإمي  يحتا إان يلإ  ثإيث نال تإان طا يإة ال 

يمكإإ  لجيئتقإإا ل إإالف يليإإ  لكإإر قلإإم نال تإإان . لمثإإاا أخإإر لتإإ  الت إإاير الناإإإئ لإإ  التجيئإإة لالإإا  يمكإإ  

لالتتيإإون تيإإر ين لإإدم ل إإود التنلإإي   إإي   إإاا  ميتظإإة فإإي لمتيإإات ل تإإيط الاإإوارع ليقامإإة إإإ كات الميإإاا

التلييات التا ية لتنظيم لاتد قد يؤد  يلإ  يلإادو ل تإيط الاإوارع لاألرصإية مإرات لمإرات  لإ ب الحيريإات 

التي ر ما لاوم  قا التلييات األخر  لنر ذلف يؤد  يل  الت إاير فإي األمإواا  اإلضإافة يلإ  األلقإات الطويتإة 

 ريات دلن يصيك لالتي لنجم ل  قتة التنلي  .التي ل ا  فيقا الحي

 

 بناء اإلمبراطوريات والمحافظة على المنصب  

في تالة  ناذ ال يرلقراطية فلنقا لكون م   ي  لتف الترني ات اال تمالية التي مإ  اليإيب لحطيمقإا تتإ  لنإدما 

لنظيم ال مكتإب فإان  إاا المنيإب يتحا  لدم  دلا ا . لغال ا ما يظقر ين ال يرلقراطي الا  يكون ملؤلال ل  

ييطية الايور  المتكية الاليية . ليكون القدف الرئيلي لإ  ننإاات  إو لوأإيي أإتطت  لالتإي يمكإ  لحاياقإا مإ  

خإإيا محالاللإإ   إلضإإافة أإإإلاا ال لناصإإر لنظيميإإة أخإإر  . ل كإإاا فإإان الاايإإة الرئيلإإية لت يرلقراطيإإة  إإي 

مإا يايإد  إ    نإاذ اإلم راطوريإات . لالنتيجإة النقائيإة  إي الت إاير  يخماع ان ر لإدد ممكإ  مإ  األلمإاذ ل إاا

لظقور لمتيات غير فيال  . لال يرلقراطيي  يمكنقم اأتلدام خ رلقم لييادو نيوذ م . فقم يلتطييون الحياظ لت  

ر ال ااذ يجيتقم ميتومالقم لقرارالقم أرا ل الف ي يدلن لنقم االنتااد . لنالف فان رغ تقم في يدامة الاديم م  ا 

 ال ياجيون اال تكار .

 القلق 

الماوط لدلم للحلي  المكانة في ال يرلقراطية غال ا ما ينجم لن  الات .  لليت ر ال يرلقراطية اإد ألداذ الحرية 

الاليية. فالرلك ال يرلقراطية ليلد الاليية للولإد ضإي  األخيقيإة. فيإي ال يرلقراطيإة ر مإا ييتإ  ليإيد 

وس ال  نون المنيب لاللموع لالتإالر ألللىإف الإاي  لتوقإ  لتإيقم الترقيإة ل الاطرأإة لالطايإان لتمواقي ل 

نحو األدن . لاإلداريي  ناليىران يتلإا اون لتإ  يإإ اع متطت إات ال يرلقراطيإة. لاإلدار   اأإتمرار يوا إ  قتإ  

ا قإإد يمتتإإف نمإإجا ن يإإرا ميإإدرو ليإإارض األ إإداف  إإي  األلمإإاذ لالتنظإإيم . للتإإ  الإإرغم مإإ  ين إليإإا ميينإإ

لضمان نيلي لامج فان ملؤلال ألت  م  أ  ناطة فإي اللإتم اإلدار  فوقإ  ر مإا  يولإد لتيإة ضإاطا ينتاإر تتمإا 

نحو األأير ماييا التولر للدم الممان في نر الطري   الجاا الاالإدو. لإالف فانإ  لإي  غري إا ماإا دو األلمإاذ 

كإإاا فإإان االلكاليإإة للإإدم المإإمان لالياإإر  مييقإإا لظقإإر فإإي مقتمإإي   رؤأإإائقم فإإي نإإر ملإإتو  فإإوققم. ل 

ال يرلقراطية . لغال ا ما يؤد  الات  الا  يكون في  يض األتيان  الادو الكافية لتحطإيم التنظإيم  لنمتإ . لاليديإد 

م  التنظيمات فيقا رؤأاذ ما رلن قد ألصتوا لنظيمالقم يلإ  نارثإة  لإ ب لإدم المإمان الاليإي. ين الطريإ  

 ةنموذ ي الا  يحالا م  خيلقا ال يرلقراطي ين يليض قتاة يتم  واأإطة لإيا نيلإ  أنثإر لإ  طريإ  لرني إال

 يضافية م  الاواني  لاإل راذات لزيادو االمتثاا لفي  يض األتيان يل  تد الللافة.

 

        النظرية اإلدارية. 2

 لامة  ترنيب التنظيم.                    لتمم  النظرية اإلدارية مجمولة م  األفكار التي لقتم  يورو 
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النظريإة اإلداريإة لال يرلقراطيإة مرل طإان يلإ  تإد ن يإر ج    .العالقة بين النظرية اإلدارية والبيروقراطية

ل ما في  يض النواتي متماثتتان تير ني ما  در ة ن يإرو ييتمإدان االأإتنتاج لليإور التنظإيم لتإ  انإ  نيإان 

لني ما ألصيا  التنظيم الرأمي الا  يلتمد فائدل  م  التلي  لني ما يؤديإان يلإ  نيإ   مجرد أل  ناذ لاتي

المواصإإيات التإإي لناإإل لإإ  ال يرلقراطيإإة. ل كإإاا فلنإإة يلإإ  تإإد  ييإإد فإإان ال يرلقراطيإإة لالنظريإإة اإلداريإإة  مإإا 

ل  التنظيمات الرأمية  ني  متاا قان للند دراأة اتد ما فدننا ندرس األخر . ل اختيار فان النولي  يؤديان ي

المواصإإيات. مإإ  ناتيإإة أخإإر  فإإان ال يرلقراطيإإة لطإإورت مإإ  ق إإر لتمإإاذ اال تمإإاع الإإاي  لوقيإإوا لإإ  لحديإإد 

اإل راذات الكييتة لتنييإا نمإوذ قم. أمإا النظإريي  اإلداريإي  لإادو نإانوا ر إاا ألمإاا لمتيإي  يمارأإون اإلدارو. 

 نإات  ب أن يكإون لتيإة التنظإيم  ينمإااإلداريي  اخ رلنإا لإ  نيييإة لحاياإ .ل كاا فان ال يرلقراطيي  قالوا مإا يجإ

اختيف أخر في الترنيي فال يرلقراطيي  يرنيلن لت  التنظيم  ينما اإلداريي  يرنإيلن لتإ  اإلدارو أل مكونإات 

لنإان فإايوا ألا  ين اتد أ م الملا مات لتنظرية اإلدارية  و دراأة اإلدارو لت  ينقا مجمولة الوظائ  التنظيم.

ي ة اإلداريإة. لقإد الم  ألص   قاا النقس م  خيا التااد  ان أفمر طرياة ليقم التنظيم  و م  خإيا دراأإة أأإ

لتإ  انإ  لظإائ  مقمإة لالإ يض مإ   يإدو أضإافوا  التلطإيط لالتنظإيم لالتإدريب لاأللامإر لالتنلإي ميي فإايوا 

                                                                       .االلياا لالتحيييلظييتي  

 

 مبادئ اإلدارة

 

لاليم اليمر أل التلي  يؤد  يل  ينتا ية ألت  الن الاإل  يمكنإ  أن ييمإر  الناإاطات التإي  -: تقسيم العمل

ضإإم  يكإإون فيقإإا ذا مقإإارو ألتإإ  نلإإ يا لنإإر مإإ  اليمإإر اإلدار  لالينإإي يمكإإ  الايإإام  إإ   كيإإاذو ألتإإ  لنإإدما 

 التلي .

اللإإتطة  إإي الحإإ  فإإي يلطإإاذ األلامإإر تيإإر ين اليمإإو فإإي التنظإإيم لإإ  ملإإؤللية لحاإإ   -:السةةلطة والمسةةؤولية 

 أ داف التنظيم م  موقية للط   الاواني  المناأ ة المطتو ة لتاجيي األداذ الجيد لييااف األداذ الرد ذ. 

 مايالي: ي  أ داف التنظيم ل اا يتطتبيجب أن يكون  نات اتترام لطالة الاواني  لتحا -: الضبط

 .رؤأاذ  يدي  لت   ميي الملتويات

 .اقيات لاضحة للادلة  ادر االمكانالي

                                                                                                                                                               . لاو إإات للإإتلدم  اإإكر مناأإإب

لتاتير االضطرا ات لالتيارض فان نر لمو يجب أن يتتا  األلامر مإ  الملإؤلا أمإام رئإي   -: وحدة األوامر

 لاتد فاط .

 التنظيم يكون فياا لندما ييمر األلماذ أوية  الجاا ني  القدف . -: وحدة االتجاه

ا تمامإات الموظإ  ال المإوظيي  يجإب أن ال لطاإ  لتإ  ا تمامإات          -: إخضاع اهتمةا  الفةرد إلةى االهتمةا  العةا 

 التنظيم لاال تمام اليام يجب الترنيي لتية لت  ان  األنثر أ مية 

األ ور يجب أن لكون لادلة للكافئ األداذ الجيد ل  طريإ  الييمإات لالملإا مة فإي األر إاك  -: مكافأة األفراد 

 لالجوائي الاير مالية .

 الاياة لاليدا م ني  در ة ن يرو لت  أأاس الياقات مل اة يجب أن ل رز في التنظيم . -: مساواةال

التيكير  اللطط للنييا ا لت  نافة الملتويات تير أن اإلدار  الا  يلتطيي الايام  الف ليحمر غيرو  -: المبادرة

 . لت  الايام  الف  و أفمر م  ذلف الا  ال يمتف  اا الاا تية

 نظرية اإلدارو اليتمية. 3

 نات مين  لإلدارو اليتمية يتمثر  لن  ) لط ي  لتطرياة اليتمية لدراأة للحتير لتر الماكيت التنظيميإة. المينإ  

 الثاني لإلدارو اليتمية يتمثر  لن  ) مجمولة م  اليمتيات لتحلي  نياذل  التنظيمية ( .



 

12 

 

نظريإإات الثيثإإة لقإإا ل قإإات نظإإر ماإإترنة لإإ  ط يييإإة  ميإإي ال  .العالقةةة بالنظريةةات الكالسةةيكية األخةةر 

اإلنلان لالتنظيم ل مييقا لرني لت  التلي  لالقيكر التنظيمي الم ني لت  التلتلر الإوظييي. لمإي ذلإف فإان 

الوتإإدو األأاأإإية لتتحتيإإر للتتإإ  فإإاإلدارو اليتميإإة رنإإيت لتإإدو لحتيتقإإا لتإإ  الناإإاطات اليييياليإإة لتيمإإر  ينمإإا 

ر ليمتيإة ال ليقإة ة لاإلدارية رنيت لت  القيكر لاليمتيات . نما رنإيت اليتميإة لتإ  ليقإة اليامإال يرلقراطي

ة  قإإدف لحلإإي  األلمإإاا الرللينيإإة المتكإإررو . أمإإا األخإإر  فاإإد رنإإيت لتإإ  القيكإإر التنظيمإإي نإإاليامإإر  المان

ال دراأة اأتارائية لجري ية مييإتة لكإر لالييقات لاليمتيات   ي  اليامتي  لالملتويات األلت  . اإلدارو اليتمية 

لظيية لتحديد ني  يمك  ينجاز ا  كياذو ان ر أما ال يرلقراطية لاإلدارية فقما اقر لجري ية لأنثر اأتنتا ية ناإىة 

 ل  الميتظات اليامة ليدو مواق  .

 مبادئ اإلدارة العلمية 

 دراأة زمنية دقياة ثم لوع ألقات قياأية لجميي اليمر  ميي الجقود اإلنتا ية يجب اقترانقا  -: مبدأ دراسة الوقت

 الا  يتم لنيياا .

األ ور يجب أن لتناأب مي اإلنتاج لقيمة لحدد لت  أأاس دراأة الوقت المطتو  لإلنتاج  -: مبدأ نوعية اإلنتاج

 لاليامر يجب يلطاذا ألت  در ة م  اليمر الا  يمك  الايام    .

اإلدارو يجإب أن للخإا مإ  اليإامتي  ملإؤللية التلطإيط لتيمإر  يإر  نإاذا لتإ   -: يذمبدأ فصل التخطيط عن التنف

الدراأات اليمنية لال يانات األخر  المرل طة  األناطة لاإلنتاج الا  يحإدد لتميإا ليايإ   اإكر مإنظم ليجإب 

 للقيتقا  المكائ  لاتالت لالطرم .

ر محإر اليامإر فإي ملإؤللية لحديإد طإرم لمتقإم للحديإد اإلدارو يجإب أن لحإ -: مبدأ الطريقة العلمية فةي العمةل

 لتميا أفمر الطرم للدريب اليامتي  ط اا لالف .

 اإلداريي  يجب لدري قم لليتيمقم الم اد  اليتمية لإلدارو لالليطرو. -: مبدأ السيطرة اإلدارية

نظيم الينالي يجب ليميم   حير التط ي  لتم اد  اليلكرية يجب يلادو النظر فيقا لالت -:مبدأ اإلدارة الوظيفية

 .يلدم أفمر  دف لتحلي  التنلي  لتنااطات  ي  ملتت  االختياصات

 

 هدف تايلر

 ميي ألماا لايتر نانت للتقدف لاتير لكالي  اليمر مي أ ور اليامتي  في نن لاتد فاد اقترك لايتر ين الر ن 

الاتيتة النا م  يورو رئيلية لتيارم الك ير  ي  اليمر يمك  لحايا   ل ب يمكانية لوتيد األ ور يل  لكالي  اليمر 

ظرلف مناأ ة لاليمر الا  ياوم    فيي اليامر المتوأط ل نات ت الا  ياوم    اليامر م  الدر ة األلل  لح

ن يمكانية لحاي  ذلف القدف  طرياة لايتر . فم  خيا لط ي  اإلدارو اليتمية اأتطاع لايتر أ الكثير م  الدالئر ل 

إليا في اتد المياني  اإلضافة يل  لحلي  نولية  120إليا نان أا اا ينجي     35ينجي لمي  واأطة 

اليمر  مادار الثتثي  نتائس متاا قة لحاات في ألماا مثر التلوية لقطي الميادن لليدي  الحديد لغال ا ما نان 

 -30األ ور الميات ة يجب أن لترالك  ي  أضياف لالماترك ين  4يحا  زيادو في اإلنتاج لترالك ضييي  يل  

%  ألت  م  الميدا االلتياد  الجار   اليديد م  اإلداريي  ل دلا ين دراأة الوقت غير مجدية في  100

لنظيمالقم ل اا النظرو غال ا ما يكون لقا أأاس أتيم تير أن  نات م  الوظائ  لالتي فيقا لناصر أخر  أنثر 

نة ممكنة في األلماا الرللينية لالمتكررو لالمحددو لر ما مثر  اا الوظائ  أ مية  دراأة الوقت لالحر

                                                                  أص حت  متيايد نادرو في المجتمي الا  لاوم في  اتلة أنثر فلنثر  مثر  اا األلماا.                                              
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 ر اليير الثال

 النظرية الكيأيكية الجديدو )الميدلة(. 

   ترنة الييقات اإلنلانية
نما لاير للميتقا فان النظرية الكيأيكية الجديدو  ينت لت  أأاس النظرية الكيأيكية تير 

نيلية النواتي الان لاالفتراض األأاأي لتجديدو  و . النظرية الكيأيكية ال  تورت لأضافت

النظرية الكيأيكية لتتنظيم . لاال تمالية لتيامر نيرد لمجمولة لمت  يجب الترنيي لتيقا

ر فان اا  الم .لاإلنلان رنيت لت  الترنيب لالتدرج لالتنظيم الرأمي لاليوامر االقتيادية

 الجديدو رنيت لت  اليوامر اال تمالية في اليمر)التنظيم الاير الرأمي لالماالر(.
ت نتائس الدراأات التي لمت في يتإد  الاإرنات الكقر ائيإة االمريكيإة لتإف االفتراضإات لقد دل

 3لاأإتمرت  1924اد نان الارض م  المجمولة األلل  لتتجار  التإي  إدأت أإنة ف .يل  تد ما

ازدادت  ضإإاذاأإإنوات لحديإإد لإإلثير ملإإتويات اإلضإإاذو لتإإ  ينتا يإإة اليإإامتي  فينإإدما ازدادت ات

اإلنتا ية ازدادت أيما في المجمولة التي لم لتتا  أ  يضافة ضوئية  يد  فان ي ذلفم  .اإلنتا ية

ملتويات اإلضاذو لكي المجمولتي  يل  ملتو  ضوذ الامر لاري ا لاإلنتا يإة اأإتمرت  خيمت

 قم  ال  االأتمرار  التجار  لت حر لإ    ن اتتارلا لماما  قاا النتائس مما تدوال اتث   الييادو.

  .مر الااممة الملؤللة ل  زيادو اإلنتاجاليوا

 6لالتي فيقا اختارلا مجاميي اصإار لتإلل  مإ   1927المجمولة الثانية م  التجار   دأت أنة 

نلاذ ييمت  في  داالت لتيون لضيت لحت الميتظة لالمراق إة لقإد أتإدثت لايإرات فإي فتإرات 

ة لت  مد  أنوات ل اأتمرار التجار  االأتراتة لتيمر الي اتي أيام األتد للدد اليمر اليومي

 قإإاا التايإإرات اأإإتمرت الييإإادو فإإي اإلنتا يإإة لقإإد اأإإتنتس ال إإاتثي  ين الييقإإات اإلنلإإانية  إإي  

الياميت لالمارفي  أنثر أ مية في لحديد اإلنتا ية م  التايإرات فإي ظإرلف اليمإر لاأإتنتجوا 

 تمام اللإاا  قإا فت إاتثي  اأإتنتجوا ين ين المجمولة التجري ية تاات ملتويات لالية  ل ب اال

  1928ماالر اليامتي  ل  أنيلإقم لنحإو مجمولإة لمتقإم لقإا أ ميإة ن يإرو. لفإي لجر إة  إدأت 

ل د أن مجرد الحدير نان ل  أ مية . فاليامتي  الاي  نإانوا يتحإدثون لإ  مإا فإي داختقإم إإيرلا 

كإإان ي إإدلا أمإإرا ثانويإإا مإإنقم يرغ إإون  التحلإإ  يذ نانإإت األإإإياذ الماإإترني   قإإا لقإإد لايإإرت أم ل

  صورو رئيلية أن يتحدثوا يل  إل  متيقم ال ينتاد م ال يادم لقم النيائن توا ماانتقم . 

       :           عناصر النظرية الكالسيكية الجديدة
النظريات الكيأيكية لتتنظيم رنيت لت  الترنيإب لالتلتلإر لالتليإ  لاألنثإر مإ  ذلإف فاإد 

ورو لامة ل قإة النظإر التإي ليتإرض ين اإلنلإان اقتيإاد  أ  ينإدفي فاإط لتإ  أأإاس ق تت  ي

 الحوافي االقتيادية .

الكيأيكية الجديدو  يورو لامة قامإت لتإ  أأإاس الكيأإيكية  تحإوير للوأإيي  يإض الميإا يم 

الكيأإإيكية مإإي ذلإإإف فإإان  نإإإات لايإإر أأاأإإإي فالجديإإدو لحإإإدث  اإإكر م اإإإإر ميقإإوم اإلنلإإإان 

تياد  ينيك  الكيأيكية فان الجديدو قامإت لتإ  ميقإوم ين نإر إإل  يلتتإ  لإ  األخإر االق

للي  الناس متجانلي  لت  أأاس فتلية اإلنلان االقتياد  األنثر م  ذلف فان المجمولة التإي 

ييمإإر  قإإا اإلنلإإان لالمجمولإإة اال تماليإإة األخإإر   إإي ذات أ ميإإة أيمإإا ل كإإاا فإإان أصإإحا  



 

14 

 

الناتيإإة  -2اليإإرد  -1ة الجديإإدو نإإان لرنيإإي م لتإإ  لنيإإري  رئيلإإي   مإإاالنظريإإة الكيأإإيكي

-3اال تمالية نمجمولة اليمر اإلضإافية يلإ  لنيإر ثالإر ماإت  مإ  الينيإري  اللإا اي   إو 

 الملا مة الجمالية في اإلدارو . 

 الفرد
نلان يتحرت فاط رنيت الجديدو لت  االختيفات اليردية التي لجا تتقا الكيأيكية التي لطر  أن اإل

لتإإ  أأإإاس اليوامإإر االقتيإإادية لان الييقإإة المقمإإة الوتيإإدو لتيإإامتي   إإي  ماإإرفقم لانإإ  ال ل إإود 

لتييقات التي للتند لت  الماإالر للكإ  الدراأإات أظقإرت أن لوامإر لديإدو يلتتإ  فيقإا اليإامتي  

ن نر إل  يحمإر ميإ   اكر ن ير فد ظقرت الييقات اإلنلانية ين لكر إل  ل  نيان  اللاا لا

ال  موقي لمتة الجا ات لميتادات لطرم تيإاو ميينإة ل كإاا فإان الييإادو لالإنا  فإي اإلنتإاج ي إدل 

 ميتمد أنثر لت  الييقات اإلنلانية في اليمر أنثر مما  و لت  ظرلف الييييالية لاالقتيادية . 
 

 عمل ظ التنظيمات الغير رسمية ( مجاميع ال
ني لكيأإإيكية الجديإإدو  إإو الترنيإإي لتإإ  الناتيإإة اال تماليإإة لمجإإاميي اليمإإر الينيإإر الرئيلإإي الثإإا

فالتنظيم الاير رأمي ال ظر التنظإيم الإا  يتوا إد فيقإا الترنيإب الرأإمي يجإب لتيإة للإي النإواتي 

اال تمالية لإلنلإان التإي لمثإر رغ تإ  الملإتمرو إلإإ اع تا تإ  يلإ  االنتمإاذ لان يكإون ما إوال لنإد 

  مكانة  ي  مجمولة لمتة اأتنتجوا أن اليامتون ليلوا أفراد ميإيللي  ال غيإر مإرل طي  اتخري  لل

ليجإب أن ييإامتوا نإالف يلإ  تإد  ييإد لان يدرات الاإل  لنيلإ     يمقم  ر  م تيوانات ا تمالية

فقإي  .لاليالم م  تول  ييتمد لت  المجمولة ألنة يامي الكثير م  الوقإت فإي مجمولإة لمتإة نإالف

لتحديإإد ادرانإإة ل كإإاا فلنإإ  يذا لإإم يا إإر  ميإإايير لأفكإإار مجمولإإة فانإإ  ييإإاني مإإ  تالإإة اليإإيا مقمإإة 

يا ليميإر يلإ  رتإ  إلدرات ال فقإم اإلنلإان ال إإيواال تمالي لالال  يمير يل  ق وا طرم مجمول

ا ان يكون غير متن   أ  أن المجمولة لقا للثير ن ير لتي .أصحا  الكيأإيكية الجيإدو ألضإحوا أيمإ

أ ميإإة مجإإاميي اليمإإر ال التنظيمإإات الايإإر الرأإإمية فإإي االليإإاا التنظيمإإي. إإإ كة االليإإاا الايإإر 

الرأمية  اا غال ا مإا لكإون أإريية لدقياإة لللتتإ  طإرم يييإالقا  إاختيف النإاس لمإي ذلإف فلنقإا 

تإإلثير أتيانإا لناإإر غيإر دقياإإة ناإلإإإالات لان اتإد الملإإا مات لكتإا  النظريإإة الجديإإدو  إو لصإإيقم ل

مجإإاميي اليمإإر لتإإ  انإإدفالقم لينتإإا قم لقإإد ل إإد أن نإإر مجمولإإة لميإإر يلإإ  أن ل نإإي ميإإايير ينتإإاج 

 ليرضقا الاوالد اال تمالية لت  ألماذ المجمولة .
 

 المساهمة اإلدارية 
الملا مة اإلدارية أ  اللاذ الارار الا  م  خيل  يناقم اليامتي  في  ليؤثرلن في الارارات التي لقا 

يقة لقم ل و الينير الثالر لتحديدو  فم  خيا الترنيي لت  اليرد لمجمولة اليمر فان الملإا مة ل

اإلدارية ل إدل تيويإة أن اأتاإارو المجمولإة ق إر نإر لاييإر فإي ال رنإامس لاإلصإااذ يلإ  ماترتإالقم 

لإ  زيإادو لليتياالقم لمناقاتقم يل  لطإوير الاإيور  الملإا مة ل إالف ييتإرض أن ملإا متقم لإود  ي

اإلنتاج ليلاتة اليرصة لتملا مة في اللاذ الارار مي فكرو أن ذلف يوتي يل  اإلنتاج نان إكي  ديدا 

 لإراف ل اا النظرو ل  الملا مة اإلدارية  ي ميانلة لماما لنظرو لايتر فإي اإلدارو اليمتيإة . فاإط 

نإافي يجيتقإم يلإتطييون لحلإين   ل ن  لايتر فكرو ين الل راذ فاط  م الاي  ييقمون فإي اليمإر  اإكر

لك  أصحا  الجديدو ياولون ين نر إل  يلتطيي لحلي  لت  األقر لمت  اللاا يذا  و أا م في 

 اللاذ الارارات المتيتاة  يمت  .
 

 العالقة بالنظرية الكالسيكية 
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كية نإان الكيأيكية الجديدو قامت لت  أأاس النجاك للي  فاإر الكيأإيكية لر مإا األأإتو  الكيأإي

نا حإإا  الاإإدر الإإا  ارلإإاك الجديإإدو يمكانيإإة الظقإإور  ي إإارو أخإإر  . الطرياإإة الكيأإإيكية  أل إإدت 

لنظيمات اأتطالت يل  تد  ييد يإ اع الحا ات االقتيادية األأاأية .  حير أصإ ن اال تمإام  يإد ا 

ون لإديقم مإا لت  الحا ات الاليية لالممان اال تمالي  ماإالر النإاس ر مإا ل ريإر فاإط لإدد يكإ

 يكيي ليلنتوا مل اا.
 

 ة العالقات اإلنسانيةكمساهمات حر
لرنيي الجديدو لت  اليرد لمجمولة اليمر لالملا مة في اللاذ الارارات القت ق وال لالأي االنتاار 

ل اا االلجا ات لمثر لناصإر أأاأإية لتنظريإة الجديإدو مإ  ناتيإة ثانيإة فإان الم الاإة  إالترنيي لتإ  

مإإ  ق إإر  يإإض أصإإحا  الجديإإدو فإإي ليإإميمقا  اختيإإار فإإان ترنإإة الييقإإات اإلنلإإانية  المينويإإات

أأقمت  در ة ن يرو في لحاي  االرللاذ لتقيانر اليت ة اليإليية لتنظريإة الكيأإيكية ميت إرو ين 

نإإر إإإل  نيإإرد  ماإإالرا لالتإإلثيرات اال تماليإإة للتيإإ  لإإوثر فإإي أدائإإ  الإإوظييي لفإإي اللإإنوات 

 الحرنة اندمجت  لخريات لأا مت في النظرية الحديثة .    األخيرو فان
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 اليير الرا ي

 النظرية الحديثة في اإلدارو لالتنظيم                             
 

ال يىإة  أصحا  النظرية الحديثة صورلا التنظيم لت  ان   قاز يذا نان لتي  ال ااذ يجب أن يتكي  لتتايرات فإي

. ل التنظيم لال يىة يظقران لت  أنقمإا ميتمإدان اتإد ما لتإ  األخإر للتإ  المإوارد . لالنظريإة الحديثإة ليتمإد 

لت  ملا مات اليديد م  الحاوا اليتمية. نما لؤند النظرية الحديثة لت  ديناميكية ي راذ التنظيم فيما  ينقا لمي 

 التنظيمات األخر  في ال يىة .

الحديثة لتتنظيم : التنظيم لمتية يتيالر فيقا األفراد لتحاي  األ داف.  اا التيري  يمك  ماارنتة  ليري  النظرية

  تياري  التنظيم اللا اة.

 ممييات النظرية الحديثة
 ليور النظرية الحديثة التنظيم لت  ان   قاز يتلل  م  خملة أ ياذ  ي: -التنظيم لت  ان   قاز: -1

 ال يىة -التااية الر يية -تالملر ا-اليمتية -المدخيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 البيئه                                                                         

 

 

 

 

 

 

 تغذيه راجعه                                                                                               

 مخرجات عملية    التمدخ  

 نظرية الجهاز
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نظرية الجقاز اليامة  اا لامر  ميي أنواع األ قيو ال ايولو ية لالييييالية لاللإتونية . نإان ألا مإ  لوصإر 

ا  للثر    اليالم لما لوصر ال   norbret wiene  يل   اا النظرية اليامة ل  التنظيم اليالم ) نور رت لينر( 

 يلي  لالا  يلا م  ميا يم  توا التااية الر يية م اإرو لت  لطوير الحاأ ات االلكترلنية.

 

  -الديناميكية:  -2

رنيت  اا النظرية لت  اليمتيات الديناميكية لتتيالر التإي لظقإر فإي الترنيإب أل  يكإر التنظإيم . ل إاا ييكإ  

  در ة ن يرو لت  ث ات لاأتارار الترنيب. النظرية الكيأيكية التي رنيت

الييقة  ي  اليمتية الديناميكية لتتيالر في التنظيم للرني ة يمكإ  ييمإاتقا  مثإاا . لنتلمإر ميمإر نيميإائي ل إاا 

الميمر يتلل   يكتة م  أنا يب لأللية ضاط لتم فيقا التياليت الكيمائية ج لأتواض خين للرني ات فيييالية 

  . في  اا الترنيب للحت ظرلف ميينة م  ترارو لضاط للوامإر ملإالدو لحإدث التيإاليت أخر   لمكائ

الكيمائية لتمواد. لك   اا التياليت أوف ل  لظقر  دلن  يكر الميمإر . لمتيإة التيالإر التإي يإتم لصإيقا  إي 

التنظيم الا  يتإلل  مإ   مجرد مثاا لتتيالر  ي  لناصر التنظيم ال ار . نما ين الميمر الكيميائي ماا   لقيكر

)اللتطة لالملإؤللية لاالليإاا(. فإي نإر مإ  الميمإر لالتنظإيم ال اإر  فإان القيكإر يحإدد مواصإيات اليمتيإة. 

الميمر الكيميائي لالتنظيم ال ار   ما متاا قان م  ناتية ين  المملات لالليطات  لاليوامر الملالدو  إي 

نظيم . الميمر الكيمال  ماا   لتتنظيم ال ار  تير ان  ييتمد أيما ماا ق  لإلداريي  الاي  يحييلن ألماذ الت

 لت  ال يىة لتحيوا لت  الموارد ل يي ينتا   لتي ائ  في ال يىة.

ين التاا    ي  التنظيم لالميمر لظقر  وضوك الييقة  ي  اليمتية الديناميكية لتتيالر في التنظيم ل يكتتإ . لفإي 

القيكر المناأب لنما لصي  الكيأيكيون ي ا   اكر لام إرطا ضرلريا للك  غير  اا النظرية المتكامتة فان 

نإافي لنجإإاك التيالإإر فإإي التنظإإيم. ل كإإاا فإإان النظريإإة الديناميكيإإة الحديثإإة لإإم لحإإر محإإر القيكإإر لكنقإإا   لإإاطة 

 ب لراذ أضإإافت لرنإإيت لتإإ  لمتيإإة التيالإإر التإإي لظقإإر فإإي  يكتيإإة . لاأل ميإإة الملإإتمرو لتقيكإإر نإإان اللإإ

 الوص  التيييتي اللا   لت يرلقراطية لالنظرية اإلدارية.

 -ليدد الدلافي: -3

نالنظرية الكيأيكية الجديدو فان النظرية الحديثة ليترض ين التنظيمات لتوا د الن الملا مي  فيقا يتوقيون 

ختيار ا يل   دف يإ اع  يض أ دافقم م  خيلقا. مي ذلف فان الحديثة لم ليرض ين  ميي األ داف يمك  ا

 لاتد نالمر ن. ل الف فقي نالكيأيكية الجديدو لتيارض مي النظريات الكيأيكية.

 -االتتمالية: -4

النظرية الكيأيكية نما أإارت  م اد  اإلدارو نانت ياينية أ  ينقا أندت لت  ين يل اع م اد  اإلدارو  أيحلإ  

فاللياقات في النظرية الحديثة لمير أن لحو  ل ارالقإا لتإ   أداذ التنظيم ل اليك . الحديثة لمير يل  االتتمالية

نتمات مثر )ر ما(ج)ل يورو لامة(ج)لادو( لذلف الن الحديثة لميي ين  نات اليديد م  المتايرات التي ال يمك  

ود ممإت التن ؤ لنقا  دقة .االلجاا نحو ميا يم االتتمالية  ي موازية ليلجاا في اليتوم الط يييةج فمثي ليدو لاإ

ميا  و المتن.يال أن اإل ا ة االتتمالية األنثر دقة  ي   CLجNaنانت اإل ا ة لت  ما لحير لتية لندما نمي 

 .Zم  الحرارو فان اتتمالية المتن النالس أيكونYم  الماط لظرلف Xان  لحت ظرلف

 -ليدد الحاوا اليتمية: -5

أإالي قا لتإ  لإدو تاإوا لتميإة مثإر لتإم المجتمإي للتإم النظرية الحديثة لتتنظيم لاإلدارو ليتمد في ميا يمقا لأ

الني  للتم االقتياد للتم ال يىة لطرم ال حر لاليديد م  اليتوم األخر .لالحديثة ل حإر لتتواصإر يلإ  نيإان 

 متكامر لجمي أ ياذ  ميي الحاوا اليتمية م  ا ر التوصر يل  نظرية نامتة لإلدارو لالتنظيم.

 -الوصيية: -6
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تير ل حر لوص  ممييات التنظإيم لاإلدارو.  يإض النظريإات اللإا اة مثإر النظريإة اإلداريإة  الحديثة لصيية

خيالية للي  ما يجب أن يكون لتية التنظيم . أما الحديثة فقي ل حر ل  فقم الظوا ر التنظيمية للتإرت لتيإرد 

 اختيار األ داف لالوأائر.

 -ليددية المتايرات: -7

دث يتلإإ ب لإإ  لوامإإر متيإإددو لالتإإي نيلإإقا متداختإإة لييتمإإد اتإإد ما لتإإ  الحديثإإة لميإإر يلإإ  افتإإراض ين الحإإ

األخر. ل اا ييك  النظريات األقدم التي نانت ليتإرض ين الحإدث يتلإ ب لإ  لامإر لاتإد  لإيط.الن الحديثإة 

 لميي يمكانية للثير اليوامر المل  ة لألإياذ  لم  خيا التااية الر يية. 

يايإر م يلإ   Xج ل واأطة التااية الر يية فان الحإدثXلقد لل  ت في تدلث AجBجCفمثي يذا نانت اليوامر

cجbجa . 

 -التكي : -8

. ذلإف انإ  يذا نإان يلإ  التنظإيم  لتإ  انإ   قإاز متكيإ اتد الممييات األنثر أ مية لتنظرية الحديثة  و نظرلقإا 

 ات المتايرو لت يىة. ل كاا يظقإر ين لت  التنظيم ال ااذ قويا )ملتمر  الو ود( في ال يىة فان لتية التكي  لتمتطت

 ي لالاكر االفي ن ضالتنظيم ل ال يىة ميتمدان اتد ما لت  األخر نما مو

 

 

     

 

 

                             

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلن لنظإيم أ إيائقم لنإد الحا إة أل المإرلرو التنظيم الاإو  لال يىإة  مإا فإي نإوع مإ  التإوازن الإديناميكي يييإ

لموا قة التايير. ل كاا فان النظرية الحديثة لظقر التنظيم م  ناتية  يىية لت  ان   قإاز ميتإوك لالإا  يتكيإ  

م  خيا لمتية الر يية .فالحديثة لرني لت  ين ملر إات التنظإيم  إو اللإ ب فإي  اائقإا  ينمإا النظريإة األقإدم 

رني أنثر لت  لمتيات أل نااطات التنظيم . ين اتد النوالس اليتمية لقاا االختيف في ل قات لظقر لت  ينقا ل

 

 

 

                          

  ال يىة ملر ات                                                                                                  

                        التنظيم مدخيت  ي                                                                                              

 

 

 يم  التنظ ملر ات   

     ال يى                                 مدخيت  ي  

      
  
 

 

 

             

 التنظيم    

 البيئة     

 

  

 

 

 التنظيم لكي 
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النظر  و لرنيي الحديثة لت  اإلدارو  األ داف )الملر ات( لالنظرية الحديثة لميي ألالً لت  ان  يذا لم يلإتطي 

 التنظيم ينتاج ملر ات ذات قيمة لالية فان  ال  دل  م   اائ .
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 

 التخطيط
 

 و لمتية لحديد ما أتاوم    المؤألة لتحاي  أ دافقا . لالف ييت ر التلطيط الوظيية األنثر  التلطيط

أأاأية لإلدارو م   ميي الوظائ  األخر  ج يذ يل   لياكر األأاس لوظائ  اإلدار  األخر  م  

 لنظيم لللثير لمراق ة )نما في الاكر(
 

  
 

 

 

 

 فوائد التخطيط

 التـــــخــــــــطـــــــــيـــــــــط

ال
ظيم
تن

 

التأثير
المراقبة 
 

 تحقيق االهداف

 

كاساس للتنظيم ط لتخطيا

 والتأثير والمراقبة
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 ال رنامس الملطط  يدا يحا  اليديد م  اليوائد :

يلالد اإلداريي  لت  أن يكونوا ذل  الجاا ايجا ي نحو الملتا ر .يذ  م أينظرلن يل  الماانر  -1

 األ يد م  لتف االلتيادية .

تير م  التيكير في نييية التلثير يييز لماأف الارارات .يذ ال يمك  اللاذ قرار ما اليوم دلن ق -2

  الارار الا  قد يتلاغدا .

التلطيط يرني لت  أ داف المؤألة التي ليت ر ناطة االنطيم لتتلطيط مما يجير اإلداريي   -3

 يتانرلن  اأتمرار ما لحالا مؤألتقم لحايا  لماما . 

 

 

 خطوات عملية التخطيط

 : لمتية التلطيط لتلل  م  أت خطوات

غة أ داف لتمؤألة :  ما أن التلطيط يرني لت  ني  يمك  لتجقاز اإلدار  الوصوا يل  صيا -1

 األ داف التنظيمية فلن م  المرلر  صياغة أ داف لاضحة ق ر ال دذ  التلطيط .

ال دائر لتوصوا يل  األ داف :  يد صياغة األ داف  وضوك لت  اإلدار  أن لحديد الطرم أل -2

   ال دائر المتاتة لتوصوا يل  لتف األ داف .يحدد ان ر لدد ممك  م

لضي اليرضيات التي يلتند لتيقا نر  دير : الياينية في اأتلدام أ   دير لتوصوا يل  األ داف  -3

 التنظيمية لتحدد لت  أأاس اليرضيات التي ياوم لتيقا .

م اليرضيات التي قامت اختيار ال دير األفمر لتوصوا يل  األ داف : لاييم ال دائر يتمم  لايي -4

لتيقا ال دائر . يذ لادو مايجد اإلدار  أن االفتراضات التي لاوم لتيقا  يض ال دائر غير مياولة 

ل الف يمكن  اأتثنائقا مما أيلالد اإلدار  لت  لحديد أ  م  ال دائر أيلا م أفمر في لحاي  

 األ داف ل الف يتلا الارار المناأب .

الملتندو لت  ال دير المناأب :  يد اختيار ال دير ي دأ االدار   تطوير خطط   لطوير اللطة -5

 اللتراليجية ) الطويتة االمد ( لالتكتيكية ) قييرو االمد ( .

لط ي  اللطط :  يد لطوير اللطط الاييرو لال ييدو االمد فان  يجب ال دذ  تط ياقا ج اذ م   -6

 و الم اإرو م  لمتية التلطيط تت  لنييا  اا اللطوو .الواضن ان  ال يمك  لتمؤألة االأتياد

 

 

 

                                                                          1خطوه        

 

 

      2خطوه        

 

 

         3خطوه        

 

                                                                           

                 4خطوه        

 

 اهداف المؤسسه صياغة          
 

        تحديد البدائل للوصول الى االهداف   
 

 وضع الفرضيات التي يستند عليها كل بديل   
 

 اختيار البديل االفضل للوصول الى االهداف   

  1خطوه 

  2خطوه 

  3ه خطو

       4خطوه 

  5خطوه 

 6خطوه 

 اهداف المؤسسه صياغة          
 

        تحديد البدائل للوصول الى االهداف   
 

 وضع الفرضيات التي يستند عليها كل بديل   
 

  2خطوه 
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        5خطوه        

 

 

                        6خطوه        

 

 

    

    

 

 

 

 

 االهداف التنظيمية

االداريون يلتلدمون اال داف التنظيمية  الطرياة التي يلتلدم ال حارو لالطيارلن نجمة الاماا ليي 

. ان ضرلرو لحديد ا داف مناأ ة لتمؤألة ار اليحين نتما ظتوا الطري لنوأيتة لتيودو ال  الم

.  اا الم دأ يؤند لت  ان االداريي  لتيقم ق ر ال دذ  ل  لحرت اا ادت ال  لطوير ) م دأ القدف (مل 

. ذلف الن اال داف التنظيمية لادم دليي مقما لييياوا  وضوك اال داف التنظيميةان ييقموا ليحددلا 

 رت في االلي م  النواتي :لتتح

نقم أييمتون  االلجاا الا  االداريي   اال داف التنظيمية فا دلير الللاذ الارار: في تاا لملف -1

لدفي المؤألة ال   يجب ان لتحرت في  المؤألة جل الف أيكون م  ملؤلليتقم اللاذ الارارات التي

 .لحاي  اال داف

المحدلدو في  لواضن لي داف يجير االداريي  يلتثمرلن الموارددلير لتيالتية التنظيمية : اليقم ا -2

 .لمتقم  اقي  فالتية

دلير لتتماأف التنظيمي : اأتلدام اال داف التنظيمية نلأاس لتتو يقات دلير لت  لرأيخ النااط  -3

 .ماأف في التلطيط لاللاذ الاراراتاالنتا ي لالنولي لالت

ي المؤإرات ال الميايير التي يجب اأتلدامقا نلأاس لتاييم اداذ دلير لتاييم االداذ : اال داف   -4

 .للتحديد مايجب الايام    لييادل  ميي الماذ المؤألة لتادير انتا ية نر فرد 

 

 بناء االهداف التنظيمية

 ناذ أل لضي ا داف لتمؤألة اص ن  اكر متيايد  يذا مقما م  لظيية االدار  . فاالداريون 

ا داف ألنيلقم لالقلامقم للموظييقم . ثيث خطوات رئيلية يجب ان ياوم  قا مطتو  منقم لضي 

 االدار  لتطوير مجمولة اال داف التنظيمية لتيمر  ي :

لحتير االلجا ات : اللطوو االلل  لتحديد اال داف التنظيمية لتمم  قراذو لجميي التو قات  -1

م . فااللجاا اليام لتدللة لتطوير اليرالة لتا ة المتوا دو في  يىة التنظيم لالتي لؤثر  يمر التنظي

اليراع الأتلدام اأاليب تديثة في االنتاج اليرالي يتين اليرصة ليداريي  في مؤألات التيتيم 

 .وضي لملتت  ملتويات  اا المؤألاتاليرالي م  لحديد نولية اال داف التي ل

 تطوير الخطط المستنده على البديل المناسب  

 تطبيق الخطط                    

 طوات عمليةخ

 التخطيط   
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لجا ات ال يىية فان لت  االدارو ان لمي لطوير مجمولة اال داف لتمؤألة نكر :  يد لحتير اال -2

اال داف التي لنلجم مي  اا التحتير لتمؤألة نكر .فالمؤألات التيتيمية اليرالية قد لمي لقا ا دافا 

 .ر االأاليب الحديثة  ي  اليراع (نقائية مثر ) لحاي  التنمية اليرالية م  خيا نا

ان القدف التنظيمي النقائي يجب لجيئت  ال  ا داف لطوير أتلتة اال داف : م  الناتية اليمتية ف -3

ادن  لكي ييرف االفراد في ملتت  ملتويات لاقلام المؤألة ما يجب ان ياوموا    لتملالدو في 

الوصوا ال  القدف النقائي . فقدف المؤألة نكر يتم  توغ  فاط  يد الوصوا ال  اال داف االدن  . 

لاا لاالقلام للم  أتلتة يرلية المليية لملتت  االإالقدف النقائي لتتنظيم لاال داف ال

 .اال داف

 

 ما يجب مراعاته لبناء اهداف نوعية 

. اذ غال ا ما يكون اي  اال داف الملا مة في لحديد االاتة اليرصة لتيامتي  الملؤللي  ل  لح -1

ير أأل داف انثر    لمتقم ج ل الف يمكنقم الملالدو فاليامتي  افمر ميرفة م  االداريي   ظرلف 

. لالف فلن  داف التي نان لقم رايا في لضيقالاقيية . نالف  م أيكونون انثراندفالا لتحاي  اال

 .ي  يجب مرالالقا لند لضي اال دافالماانر ذات الييقة  اليمر التي لوا    ؤالذ اليامت

ير لتيامتي  الجا ات صياغة اال داف  دقة . اليياغات الدقياة لي داف لاتر م  االخطاذ للج -2

لاضحة لما يجب الايام    . للاير نتائس ال حر ال  ان  لندما لكون اال داف غير محددو فان انتا ية 

 .اف لمير ال  التا ا   مرلر اليم االفراد في محاللتقم لتوصوا ال  لتف اال د

  ال يحتا ون ال  ر ط اال داف  االلماا المحددو لند المرلرو .  قاا الطرياة فان اليامتي -3

 .ما يجب الايام    لتحاي  اال دافاالإارو الملتمرو ل

ما اذ نانت  متي  ني  أيحد د االداريي   دق لحديد النتائس المتوقية . اذ يجب ان ييرف اليا -4

 .اال داف قد لحاات

   قم لؤدلضي اال داف التي يمك  لتيامتي   توغقا . فاال داف التي لتطتب  قودا فوم طاقالقم  -5

 .ال  التوق  لالايور  اليار

نجاز اال داف لحديد اليم  المتوقي ل توغ اال داف . فاليامتون يجب ان يكون لديقم اطارا زمنياإل -6

 .ليتحرنوا لت  اأاأ 

صياغة اال داف  وضوك ل لاطة . الكتمات المكتو ة أل الحدير يجب ان ال ييي  ايياا القدف  -7

 ال  الماذ المؤأل .

 

 عملية اتخاذ القرار 

الارار  و االختيار  ي   ديتي  أل أنثر ج لاللاذ الارار  و لمتية اختيار ال دير االفمر لتوصوا ال  

اال داف . لمي ان لمتية اللاذ الارار يتم لرضقا  نا ضم  موضوع التلطيط ج اال ان االدار  

 . التنظيم لالتلثير لالمراق ة ()  يتلا قرارات لند لنيياا لتوظائ  االدارية الثيث االخر 

 

  ج المناسب لعلملية اتخاذ القرار النموذ

لحديد الماكتة . الجقد الاير مو   ال ييني إيىا . لالف فان اللطوو االلل  لتمثر  تحديد ما  ي  -1

 . اللطوات الزالتقا الماكتة  دقة . ل الف يمك  ليدار  اللاذ

اذات ي لدد م  الحتوا المياولة لدراأتقا لالتي لتمم  ا ر. لذلف  وضال ديتة لحديد الحتوا -2

 .محددو لحر الماكتة المطرلتة
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. صاني الارار يادر النتائس المتوقية م  نر ال دائر الملتارو ج ثم لت  االفمر اختيار ال دير -3

 .لقوو نر  دير يتم اختيار افمتقا اأاس ضي 

ا  لم اختيارا موضي التنييا .  اا الارار يجب لييييا لط ي  ال دير الملتار . أ  لضي ال دير ال -4

 .ت المناأ ة اللاتة اليرصة لنجات  المتطت ا

لم  خيا التااي  الرا ي   مي الحاائ     التاييم .  يد لط ي  ال دير الملتار فان لت  صاني الارار  -5

ار  ان ي حر لماكتة فيت  االدللثير ال دير المط   لت  الماكتة المحددو . فاذا لم يتم تر ا حديدلت

 .ل   دير اخر لتط يا 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختيار ال دير 

 االفمر

لحديد الحتوا 

 ال ديتة

التاييم م  خيا 

 التااية الرا ية

 نموذج عملية اتخاذ

 القرار

لط ي  ال دير 

 الملتار

 لحديد الماكتة
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 الفصل السادس
 

 التنظيم
 

التنظيم  و لمتية االأتلدام المنظم لجميي الموارد لتحاي  ا داف المؤأل  لملالدو االدار  لي  

ايماك أ  م  الموارد أوف يلتلدم ل توغقا . فاط في  ير اال داف لاضح  ج للك  ايما في 

الترنيي الرئيلي لوظيية التنظيم لنيب لت  لحديد ما أياوم    اليامتي  في المؤألة لني  يجب 

 لوتيد  قود م  اكر افمر م  ا ر التادم نحو لحاي  ا دافقا .

الرئيلية التي يلتلدمقا ان لظيية التنظيم  ي ذات ا مية  الاة لتجقاز االدار  ج النقا لمثر االلية 

االداريون لتط ي  اللطط . للمتية التنظيم للت  للرأخ الييقات  ي   ميي الموارد التنظيمية م  

خيا االإارو ال  أ  م  الموارد يجب اأتلدامقا لتنااطات المحددو جلمت  لاي  لني  يجب 

اتير التكالي  النالجة ل  اأتلدامقا . الجقد اليحين لوظيية التنظيم يلالد االداريي  لت  ل

 ازدلا ية الجقود لاال ماا في اأتلدام الموارد التنظيمية.

 عملية التنظيم 

 اللطوات الرئيلية اللملة ليمتية التنظيم  ي لنما موضحة في الاكر :

 مرا ية اللطط لاال داف . -1

 لحديد المقام الرئيلية . -2

 لاليم المقام الرئيلية ال  مقام فرلية . -3

 لليي  الموارد )  ارية لمادية .....( لالتو يقات لتمقام اليرلية . -4

 لاييم نتائس أتراليجية لمتية التنظيم المط اة . -5
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نما ياير الاكر اللا   فان لت  االداريي  ان يكررلا  اا اللطوات  اأتمرار . فم  خيا التكرار 

  ية أوف للالد م لت  لطوير التنظيم الحالي .يحيتون لت  لااية را

ادارو الكتية يمك  ان لكون نايماك ل  ني  لجر  لمتية التنظيم . اللطوو االلل  التي يجب ان 

يتلا ا االدار  لت دذ  يمتية التنظيم  ي الر وع ال  خطط الكتية لا دافقا . لالن التلطيط يتمم  

للظيية التنظيم لحديد ني  أوف للتلدم الكتية موارد ا  لحديد ني  أوف لحا  الكتية ا دافقا ج

 لتنييا اللطط ج فان ادار  الكتية يجب ال دذ  يمتية التنظيم  يقم اللطط الال . 

اللطوو الثانية لالثالثة ليمتية التنظيم لرني لت  المقام التي يجب لنييا ا . فاالدار  لتي  ان يحدد 

يجب الايام  قا في الكتية ج لالتي لتمم  مقام التدري  لال حر المقام الرئيلية أل الوظائ  التي 

لالنار .  يد ذلف يتم لاليم  اا المقام الرئيلية ال  مقام فرلية . فاالدار  مثي يمك  ان يارر ان 

 مقمة التدري  لتمم  لدري  ملتت  التلييات اليرالية نظريا للمتيا لاوم  قا اقلام متيددو . 

يمتية التنظيم  ي لحديد م  أياوم  التدري  في نر للي  نظريا للمتيا ج لما اللطوو الرا ية ل

 ي لياصير الييقة  ي   ؤالذ االفراد . نالف فان المناآت لالحاوا اليزمة للأائر التيتيم  مييقا 

 متطت ات يجب لوفير ا في  اا اللطوو .

اة للتمم   مي الحاائ  ل  طري  اللطوو اللاملة لاييم نتائس أتراليجية لمتية التنظيم المط 

التااية الرا ية توا  ودو اليمر . اا التااية الرا ية يجب ان لوفر الميتومات التي يمك  

اأتلدامقا لتطوير التدري  في الكتية . فاد يجد االدار  مثي ان  اال نية لالحاوا لالوأائر التيتيمية 

لإراذ لأائر ليتيمية اضافية م  ا ر لحاي   دف  غير نافية مما يتطتب التوأي في اال نية لالحاوا

 الكتية في التدري  .

 

 -الوصف الوظيفي :
نااطات االفراد في المؤأل  لادو يتطتب صياغتقا  ي ارات رأمية للم  الوص  الوظييي جلالا  

قي المقام المحددو التي يجب لنييا ا م  الا  ياار الموما لتممنقا م  ياير ال  قائمة النااطات ل

الوظييي . ان لدم الوضوك في لص  الوظائ  يمك  ان يؤد  ال  اضطرا  الموظيي  لر ما 

1 

مرا ية اللطط 

 لاأل داف

2 

لحديد المقام 

 الرئيلية

4 

لليي  الموارد 

لالتو يقات لتمقام 

 اليرلية

5 

لاييم نتائس 

لط ي  

أتراليجية 

 التنظيم

3 

لاليم المقام 

الرئيلية ال  

 مقام فرلية

تغذية
 

 راجعة

 ةالخطوات الخمس

 الرئيسيه لعملية التنظيم
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يؤد  ال  فادان رغ تقم  وظائيقم . م  ناتية اخر  فان الوص  الوظييي الواضن يمك  ان يلالد 

الموظيي  لت  ان يكونوا نا حي  ل  طري  لرنيي  قود م لت  النواتي المقمة لتيمر . للندما 

صياغة الوص  الوظييي  طرياة مناأ ة فان  ييمر لت  ايياا مممون اليمر ال  اليامتي  يتم 

ليؤأ  لملتويات االداذ الا  يجب ان يحااوا لييمر ندلير يجب ال ال  لملالدو المؤأل  لتوصوا 

الا  ال  ا دافقا . للتحديد الوص  الوظييي لتمواقي الوظييية الملتتية يلتلدم اأتو  لحتير المقام ج 

يتمم  لحديد االناطة الرئيلية لكر موقي لظييي م  ق ر االخيائيي  للحديد م لاائمة المقام التي 

 يتممنقا نر نااط . 
 

 -المؤهالت الوظيفية :

 ي الميارف لالمقارات التي يتطت قا لنييا المقام التي لم لحديد ا م  خيا أأتو  لحتير المقام 

لوظييية الملتتية . ليتم لطوير قا تية  ؤالذ الموظيي  لتنييا  اا ليإلاا الاي  يااتون المواقي ا

 المقام م  خيا التدريب ق ر لأثناذ اللدمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابعالفصل                       

 

 ألتأثير

 الدوافع

 
ي ا ة لقا. ل ينما نانإت اإل ا إة  ما الا  يدفي اليامتي   لتيمر  كيائ  ؟ اتد األأىتة التي غال ا ما ي حر اإلداريي  ل 

التاتيدية لتمم  أأاليب أاذ ة للتند لت  اأإتلدام التقديإد لالياإا  فإان اإل ا إة اليتميإة  إي أنثإر ليايإدا للتطتإب 

التيرف لت  تا ات لإلييات اليامتي  لدلافيقم لالتإي لحإدد مإد  انإدفالقم نحإو لمتقإم .  االنإدفاع لتيمإر  إو 

 ر لنيرا يتوق  لتية األداذ يضافة يل  لنير الاا تية نما موضن في الميادلة: الغ األ مي  ألن  يمث

 االندفاع × األداذ= الاا تية
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يإؤد  اإكر مناأإب فانإ   األنثر م  ذلف فان االندفاع يمثر الينير األنثر أ مية في  اا الميادلة ألن  يذا مإا لحاإ  

 ال  لطوير ميارف  لمقارال .في الاالب يل  لطويرلنيرالاا تية م  خيا محالالت ال

 

 نظريا ت الدوافع
 

 نظرية تسلسل الحاجات ظنظرية ماسلو(

 

( ان اإلنلإان يتحإرت مإ  ا إر اإإ اع تا إات صإنيقا يلإ  خملإة أصإناف لتلتلإر أ ميإة 1949لاد الت ر ماأإتو) 

اطىة يل  األنثإر نيلإية ظقور ا لد  اإلنلان م  لتف األنثر فليولو ية لالتي أطت  لتيقا الحا ات ذات المرل ة الو

 لالتي أطت  لتيقا الحا ات ذات المرل ة اليالية  :

 / تا ات ذات مرل ة لاطىة الحا ات اليليولو ية  -1

 /  تا ات ذات مرل ة لاطىة    تا ات األم  لالممان -2

 تا ات االنتماذ لالنااط اال تمالي/تا ات ذات مرل ة لالية -3

 مرل ة لالية الحا ة يل  التادير لالمكانة/ تا ات ذات -4

 .الحا ة يل  لحاي  ألاات أل اإلنجاز/ تا ات ذات مرل ة لالية -5
 

  
 

 
 

 

( فان 1ف يد اإ الة لدر ة ميينة م  الحا ات اليليولو ية المرلرية لت ااذ جنالاااذ ل النوم لالجن )الحا ة  

لم ال ال خوف الاد لالملتا ر  ل قر  قد الحا ات في ا اإلنلان يلي   يد ذلف يل  ضمان الحيوا لت  مثر  اا

. لر ما ات المرل ة اليالية ل دأ  الظقور(. ل يد يإ اع  اا الحا ات يل  در ة مناأ ة فان الحا ات ذ2)الحا ة  

 يكون  اا النوع م  الحا ات  و اللائد في المدنيات المتطورو لالتي لتمثر  الحا ات اال تمالية لتا ات ألاات

 الحاجات الفسيولوجية                                       1     

 حاجات االمن والضمان                           2        

 حاجات االنتماء والنشاط االجتماعي             3      

 المكانةو  التقديرات حاج        4      

 تحقيق الذات اتحاج  5

 تسلسل الحاجات
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( 4)الحا ة   (ج ثم التادير لالمكان 3)الحا      لاللقا تا ات االنتماذ لالنااط اال تمالي لالماارنة اال تمالية

لالتي يتم يإ القا ل  طري  إيور الال   ل مية ل ودو نيمو في المجتمي لالتراف اتخري   ملا مت  

( ل دأ  الظقور  يد  توغ 5 اإلنجاز )الحا ة  لنااط  لينجازا.لأخيرا فان الحا ة يل  لحاي  ألاات لالايور 

. لمي أن ن يكونا اإل  ما  مادلر  ن يي نا لاات. لييني لحاي  ادر ة م  اإلإ اع الحا ات األر ية اللا اة

ال ان  يلود الال اتثي  لالرياضيي   لالمكتاي   اتير م  الناس ناليتماذلحاي  ألاات يترني  در ال  اليالي  لد  ال

للك   در ات أقر  جميي الناس لاري ا. فالناس غال ا ما يلتارلن األلماا التي يح النقا ليحيتون لت  ليؤثر 

الاكر  النل ة ن لنتظم  اا الحا ات  قاا اإار ماأتو ان  لي   المرلرو اا ميي  م  ينجاز م لمقامقا. لقد رض

ظقر  يد اإلإ اع التام للا اتقا فاط ج لينما  نات ن  الحا ات ذات المرل ة اليالية ال لاند لت  الجميي الناسج نما 

  يض الحا ات يمك  أن لكون ما ية  يئيا  ينما  نات أخر  لكون غير ما ية  يئيا ف  ذات الوقت.

                                    
 البيئية ظنظرية هيرزبيك(-النظرية الدفعية
 

ن لتاإل   إو اخت إار فرضإية أ 1959قإا  يرز يإف لرفاقإ  أإنة لاد نإان القإدف الرئيلإي مإ  الدراأإة التإي قإام  

النيلإي .  نمإولتا ال  نانلان لتحايإ  ال جن لتجنب األلم الا  ميدرا ال يى . تا ال  نحيوامجمولتان م  الحا ات

 يتل يرت     م  المقندأي  لالمحاأ ي  نانوا ييمتون في مياني 200للمت  اا الدراأة لت  لينة ممثتة لممنت 

للارض الحيوا لت  ال يانات اليزمة فاد طتب م   أفراد اليينة أن يانرلا األتداث التي مرت  قم أثناذ لمتقم  .

ج للحديإد اليتإرو اليمنيإة التإي اأإتارققا نلياض متحوظ في الرضإا لإ  لظإائيقملالتي أدت يل  زيادو متحوظة أل ا

ج لأخيرا مايذا نانإت ماإالر م  الرضإا االتي ذنرل  ر تدث م  اإلتداثالايور  الرضا أل لدم الرضا  النل ة لك

 .ائقم لليقالقم الاليية لأيادلقمأل لدم الرضا ل  لمتقم قد أثرت لت  أد

لند لحتيت  لتتف اإلتداث لللثيرالقا ل د  يرز يف أن نر م  الرضا الوظييي للإدم الرضإا الإوظييي قإد للإ  ا لإ  

لإوظييي للإ ب لإ  متايإرات لظقإر فإي ممإمون اليمإر مثإر الاإيور مجمولتي  ملتتيتي  م  اليوامر . فالرضإا ا

ج لإالف لمتايإرات نانإت لراذ لحلإي  األداذلل د أن مثر  إاا ا  اإلنجاز لالملؤللية لط يية اليمر للادير الجقودج

اليترو أما   المرلرو يل  لدم الرضا الوظييي.. نما ل د أن غيا  مثر  اا اليوامر ال يؤد  أما ا اليوامر الدفيية

اليمنية التي اأتارقتقا الماالر االيجا ية المرل طة  مممون اليمر فو د ينقا نانت لميإر يلإ  أن لكإون ذات لإلثير 

 طوير المد  لليلت ذات ط يية مؤقتة .

ج لإإالف أإإما ا ب لإإ  متايإإرات لظقإإر فإإي  يىإإة اليمإإرمإإ  ناتيإإة أخإإر  فاإإد ل إإد أن لإإدم الرضإإا الإإوظييي قإإد للإإ  

مثر ظرلف اليمر لالييقات الاليإية لالرالإب لأياأإة اإلدارو. ل ينمإا أدت لوامإر لإدم الرضإا  اليوامر ال يىية

نإان اقإر قإوو مإ  اليوامإر   اا يل  لكوي  الجا ات أت ية نحو اليمر لالتي  دلر ا لإؤثر لتإ  األداذ يال أن للثير إا

لأن للثيرالقإا لتإ  الجا إات اليإامتي  نإان ج ادو الرضإا الإوظييي. نما ل د أن  اا اليوامر قتما أدت يلإ  زيإالدفيية

 ذات مد  قيير.

لت  أأاس النتائس اللا اة فاد اأتنتس  يرز يرت أن تا ات اإلنلان لمثر الجا ي  متيانلي  .اللقما يمثإر ط ييتإ   

خإيا ينجإازا  نمإو نيلإيا مإ ج لثانيقما يمثر ط ييت  االنلاني  لتحايإ  ذالإ  لالية لتجنب األلم النالس ل  ال يىةالحيوان

ليإميم   اإكر يتإين فرصإة ان إر الأإتايا  تطتإب الإادوارض دفإي اليإامتي  فإان لمتقإم ي. نما اأتنتس ان  للتمقام

طاقات اليامتي  لذلف لإ  طريإ  لنميإة إإيور م  الملإؤللية لاإلنجإاز لالنمإو الاليإي للاإدير  قإود م .ل إالف 

 لت  الحوافي المادية لالييقات الاليية في دفي اليامتي . ألمن لقيرز يرت أأ ا  فار ال رامس التي نانت للتند

 

        50  %40     30      20      10        0      10      20      30      40     50% 
 

      

 االنجاز                                            

        العمل طبيعة           
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 العوامل            
 الدفعيه            

 
                                                                                               

 
 العوامل                                                                                             

                           البيئيهه                                                                                                           
                                                                                                                                                                                           

                            العالقه بالزمالء                                                                                                               
                                                                                                                      

                          العالقه باالدنى                                                                                                                                 
                                                                                                                                         المكانه                                                                                         

 

 

 

   (سمانظرية المساواة ظنظرية اد
 

ليإامتي  يمكإ  ان لإؤد  الإ  يملإالاو ال الظتإم لإد  ال( أن المواق  الت  لجير  نإات يتلاأإا  ا1963ل د ادام )

لادلإ  ماارنإة  إيميئقم فإدنقم أإوف ليامتي  أنقم ييامتوا  طرياة غيرنما ل د ان  لندما ييتاد ا  .لاير ف  أتونقم 

 يلتلدمون ما يلل  م  اأاليب. 

تون مإ  . ال يض أوف يايرلن ف  مدخيت لمتقم لتيئم المردلد. فدذا التادلا أن المردلد نإان قتإيي فإدنقم أإيات1

ليذا ما إيرلا ان المردلد نان لاليا ماارنة  ما يحير لتي  زميئقم فدنقم أيييدلا م  ملر ات لمتقم   قود مج

 لييئم المردلد. 

 . ال يض أيحاللون لايير ما يحيتون لتي  ل  طري  المطال    الحاوم ال  الوأائر الاانوني . 2

و فدن ال يض أييمتون لت  لاوي  مكانة مؤألالقم لايجإاد م إررات . يذا ما فاتت محالالت لايير لاقي االملالا3

 لالف. 

فالناس الاي  يايرلن  التيامإر الايرلإادا ميقإم فإ  اليمإر ر مإا  . ال يض أييمتون لجنب الموق  لت  لاييرا.4

 ياررلن لرت اليمر افمر م  لحمر الظتم. 

. األداريإي  الكيإوئي  ي إالون اقيإ   مي   الا   نظر اليامتي ن لقا اا مية الملالاو  نظر االداريي  قد لكو لاتيرين  

 قد لند التيامر مي قمايا الملالاو لذلف ألن اللطوات الت  أيتجل اليقا اليامتون م  ا ر لحاي  الملالاو لادو ما 

 لكون ليلت  يالن المؤأل .

 

 

 

 

 

 االشراف     

 دالجهو تقدير           

    

ا

ل

م

أ

ؤ

ل

ل

ي

 ا

 الراتب

 العمل طروف

         

  

 المسؤوليه          

 الترقيه     

 االداره سياسة     

نظرية    

 هيرزبيرك
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 اإلتصال
  

 أهمية االتصال في اإلدارة        

ضإإي التط يإإ  لذلإإف مإإ  خإإيا األفكإإار اإلداريإإة الك يإإرا  إإي فيالإإة فاإإط لنإإدما يلإإتطيي اإلدار  أن يمإإيقا مو  

. مي ذلف ي ا  االلياا مجإرد لمتيإة ا  ال أ مية لقا تت  يتم يييالقاج للك  ل االلياا. فلطط  ر ما  ي األفمر

اللطإط  اا ييني أن االلياا الجيد أوف ل  ييوض  .ثر مما  ي أأاس لإلدارو الجيدوأنيتحرت  واأطتقا اإلدار  

ل و يذا  ىة أوف يلرع  مجمولت  نحو اليار.المادرو االليالية الجيدو لك  ذل خطط رديأن اإلدار  ذل ج لالرديىة

متيإة   االليإاا لتإ  انإ  لل كاا فان اإلداريي  يجب أن ينظرلا يلإ .ير أيكون  نا ن في لحاي  اليار   از التي 

 .                                                                                               تف االفكارلل  األفكار اإلدارية الجيدو للك  لمكنقم م  لنييا  مقمة لضرلرية لالتي ال ليوض

لة صايرو لتلل  م  يدار   لأر ي لإامتي  . للنيتإرض ليقة االلياا  اإلدارو يمك  لوضيحقا لت  أأاس مجمو

أن ني منقم محاط  حوا ي نيلية لفيييالي  لمني لماما االلياا  يإنقم يلإ  الحإد الإا  ال يلإتطيي اتإد م مإ  رؤيإة 

ج لاليامر يي قيادو لامتي  لال  م أيت يون األخر . م  الواضن ان  في مثر  اا الظرلف فان اإلدار  أوف ال يلتط

يلتطيي يلطاذ ألامرا لليتيمال ج نما ال  لال اإلدار  جما يريد من  اإلدار  أن ياوم    نقم لي  لدية لأيتة لميرفةم

فإان  قإود المجمولإة ليإ ن ملإتحيتة . التياديإا  فإان الحإوا ي  إي   يمكن  لحييي م. في مثر  اا الياإر االليإالي

ل يض االلياالت للمني األخر ج ل الف لجير االلياا  الناس ال لحجب  ميي االلياالت  ر ليمر نميياو للمن

م الاإدرو لتإ  اللإاذ قإرارات غير مناأب لالنتيجة  ي أوذ اليقم ج لقتة االندفاع ج للدم الممان ج لاالرل ات للإد

.  اا االلياا الجيئي أيؤد  ال  نتيجة  يئية . ل كاا يتمن أن لمتية االليإاا لحاإ   إدفي  اللقمإا يتمثإر فيالة

ج أمإإا القإإدف الثإإاني فيتمإإم  لقيإإاو االلجا إإات المإإرلرية لتطإإوير قا تيإإة اليإإامتي ييإإاا الميإإارف لالمقإإارات  د

المطتو ة لتحاي  االندفاع لتيمر . لنمإا لإم ييمإات  فإي موضإوع ) الإدلافي( ييت إر القإدف الثإاني  إالغ األ ميإة الن 

مإإا  إإي مرل طإإة  الميإإارف  االلجا إإات أنثإإر م نإإات دالئإإر متيايإإدو لتإإ  أن ماإإانر اليمإإر الحديثإإة  إإي مرل طإإة 

ج لاألنثإإر مإإ  ذلإإف فإإان انتلإإا  الميإإارف لالمقإإارات ل التإإالي لطإإوير الاا تيإإة المطتو إإة لتيمإإر يتوقإإ  لالمقإإارات

 مخرجات           

-تقدير -ضمان -اجور     

  ...ترقيه -متعه -تطور -مسؤوليه

 مدخالت           

-معارف -وقت -جهود   

 ...التزا  -همصداقي -مهارات

 رية المساواةنظ
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ين مقمإة لطإوير االليإاا لاإي لتإ    در ة ن يرو لت  الجا إات اليإامتي  نحإو لمتقإم لالتإي لحإدد مإد  انإدفالقم.

 انإ اام األلا ألنإ  ييت إر الملإؤلا لإ  ختإ  الجإو اال تمإالي المناأإب لتايإام  قإاا اليمتيإةج للال  اإلدار  في الم

. لمي أن اإلداريي   اكر لام يايرلن  ل ميإة االليإاا يال أنقإم تتف قدرو اليالية ان ر م  األدن الال  الا  يم

المطتإإو  ين لكإإون فيالإة يجإإب أن لإإتم فإي الاالإإب ييتاإدلن ينقإإا لمتيإإة لإتم  الجإإاا لاتإإد غيإر مإإدرني  انإإ  يذا نإان 

  الجا ي  أل األفمر  ثيث الجا ات ج نما موضن  اإلإكاا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                     
 

 

 

 

 

     الياا  الجا ي   ي                                                                                                            : 2إكر                                              : الياا  الجاا لاتد1إكر                

 اإلدار  لاليامتي  نر لت  انيراد                                                                                             

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 الياا  ثيث الجا ات   : 4إكر                     الياا  ثيث الجا ات يلمن                   : 3 رإك            

 لام يلمن لتيامتي  ليلياا  اكر                               لتيامتي  ليلياا اتد م  لخر                          
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 االتصال  
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ج تينىإا ل  الميدر لالا  يكون صاغيا أيمامين  يلندما يياي الملتتم ليرأر رأالة ذات .   االتصال باتجاهين

ن أ ميإة . او  لتييقإات اإلنلإانية الجيإدول إاا  إو الاإرط المرغإو  لالمطتإ كون  نإات اليإاا فيإاا  الجإا ي أي

فيلب التن  لندما يرأإر الكإرو ال يمكنإ   االلياا  الجا ي  يمك  ييمات   الر وع يل  رياضة التن  الميرلفة.

ج للكإ  رميتإ  التاليإة يجإب أن ليتمإد اللإاتة اللتييإةرميت  التالية أتكون م  فوم راس منافلة  الجإاا أن يارر  ان 

ج للكإ  رميالإ  يجإب أن لتحإدد  الطرياإة   نييية ير اع الكرو م  ق ر خيم . لر ما نان لدية أإتراليجية لامإةلت

ألأإاس فانإ  أإيجد نيلإ  يتحإرت  إدلن  إدف . ليذا لإم يلإتطيي لحإوير رميالإ  لتإ   إاا اليإ  الكإروالتي  قإا ليإود ا

اأإتجا ات  . االلياا  الجا ي  يتم  ني  الطرياة يذ ياإوم المتحإدث  درأإاا الرأإالة لتيإودالي خلارل  لتم اراول الت

فرصة يلادو التنظإيم  إاا ليت إر يتإد  اليوائإد الك يإرو  .  لتتيئم مي اأتجا ات الملتتمالملتتم يلي  ليييد لنظيم رأالت

نإات فوائإد أخإر  ليليإاا  الجإا ي ج يذ أإينليض ل  لياا  الجإا ي  لنإد ماارنتقإا  إالنوع ذلااللجإاا الواتإد.لي

للتحل  دقة اليمر نثيرا. فيي يتد  التجار  التي لمت لت  ثماني لاإرو مجمولإة  اليار للتولدالماالرااليجا ية

ج لنإانوا ييتاإرلن يلإ  الثاإة  دقإة لجإاا الواتإدتلدام االليإاا ذل اال% م  ألمائقا إيرلا  اليار  اأإ90ظقر أن 

أمإا  واأإطة االليإاا  الجإا ي  فكانإت الدقإة ألتإ   كثيإر جلثاإتقم  الدقإة  .لان دقتقم الحاياية نانت منليمة أدائقم

 نانت أنثر م  المي .

ت األلتإ  يلإ  لإتطا إاا النإوع مإ  االليإاا فإي اإلدارو يينإي انلإيا  الميتومإات مإ  ال   .االتصال باتجاه األسةفل

ي  لتايإإام  قإإاا النإإوع مإإ  . لللإإتلدم اإلدارو اليديإإد مإإ  الوأإإائر اإليمإإاتية لالملإإالدي  المإإا راللإإتطات األدنإإ 

الوأإائر قإد تلإنت مإ  . للت  الرغم م  التكالي  اليالية لتتف الوأائر فان  ال يو د أ  دليإر أن مثإر  إاا االلياا

. غيإر نيإوذو فإي الييقإات اإلنلإانيةات نياذو لالية م  الناتية الينية لكنقا لر ما نانت  اا الوأائر ذ .فقم اليامتي 

 مي ذلف فان  نات  يض المتطت ات لييادو نياذو  اا النوع م  االلياا لتمم  :

ف أنثإر ممإا يريإد أن يكون اإلدار  نيل  ذل ميرفة لفقم لما يريد يييال ج لاألنثر م  ذلف فان  يحتإاج أن ييإر -1

ج  اإلضإإافة يلإإ  أن الميإإارف اإلضإإافية ائ   منظإإار ألأإإيالن مإإ  المطتإإو  منإإ  أن يإإر  الحاإإ جدنإإ أن ييرفإإ  األ

 أتلالدا في اال ا   لت  األأىتة الاير متوقية.

ليإالية رديىإة ألنقإم ال يقتمإون لطوير الجا ات اليالية ايجا ية .يذ أن اليديد م  اإلداريي  ياومإون  وا  إات ا -2

تيان يل  أ ميت  للك  أتونقم يظقر اليكإ . لقإد ييتنإون أن لإديقم الجا إات ايجا يإة . لقد يايرلن في  يض األ  

االليإاا فاإط لنإدما يطتإب مإنقم أل ياومإوا   جليامتي  ما ييتاإدلن انإ  أفمإر لقإملك  في الحاياة  م فاط يل رلن ا

 .ذلف

  .خطة إلييالقا يل  منيايقاالتلطيط لإللياا .الن أ  خطة يدارية لتيمر ال لكون  نامتة ما لم يكون  نات  -3

 

انليا  الميتومات  الجا ي   اكر دائرو اليإاا ماإا قة لمامإا لتإدائرو الكقر ائيإة . فإدذا مإا  .االتصال باتجاه األعلى

قطيت الدلرو  ل ب االنليا  الرد  نحو األلت  فان اإلدارو أوف لياد االلياا  حا إات اليإامتي  لأإيكون لإديقا 

للإاذ قإرارات أإتيمة. للاإير ال حإوث لالل إرو يلإ  أن انلإيا  الميتومإات نحإو األلتإ  فإ  ميتومات غير نافيإة ال

تلإب رأ  اليإامتي   إي . لأظقرت يتد  الدراأات أن االلياالت  األلت  لمؤألات غال ا ما يكون غير مناأبا

  ال يإدرت غال إا نإم  إي ن يإرو ين اإلدار .يتإ  لتايإام  إ مي ذلف فان  ييت ر النوع الإا  لتيإامتي  قإدرو قتأنثر أ مية. 

ث ليتإ    اإكر ج ل إو ر مإا يتحإدتإ  فإي التنظإيم للتتإ  لإ  اليإامتي فمكانا ي التي ليي  االليإاا  إاأللت . الحو

لكإ  لإي  لتيامإر تريإة مماثتإة فإ   ل و ل  ترية اأتدلاذ اليامتي  يل  مكت   أل الا ا  يل  مكان لمتقإمج ملتت ج

يإ  يضافة يل  ين اليامإر لإي  لد جمقارات االلياليةر لدري ا لل  ممارأة أنثر في الاأتدلاذ اإلدار  الا   و أفم

ل إود مثإر  إاا الحوا ييإؤد   .لادو لكإون متيلإرو لإإلدار ج  ينما  اا التلقييت الملت  الا  يقيل ل  الياالل 

لالتاإجيي  جنإ  لتيإدفةاأللت  يجإب لإدم لرال  ضي  اإللياا  الجاا األلتإ . للألأإ ا  اللإا اة فإان االليإاا  إ
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. لقد طورت طرقا لديدو لتحلإي  االليإاا يد م  الحوا ي التي لا  في طريا االيجا ي ل  أيؤد  يل  للطي اليد

 نحو األلت  منقا :

 ا فييياليافمي أن ال ا  يكون ميتوت .دا نظريا للك  لقا ملالئقا لمتيالالتي  ي  اا ة   أياأة ال ا  الميتوك. -1

  قتيإإر . ف يمإإقم يتإإردد خوفإإا مإإ  اإلإإإارو يليإإ  انإإامتي  مإإ  الإإدخوالنيلإإية لاال تماليإإة لمنإإي اليإإيالأن الحإإوا ي ا

لإالف فإان أأإتو  ال إا  الميتإوك يمكإ  أن  .ري  يلإافون لإدم رضإا اإلدار  لإنقمنخإلج الميتومات أل لديإ  ماإكتة

 يكون أنثر نياذو لندما يلرج اإلدار  من  ليكون  ي  لامتي .

مثإإر التاإإاذات غيإر الرأإإمية فإإي الحيإيت لاألليإإا  الرياضإإية لاللإإيرات  .مجإإاميي اال تماليإةالماإارنة فإإي ال -2

 .األلت لالتي لحا   يذا مقما م  االلياا  

التي لمثر طرياة لتحيوا لتإ  الميتومإات يضإافة يلإ  ينقإا مؤإإر لتيإامتي  لتإ  أن اإلدارو   .تي رأائر اليام -3

 ا يل  األلت  يذا  م رغ وا  الف.لقتم  و قات نظر م لأنقم يمكنقم ناتق

 

 القيادة
م  خيا موضإوع الإدلافي يمكإ  ميتظإة أن اليديإد مإ  لتإف الإدلافي يمكإ  أن لكإون ضإم  أإيطرو اإلدار  مثإر 

لين الكيييإإة التإإي  جلإإبظإإرلف اليمإإر لأياأإإة اإلدارو للاإإدير الجقإإود لالتاإإدم  اليمإإر لالايور الملإإؤللية لالرلا

يران  اا اليوامر لتحريف لامتي  أوف لحدد نيائتة ناائد. ين نتمتي الاائد لاإلدار  ال لاإ يليطر  قا اإلدار  لت 

. فإإاإلداريون ياومإإون  وظإإائ  التلطإإيط لالتنظإإيم ن الايإإادو  إإي  إإيذ مإإ  اإلداروإل ج المإإرلرو يلإإ  نيإإ  المينإإ 

اإلدار  لتإ  الايإادو  كيإاذو ر مإا ل كإاا فإان قإدرو  .ا الوظإائ  الايإادو لالتو يإ لالتلثير لالمراق  ج لم  ضم   إا

أن ياإوم  جميإي مي ذلف فدن الاائد يحتاج فاط أن يؤثر  لتوت اتخري  للإي   المإرلرو  لؤثر  اا تيت  لت  اإلدارو.

. لفي الحاياة فان  ر ما ال ياود يل ال  في االلجاا اليحين مما ييني أن الاائد الاو  يمك  أن يكإون لظائ  اإلدار 

. لفإي  إاا الموضإوع أإنرني لتإ  اليوامإر التإي للإا م فإي في التلطإيط أل أ  لا إب يدار  أخإر يدار  ضيي 

 الوصوا يل  قيادو فيالة لتتنظيمات م نية لت  أأاس دلافي اليامتي .

 أساليب القيادة
ين الطرياإإة أل األأإإتو  الايإإاد  الإإا  يلتإإارا اإلدار  يإإؤثر  در إإ  ن يإإرو لتإإ  نيائتإإة ناائإإد. لاالختيإإار اليإإح

لألأتو  الاياد  مارلنا  الدلافي المناأ ة يمك  أن يؤد  يل  لحاي  نر م  األ داف الاليية لالتنظيمية . ل دلن 

األأتو  الاياد  المناأب أل التكتيف الدفيي فان أ داف التنظيم يمك  أن لتيإإ  لان اليإامتي  ر مإا ياإيرلن  يإدم 

  الماارنة لال  الحرية المطتاة ل مييقا يادو لترالك  ي  التلتط يلالممان لاليدلانية للدم الرضا. ين أأاليب الا

. لك  األأإتو  الملإتلدم ن  ميي لتف األأاليب م  لقت ألخرلميظم اإلداريي  يلتلدمو .لقا فوائد لملال  ميينة

 غال ا يمك  لت  أأاأة ليني  اإلدار  لت  ان  للتطي أل ديماراطي أل فوضو .

ل إاا اللإيطرو المرنييإة لنإتس مإ   .اإرارات لترنإي  يإد الاائإد التلإتطيي اللإتطة لاللإاذ ال مي, األسلوب التسلطي

   فان اإلدار  تر في لضي اللياأةاأتلدام المكافىات لالمدين لالتلوي   الياا  لاالنتااد. ل واأطة  اا األأتو

د نحإو صإدار األلامإر  الجإاا لاتإ. للتمإم  الايإادو التلإتطية يوير المقإام نمإا يرغإبللحديد األ داف لليلير للح

قإم الإاي  ييتاإد ان . لييت ر الاائد التلتطي قرارال  متيوقة لت  لتف التي ييرضقا اليامتي األدن  الاي  لتيقم الطالة

رات أإريية الن لمإ  محاأإ  أأإتو  الايإادو التلإتطية انإ  يلإمن  اللإاذ قإرا الل رو لالميرفة  حر الماانر. قتيتوا

منقا  يإر اليإامتي  غيإر راضإي  ج لك  ر ما يؤد  ذلف يل  ملال  أن ر جيردا الطرياة الملتلدمة ميارر  اإلدار 

 .كونوا أت يي  لجاا أ داف التنظيملميتمدي  لت  الاائد أل أن ي

أص ن أأتو  الايادو  اا إائيا خيا فترو ظقور النظري  الكيأإيكية الجديإدو.   .األسلوب الديمقراطي أو المشاركة

 اا األأتو  في الحيوا لت  ليالن اليامتي  إلنجاز أ داف التنظيم لذلف م  خإيا ماإارنتقم فإي اللإاذ  لي حر

. ين  إاا أإيييدلن ينتإا قمج ل النتيجإة  يذ مإ  المتوقإي دلإم اليإامتي  لتاإرار الإا  أإا موا فإي التوصإر اليإ الاإرار.

نإ  ادرات ان األدنإ  قإادري  لتإ  لاإديم الماترتإات ج لالمطتإو  مؤللية اللاذ الاراراألأتو  ال يييي الاائد م  مل
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الملا مة في اللاذ الارار يمك  أن لؤد  يل  لحلي  الييقات  إي  ات ألملتندا لت  خ رلقم للدري قم.  اا لالارار

 لك  في  يض األتيإان لقإا جائدلاليامتي  لال  مينويات ألت  لرضا  الوظيية ان رللاتير االلتماد لت  الا اإلدار 

 ملال  مثر انلياض اإلنتا ية لالارارات إلرضاذ الجميي لاأتنياف الوقت.

دلافي نمإإا فإإي األأإإتو ي   إإاا األأإإتو  ال ييتمإإد لتإإ  الاائإإد نميإإدر لتإإ,  األسةةلوب الفوضةةوي أو الحريةةة المطلقةةة

يترنإإون ج تيإإر لحإإدد لقإإم األ إإداف ثإإم من اليإإامتي  يحيإإيلن أنيلإإقم لتإإ  أأإإاس تا إإالقم لرغ إإالق إإر ا جاللإإا اي 

نيلقم لير يون يل  الاائد فاط لند الحا  . لم  محاأ   إاا األأإتو  انإ  يييإد مإ  اأإتايلية اليامإر  ا إلنجاز ا 

أما الايور الرئيلي فان   دلن قائد قو  فان المجمولة ر مإا ال يكإون لقإا الجإاا  ليج را لت  اليمر في مجمولت .

يإإإإإؤد   اليإإإإإامتي  يلإإإإإ  الياإإإإإر  أل أإإإإإيطرو ممإإإإإا قإإإإإد 

 . تيوا اليوض ل

طالما أن الاو  التي في اإلدار   .  المهةةةةةةارات القياديةةةةةةة

االلت إإإإار لنإإإإد اختيإإإإار الإإإإنمط  يجإإإإإب أخإإإإإا ا  نظإإإإإر 

مقإإإإإإإارو يكتلإإإإإإإ قا اإلدار   أ  الايإإاد  فانإإ  يظقإإر أن 

للتمإإإم   رفإإإي قدرلإإإ  الاياديإإإة. أإإإإوف للإإإإالدا لتإإإإ  

لللتت  الكميإة المطتو إ  لكإر مإ   إاا  .لفكريةفنية لينلانية  المقارات المطتو   التي يلتلدمقا اإلدار  ثيث   

المقإإارات الإإثيث التإإي يلإإتلدمقا اإلدار  نتمإإا للإإت  فإإي اللإإتم اإلدار  ا تإإداذ مإإ  الماإإرف فإإي اللإإط األلا يلإإ  

الا  يظقر في  أن المقارو الينية  ي األنثر أ مية في ملإتويات اإلدارو األدنإ .  تيا نما موضن في الاكراإلدارو الي

لت  المقارات الينية  لحرت اإلدار  نحو األلت  لت  اللتم اإلدار  فان أ مية مقارال  الينية لنليض ميتمدالنتما 

 .. ليتمن م  الاكر نالف ان المقارات اإلنلانية لقا در   لالي  م  األ مية في  ميي ملتويات اإلدارولألدن  من 

 للىف المرل ط  قم نما لاير يل  قدرل  لت  اأتلدام  الييقات الاليية  ي  اإلدار  لأ للقتم  اا المقارات
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 مشرف الخط االول        االدارة الوسطى               العليا    االدارة                

 

 
 
 

 

 

. أمإا المقإارات اليكريإة فتتمإم  مادرلإ  حاي  التيإالن مإي زميئإ  لملإؤلليةج يضافة يل  لالدلافي لتحريف األدن 

رو األلت  يذ المطتو  للطيط  ييد ل ي أنثر أ مية ف  ملتويات اإلدا جالتنظيم م  الناتية اللتراليجية لت  ليور

 .د ال يكون نإالف لمامإا لنإد لرقيتإ المد  لأف  ليكير لاأي. ل تلمر  اا المقارات يلقر فقم لماذا اإلدار  النا ن ق

لتمقإإارات اليكريإإة لإإإلدار  فإإاإلدار  الوأإإطي قإإد ال يمتتإإف ألاإإدرا المناأإإ ة مإإ  التيإإور لأإإية التيكيرالمطتو إإان 

 .األلت 

 

لند النظرو األلل  يل  االلجاا الا  يمك  أن يتلاا الاائد فان  يتمن أن ل  الليار الن يكون   لبياني اإلداريالشكل ا

أمإا ذل الجإإاا ينلإاني أل ينتإإا ي . لالاائإد ذل االلجإإاا اإلنلإاني يقإإتم  نإواتي الييقإإات اإلنلإانية فإإي اليمإر جيذ ياإإوم 

لامر لت  أن ل  نيان   الملإتار للإ  دلافيإ  .أمإا الاائإد ذل االلجإاا  الترنيي لت  لكامر المجمولة ل النظر يل  نر 

اإلنتا ي )نما في النظرية اإلدارية ( فان  يرني لت  المقام لاإلنتإاج لنإوع اليمإر . لكإ  االلجإاا اإلنتإا ي لتنظريإ  

أنقمإا ال  أ متيانلإي  ج  اإلدارية  لأأتو  الييقات اإلنلانية لتنظري  الكيأيكية الجديدو لي   المرلرو أن يكونإا

 م  ذلف فان اإلداريي  األفمر  م يتوا دان لت  نقايتي  متيانلتي  لماياس  لينليض اتد ما  ارلياع األخر .  دال

أللىف الاي  لقم الجاا ينلاني لينتا ي.للت  أأاس  اا الم دأ لضي ) تيف لمإول (  رنإامس لتتطإوير اإلدار  يمكإ  

 ار  في لمتة نما موضن في الاكر ال ياني .لت  اأاأ  لص  طرياة اإلد
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               1       2      3      4       5      6      7       8       9  
 االهتما  باالنتاج

 
 

     إذ تمثل النقاط :
لدم لحاي  نيائ  ينتا ية الن اإلنلان نلوا لال أ الي ج لم  الييب لحاي  ليقة ناضجة ( اإلدارة المتخلفة:1,1ظ

 لأتيمة .

لمإر الناس نلتية لماما ييمتإون نمكإائ  لملإؤللية اإلدار   إي التلطإيط لالتو يإ  لمراق إ  ( إدارة المها :1,9ظ

 أللىف األدن  من .

 ليقات صداق   يدو لت  تلا  اإلنتاج.( إدارة النادي:9,1ظ

  الجاا اإلنتاج للك  لي  يل  النقاية لييطي ال يض للي  الكر . :( منتصف الطريق5,5ظ

 اإلنتاج م  خيا لكامر المقام لالمتطت ات اإلنلانية .( إدارة الفريق:9,9ظ

ياإار ألإيقم  الناإاط التإي  إي  الجإاا األلتإ  لالإ   قإة اليلإار مإ  الاإكر ال يإاني.  ين اإلداريي  األفمإر  إم الإاي 

. ي الإدر ات اإلنلإانية لاإلنتا يإ لياترك  اا الاكر ال ياني أن در ة نياذو اإلدار  يمكإ  الحيإوا لتيقإا مإ   مإ

ف م   رنامس ) تيف ين القد .األأتو  اإلدار  ل الف فان انلياض الدر ات لت  المحوري   و مؤإر لت  ضي 

 .نلان لاإلنتاج ميا يل  أقي  مد ( التي لرني لت  اال تمام   اإل9ج  9لمول (  و التوصر يل  فتلية ) 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن                                                
 

                                                                         

 

 الرقابه                                                     
  
 

 طبيعة واهمية الرقابه
 

قياس االنجازات لماارنتقا  اللطط  لالايام الرقا    ي الوظيي  الرا ي  التي لتم  قا اليمتي  االداري ج لالتي لتمم  

 .ي الاكرنما موضن ف  التيحيحات المرلري  لند تدلث االنحرافات ل  اللطط

 

 

                    

 

                                 

                            

الشكل البياني     

 االداري   

 اين نحن؟       

       االداء( قياس)     
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نإرو  فيي م اراو     التااي  الرا ي  نما موضن في الاكر.اق ما الرقا   المتيامن  لالران  نات نولان م  الرقا    

اليريإ  للطإة الم إاراو. قب  اأتمرار لحرنات اليل ي  في اللات  لتتاند مإ  ال إاع الادم مثي فان  يثة التدريب لرا

تيجإ  النقائيإ ج ا  الملتلدم  لتوصوا ال  اال داف. لك  المقم  إو الن المتيامن  لالتي لقتم  الطرم   اق اا  ي الر

ل  الوظإائ  المإرلري  لتحايإ  ام الللارا في الم إاراو؟ ثإم لتاإوم  يىإة التإدريب  ناإاطات افمإر ا ر لحا  اليوز

النجاك لتيري  )اليمتي  االداري (. ل اا  ي الرقا    التااي  الرا يإ . ل إالف فإان التاايإ  الرا يإ  ليريإ  نإرو الاإدم 

 لتمثر  نتيجة الم اراو ال  الجدلا الموأمي لتيوز ال الللارا.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خططنا ان                  اين    

 ؟نكون         

       مقارنه او تقييم(ظ   

كيف يمكن الرجوع     

 ؟الى المسار     

       تصحيح(ظ       

 الرقابه
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,         تخطيط     

 تنظيم      

 

 تطبيق    

 ,تأثيرالخطه

 

مقارنة االداء      

 ييربالمعا   

 

  هل يتم 

 تحقيق    

 االهداف؟

 

 الهدف         

 النهائي     

 

 مقارنة  االنجازات

 بالخطط       

 

تحسين العمليه   

 االداريه    

 

هل هي    

 متطابقه؟

 

 النهايه       
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 نعم 

 ال  
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لإإ  يكإإون  نإإات ا إإدافج لال اأإإاس لايإإاس  ييت إإر التلطإإيط المتطتإإب الإإا  يلإإ   الرقا إإ ج اذ  إإدلن للطإإيط فانإإ 

   .االنجازاتج لال مييار ليداذ

االلا  و اتتمالية الت اي   ي  ا إداف االفإراد لالمؤألإ ج ل النتيجإ  يؤديان ال  الحا   ال  الرقا  .  ان  نات أ  ان

تكون الناإاطات لاإوائي  أإليال  ل  الرقا إ  لتتلنإد مإ  ان االفإراد ييمتإون  الحإاا ا إداف التنظإيمج نات تا   افان 

. خيا  إاا   لضيت في الا انجاز اال داف ل  الوقت لقتالتلخر في ثانياج الرقا   ضرلري   ل ب  لغير منلا .

 . مرغو االداذ الحاياي لال  ي  غير متوقي  قد لؤد  ال  فجوارلفا اليترا فان ظ

فمثي اذا نانت خطإط اتإد المرإإدي  الإيراليي   الرقا   لتطتب الاياس. لل يض اليمتيات فان الاياس الرقمي ممكنا.

فإان االنحإراف يمكإ  قياأإ   لإقول . لكإ  مإ  اليإيو   مانيإ  منقإا ا ثفان نييماتي ج  لارو تاوا التمم  اقامة 

ان  نات اليديد م  طرم لايإيم ال إرامس االرإإادي   لت  المنتجي .نميا نياذو لاثير  رنامج   اياسال انثر يض الائ

للاإإمر  إإاا االدلات  لتمإإم  ادلات للإإتلدم لتحديإإد مإإا اذا نانإإت اال إإداف قإإد لإإم انجاز إإا لدر إإة ذلإإف االنجإإاز.

ت الاليإإي  لالماإإا يت الجماليإإ  لدراأإإات الحالإإ  للمتيإإات الميتظإإ  المنظمإإ  االأإإت يانات ل إإدالا الماإإا ي

فإان لتإ  االدار  ان ياإوم  تحتيإر  تإي أتلإتلدمنتائس االيماتات الحاتي . للند اختيار اداو التايإيم الات 745يانل 

لااللت إار االنثإر ا ميإ   إو التلنإد مإ  ان  الميتومات اليادق  لالثا ت  المطتو  .ر منقا لتحديد ما اذا نانت أتوفرن

  داف لالنتائس المتوقي .لدر ة لحا  االاداو التاييم لقيل قياأا مناأ ا 

 

 ثيث خطوات رئيلي  :لتمم  لمتية الرقا      .عملية الرقابه
      . قياس االداذ.1      

 . ماارنة االداذ  الميايير.2     

 .حين. ا راذ التي3     

 

قيإإاس االداذ  ظإإيم انثرنيإإاذا لفالتيإإ ج فإإان لتيإإ ان يحإإدد االدار  مإإا يجإإب الايإإام  إإ  لجيإإر التن ق إإرقيةةاس االداء.  

 للإتلدم لتاإديراالداذ.التإي ايجإاد  يإض لتإدات الايإاس  قيإاسج يجإب لتيإ  التنظيمي الحالي. لك  ق إر ا إراذ  كإاا

ان يجإد فإان لتيإ  الال  جمإثي ليترا زمنيإ  محإددا المرإدي  اليراليي  لدد م  فاالدار  الا  يرغب في قياس اداذ

ع الإاي  للإدد الإيرا نإر مرإإد لإدد االيمإاتات النا حإ  التإي نيإا ا مترالاياس التي لمثر اداذ المرإدي   لتدات

لإدد نإر .  يد لحديد لتدات الاياس  ااج فان لت  االدار  ان يحدد   ...... منقم نر ط اوا التانيات التي الص   قا

ي لنط   لت  للدد الوتدات الت تحديد ني م  لتدات الاياسليمتية  اا الم   اا الوتدات المنجيا م  نر مرإد. 

   نر مرإد لقيل ليدار  ماياأا الداذ المرإدي .

 

 اجراء           

 التصحيحات  

 

 عملية الرقابه

 

 ال                                                                                                          
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 ي ماارنة الايإاس   لترقا   ج فان خطولقم اليتاتاا قيام االداريي   اياس االداذ التنظيميمقارنة االداء بالمعايير. 

لاييم االداذ يمك  مي.  و ملتو  النااط المطتو  الا  يلتلدم ننموذج لتاييم االداذ التنظي المعيار  يض الميايير. 

ان يكون لتتنظيم نكر ال ل يض االفراد اليامتي  فيإ .  االأإاسج فإان الميإايير ي المؤإإرات التإي لحإدد مإا اذا نإان 

  االداذ التنظيمي مناأ ا ال غير مناأب.

 

الرقا    إي ا إراذ  الحاياي لماارنت   ميايير االداذج فان اللطوا اليتا  ليمتية يد قياس االداذ التصحيح.   اجراء 

الإ  ملإتو  ميإايير  االداذ التنظيمإياالرلااذ  إ و نااط ادار  غايت   التصحيح اجراءالتيحين اذا نان ضرلريا. 

مإي ذلإف فإان لتإ   .التإي لييإ  اداذ التنظإيماالخطإاذ  تيإحين يرنإي لتإ  ليفإيا راذ ال فان جاالداذ.  ي ارا اخر 

 اإإكر مناأإإب لان لضإإيقا ان الميإإايير التإإي يلإإتلدمو ا قإإد لإإم دلا مإإ  ان يتانإإق إإر ا إإراذ ا  ليإإحين  االداريإإي 

  صادق  لثا ت .  ي مااييلقم ليداذ التنظيمي

 

 متطلبات الرقابه. 

 

ليإاميت  المناأإب ا  فنظام الرق.    الرقا   يجب ان للتند لت  ط يية النااط لالميتومات المطتو   ذات الييق  .1

المناأإإب ليإإامتي الناإإر للإإ  ذلإإف المناأإإب لمدرأإإي اليتإإوم  لإإ  ذلإإف لمجالإإ   ييتإإ االقتيإإاد المنيلإإي يلتتإإ   ط

   اليرالي .

قإر رافات ق ر ظقور ا  ي الحال  المثالي ج للك  لتإ  االحنتااف االنقاالرقا   يجب ان لتم في الوقت المناأب. . 2

 في الوقت الا  ال يياا م  الممك  لي قا.

قد يكون لقا ا مي  ن يراج  ينما اخر  لقإا فانحرافات في نواتي ميين   لنااط المقم .. الرقا   يجب ان لرني لت  ا3

  ا مي  قتيت . 

فيي اليديد م  الحاالت فان م  المرغو  التي يإرل  الرقا إ   يإيغ نميإ ج اذ . الرقا   يجب ان لكون موضولي . 4

ر لماايي  موضولي  لالتإي لإم االليإام لتيقإا فاند اأتلدام ميايي  .يلتجي ون افمر لتميايير الموضولي ان الناس

  يلتطيي ماا دو االنحرافات  وضوك. مل اا فان الال 

للتلدم الييغ الرياضي ج لالتحتييت الرقا   يجب ان لكون ميقوم . ف يض اأاليب الرقا  ج خيوصا لتف التي . 5

لكإإري   االدار  لمإإا اذا اأإإتطاع .ميقومإإ  لإإيدار  الإإا  يجإإب ان يلإإتلدمقايتي ج لاالتيإإائياتج  إإي غيرالتييإإ

يياإتوا فإي اييإاا  يإد.  لاليديإد مإ  الل إراذ  تتإف االأإاليب ي اإ  غير قا إ الرنظام فان االأاليب  اا  متيتالوقت ل

  مين   يانالقم الرقا ي  ال  االداريي  الاي  يجب ان يلتلدمونقا. 

لرقا   الإا  يكاإ  االنحرافإات لإ  اللطإط أإوف فاأتو  ا. الرقا   يجب ان لاير ال  اال راذات التيحيحي . 6

  ايإإإ  لظقإإإر طرياإإإة اتإإإراذ التيإإإحين. لاالأإإإتو  المناأإإإب يجإإإب ان يكاإإإيكإإإون نتي إإإ  ملإإإتي  اذا لإإإم يوضإإإن 

 االنحرافاتج لم  الملؤلا لنقاج لما يجب الايام    ازائقا. 
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كاساس للتنظيم ط لتخطيا

 مراقبةوالتأثير وال
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 الحاجات الفسيولوجية                                       1     

 حاجات االمن والضمان                           2        

 حاجات االنتماء والنشاط االجتماعي             3      

 المكانةو  التقديرات حاج        4      

 تحقيق الذات اتحاج  5

 اجاتتسلسل الح

 اختيار البديل االفضل للوصول الى االهداف   

 لى البديل المناسبتطوير الخطط المستنده ع  

 تطبيق الخطط                    

  1خطوه 

  3خطوه 

       4خطوه 

  5خطوه 

 6خطوه 

 خطوات عملية

 التخطيط   

 اهداف المؤسسه صياغة          
 

        تحديد البدائل للوصول الى االهداف   
 

 وضع الفرضيات التي يستند عليها كل بديل   
 

  2خطوه 



 

42 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

اختيار ال دير 

 االفمر

لحديد الحتوا 

 ال ديتة

التاييم م  خيا 

 التااية الرا ية

 نموذج عملية اتخاذ

 القرار

لط ي  ال دير 

 الملتار

 لحديد الماكتة

1 

مرا ية اللطط 

 لاأل داف

2 

لحديد المقام 

 يليةالرئ

4 

لليي  الموارد 

لالتو يقات لتمقام 

 اليرلية

5 

لاييم نتائس لط ي  

أتراليجية 

 التنظيم

3 

لاليم المقام 

الرئيلية ال  

 مقام فرلية

تغذية
 

 راجعة

 ةالخطوات الخمس

 الرئيسيه لعملية التنظيم

 



 

43 

 

 

     50     %40     30      20      10        0      10      20      30      40     50% 
 

           
 العوامل            

 الدفعيه            
 

                                                                                               
 

 العوامل                                                                                             
                           البيئيهه                                                                                          

                                                                                                                                                                                           
                             العالقهه بهالزمالء                                                                                       

                                                                                                                     

                          العالقه باالدنى                                                                                                                
                                                                                                                             المكانه                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                       

 

 

  

   

 

 االشراف     

      

                    

 جهودال تقدير           

    

ا

ل

م

أ

ؤ

ل

ل

ي

 ا

 الراتب

 طروف العمل

 االنجاز                        

         

        العمل طبيعة           

  

 المسؤوليه          

 الترقيه     

 االداره سياسة     

نظرية    

 هيرزبيرك

 مخرجات           

-تقدير -ضمان -اجور      

 ترقيه  -متعه -تطور   -مسؤوليه

 مدخالت           

-معارف -وقت -جهود   

 لتزا ا -مصداقيه -مهارات



 

44 

 

 
 

                                

                                                                                     
 

 

 

 

 

                             : الياا  الجا ي   ي                                                                                    2: الياا  الجاا لاتد                                             إكر 1إكر                

 اإلدار  لاليامتي  نر لت  انيراد                                                                                             

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الياا  ثيث الجا ات                                    4: الياا  ثيث الجا ات يلمن                                       إكر 3 رإك            

 ليلياا  اكر لاملتيامتي  ليلياا اتد م  لخر                                         يلمن لتيامتي                  

                        

              

                                                          
              

                                                                   هانساني
                                    كمية المهارة                           

 المطلوبة       

 
                                      

 مشرف الخط االول         االدارة الوسطى                           االدارة العليا                       
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               عملية نماذج
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 فنية                                                  
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الشكل البياني     

 االداري   

 مقارنة  االنجازات
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 متطابقه؟ 
تحسين العمليه   
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 االهداف؟ 
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  الهدف         

 النهائي    

مقارنة االداء      

 بالمعايير   

                 ,   الخطهتطبيق  

 تأثير       

 اجراء           

 التصحيحات  

 النهايه 

 عملية الرقابه


