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 إدارة االعمالقضم تقنياث 

 احملاضرة األوىل

 مبادئ االدارة

 مذرس ادلادة: د. باقر خضري احلذراوي

 

 اواًل : مفيؾم االدارة

لعل  ابخز ما يسيد االنداف عغ كثيخ مغ السخمػقات انو كائغ اجتساعي ,بسعشى انو ال غشى لو عغ     
يذتو في حياتو الستحزخة, واإلدارة وسيمو ميسو العير مع الجساعة , وعغ الجيج السذتخؾ لتدييل امػر مع

لتشطيع الجيػد الجساعية , ومغ ىشا كانت حاجو االنداف لئلدارة , و ايزا اصبحت اإلدارة ذات اىسيو بالغو 
 بالشدبة لمفخد ولمجساعة عشج سعييا لدج حاجاتيا وتحقيق غاياتيا.

ي جسيع اوجو الشذاط االنداني ويحتاجيا الفخد كسا إف اإلدارة تقػـ بجور العشرخ السعاوف الحػ يتغمغل ف    
تحتاجيا السشطسة , فالفخد يحتاجيا لتدييخ امػره وامػر اسختو , وتحتاجيا السشطسة لتدييخ امػرىا اإلنتاجية 

 والتدػيؿية مغ شخاء وانتاج وتخديغ وتسػيل .

طسة او حجسيا ,الف اإلدارة عسميو وال تتػقف حاجو السشطسة الى اإلدارة عمى شكل  ممكيو او شبيعة السش   
جػىخيو لمسشطسة سػاء اكانت تمظ السشطسة صغيخه اـ كبيخه , تجارية اـ صشاعيو او زراعيو وسػاء اكانت 
مشذأه خجمات , اـ شخكو اـ مذخوعا فخديا, ناديا اـ مجرسو اـ مدرعة اـ جسعيو خيخيو او تعاونيو , فاإلدارة 

داني , فحدغ اإلدارة وكفاءتيا مغ الخرائز السيسة التي تستاز بيا تصبق عمى جسيع اوجو الشذاط االن
السجتسعات الستقجمة صشاعيا عمى السجتسعات الشامية فيي احجػ الثخوات غيخ السمسػسة لكل مجتسع مغ 
السجتسعات حيث اصبحت اإلدارة الكفؤة تعتبخ عشرخا ىاما مغ عشاصخ االنتاج , وعشرخا مشذصا وحافدا كسا 

 ش وسايسػف وىسا مغ عمساء اإلدارة البارزيغ .يقػؿ مار 
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 وىي: العسل , رأس الساؿ , األرض , التشطيع. انيا اربعو عشاصخ  عمى عشاصخ االنتاجويسكغ الشطخ الى    

ومع اف اإلدارة ال تجخل برػره ماديو اال انيا ضخورية وميسو ألنيا تعسل عمى تفاعل العشاصخ السادية   
ىػ مصمػب انتاجو مغ سمع وخجمات باقل ما يسكغ مغ الجيج والتكاليف اؼ بكفاية  االخخػ ليشتج عشيا ما

 انتاجيو عالية .

: ىي اإلدارة القادرة عمى استغبلؿ جسيع عشاصخ االنتاج وتدخيخىا لتحقيق حاجات واإلدارة الشاجحة 
شطسة ؼيو الى مذاريع السجتسع ككل, ورفع مدتػػ معيذو االفخاد عغ شخيق تحػيل السػارد السحجودة غيخ الس

 نافعو.

ويتألف الجور الحػ تقػـ بو اإلدارة عمى مدتػػ السشطسة مغ تحجيج االىجاؼ السصمػب الػصػؿ الييا  
مدبقا وتػفيخ عشاصخ االنتاج السصمػبة ووضع السػضف في الػضيفة التي تتشاسب مع مؤىبلتو وخبخاتو 

 سب في السكاف السشاسب .وقجراتو وىحا ما يعبخ عشو باصصبلح وضع الخجل السشا

و تقػـ االدارة باتخاذ القخارات لتحقيق االىجاؼ باقل ما يسكغ مغ الساؿ والػقت والجيج, أؼ تحقيق  
مبجا الكفاية اإلنتاجية والفعالية باإلضافة الى تحفيد العامميغ والتشديق ؼيسا بيشيع إلزالة االحتكاؾ والتزارب 

ؿ , والعسل عمى وضع معاييخ محجده لؿياس االداء والتأكج مغ مجػ واالزدواجية ؼيسا يقػمػف بو مغ اعسا
تحقيق االىجاؼ واكتذاؼ االنحخافات واتخاذ ما يمـد مغ اجخاءات ترحيحيو , ومتابعة تشفيح ىحه االجخاءات 

 لمتأكج مغ مبلءمتيا لػضع الثػاب لؤلكفاء وايقاع العقػبات بالسيسميغ في اعساليع .

ة الشاجحة قػة غيخ مشطػرة اال انو يدتجؿ عمى عجـ وجػدىا بالشتائج الديئة وعمى الخغع مغ اإلدار  
 .. فمدؾء اإلدارة مغاىخ مشيالػيابيا 

االستيانة بالسشافديغ مسا يتيح ليع فخصة االستيبلء عمى اجداء مغ سػؽ السشطسة ويدتجؿ عمى ذلظ  -1
 لسشافدة.بيبػط مبيعات السشطسة بالػحجات بيشسا تختفع مبيعات السشذآت ا

اقتخاض االمػاؿ دوف التخصيط لدجادىا مسا قج يػقع السشطسة في مذكمة العدخ السالي أؼ عجـ القجرة  -2
 عمى الدجاد في مػعج االستحقاؽ.
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 التػسع دوف خبخه او دراسة كاؼيو , او عجـ االحتفاظ بدجبلت كاممو ودؾيقو. -3

 ي تشاسب قجراتيع.سػء اختيار العامميغ او عجـ وضعيع في الػضائف الت -4

التداىل في مشح االئتساف او التخاخي في تحريل الجيػف الخاصة بالسشطسة مسا يجعل امػاليا تتجسج عمى -5
 شكل ذمع مجيشو او يتحػؿ بعزيا الى ديػف ىالكو.

التخاخي في سجاد الجيػف السدتحقة عمى السشطسة او عجـ سجادىا في مػاعيج استحقاقيا مسا يزخ  -6
 الئتسانية ويجعل الجائشيغ يتذجدوف في شمب الزسانات عشج اقخاضيع ليا .بدسعتيا ا

 ثانيًا: أىسية اإلدارة

 تكسؽ أىسية االدارة بالشقاط التالية:

تزسغ اإلدارة تختيب عػامل اإلنتاج، وجسع وتشطيع السػارد،  السداعجة عمى تحقيق األىجاف الجساعية: -1
 .ودمج السرادر عمى نحػ فّعاؿ يحقق األىجاؼ

تحقق اإلدارة االستغبلؿ الفعاؿ لجسيع السػارد السادية والبذخية، فيي تزسغ التؾعيف األمثل لمسؾارد:  -2
استغبلؿ السػارد الشادرة عمى الشحػ األمثل، وذلظ مغ خبلؿ تحجيج أفزل استخجاـ متاح بيغ جسيع 

 االستخجامات األخخػ.
بالحج األدنى مغ السجخبلت وذلظ عغ شخيق  تعسل اإلدارة عمى تحقيق أفزل الشتائج تقميل التكاليف: -3

التخصيط الدميع الستغبلؿ جسيع السػارد السادية والبذخية والسالية عمى الشحػ األمثل الحؼ يزسغ تقميل 
 التكاليف.

تزسغ اإلدارة الدميسة عجـ وجػد تجاخل في الجيػد، بحيث تديخ  إقامة السشغسات عمى أسذ صحيحة: -4
 ومشدق. جسيع السياـ بذكل انديابي

تسكغ اإلدارة السشطسة مغ الشجاة في البيئات الستغيخة، فالتغيخ في البيئة الخارجية يتصمب  تحقيق التؾازن: -5
 تغييخ آليات التشديق والتختيب الجاخمي في السشطسة.
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تقػد اإلدارة الفعالة إلى إنتاج اقترادؼ أفزل يداعج عمى زيادة رفاـية  تحقيق االزدىار السجتسعي: -6
, وتجعل اإلدارة الجّيجة تشفيح السياـ الرعبة أمًخا أكثخ سيػلة، وذلظ مغ خبلؿ تجشب إىجار السػارد األفخاد
 الشادرة.

 ثالثًا:  تعخيف االدارة 

لئلدارة تعخيفات كثيخة وؼيسا يمي نساذج مغ تعخيفات وضعيا كتاب اداريػف مغ مختمف العرػر والسجاخل   
 ويشتسػف الى مجارس ادارية مختمفة .

 التعخيف اسؼ الكاتب ت

ىي السعخفة الجؾيقة لسا تخيج مغ االفخاد اف يعسمػه ثع التأكج مغ انيع  - فخيجريظ تايمػر  .1
 يقػمػف بعسميع بأحدغ شخيقة وارخريا.

االدارة ىي اف تتشبأ واف تخصط واف تشطع واف ترجر االوامخ واف تشدق  - ىشخػ فايػؿ  .2
 واف تخاقب .

 ة تشفيح السيسات عغ شخيق االخخيغ ومعيع .وضيف - كػنتد واودونيل  .3
   

تذتسل اإلدارة عمى جسيع الػاجبات والػضائف ذات العبلقة بأنذاء  - كيسبػؿ   .4
السذخوع وتسػيمو وسياساتو الخئيدية وتػفيخ كل السعجات البلزمة, ووضع 
االشار التشطيسي العاـ الحؼ سيعسل ضسشو واختيار مػضؽيو الخئيدييغ  

قا ليحا التعخيف تذسل خسدة عشاصخ ميسة ىي التسػيل ,ورسع فاإلدارة وف
 الدياسات, والتشطيع ,وتػفيخ السعجات, واختيار االفخاد .

 بانيا  ما يقػـ بو السجيخ مغ اعساؿ اثشاء تأديتو لػضيفتو. - تذدتخ بخنارد  .5
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 يج محجد وبيئة معيشة.اإلدارة: ىي عسمية تحقيق األىجاؼ السخسػمة باستغبلؿ السػارد الستاحة وفق مش

 رابعًا : االدارة عمؼ ... وفؽ 

اف االدارة عمع مغ العمـػ االجتساعية التصبيؿية ويتفق معطع كتاب العمػـ االجتساعية عمى انيا لع تبمغ مغ    
الجقة والقجرة عمى التشبؤ ما بمغتو الحاؿ في العمػـ الصبيعية , لحا يسيل بعس مغ كتاب االدارة وخرػصا 

بة الذخرية , واعتبار اف لئلدارة عمع يعشي السسا رسيغ مشيع الى اعتبارىا فشا يعتسج بذكل اساسي عمى السـػ
اف ىشا كقػاعج واسذ ونطخيات عمسيو تحكع العسل االدارؼ وتديخه ,واف تصبيقيا يؤدؼ الى نتائج محجدة يسكغ 

ا في الكميات والجامعات ومغ ثع يسكغ التشبؤ بيا الى حج ما, وىحه القػاعج والشطخيات يسكغ تعمسيا ودراستي
تصبيقيا عمى السؤسدات والسشذئات بذكل يؤدؼ الى تحقيق اىجاؼ ىحه السؤسدات عمى اساس مغ الكفاية 
والفعالية , واذا اعتبخناىا كحلظ يبقى الدؤاؿ السصخوح ىػ : ىل كل مغ درس وتعمع الشطخيات واالسذ 

 مغ الفعالية ؟االدارية يدتصيع اف يصبقيا بشفذ السدتػػ 

والجػاب ىػ: اف شبيعة العسمية االدارية السعقجة والستغيخة تحتاج الى ميارة وخبخة ومخونة في التصبيق,   
فاإلدارؼ يعتسج عمى مياراتو وابجاعو وقجرتو عمى التعامل مع العشرخ البذخؼ في تصبيق مبادغ االدارة 

 بيق وعمى مخاعاة الطخوؼ الػاقعية الستغيخة ,ونطخياتيا , كسا اف نجاحو يعتسج عمى ميارتو في التص

بة الذخرية مغ    ولحا فانو يسكغ القػؿ اف االدارة عمع وفغ معا واف الجسع بيغ السعخفة العمسية والسـػ
االمػر االساسية في تصػيخ كفاءات االدارييغ وزيادة فعاليتيع, فالشجاح االدارؼ يعتسج عمى دراسة وفيع 

 ية واالدارية مغ ناحية والفغ في تصبيقيا وتصػيخىا مغ ناحية اخخػ .االسذ والشطخيات العمس

 خامدًا: مفيػـ السجيخ 

أف مفيػـ السجيخ يغصي مدسيات عجيجة متشػعة نججىا في جسيع السشطسات فيع يعسمػف في وضائف     
،مجيخ أدارة،  متشػعة وبسدسيات كثيخة )رئيذ ،مجيخ عاـ ،قائج فخيق ،مجيخ مذخوع ، عسيج كمية، رئيذ قدع

......،الخ( والسجراء ىع أناس يقجمػف دعسا, ومداعجة لمسخؤوسيغ لغخض الحرػؿ عمى افزل نتائج أداء 
مسكشة مغ خبلؿ وجػدىع عمى رأس وحجة تشطيسية تجعميع مدؤوليغ عغ مجسػعة مغ االفخاد وأعساليع أؼ 

 السشطسة. انيع مدؤوليغ عغ فخيق العسل وتشفيح الخصط السؤدية لتحقيق اىجاؼ
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ويعخؼ السجيخ بأنو : )الفخد الحؼ يشجد العسل مغ خبللو وبػاسصة االخخيغ مغ مخؤوسيو ،اؼ ىػ الذخز 
 السدؤوؿ عغ تػجيو اعساؿ االخخيغ(.

ويعخؼ ايزا بانو : ) ذلظ الفخد الحؼ تتكػف فعالياتو االساسية مغ التخصيط واتخاذ القخار والتشطيع والؿيادة 
وذلظ ؼيسا يخز تعاممو مع السػارد البذخية والسالية والسعمػماتية في السشطسة بكفاءة والتحفيد والخقابة ،

وفاعمية وىػ مرجر القػة الجافعة في السشطسة البلزمة لتحخيظ السػارد الداكشة وتػجيييا نحػ تحقيق اىجافيا 
 بكفاءة والتكيف مع بيئتيا( .

 سادسًا: وضائف السجيخ

سية التي يقػـ بيا السجيخ ويصمق عمييا ايزا" وضائف االدارة "، ويدعى ىي مجسػعة مغ الػاجبات االسا
باستخجاـ ىحه الػضائف مجتسعة إلى تحقيق أىجاؼ السشطسة بأقرى كفاءة , وىحه تقدع الى )التخصيط  

 واتخاذ القخار، التشطيع ، الؿيادة والتحفيد ، الخقابة( وىشاؾ ترشيفات اخخػ كميا تقع ضسغ الػضائف االربعة
 السحكػرة اعبله:

 Planningالتخظيط : -1

ىػ عسل ذىشي مػضػعو التختيبات التي يفكخ فييا السجيخ حاضخه مدتفيجا مغ ماضيو كي يػاجو بيا   
ضخوؼ مدتقبمو لتحقيق اىجافو ،واف عسمية التخصيط تتع عمى اساس وجػد اىجاؼ محجدة ومخصط ليا مغ 

 قبل االدارة العميا في السشطسة.

ىػ اختيار بجيل مغ بيغ مجسػعو مغ البجائل الستاحة ويتع الخيار مغ  Decision Takingالقخار  اما اتخاذ
قبل السجيخ بعج تحميل السذكمة أو الفخصة التي يػاجييا والبحث عغ الحمػؿ البجيمة وتؿيع البجائل ثع اختيار 

 افزل البجائل في حل السذكمة وتحقيق االىجاؼ.

 Organizingالتشغيؼ  -2

ػ عسمية بشاء شخيقة أداء العسل في السشطسة ، وتحجيج العبلقات ؼيسا بيغ السدؤوليات والػاجبات السختمفة ى  
لتحقيق أىجاؼ السشطسة ، وبالتالي يتع تجدئة األعساؿ في السشطسة إلى مجسػعة مغ الػضائف التي تؤدؼ مغ 
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دة بسا يزسغ تحقيق أىجاؼ السشطسة خبلؿ مجسػعة مغ اإلدارات , واألقداـ ومغ خبلؿ درجات اشخاؼيو متعج
 بأقل تكمفة وفي وقت قريخ .

ويتزسغ التشطيع تجييد السشطسة بالسػارد السادية والبذخية والسعمػماتية والسالية وبشاء العبلقات بيغ انذصة 
وتقديسات السشطسة وبيغ الػضائف واالفخاد وخمق الػضائف وتحجيج محتػاىا وتجسيعيا عمى شكل ـيكل 

 وتحجيج العبلقات بيغ التقديسات.تشطيسي 

  Motivating and Leadingالكيادة والتحفيد  -3

ىي تػجيو واثارة االفخاد لؤلداء االفزل لمػاجبات والسياـ  وكانت ىحه الػضيفة تدسى بالساضي )التػجيو(    
ة( او )الؿيادة وفي الدبعيشات )التحفيد( والتدسيو االكثخ شيػعا في الثسانيشات والتدعيشات ىي )الؿياد

والتحفيد( وبحلظ يجسع التدسيتيغ سػية بػضيفة واحجة ، والتػجيو الدميع يتسثل بالقجرة عمى استخجاـ االسمػب 
الرحيح في الػقت السشاسب بذكل يداعج عمى تشسية وتصػيخ االفخاد ليقػمػا بعسميع بكفاءة نحػ تحقيق 

 اىجاؼ السشطسة.

  Controllingالخقابة  -4

شي التحقق مغ اف كل شيء يديخ وفقا لمخصط السػضػعة والتعميسات الرادرة والسبادغ السقخرة وىي تع   
،وتيجؼ الخقابة الى الكذف عغ اوجو ونقاط الزعف والخصأ لترحيحيا ومشع تكخار حجوثيا وىي تسارس 

سخصط باالستعانة عمى االشياء واالفخاد واالفعاؿ ، وتتع عغ شخيق الخقابة السقارنة بيغ االداء الفعمي وال
بسجسػعة مغ السعاييخ او السقاييذ السحجدة مدبقا، ويتصمب ذلظ تحجيج االبعاد وتذخيز مدبباتيا واجخاء 

 التعجيبلت عمييا .
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 قضم تقنياث إدارة األعمال

 احملاضرة الثانيت

 مبادئ االدارة

 مذرس ادلادة: د. باقر خضري احلذراوي

 أواًل:  ادوار السجيخ 

 ر التفاعمية االدوا –أ 

ىػ الخأس الخمدؼ لمسشطسة أو لمتقديع السعشي فييا وىػ بحلظ يسارس السيسات القانػنية واالحتفاء الخأس :
 باآلخخيغ واستؿباؿ الدائخيغ وتػؾيع السخاشبات. 

 اذ أنو يقػد ويعسل عمى تحفيد السخؤوسيغ باتجاه انجاز السيسات . القائج :

ر عمى العبلقات األفؿية مع السجراء األخخيغ في السشطسة ومع رؤسائو حيث يتخكد ىحا الجو  حمقة الؾصل:
 جاىجا لخمق قاعجة لمتعاوف السذتخؾ .

 األدوار السعمؾماتية  -ب

: فالسجيخ يتدمع السعمػمات ذات الرمة بالعسميات والحػادث الخارجية ويػاكب التصػرات ويتعمع السخقاب
 االفكار واالتجاىات الججيجة .

ذسل ىحا الجور ارساؿ السعمػمات السدتمسة مغ الخارج الى افخاد السشطسة أو األفخاد العامميغ ي السخسال:
 بخئاستو ) مثل نقل السعمػمات الييع بعج جػالتو ثع عقجه اجتساعا معيع ( .

أو  فيػ يتكمع باسع السشطسة أو التقديع الحؼ يخأسو فييا ويشقل السعمػمات السشاسبة الى خارج السشطسة الشاطق:
 خارج ذلظ التقديع .
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 األدوار القخارية -جـ

 : فيػ يبادر بالتغييخ بعج رصجه لمسذكمة ومبادرتو بأجخاء التغييخ البلـز لحميا.السشغؼ ورب العسل

:اذ أنو يتػجو لحل االرتباكات والسذكبلت وبخاصة غيخ الستػقع مشيا مثل السذكبلت بيغ  معالج االرتباكات 
ئغ , فيػ يقخر تػزيع السػارد الستاحة لمسشطسة أو لمتقديع الحؼ يخأسو مثل األفخاد السخؤوسيغ أو مع الدبا

 واألمػاؿ والسعجات والػقت .

فيػ يتداوـ مع الدبائغ والجيات الجاخمية والخارجية الستعاممة معو لغخض تحقيق مرالح  السفاوض :
 السشطسة أو التقديع الحؼ يجيخه فييا. 

 ثانيًا: مجاالت اإلدارة

 ىشاؾ مجاالت متعجدة لتصبيق العسمية االدارية اىسيا :  

مجاؿ تصبيق االدارة في القصاع العاـ ويصمق عمييا اسع االدارة العامة, فاإلدارة العامة تتكػف مغ جسيع  -1
 العسميات التي تدتيجؼ تشفيح الدياسة العامة .

 االعساؿ. مجاؿ تصبيق االدارة في القصاع الخاص ويصمق عمييا اسع ادارة  -2

مجاؿ تصبيق اإلدارة في السشطسات التي ال تيجؼ الى الخبح مثل الشػادؼ وادارة الجسعيات التعاونية  -3
 والخيخية والتصػعية عمى اختبلؼ انػاعيا .

وال تختمف العسمية االدارية في جػىخىا وعشاصخىا مغ مجاؿ تصبيق آلخخ ولكشيا تترف بخرائز مسيدة    
فتختمف في اليجؼ والسعيار الحؼ يقاس بسػجبو مجػ الشجاح او الفذل الحؼ يتعخض لو  تبعا لسجاؿ التصبيق

مذخوع القصاع العاـ أو الخاص أو الجسعية الخيخية فذكل الدمصة الدائج في السذخوع ىػ الحؼ يعصي 
ادارة  لئلدارة صبغتيا فاف كاف السقرػد بالدمصة, الدمصة السخكدية أؼ الحكػمة فاف االدارة عشجىا تربح

عامة وأف كاف السقرػد بالدمصة ,الدمصة السحمية البمجية مثبل كانت االدارة ادارة محمية, أو كانت مؤسدية 
أؼ ادارة مؤسدات أو كانت سمصة مذخوع قمشا ادارة السذخوع أؼ اف االختبلؼ السحتسل يكػف في شبيعة 
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الدارة السعشية وليذ في مبادغ وقػاعج الدمصة وليذ في جػىخ العسمية ومػضػعيا في اساليب وادوات عسل ا
 االدارة واسديا . 

 ثالثًا: ادارة األعسال واالدارة العامة ...نغخة مقارنة 

بالخغع مغ اف ىشاؾ عشاصخ مذتخكو كثيخة بيغ ادارة االعساؿ واالدارة العامة اال اف ىشاؾ فخوقا واضحة      
ىجاؼ التي تدعى كل مشيا الى تحؿيقيا ومغ اختبلؼ بيشيسا وتشبع ىحه الفخوؽ بذكل رئيدي مغ اختبلؼ األ

السشصمقات التي تشصمق مشيا كل مشيسا لتحقيق اىجافيا , ويسكغ ابخاز ىحه الفخوؽ بيغ االدارة العامة وادارة 
 االعساؿ بالذكل التالي :

 اختالف االىجاف االساسية -1

ع بغس الشطخ عغ الخبح أو عجمو بيشسا اليجؼ األساسي لئلدارة العامة ىػ تقجيع خجمة نافعة لمسجتس   
تدعى ادارة االعساؿ الى تحقيق بقاء السذخوع واستسخاريتو ونسػه وازدىاره عغ شخيق تقجيع خجمة نافعة 
لمسجتسع لتحرل عمى أرباح مبلئسة تحقق بيا ىجؼ البقاء واالستسخار والشسػ واالزدىار الى جانب أىجاؼ 

 ثانػية أخخػ .

 التظبيق : االختالف في مجال -2

تصبق االدارة العامة في مجاؿ الخجمة العامة أؼ الجوائخ والسؤسدات الحكػمية بيشسا تصبق ادارة االعساؿ     
 في مجاؿ القصاع الخاص مغ مذاريع فخدية وشخكات .

 االختالف مؽ حيث اطار العسل : – 3

الحكػمية تدتسج سمصاتيا مغ  تعسل االدارة ضسغ اشار الدياسة العامة لمجولة ولحا فاف السؤسدات –أ 
التذخيعات والقػانيغ واالنطسة بيشسا تعسل ادارة االعساؿ ضسغ حجود الدياسة الخاصة بالسشذأة والتي يخسسيا 

 مجمذ ادارتيا لتحقيق مرمحة السشذأة ضسغ نصاؽ السرمحة العامة وفي حجود القانػف العاـ . 

مة في جػ احتكارؼ بيشسا تدػد مذاريع القصاع الخاص روح تعسل السذاريع العامة وبالتالي االدارة العا -ب
 السشافدة في معطع الحاالت أؼ اف ادارة االعساؿ تعسل في مشاخ تشافدي.
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يعسل السػضف في الجوائخ الحكػمية برفتو الخسسية وليذ باسسو وليحا ال ييع الجسيػر كثيخا اف يعخؼ  –جػ
ساؿ في القصاع الخاص معتسجا في حاالت كثيخة عمى سسعتو اسع السػضف الحؼ يعاممو بيشسا يعسل رجل االع

 الذخرية وأسسو وسسعتو االئتسانية وثقة جسيػر الستعامميغ معو بو شخريا .

 حجؼ التشغيؼ : -4

في كثيخ مغ االحياف يكػف حجع التشطيع في مجاؿ االدارة العامة اكبخ كثيخا مغ حجع التشطيع عمى      
رة االعساؿ ( ولكغ ىحا ال يسشع مغ وجػد شخكات قصاع خاص تفػؽ في حجسيا مدتػػ القصاع الخاص ) ادا

وفي تعقيج تشطيسيا وحجع ميدانيتيا الكثيخ مغ الجوائخ والػزارات الحكػمية أو حتى بعس الحكػمات في بعس 
 بمجاف العالع الشامي .

 شكل التشغيؼ : -5

كػمية ) دائخة, وزارة ,مؤسدو , شخكة قصاع عاـ ... يأخح التشطيع في مجاالت االدارة العامة شكل دائخة ح    
الخ ( بيشسا يأخح التشطيع في مجاؿ ادارة االعساؿ اما شكل السذخوع الفخدؼ أو شكل احج انػاع شخكات 
االشخاص او شكل احج انػاع شخكات االمػاؿ , وغالبا ما يأخح التشطيع شكل الذخكة السداىسة السحجودة 

 ا .خاصة اذا كاف حجسو كبيخ 

 االرتباط والسخاقبة  -6

تختبط االدارة العامة بدياسة الجولة وتذخيعاتيا فتحجد بحلظ اىجافيا بسا تشز عميو وتقتزيو ىحه     
الدياسات والتذخيعات , اما مذاريع القصاع الخاص وبالتالي ادارة االعساؿ فتتػقف اىجافيا في كثيخ مغ 

فاف رجاؿ االدارة العامة مغ ذوؼ السخاكد الحداسة تتع  االحياف عمى اعتبارات اقترادية محزو وكحلظ
مخاقبتيع مغ قبل سمصات سياسية محجدة مثل مداءلة الػزراء ومحاسبتيع مغ قبل السجالذ الشيابية وقج يرل 
الحج الى سحب السجمذ الشيابي ثقتو بالػزارة كميا فتدقط نتيجة لحلظ بيشسا تتع مخاؾبة رجاؿ ادارة االعساؿ مغ 

ة العامة لمسداىسيغ الحيغ يصمبػف عدليع مغ مجمذ االدارة او ال يعيجوف انتخابيع عشج انتياء مجتيع اف الييئ
 شعخوا بتقريخىع .
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 مقاييذ الشجاح : -7

في حالة االدارة العامة يقاس نجاح السذخوع بقجرتو عمى تقجيع الخجمة التي أنذئ مغ اجل تقجيسيا , بيشسا   
ة ادارة االعساؿ بسقجار حجع االرباح التي حققيا أو حجع السبيعات أو حجع يقاس نجاح السذخوع في حال

 الدػؽ الحؼ استصاع الحرػؿ عميو .

والججيخ بالحكخ اف ىحه الفخوؽ بيغ االدارة العامة وادارة االعساؿ آخحة في االضسحبلؿ نطخا ألف  
لمسػارد وفي الكفاية االنتاجية في الخجمات االدارة العامة في العرخ الحالي تبجؼ اىتساما في الكفاية االدارية 

السقجمة في نفذ الػقت الحؼ اخحت ؼيو مشذآت أو االعساؿ في تعجيل اىجافيا مغ تحقيق الحج االقرى لمخبح 
الى تحقيق ربح مخضي الى جانب مدؤولية السشذأة تجاه العامميغ والسجتسع الحؼ تعير ؼيو ) تحسل 

 السدؤولية االجتساعية ( .

 :  االدارة ... وعالقتيا بالعمؾم االخخى رابعاً 

اف االدارة عمع متعجد السرادر أؼ انو يعتسج عمى مرادر عمسية متعجدة مغ العمـػ االندانية واالجتساعية 
 والدمػكية والصبيعية والخياضية .

 وؼيسا يمي بياف تفريبلت ذلظ :

 عمؼ االجتساع  –أ 

يا ووضائفيا والعبلقات التي تشذأ بيشيا باإلضافة الى ييتع عمع االجتساع بجراسة الجساعات وتكػيش 
دراسة عشاصخ اليـخ الدكاني الحؼ يتكػف مشو السجتسع, وىشاؾ عبلقة وشيجة بيغ عمع االجتساع واالدارة مغ 
حيث اف السشذأة  ال تعير في فخاغ وانيا تتفاعل مع السجتسع باعتباره عشرخا ميسا مغ عشاصخ بيئتيا 

يو وتتأثخ بو وتتبادؿ معو السشافع وتدتسج مشو وسائل البقاء واالستسخار كسا اف رجاؿ االعساؿ الخارجية فتؤثخ ؼ
واالدارييغ يزعػف مغ ضسغ اىجافيع تقجيع خجمة نافعة لمسجتسع وتحخ السشذآت عمى العسل عمى رفع 

ا يعتبخ الكثيخوف مدتػػ السعيذة لمعامميغ فييا ولمستعامميغ معيا ضسغ شعػرىا بالسدؤولية االجتساعية كس
مغ الكتاب السشذأة مجتسعا مرغخا ؼيصبقػف عمييا الكثيخ مغ مبادغ عمع االجتساع واساسياتو السيسا في 
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مجاؿ نطاـ الؿيع الدائج في السجتسع الحؼ تعسل ؼيو السشذأة حيث تتأثخ كثيخا بيحا الشطاـ وفي مجاؿ 
الييا ومجػ تأثخ سمػكو كإدارؼ بانتسائو لمجساعات جساعات االنتساء السختمفة التي يجج الفخد نفدو مشتسيا 

التي يشتسي الييا كفخد وقج أعجت في ىحا السجاؿ دراسات كثيخة يسكغ ترشيفيا تحت ما اصبح يعخؼ باسع 
 دراسات الجساعات الرغيخة وىػ مجخل ميع مغ مجاخل دراسة االدارة يعتبخ السشذأة نطاما قائسا بحاتو .

 عمؼ الشفذ  –ب 

مع الشفذ في حقائق الدمػؾ االنداني فيػ يجرس سمػؾ الفخد والعػامل التي تؤثخ عميو فتحجد يبحث ع 
سمػكو وترخفاتو . وادارة االفخاد وضيفة ميسة مغ وضائف السشذأة حيث ال غشى ألؼ مشذأة عغ العشرخ 

والحفد واساليب  البذخؼ لتحقيق أىجافيا وعميو فبلبج لئلدارؼ مغ اف يكػف ممسا بػسائل التذجيع والتخغيب
ذلظ , والتعامل مع االفخاد والجساعات حتى يتسكغ مغ الحرػؿ عمى تعاوف السخؤوسيغ في اداء اعساليع 
ومغ ىشا كانت لعمع الشفذ اىسية خاصة إلدارة االعساؿ فقج اضيخت دراسات عمع الشفذ االوجو السختمفة 

فة التي يسكغ اتباعيا لحفده وخمق روح معشػية لدمػؾ الفخد وغدائخه وميػلو وشباعو وحاجاتو والصخؽ السختم
عالية لجيو وضيخت العبلقة الػثيقة بيغ ادارة االعساؿ وعمع الشفذ بشذػء عمع يعخؼ باسع عمع الشفذ 
الرشاعي ويخكد عمى كيؽية التعامل مع العامميغ في السذخوع كسا نذأ عمع الشفذ التجارؼ ويجرس كيؽية 

ميغ معو, وىكحا فأف ادارة االعساؿ تدتفيج مغ عمع الشفذ لتحقيق االغخاض التعامل بيغ السذخوع والستعام
التالية : رفع الكفاية االنتاجية في السذخوع, وزيادة التشديق بيغ الفخد والػضيفة التي يذغميا عغ شخيق وضع 

مع جػ  الخجل السشاسب في السكاف الحؼ يشاسب مؤىبلتو وقجراتو ثع مداعجة السػضف الججيج عمى التأقمع
 العسل وزيادة استقخار السػضفيغ والعامميغ أؼ ما يعخؼ بتخؽيس معجؿ دوراف االيجؼ العاممة .

 العمؾم الظبيعية والخياضية  –ج 

السقرػد بالعمػـ الصبيعية والخياضية عمع الفيدياء والكيسياء واالحياء وعمع الفمظ واالحراء والخياضيات    
عساؿ والعمػـ الصبيعية نذػء عمع يدسى بحػث العسميات وىػ عمع رياضي ومغ مطاىخ العبلقة بيغ ادارة اال

فيديائي نذأ أباف الحخب العالسية الثانية عمى أيجؼ عمساء الجير االمخيكي واستفادت ادارة االعساؿ كثيخا مغ 
الشساذج تصبيقاتو كسا اف السدؤوليغ في السذاريع يدتعسمػف عمع االحراء ونطخيات االحتساالت والسعادالت و 
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الخياضية لمتػصل الى القخارات الكثيخة التي عمييع اتخاذىا في ضل ضخوؼ تتدع بعجـ التأكج  بدبب نقز 
 السعمػمات البلزمة ليع.

 عمؼ القانؾن  –د 

عمع القانػف مجسػعة مغ القػاعج واالسذ التي تشطع عبلقات االفخاد وعبلقات الجساعات مغ أجل تحقيق    
بقاء السجتسع ونسػه واستسخاره فيػ )) قػاعج لمدمػؾ السجني كسا ترفو الدمصة العميا  تشاسق اجتساعي لزساف

في الجولة فتبيغ الدمػؾ الرحيح وتحـخ الدمػؾ غيخ الرحيح (( وتتسثل العبلقة بيغ ادارة االعساؿ وعمع 
خبلؿ ما يعخؼ القانػف في التذخيعات السختمفة التي تشطع السعامبلت التجارية داخل البمج وخارجيا مغ 

 بالقانػف التجارؼ وقػانيغ حساية السدتيمظ وقانػف العسل والعساؿ والزساف االجتساعي ... الخ .

 عمؼ االخالق    –ىـ 

يعشي عمع االخبلؽ بسجػ صحة أو خصأ سمػؾ معيغ فيجرس آداب الدمػؾ والجوافع االندانية لمتسييد بيغ   
شار الخمقي الحؼ يجب اف يتحمى بو رجاؿ االعساؿ والعاممػف الخيخ والذخ . فعمع االخبلؽ يقػـ بػضع اال

والستعاممػف مع السذخوع عشج تعامميع مع بعزيع البعس ,واف االىتساـ بالشػاحي االخبلؾية في التعامل سػاء 
داخل السشذأة اـ بيغ السشذأة وجساىيخىا وكحلظ الشػاحي االخبلؾية في االنتاج وتقجيع الخجمات والتخويج أمخ 

 خح في الديادة مشح أواخخ الثسانيشيات مغ ىحا القخف .آ

  عمؼ االقتراد  –و 

اف مغ أوائل مغ كتب عغ االقتراد واالدارة ىػ آدـ سسيث في كتابو ثخوة االمع   فعمع االقتراد ييتع    
بجراسة الشذاط االنداني في السجتسع مغ وجية نطخ الحرػؿ عمى الدمع والخجمات الزخورية إلشباع 

حاجات السختمفة عغ شخيق تػزيع مػارد الصبيعية الشادرة بأفزل شخيقة مسكشة وىحا لو عبلقة بقزية االنتاج ال
وقزية تػزيع ىحا االنتاج ومغ ىشا تأتي عبلقة ادارة االعساؿ بيحا العمع فإدارة االعساؿ يشطخ الييا عمى انيا 

ارة يجب اف يكػف ذا عقمية اقترادية حتى تعبيخ وتصبيق عسمي لمشطخيات االقترادية ولحا فأف رجل االد
يسكشو عشج ؾيامو بتػجيو جيػد مغ سيعسمػف معو اف يأخح في اعتباره الجوافع االقترادية التي تحخؾ جيػدىع 
مغ اجػر وحػافد ومدايا ماديو وال يعشي ىحا اف يكػف االدارؼ عالسا اقتراديا بل اف يكػف ممسا الساما كاؼيا 
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الولػيات التي تعشيو في ترخيف شؤوف السشطسة التي يجيخىا تمظ السبادغ التي تؤلف بالسبادغ واالصػؿ وا
 في مجسػعيا ما يعخؼ بالتحميل االقترادؼ الجدئي او اقتراديات السشذأة.
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 قضم تقنياث إدارة األعمال

 لثتاحملاضرة الثا

 مبادئ االدارة

 مذرس ادلادة: د. باقر خضري احلذراوي

 : تأثيخ البيئة في اإلدارة أواًل 

بة السجيخ الشاجح وكفاءتو انسا تعتسجاف عمى قجرتو في التفاعل مع البيئة والتكيف معيا دوف اف     اف مـػ
يؤثخ ذلظ عمى مدؤولياتو وميامو االساسية في السذخوع ) مثل التخصيط والتشطيع والخقابة .... ( واإلدارة 

التػازنية التي تأخح في الحدباف نػع واتجاىات وشبيعة الستغيخات والعػامل  الفاعمة ىي تمظ االدارة التكيؽية /
مع البيئة الخارجية  –تعامل السجيخ  –التي تحيط بالسذخوع , والتي تؤثخ بو ويؤثخ فييا, وقج يذكل التعامل 

تسكشو مغ  جدأ ميسا ومتجاخبل مغ وضيفتو كسجيخ, وفي ىحه الحالة عمى السجيخ اف يخسع لشفدو استخاتيجية
احكاـ التعامل مع مفاتيح البيئة الجاخمية , وانسا ميارة السجيخ تكسغ في قجرتو عمى التعامل والتفاعل والتكيف 
مع قزايا مثل نقابات العساؿ , والحكػمة وقػانيشيا وتذخيعاتيا وأوامخىا وتػجيياتيا التي قج تبجأ وال تشتيي , 

ية السدتيمظ, وىيئات حساية البيئة , ومع األقميات وشمباتيع كسا عمى السجيخ أف يتفاعل مع جسعيات حسا
 الستدايجة, ومع االتحادات الشػعية, كاتحاد السخأة والصمبة , والسيشجسيغ واألشباء الخ.

وثع ىشاؾ السشافدػف واستخاتيجياتيع وعمى السجيخ أف يعخؼ كيف يتعامل مع ىحه السدائل والقزايا بخوية,    
 اف الزغػط الستدايجة لديادة أجػر العامميغ , والتي تتقجـ بيا نقابات العساؿ تؤثخ عمى وصبخ , وأناة ومثبل

االدارة , كسا تؤثخ عمى االدارة الزغػط الجاعية إلعصاء فخص عسل متدايجة لؤلقميات , في جػ مغ البصالة 
ئ الى البيئة وتمػثيا وىؤالء والكداد وىشاؾ أنرار البيئة الحيغ يفدخوف كل خصػة انتاجية/ تقشية عمى أنيا تدي

 تتزاعف نذاشاتيع وتشسػ تأثيخاتيع .

وىكحا, فاف االدارات تحتاج الى اف تكػف صػرة عغ ىحه العػامل والستغيخات البيئية , ألف الػعي أو  
األدراؾ في ىحا السجاؿ يعج شخشا أساسيا مغ شخوط نجاح التصبيق االدارؼ ليذ ىحا حدب ,  بل اف البيئة 
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ية تذسل ) الثقافة والعادات والتقاليج القائسة في بمج ما , واف مغ واجب السجيخيغ أف يكػنػا ممسيغ بيحه الخارج
 االمػر الساما تاما (, فمكل مجتسع اشاره الثقافي أو الحزارؼ .

 ويذسل ىحا االشار الثقافي أو الحزارؼ الؿيع والسعتقجات واالىجاؼ والتقاليج الدائجة في مجتسع معيغ    
وأوضاع ىحا السجتسع واالتجاىات الدائجة ؼيو والبشياف االقترادؼ واالجتساعي وأنطسة وبخامج التعميع 
والتجريب ودرجة الترشيع واألفكار والسفاـيع العقائجية ودرجة االستقخار الدياسي وغيخ ذلظ مغ الطخوؼ 

 رؼ في ىحا السجتسع . والعػامل التي تدػد في السجتسع والتي تؤثخ بالزخورة عمى الدمػؾ االدا

واف ديشاميكية اإلدارة تتصمب كذخط اساسي الػعي بيحه األشخ, والتفاعل معيا ومحاولة التكيف معيا  
وصػال الى االىجاؼ السشذػدة كسا اف االدارة كفغ , تتصمب أف يكػف لمسجيخ ميارة خاصة في التكيف 

صاب الستغيخات, والتكيغ بيا في محاولة لتصػيعيا والتفاعل, وأف يكػف لو ذىشا متقجا وقابمية فحة عمى استق
 لرالح السذخوع وأىجافو .

 ثانيًا : ؾيع االدارة وأخبلؾياتيا 

تتعخض السذخوعات احيانا الى ضغػشات ىائمة مغ أجل بمػغ أىجافيا السخسػمة , وأحيانا تتحقق  
فاف ىحه السذخوعات  بعس ىحه األىجاؼ عمى حداب السجتسع أو مرالح أعزائو وعشجما يحرل ذلظ ,

التي تشتيج مثل ىحا األسمػب )) األناني (( تتيع بتجاوز )) أخبلؽ السيشة (( أو أخبلؾيات العسل, وأخبلؾيات 
العسل قج تسثل الخبلصة الكمية لخبخات وتعاليع ونذأة السجيخ نفدو ,أو أعزاء مجمذ ادارة السذخوع, 

 قشاعة السجيخ , أو قج يحرل بسعخفتو ومػافقتو الكاممة .واالنحخاؼ في أخبلؾيات العسل قج يحرل رغسا عغ 

والسسارسات غيخ األخبلؾية قج تتزسغ أشياء مثل تقاضي الخشاوؼ , وخجاع الدبائغ , واالعبلنات  
غيخ األمشية , أو الفداد اإلدارؼ العاـ ,أو األضخار بالبيئة ) ترخيف السخمفات الرشاعية في السجارؼ 

واألنيار ( , أو ىجر الثخوات الػششية مثل انتاج سمع سيئة الرشع أو رديئة الشػعية أو السائية أو البحيخات 
 خصيخة عمى حياة الفخد والسجتسع .

وفي الدشػات الساضية بخزت حخكات ومشطسات ناشصة ركدت جل اىتساميا عمى رصج التجاوزات   
ىحه التجاوزات تمحق الزخر السادؼ واالنحخافات البلأخبلؾية لمسذخوعات السختمفة ,  باعتبار اف مثل 
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والسعشػؼ بالفخد والسجتسع , وحتى بدسعة البمج السعشي نفدو , واف دوال مثل الريغ وتايػاف وتايمشج , تتعخض 
حكػماتيا لزغط دولي شجيج , ألف صشاعات ىحه الجوؿ في الغالب تمجأ الى )) سخقة (( حقػؽ صشاعات 

ج العبلمات التجارية لذخكات رائجة , وتدويخ ىحه العبلمات , ووضعيا قائسة في بمجاف أخخػ , مغ خبلؿ تقمي
عمى سمع رديئة الشػعية وىكحا, فاف ىحه السسارسات غيخ األخبلؾية لبعس الذخكات في ىحه البمجاف قج أثيخت 
عمى السدتػػ الجولي , في السؤتسخات والمقاءات الجولية , وىي تؤشخ حالة امتعاض وغزب مغ الغر 

 ؼ , واالنحخاؼ عغ تقاليج وأخبلؾيات االدارة كشذاط انداني خبلؽ . التجار 

ويبجو مغ خبلؿ الجراسات واألبحاث التي جخت في ىحا السجاؿ أف السسارسات غيخ االخبلؾية تذيع ألف    
األخبلؾيات واالقتراديات والسبادغ االدارية ليدت شيئا واحجا , وأف ضغط الخؤساء في السذخوع يعج عامبل 

يديا مؤثخا في السجيخ التشفيحؼ كي يتخح قخارات غيخ اخبلؾية ... وأف خصػات تحديغ الدمػؾ األخبلقي رئ
 يجب أف تأتي مغ االدارة العميا . 

اال اف الزخورة تقتزي التشػيو الى حؿيقة اف االدارة الحجيثة اليػـ صارت تعي مخاشخة الفداد  
شػعي ادارات وىيئات متخررة , متزسشة في الييكل اإلدارؼ , وقج تذكمت في بعس السذخوعات بذكل 

التشطيسي, لسخاؾبة األخبلؾيات السيشية , والتجاوزات االدارية , باعتبار اف انحخافات كيحه كفيمة بحخماف 
السذخوع مغ بمػغ اىجافو الخشيجة, فالسبادغ االدارية اليـػ تتزسغ األساليب األخبلؾية , الخشيجة في ادارة 

ي ادارة السبيعات , وادارة التدػيق, والسذخوعات التي تغر السدتيمظ تتعخض لسحاسبة القانػف , األفخاد , وف
 وقج تتعخض لئلفبلس خرػصا اذا ما أدركشا اف السدتيمظ في مجتسعات اقتراديات الدػؽ ىػ سيج الدػؽ.

ي وضع سميع وبيئة اذف فسغ مرمحة السذخوعات أف تصبق مبادغ االدارة األخبلؾية والدمػكية لمبقاء ف   
 مذجعة عمى األبجاع .

 ثالثًا: مدؤوليات اإلدارة االجتساعية

اف السدؤولية االجتساعية ىي فكخة أخبلؾية بالشدبة لخجل األعساؿ الفخد, لكغ مرصمح السدؤولية  
 االجتساعية يذيخ عادة الى الجور الحؼ يتعيغ عمى السذخوع أف يؤديو في حل أمخاض الجساعة االجتساعية 
فعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ , الى أؼ مجػ يجب عمى السذخوع أف يكػف مشغسدا في حل السذكبلت 
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االجتساعية مثل البصالة بيغ االقميات, والطخوؼ السعيذية الديئة في أحيائيع الدكشية, أو الى أؼ مجػ 
فييية لمعامميغ مصمػب مغ السذخوع أف يكػف مشغسدا في ايجاد فخص عسل أو تعميع أو خجمات صحية وتخ 

مغ ذوؼ الجخػؿ السحجودة ججا, أوىل مصمػب مغ السجيخ أف يشفق جدأ مغ وقتو لتأميغ القزاء عمى األمية 
 بيغ العامميغ وعػائميع , أـ أف ميستو تكسغ في تعطيع األرباح وزيادة األجػر مغ خبلؿ وضائف اإلدارة . 

جيجة أشبلقا , فالخمػز واألعخاؼ في أخبلؾية اف فكخة أف تكػف األعساؿ مدؤولة اجتساعيا ليدت بالج 
السيشة مػجػدة حتى في األزمشة الغابخة , اال اف ىحه الفكخة اليػـ قج اتدعت لجرجة أنيا اصبحت جدءا مغ 
مبادغ االدارة, واف خبخاء االدارة اليػـ صاروا يتحجثػف عبلنية , بل ىع يجعػف ويشاضمػف مغ أجل أف تربح 

ساعيا , باإلضافة الى مدؤولياتيا األخخػ ,ولقج كتب أوليفخ شيمجوف ) ميسا كانت االدارة اإلدارة مدؤولية اجت
العمسية, وميسا كاف االعتساد كبيخا في تصػيخ قػاعجىا عمى استخجاـ الصخيقة العمسية, فاف مدؤوليتيا األساسية 

 ىي مدؤولية اجتساعية وشعبية(.

بأف لمبيئة االجتساعية تأثيخ جػىخؼ عمى أىجاؼ وسياسات  وىشاؾ مغ خبخاء االدارة مغ يخػ عغ قشاعة   
وقخارات السذخوع, لجرجة اف أصبحت السدؤولية االجتساعية واحجة مغ أىع التحجيات التي تػاجو السذخوع 
الحجيث, لقج أصبح السجتسع يفخض عمى السذخوعات االلتداـ بسدؤوليات عجيجة نحػ السجتسع برفة عامة , 

شاسق أىجاؼ السذخوع مع أىجاؼ السجتسع , واسياـ السذخوع في اشباع حاجات ورغبات مثاؿ ذلظ ضخورة ت
أفخاد السجتسع مغ الدمع والخجمات, واالسياـ في تصػيخ السجتسع ثقاؼيا واجتساعيا واقتراديا , والحج مغ 

تصػيخ البصالة بتػفيخ فخص عسل لمسػاششيغ المتراص فائس القػػ العاممة , ورفع مدتػػ السعيذة , و 
ثقافة وخبخات العامميغ مغ خبلؿ بخامج تجريبيو خاصة الخ , وبالتأكيج فاف ىشاؾ ججاال مؤيجا لجعع السدؤولية 
االجتساعية لئلدارة , باعتبار اف ؾياـ السذخوعات السختمفة بسعاونة السجتسع ككل واالسياـ في رفاىيتو 

 السذخوعات .وتصػيخه, سػؼ يؤدؼ في األجل الصػيل الى خجمة أىجاؼ ىحه 

ويقػؿ مؤيجو انغساس االدارة في خجمة السجتسع  اف السدؤولية االجتساعية في نياية السصاؼ ىي اىتساـ   
ذاتي مغ جانب مشطسات األعساؿ , واف تقميز معجؿ البصالة سيؤدؼ حتسا الى التقميل مغ الجخائع واف 

شيجا, وىحا السجتسع يخجـ تصمعات مشطسات ثقاؼيا سيكػف مجتسعا ر  –اقتراديا  –السجتسع السخفو اجتساعيا
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األعساؿ ويػفخ ليا كػادر واعية ورشيجة في سمػكيا اف كل االيجابيات سػؼ تشعكذ عمى مكانة السذخوع 
 السادية واالجتساعية .

وأف تكػف مدؤوال اجتساعيا فاف ذلظ يعدز الرػرة الجساىيخية لمسذخوع والسقػلة ىشا ىي أف أرباح  
عمى الرػرة العامة لمذخكة بذكل جدافي, كسا اف الرػرة العامة لمذخكة اليـػ تتعدز حيغ السذخوع تعتسج 

تقػـ بتعديد أىجافيا االجتساعية, مشطسات األعساؿ لجييا السػارد الؿيسة التي يسكغ استخجاميا لحل السذكبلت 
العساؿ يستمظ مجسػعة االجتساعية , وانيا يجب أف تدتخجميا ليحا الغخض, فعمى سبيل السثاؿ فاف قصاع ا

   .حل السذكبلت االجتساعية بفاعميةمغ السػاىب والسيارات االدارية, والسػارد الخأسسالية التي يسكغ أف تكخس ل

 رابعًا: تحجيات االدارة السعاصخة  

 تػاجو االدارة السعاصخة لمسشطسة تحجيات متعجدة مشيا ما يمي : 

 العػلسة  -1

تػاجو السجيخيغ اليـػ ىػ تصػر حجع السشذآت الستعجدة الجشديات ,ومغ  اف مغ اىع التحجيات التي   
الرعػبة بسكاف ألية مشذأة أف تتجاىل السشافدة الجولية في ىحا السجاؿ خرػصا مع االتجاه الستدايج نحػ 
الخرخرة وتحخيخ األسػاؽ, وقج تشامى حجع السشذآت الجولية وتػسعت أنذصتيا جغخاؼيا داخل البمج الػاحج 

 ودوليا مسا تخؾ أثخه عمى درجة السشافدة التي تػاجييا السشذأة محميا واقميسيا ودوليا .

  الشػعية واالنتاجية  -2

تذكل ضخورة رفع مدتػػ اإلنتاجية وتحديغ الشػعية تحجيا لمسجيخيغ, واإلنتاجية األعمى ىي أساس  
ل داخل السشذأة وخارجيا , والبج لمسجيخيغ التشسية االقترادية واالجتساعية وتؤثخ في مدتػػ االنتاجية عػام

مغ اتخاذ القخارات السشاسبة بذأنيا والتي تتسثل بترسيع العسل وتقجيع الحػافد السشاسبة وتصػيخ التكشػلػجيا 
 السدتخجمة وتقجيع السشتجات السصمػبة في الدػؽ مغ حيث الكع والشػع .
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 أخبلؾيات العسل والسدؤولية االجتساعية  -3 

تدايجت أىسية ادارة السشذأة في السجتسع وتدايجت تػقعات السجتسع مغ مشذآت األعساؿ, ويخكد لقج  
الخأؼ العاـ اليػـ عمى مدتػػ أخبلؾيات العسل لمسشذأة في تعامميا مع العامميغ والسدتيمكيغ وزيادة السدؤولية 

, ومداىسة السشذأة في تصػيخ  االجتساعية ليا مغ حيث تػفيخ السشتجات والخجمات بتكمفة اقترادية مشاسبة
 وتشسية السجتسعات التي تعسل بيا . 

 التشػع في قػة العسل  -4

ومغ التحجيات السعاصخة ايزا اف ىشاؾ ازدياد في تشػع القػة العاممة فقج ازدادت الحاجة لتخرز  
سػاء اقميسيا ودوليا كسا السػارد البذخية بتعقيج العسميات االنتاجية وتخابصيا, وازدادت ندبة العسالة الػافجة 

ازدادت ندبة التحاؽ الشداء بالعسل وازداد العسخ الستػقع لمفخد العامل, و اف مغ شأف ىحه العػامل اف تسثل 
 تحجيا لئلدارة لمتعامل مع الفئات السختمفة مغ حيث امكانياتيا وشسػحاتيا وشخؽ تحفيدىا وادائيا .

 التغييخ  -5

عة في عشاصخ البيئة السختمفة سػاء االقترادية أو االجتساعية أو يػاجو السجيخوف تغيخات متدار  
التكشػلػجية أو الدكانية أو الثقاؼية أو غيخىا مغ العشاصخ, وبيشسا كاف التغييخ باألمذ حالة استثشائية عمى 

لتكيف مع ادارة السشذأة اف تػاجييا احيانا , فاف التغييخ اليـػ ىػ حالة شبيعية وعمى السجيخيغ تعمع كيؽية ا
 ىحه التغيخات الستدارعة واالستجابة ليا.

 زيادة صبلحيات العامميغ  -6

عمى السشذأة أف تداعج العامميغ فييا عمى تصػيخ قجراتيع ومذاركتيع في أتخاذ القخارات في السشذأة ,  
لسختمفة , وىشاؾ وىحا يتصمب مغ االدارة اعصاء السعمػمات وتػسيع صبلحية الخقابة لمعامميغ لمؿياـ باألعساؿ ا

عجة وسائل تمجأ الييا السشذأة لديادة مجػ الربلحيات مغ حيث زيادة السذاركة في اتخاذ القخار وتكػيغ فخؽ 
العسل السختمفة لبلستفادة القرػػ مغ امكانات السػارد البذخية السختمفة لحل السذاكل السختمفة التي يسكغ اف 

 والتغييخ وعجـ التأكج . تػاجو السشذأة في بيئة تتدع بالجيشاميكية
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 خامدًا: مجاالت اإلدارة

 ىشاؾ مجاالت متعجدة لتصبيق العسمية االدارية اىسيا :  

مجاؿ تصبيق االدارة في القصاع العاـ ويصمق عمييا اسع االدارة العامة, فاإلدارة العامة تتكػف مغ جسيع  -1
 العسميات التي تدتيجؼ تشفيح الدياسة العامة .

 ق االدارة في القصاع الخاص ويصمق عمييا اسع ادارة االعساؿ. مجاؿ تصبي -2

مجاؿ تصبيق اإلدارة في السشطسات التي ال تيجؼ الى الخبح مثل الشػادؼ وادارة الجسعيات التعاونية  -3
 والخيخية والتصػعية عمى اختبلؼ انػاعيا .

آلخخ ولكشيا تترف بخرائز مسيدة وال تختمف العسمية االدارية في جػىخىا وعشاصخىا مغ مجاؿ تصبيق    
تبعا لسجاؿ التصبيق فتختمف في اليجؼ والسعيار الحؼ يقاس بسػجبو مجػ الشجاح او الفذل الحؼ يتعخض لو 
مذخوع القصاع العاـ أو الخاص أو الجسعية الخيخية فذكل الدمصة الدائج في السذخوع ىػ الحؼ يعصي 

لدمصة السخكدية أؼ الحكػمة فاف االدارة عشجىا تربح ادارة لئلدارة صبغتيا فاف كاف السقرػد بالدمصة, ا
عامة وأف كاف السقرػد بالدمصة ,الدمصة السحمية البمجية مثبل كانت االدارة ادارة محمية, أو كانت مؤسدية 
أؼ ادارة مؤسدات أو كانت سمصة مذخوع قمشا ادارة السذخوع أؼ اف االختبلؼ السحتسل يكػف في شبيعة 

في جػىخ العسمية ومػضػعيا في اساليب وادوات عسل االدارة السعشية وليذ في مبادغ وقػاعج  الدمصة وليذ
 االدارة واسديا . 

 سادسًا: ادارة األعساؿ واالدارة العامة ...نطخة مقارنة 

بالخغع مغ اف ىشاؾ عشاصخ مذتخكو كثيخة بيغ ادارة االعساؿ واالدارة العامة اال اف ىشاؾ فخوقا واضحة      
بيشيسا وتشبع ىحه الفخوؽ بذكل رئيدي مغ اختبلؼ األىجاؼ التي تدعى كل مشيا الى تحؿيقيا ومغ اختبلؼ 
السشصمقات التي تشصمق مشيا كل مشيسا لتحقيق اىجافيا , ويسكغ ابخاز ىحه الفخوؽ بيغ االدارة العامة وادارة 

 االعساؿ بالذكل التالي :
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 :اختبلؼ االىجاؼ االساسية -1

األساسي لئلدارة العامة ىػ تقجيع خجمة نافعة لمسجتسع بغس الشطخ عغ الخبح أو عجمو بيشسا  اليجؼ   
تدعى ادارة االعساؿ الى تحقيق بقاء السذخوع واستسخاريتو ونسػه وازدىاره عغ شخيق تقجيع خجمة نافعة 

ر الى جانب أىجاؼ لمسجتسع لتحرل عمى أرباح مبلئسة تحقق بيا ىجؼ البقاء واالستسخار والشسػ واالزدىا
 ثانػية أخخػ .

 االختبلؼ في مجاؿ التصبيق : -2

تصبق االدارة العامة في مجاؿ الخجمة العامة أؼ الجوائخ والسؤسدات الحكػمية بيشسا تصبق ادارة االعساؿ     
 في مجاؿ القصاع الخاص مغ مذاريع فخدية وشخكات .

 االختبلؼ مغ حيث اشار العسل : – 3

ة ضسغ اشار الدياسة العامة لمجولة ولحا فاف السؤسدات الحكػمية تدتسج سمصاتيا مغ تعسل االدار  –أ 
التذخيعات والقػانيغ واالنطسة بيشسا تعسل ادارة االعساؿ ضسغ حجود الدياسة الخاصة بالسشذأة والتي يخسسيا 

 ـ . مجمذ ادارتيا لتحقيق مرمحة السشذأة ضسغ نصاؽ السرمحة العامة وفي حجود القانػف العا

تعسل السذاريع العامة وبالتالي االدارة العامة في جػ احتكارؼ بيشسا تدػد مذاريع القصاع الخاص روح  -ب
 السشافدة في معطع الحاالت أؼ اف ادارة االعساؿ تعسل في مشاخ تشافدي.

اف يعخؼ يعسل السػضف في الجوائخ الحكػمية برفتو الخسسية وليذ باسسو وليحا ال ييع الجسيػر كثيخا  –جػ
اسع السػضف الحؼ يعاممو بيشسا يعسل رجل االعساؿ في القصاع الخاص معتسجا في حاالت كثيخة عمى سسعتو 

 الذخرية وأسسو وسسعتو االئتسانية وثقة جسيػر الستعامميغ معو بو شخريا .

 حجع التشطيع : -4

كثيخا مغ حجع التشطيع عمى  في كثيخ مغ االحياف يكػف حجع التشطيع في مجاؿ االدارة العامة اكبخ     
مدتػػ القصاع الخاص ) ادارة االعساؿ ( ولكغ ىحا ال يسشع مغ وجػد شخكات قصاع خاص تفػؽ في حجسيا 
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وفي تعقيج تشطيسيا وحجع ميدانيتيا الكثيخ مغ الجوائخ والػزارات الحكػمية أو حتى بعس الحكػمات في بعس 
 بمجاف العالع الشامي .

 شكل التشطيع : -5

يأخح التشطيع في مجاالت االدارة العامة شكل دائخة حكػمية ) دائخة, وزارة ,مؤسدو , شخكة قصاع عاـ ...     
الخ ( بيشسا يأخح التشطيع في مجاؿ ادارة االعساؿ اما شكل السذخوع الفخدؼ أو شكل احج انػاع شخكات 

كل الذخكة السداىسة السحجودة االشخاص او شكل احج انػاع شخكات االمػاؿ , وغالبا ما يأخح التشطيع ش
 خاصة اذا كاف حجسو كبيخا .

 االرتباط والسخاؾبة  -6

تختبط االدارة العامة بدياسة الجولة وتذخيعاتيا فتحجد بحلظ اىجافيا بسا تشز عميو وتقتزية ىحه     
ي كثيخ مغ الدياسات والتذخيعات , اما مذاريع القصاع الخاص وبالتالي ادارة االعساؿ فتتػقف اىجافيا ف

االحياف عمى اعتبارات اقترادية محزو وكحلظ فاف رجاؿ االدارة العامة مغ ذوؼ السخاكد الحداسة تتع 
مخاقبتيع مغ قبل سمصات سياسية محجدة مثل مداءلة الػزراء ومحاسبتيع مغ قبل السجالذ الشيابية وقج يرل 

لحلظ بيشسا تتع مخاؾبة رجاؿ ادارة االعساؿ مغ  الحج الى سحب السجمذ الشيابي ثقتو بالػزارة كميا فتدقط نتيجة
الييئة العامة لمسداىسيغ الحيغ يصمبػف عدليع مغ مجمذ االدارة او ال يعيجوف انتخابيع عشج انتياء مجتيع اف 

 شعخوا بتقريخىع .

 مقاييذ الشجاح  -7

ئ مغ اجل تقجيسيا , بيشسا في حالة االدارة العامة يقاس نجاح السذخوع بقجرتو عمى تقجيع الخجمة التي أنذ  
يقاس نجاح السذخوع في حالة ادارة االعساؿ بسقجار حجع االرباح التي حققيا أو حجع السبيعات أو حجع 

 الدػؽ الحؼ استصاع الحرػؿ عميو .

والججيخ بالحكخ اف ىحه الفخوؽ بيغ االدارة العامة وادارة االعساؿ آخحة في االضسحبلؿ نطخا ألف  
في العرخ الحالي تبجؼ اىتساما في الكفاية االدارية لمسػارد وفي الكفاية االنتاجية في الخجمات االدارة العامة 
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السقجمة في نفذ الػقت الحؼ اخحت ؼيو مشذآت أو االعساؿ في تعجيل اىجافيا مغ تحقيق الحج االقرى لمخبح 
ؼ تعير ؼيو ) تحسل الى تحقيق ربح مخضي الى جانب مدؤولية السشذأة تجاه العامميغ والسجتسع الح

 السدؤولية االجتساعية ( .
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 احملاضرة الرابعت

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراوي د. مذرس ادلادة:

 

 الفكخ االداري ......... وتظؾره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال : ادلذرصت الكالصيكيت يف االدارة  .

 ثانيا :  ادلذرصت الضلوكيت  .

 ثالثا : ادلذارس احلذيثت  .

 
 



27 
 

 أوال: السجرسة الكبلسيكية في االدارة 

 تجاىيغ الفكخييغ التالييغ :تذسل السجرسة الكبلسيكية اال

 

 

 

 

مغ ابخز رواد ىحه السجرسة السيشجس االمخيكي السذيػر )فخدريظ تايمػر( ومغ رجاالتيا السذيػريغ     
الفخندي )ىشخؼ فايػؿ( الحؼ ابتجع مفيػـ العسمية االدارية واىتع بسبادغ التخرز والدمصة واصجار االوامخ 

ػر, وىشخؼ غانت وفخانظ وليمياف جمبخت وقج قامت االدارة العمسية عمى وكانت آراؤه متكاممة مع آراء تايم
 السختكدات التالية : 

 وجؾب تحقيق الكفاية االنتاجية : -أ

تعخؼ الكفاية االنتاجية بانيا الشدبة بيغ كسية االنتاج وجػدتو وسخعتو وبيغ السػارد السدتخجمة لمحرػؿ    
كاليف, وقج أىتست االدارة العمسية في بجء عيجىا بتحجيج الكفاية االنتاجية عميو أؼ انيا الشدبة بيغ الشتائج والت

 لمعامل ولمػحجة االنتاجية .

 البحث العمسي : -ب 

أؼ المجػء الى السبلحطة والتجخبة وخزػع العسل لمبحث العمسي والسعخفة بجال مغ االعتساد عمى اآلراء    
 التقميجية القجيسة .

 

 

 االدارة العلميت -1

 البريوقراطيت -2

 االدارة العلميت -1
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 : القؾاعج واألصؾل -جـ 

لئلدارة قػاعج وأصػؿ عمسية فقج نادػ تايمػر باف االدارة الخشيجة عمع يعتسج عمى قػانيغ وقػاعج وأصػؿ    
 واضحة يجب اكتذافيا واحبلليا محل التخسيغ .

 تقديؼ العسل والتخرص بو : -د

واألشخاؼ مغ الزخورؼ اف يقدع العسل بيغ االدارة والعساؿ ؼيجب مشح االدارة سمصات أكبخ لمتخصيط    
والتبديط في شخؽ تذغيل العساؿ واآلالت ووضع ىحه الصخؽ في صػرة قػاعج وأسذ واف ىحا في رأػ تايمػر 

 عػد عمى صاحب العسل بخبح وفيخ . , يؤدؼ الى معاونة العساؿ عمى اداء اعساليع باقل تكمفة مسا ي

 رواد االدارة العمسية 

 Frederick Taylorفخدريظ تايمػر   -1

                                            )مبادئ االدارة العمسية(ىع كتب تايمػر في مػضػع االدارة كتابو مغ أ    
 حيث لخز تايمػر , رأيو في واجبات السجيخيغ قائبل اف عمييع :

غ أحبلؿ الصخؽ العمسية القائسة عمى التجارب محل الصخؽ البجائية القجيسة , والفرل بيغ التخصيط وبي -أ
تشفيح الخصط, حتى يتدشى لكل فخد اف يعسل بأعمى كفاية مسكشة لمحرػؿ عمى االجخ السعادؿ لعسمو وحسل 

 السجيخيغ مدؤولية التخصيط وتشطيع العسل وحل مذاكل االدارة .

 اختيار العساؿ وتجريبيع حدب االساليب ووضع الخجل السشاسب في السكاف السشاسب لو.  -ب

 العساؿ إلنجاز االعساؿ .تعاوف االدارة مع  -جػ 

 العجؿ في تقديع السدؤوليات بيغ السجيخيغ والعساؿ . -د

كسا اف تايمػر وضع نطاما لمحػافد مبشي عمى أساس دفع االجخ حدب عجد القصع السشتجة بأجخ محجد       
ة اذا زاد لمقصعة الػاحجة اذا قل االنتاج عغ مدتػػ معيغ بعجىا يتع رفع ىحا الدعخ لجسيع القصع السشتج

وحجات في اليػـ ) عمى 10االنتاج عغ ذلظ السدتػػ , وبمغة االرقاـ اذا كاف السدتػػ السصمػب ىػ انتاج  
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 100فخض انيا العسل اليػمي لمعامل ( فاف تايمػر يزع سعخا لمػحجة الػاحجة مغ ىحا االنتاج ولشفخض انو 
 900قصع  9يكػف مقجار ما يؿبزو عامل أنتج  قصع أو أقل و  10فمذ لمقصعة الػاحجة اذا كاف انتاج العامل

 فمذ . 1000قصع  10فمذ وعامل أنتج 

قصع في ىحا السثاؿ فاف سعخ 10أما اذا ارتفع انتاج العامل الى أكثخ مغ الحج االدنى السصمػب وىػ       
قصعة فاف 11فمدا مثبل بالشدبة لجسيع القصع وىكحا فاذا انتج العامل  120القصعة الػاحجة يختفع ليربح  

 فمدا .120 = 1320  ×11مجسػع ما يؿبزو ىػ 

ومسا ساىع بو تايمػر ايزا فكختو عغ التشطيع الػضيفي حيث قدع تايمػر االعساؿ بيغ حذج مغ السجيخيغ      
يبمغ عجدىع ثسانية وأعصى لكل مشيع صبلحيات وسمصات واسعة عمى جسيع السشذأة في حقل تخررو 

لثسانية رؤساء في الػقت نفدو وجعل عمى رأس ىؤالء السجيخيغ مشدقا , وتشطيسو وىكحا اصبح العامل يخزع 
 ىحا يدسى التشطيع الػضيفي.

ولع يشجح ىحا التشطيع بالذكل الحؼ وضحو تايمػر في الحياة العسمية , فيػ غيخ عسمي ألنو يجعل      
خيغ يشفح خاصة اذا ما تعارضت ىحه لمعامل الػاحج ثسانية رؤساء في حيخة كبيخة فأوامخ أؼ مغ ىؤالء السجي

 :والذكل ادناه يؾضح  التشغيؼ الؾعيفي كسا اقتخحو تايمؾراالوامخ ؟ 
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 .( يؾضح التشغيؼ الؾعيفي كسا اقتخحو تايمؾر1شكل )

  Henri Fayolىشخؼ فايػؿ  -2

ىػ عالع إدارة فخندي معاصخ لفخدريظ تايمػر ولكشو عاش في فخندا ويخفعو الكثيخوف مغ  
ب االدارة الى مختبة االب الحؿيقي لئلدارة الحجيثة فقج ابتجع مفيـػ العسمية االدارية كسشصمق لجراسة كتا

شبيعة االدارة حيث قدع فايػؿ انذصة السشذأة في كتابو السذيػر )) االدارة العامة والرشاعية (( الحؼ 
 الى ست مجسػعات :  1916صجر عاـ 

 أنذصة فشية ) انتاج ( . .1
 ة ) شخاء وبيع ومبادلة ( .أنذصة تجاري .2
 أنذصة مالية  ) البحث عغ رأس الساؿ واالستخجاـ االمثل لؤلمػاؿ(. .3
 أنذصة الزساف والػقاية ) حساية السستمكات واالشخاص ( .  .4
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 أنذصة محاسبية  ) وتتزسغ االحراء ( .  .5
 أنذصة ادارية  ) تخصيط , تشطيع , اصجار اوامخ , التشديق , الخقابة,( . .6

فايػؿ اف ىحه الشذاشات تػجج في كل مشذأة بغس الشطخ عغ حجسيا أو شبيعة وقج بيغ  
عسميا, وفي رأيو اف الشذاشات الخسذ األولى معخوفو بذكل جيج اما الشذاط الدادس فحو اىسية 
خاصة ولكشو غيخ معخوؼ كسا يجب ولحا فقج ركد عميو في كتابو اآلنف الحكخ حيث تشاوؿ في الجدء 

الػاجب تػافخىا في االدارييغ وقدسيا الى صفات جدسانية ) الرحة والقػة ( األوؿ مشو الرفات 
وصفات عقمية ) القجرة عمى الفيع والجراسة والحكع والتقجيخ , والقػة العقمية ( وصفات خمؿية , مثل ) 

التي الحيػية والحـد والخغبة في تحسل السدؤولية والػالء ( وصفات ثقاؼية ) مثل االلساـ العاـ باألمػر 
ال تترل مباشخة بالػضيفة التي يؤدييا ( وصفات فشية ) أؼ الرفات الستعمقة بالػضيفة التي يقـػ بيا 

 ( واخيخا صفات تتعمق بالخبخة والتجخبة وىي صفات تشبع مغ ؾياـ االدارؼ بعسمو بصخيقة سميسة .

سشذأة وصشفيا الى كسا حجد ايزا القجرات البلـز تػافخىا لمؿياـ باألنذصة الدتة الخئيدية لم 
قجرات ادارية , قجرات فشية , قجرات تجارية , قجرات وقائية ومحاسبية , ويبيغ فايػؿ اف أىسية ىحه 
القجرات تتفاوت بتفاوت العسل الحؼ يقـػ بو الفخد فالقجرات الفشية ىي االىع بالشدبة لمعامل بيشسا تكػف 

أىسية ىحه القجرات كمسا ارتفع الفخد في الدمع القجرات االدارية ىي االىع بالشدبة لئلدارؼ وتدداد 
 االدارؼ حتى تربح اىع القجرات في السدتػيات االدارية العميا .

 مبادئ االدارة وعشاصخىا عشج فايؾل :

انصبلقا مغ اىسية القجرات االدارية في السدتػيات االدارية العميا تبشى فايػؿ فكخة امكانية دراسة  
ة الجرس ثع صقميا وتشسيتيا في السرشع ,وقج كخس الجدء الثاني مغ كتابو القجرات االدارية في قاع

اآلنف الحكخ لمتسييد بيغ مبادغ االدارة وعشاصخىا,     والججيخ بالحكخ اف فايػؿ يقرج باصصبلح 
مبادغ االدارة القػاعج بيشسا تذكل العشاصخ مغ وجية نطخه الػضائف, ويبيغ فايػؿ اف مبادغ االدارة 

 دت مصمقة مسا يجعل مغ السسكغ استخجاميا بغس الشطخ عغ الطخوؼ السختمفة لمسشذآت .مخنة ولي
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 ولإلدارة حدب رأي فايؾل اربعة عذخ مبجًأ ىي :

 تقديؼ العسل  -1

وذلظ بيغ االفخاد والجساعات مغ أجل التأكج اف الجيػد تخكد عمى كافة أجداء العسل الف ذلظ  
لجيج, ويصبق فايػؿ ىحا السبجأ عمى كل انػاع العسل سػاء سيؤدؼ الى انتاج افزل وأكثخ بشفذ ا

 أكانت أعساؿ إدارية أـ فشية .

 الدمظة والسدؤولية  -2

وىي الحق في إصجار األوامخ والداـ األخخيغ بيا, والدمصة كسا يخاىا فايػؿ ىي مديج مغ الدمصة    
لرفات الذخرية التي يتستع الخسسية السدتسجة مغ السشرب الحؼ يذغمو والدمصة الذخرية أؼ مغ ا

بيا ,أما السدؤولية ) السحاسبة ( فيي في رأيو تشبع مغ الدمصة وتشبثق عشيا ولحا فيػ يخػ اف الدمصة 
 والسدؤولية متخابصتاف ويجب اف تديخا يجا بيج .

 الشغام -3

في رأيو يدتمـد  الشطاـ في رأؼ فايػؿ ىػ احتخاـ االتفاقات والشطع وعجـ االخبلؿ باألوامخ وىحا السبجأ  
 وجػد رؤساء قجيخيغ عمى جسيع السدتػيات .

 وحجة اصجار األمخ  -4

 أؼ انو ال يجػز اف يتمقى الفخد العامل اوامخ مغ أكثخ مغ رئيذ او مذخؼ واحج .

 وحجة التؾجيو  -5
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أؼ انو يجب اف تذكل كل مجسػعة مغ االنذصة ذات اليجؼ الػاحج وحجة تشطيسية يجيخىا رئيذ    
والفخؽ بيغ ىحا السبجأ ومبجأ وحجة اصجار االمخ اف مبجأ وحجة التػجيو يتعمق بالتشطيع االدارؼ  واحج

 بيشسا يتعمق مبجأ وحجة اصجار االمخ باألفخاد العامميغ .

 خزؾع السرمحة الذخرية لمسرمحة العامة  -6

ة يجب التػفيق أؼ عشجما تتعارض السرمحة الذخرية لمفخد العامل مع السرمحة العامة لمسشذأ   
 بيشيسا عمى أساس خزػع السرمحة الذخرية لسرمحة السشذأة أو لمسرمحة العامة .

 مبجأ السكافأة والتعؾيض -7

يجب اف تكػف مكافآت االفخاد وتعػيزاتيع وأجػرىع عادلة بحيث تدتصيع تحقيق رضاىع عغ    
 العسل واصحابو .

 السخكدية -8

ى السجػ الحؼ تتخكد ؼيو الدمصة في مدتػػ ادارؼ معيغ أو في يذيخ فايػؿ  بسػجب ىحا السبجأ ال   
يج فخد واحج . فكمسا ازدادت السخكدية كمسا أدػ ذلظ الى تقميل دور السخؤوس كسا اف درجة السخكدية 

 تعتسج عمى شبيعة السشطسة وحجسيا .

 تجرج الدمظة  -9

التشطيسي, بحيث يكػف حجع الدمصة والسقرػد بيحا السبجأ تدمدل الدمصة مغ أعمى الى اسفل اليـخ   
 اقل كمسا انخفزشا في اليـخ االدارؼ وىحا ضخورؼ لشجاح السشطسة .
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 التختيب  -11

كل مجسػعة مغ االشخاص والسعجات السخررة لمؿياـ بعسل معيغ يجب اف تػضع في نفذ  
 السػقع في السشطسة مغ أجل تحقيق الكفاءة والتشديق, ويقدسو فايػؿ الى :

 تيب مادؼ ويذسل تختيب األجيدة والسػاد والسعجات ... الخ.تخ  -أ 

وتختيب اجتساعي ويذسل تشطيع العبلقات االدارية بيغ العامميغ في السشذأة ويقرج بو بذكل عاـ  -ب
اف يكػف ىشاؾ مكاف معيغ لكل شيء)أو شخز ( واف يػضع لكل شخز ) او شيء( في مكانو 

 غ التشطيع الستعمق بتختيب االشخاص .الخاص بو وىػ في الػاقع مبجأ مغ مباد

 السداواة في السعاممة  -11

أؼ عجـ تحيد الخؤساء في معاممتيع لمسخؤوسيغ حيث يجب عمى االدارييغ الحرػؿ عمى والء    
 مخؤوسييع وتفانييع في العسل عغ شخيق التعاشف معيع والعجؿ في معاممتيع .

 االستقخار في العسل  -12

ى استسخار العامميغ ذوؼ االنتاجية العالية في السشطسة لفتخة شػيمة ألف البحث ويعشي السحافطة عم  
 عغ عامميغ ججد يتختب عميو تكاليف اضاؼية مغ حيث الػقت والجيج والساؿ .

 السبادأة  -13

معشى ىحا السبجأ بالشدبة لفايػؿ ىػ) التفكيخ في الخصة وتشفيحىا( ويصالب فايػؿ االدارييغ بإفداح    
ؿ لسخؤوسييع لتصبيق ىحا السبجأ وىػ اف عمى رؤساء العسل تذجيع السبادأة واالبتكار بيغ السجا

 مخؤوسييع .
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 التعاون  -14

أؼ روح الفخيق ويجعػا فايػؿ بسػجب ىحا السبجأ الى العسل الجساعي وسيادة روح الفخيق انصبلقا    
حجة اصجار االمخ , ويؤكج فايػؿ اف مغ شعار ) االتحاد قػة ( ويذكل مبجأ التعاوف امتجادا لسبجأ و 

لئلدارة مبادغ اخخػ اضافة الى ىحه السبادغ االربعة عذخ ولكشو ركد عمى السبادغ ألنيا مبادغ دلتو 
تجخبتو عمى انيا شاممة بسعشى انو يسكغ تصبيقيا في اية مشذأة , اما عشاصخ االدارة فقج قرج بيا 

شطيع , اصجار االوامخ , التشديق , والخقابة , وقج كخس فايػؿ وضائف االدارة وىي عشجه التخصيط والت
 جدأ كبيخا مغ كتابو لمكتابة عشيا وىػ بيحا اوؿ مغ عالج االدارة كعسمية متكاممة العشاصخ والػضائف .
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 احملاضرة اخلامضت

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراويد.مذرس ادلادة: 

 غانت ىشخؼ  -3

اتفق مع تايمػر بالكثيخ مغ نطخياتو العمسية اال انو اختمف معو في نطختو االندانية اتجاه العساؿ ,  
فقج اىتع بديادة الكفاية االنتاجية عمى مدتػػ السرشع الرغيخ اال انو كاف اكثخ عصفا عمى العساؿ وتفيسا 

خ الػقت البلـز إلتساـ العسل عمى اساس ليع ,ونتيجة لتعاشفو ىحا قجـ فكخ السيسة والعبلوة )حيث اعتب
ضخوؼ العسل السعيارية, وعمى اساس انجاز العسل بأحدغ وجو مسكغ( وليحا فأف العامل يتقاضى أجخا 
, واما اذا فذل في انجازه فيػ يتقاضى اجخه  اضاؼيا ألجخه اليػمي اذا انجد العسل السقخر أنجازه لحلظ اليـػ

اف يعتقج اف نطاـ األجػر يجب اف يقجـ لمعامل تعػيزا عادال بغس اليػمي دوف نقراف, أؼ اف غانت ك
الشطخ عغ كسية االنتاج التي حققيا, وىشا يكسغ الفخؽ بيشو وبيغ تايمػر حيث دعا تايمػر الى دفع االجخ 
حدب عجد القصع السشتجة باجخ محجد لمقصعة الػاحجة اذا قل االنتاج عغ مدتػػ معيغ ثع يخفع ىحا الدعخ 

القصع اذا زاد االنتاج عغ ذلظ السدتػػ , اما غانت فيخػ دفع اجخ يػمي ثابت يكفي لتػفيخ حياة لجسيع 
كخيسة لمعامل بغس الشطخ عغ عجد القصع التي يتسيا , واذا زاد االنتاج عغ السدتػػ السصمػب فاف العامل 

يشتج اكثخ مغ السعيار  يتقاضى تعػيزا اكبخ عغ كل قصعة تديج عغ السدتػػ السصمػب, أؼ اف العامل الحؼ
 يأخح الحج االدنى لؤلجخ اليػمي 

 %مغ ذلظ االجخ. 50 -20+ عبلوة تتخاوح بيغ 

وباإلضافة الى نطاـ االجػر فقج ساىع غانت في وضع خخائط مختمفة ) رسػمات بيانية ( لمخقابة  
خخيصة غانت وىي رسع عمى اآلالت والعساؿ واندياب العسل , ولكغ ابخز ىحه الخخائط ما أصبح يعخؼ باسع 
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بياني يػضح الدمغ الستػقع إلنجاز نذاط معيغ ويقارنو بالدمغ الفعمي الحؼ احتاجو العامل إلنجاز ذلظ 
 داة رقابة حجيثة تعخؼ باسع بيخت.الشذاط , وخخيصتو غانت ىحه كانت نقصة البجاية لشذػء ا

 فخانظ وليمياف جمبخث -4

ما زوجتو ليمياف فكانت عالسة نفذ وقج اىتساما بعمع تفخع عغ كاف فخانظ ميشجسا ييتع بذؤوف البشاء ا 
دراسات تايمػر واىتساماتو واسسياه باسع دراسة الدمغ والحخكة  حيث قدسا االعساؿ الى نذاشات ,والشذاط الى 
حخكات اساسية معيشة وضخورية لتأدية ذلظ الشذاط بذكل فعاؿ وبأقل ما يسكغ مغ الجيج والػقت , واشمقا 

ل حخكة اساسية اسع )ثيخبمج(  وىػ عكذ اسع عائمتيسا واستصاعا اف يحجدا لكل )ثيخبمج( زمشا ,واف عمى ك
يرفا الحخكات الزخورية لكل نذاط كسا استصاعا اف يحجدا الدمغ السعيارؼ البلـز لتأدية كل نذاط مغ 

ؼ الحخكات الدائجة الشذاشات واف يجربا العساؿ عمى ادائيا بيجؼ رفع الكفاية االنتاجية عغ شخيق حح
ومحاولة التقيج بالدمغ السعيارؼ البلـز لمؿياـ بكل حخكة مغ الحخكات الزخورية, كسا اىتع فخانظ ايزا 
بالترسيع الجاخمي لمسرشع الرغيخ مغ حيث مػاقع اآلالت واالدوات والسػاد والعساؿ بسا يكفل التذغيل 

 االقترادؼ لو .

 تقييع االدارة العمسية :

 راء تايمؾر :تقييؼ ا –أ 

تذكل الفخضيات التي تبشى عمييا اراء تايمػر ما يعخؼ بشطخية الخجل االقترادؼ                             
 وعشاصخ ىحه الشطخية ىي :

 االندان أناني في طبعو : -1

اف العشرخ البذخؼ في االدارة مؤلف مغ افخاد وكل مشيع يتفاعل مع بيئتو كفخد ودوف أؼ اعتبار  
خخيغ أؼ اف الفخد اناني يحب مرمحتو الذخرية ويزعيا فػؽ كل اعتبار وانو يحاوؿ اف يرل الى الحج لآل

االعمى مغ السكاسب بغس الشطخ عغ دور اآلخخيغ او مذاعخىع او رد فعميع , فيػ ال يترخؼ كعزػ في 
 مجسػعة , خاصة عشجما يتعمق االمخ باالستجابة ألوامخ االدارة واغخاءاتيا .
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 ندان كدالن في طبعو :اال  -2

اف الفخد شخز كدبلف يجب أف يأخح وال يعصي , وانو لػ تخؾ عمى حخيتو وراحتو فمغ يشتج بأكثخ  
 مغ ثمث شاقتو االنتاجية لحا يجب مخاقبتو بجقة وحفده باستسخار .

 الكدب السادي حافد ىام : -3

يسكغ حفده بذكل رئيدي عغ  اف اىتساـ الفخد دائسا يشرب عمى تحقيق الكدب السادؼ, وبالتالي 
شخيق االجػر السادية والديادات التذجيعية, فالفخد متى حرل عمى اجخ تذجيعي فانو يديج مغ انتاجيتو 

 لديادة اجخه .

ىحه الفخضيات شكمت مشابع نطخية الخجل االقترادؼ وجػىخىا , التي انصمق رواد االدارة العمسية  
زيادة انتاجية العامل وحفده ,  دونسا أؼ اعتبار إلندانيتو وصحتو كسا لمعسل بيجييا فخكدوا اىتساماتيع عمى 

قامػا بجراسة االرىاؽ,  واقتخحػا ادخاؿ فتخات الخاحة اثشاء العسل لمتغمب االرىاؽ والدأـ بقرج استغبلؿ شاقة 
 العسل الى اقرى درجة مسكشة .

غ الفخضيات التي بشيت عمييا نطخية اما االنتقادات التي تػجو الى مجرسة االدارة العمسية فتشبع م 
 : واىؼ ىحه االنتقادات ما يميالخجل االقترادؼ 

 نغختيا الى العامل : -1

تشطخ ىحه السجرسة الى العامل عمى اساس انو آلة بيػلػجية يسكغ التحكع بيا عغ شخيق االغخاء  
 السادؼ .

 إىسال الشؾاحي االندانية : -2

ندانية واقتخحت نطاما لمحػافد واالجػر يؤدؼ تصبيقو الى معاؾبة اىسمت ىحه السجرسة الشػاحي اال 
العامل البصيء ويغخؼ العامل بإرىاؽ نفدو مقابل الحرػؿ عمى أجخ أكبخ دونسا أؼ اعتبار لمشػاحي الرحية 



39 
 

 ,اما اقتخاح تايمػر لفتخات الخاحة خبلؿ العسل فكاف اليجؼ مشو ليذ تخؼيو العامل والعشاية برحتو وراحتو بل
 درجة مسكشة .استغبلؿ قػاه ونذاشو الى اقرى 

 اقترارىا عمى مدتؾى العسال في السرشع الرغيخ : -3

ركد تايمػر ابحاثو عمى مدتػػ العساؿ في مرشع صغيخ ولع يقع بجراسة الشػاحي العامة لئلدارة او  
 مدتػػ السجيخيغ بعكذ ىشخؼ )فايػؿ( الحؼ ركد عمى مدتػػ السجيخيغ .

 لؾعيفي :التشغيؼ ا -4

قدع تايمػر االعساؿ بيغ حذج مغ السجيخيغ يبمغ عجدىع ثسانية واعصى لكل مشيع صبلحيات وسمصات  
واسعة عمى جسيع السشذأة في حقل تخررو, وىكحا اصبح العامل يخزع لثسانية رؤساء في الػقت نفدو 

 مسا يخبظ العامل ويذتتو .

 نغختيا لمتشغيؼ غيخ الخسسي : -5

لعمسية لمعامل عمى اساس انو آلة بيػلػجية وأىسمت صحتو الجدسية والشفدية ونطخت نطخت االدارة ا 
لمرجاقات والدماالت التي تشذأ بيغ العساؿ أثشاء العسل وىػ ما يدسى بالتشطيع غيخ الخسسي عمى انو شخ 

االدارة ,  يجب مكافحتو ومحاربتو والقزاء عميو ألنو اعتقج اف العساؿ انسا يدخخوف ىحا التشطيع لسحاربة
 ومشاوأتيا.

 تقييع آراء فايػؿ : -ب 

اف مبلحطات )فايػؿ( كسجسػعة تجؿ عمى فيع عسيق لئلدارة وايساف كبيخ بعسػمية مبادغ االدارة حيث يذيخ  
مخارا الى اف ىحه السبادغ يسكغ تصبيقيا عمى السؤسدات الدياسية والجيشية والخيخية والعدكخية , وأشيخ ما 

 مقجرتو عمى حرخ االفكار االدارية وتحميميا .يسيد )فايػؿ( ىػ 

ويختمف )فايػؿ( عغ تايمػر في انو ركد عمى فئة االدارييغ وعمى ادارة السشذأة الكبيخة بيشسا ركد  
 تايمػر عمى فئة العساؿ وعمى ادارة الػرشة او السرشع الرغيخ .



41 
 

ارس والجامعات ويصػر ميارتو وركد )فايػؿ( عمى االدارة كشطخيو يسكغ لمذخز اف يتعمسيا في السج 
 فييا بالسسارسة وناقس فكخة التشطيع الػضيفي التي جاء بيا تايمػر فقجـ قاعجة وحجة اصجار االوامخ .

 .باإلضافة الى انو يعج السبتكخ االصمي لسفيػـ العسمية االدارية كاشار فكخؼ واضح 
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 احملاضرة الضادصت

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراويد.مذرس ادلادة: 

       البيخوقخاطية  -2

كمسة البيخوقخاشية مأخػذة مغ كمسة الفخندية ومعشاىا مكتب , فالبيخوقخاشية تعشي حكع السكاتب وقج  
لحج جاء بيا العالع االلساني ماكذ فيبخ الحؼ شػر مفيػـ البيخوقخاشية في وضعيا السثالي بيجؼ تػفيخ ا

 االعمى مغ الكفاية االنتاجية .

 خرائز البيخوقخاشية السثالية :

 اف لمبيخوقخاشية السثالية خرائز محجدة وىي :

 عجم التحيد : -1

اف جسيع القػانيغ والمػائح يجب اف تشفح بصخيقة غيخ شخرية عمى اعتبار اف خجمة الستعامميغ مع السشذأة 
 ىي اليجؼ االساسي لمسشذأة.

 عسال وتشسيظيا :تقديؼ اال -2

يجب اف تقدع االعساؿ واف تشسط حدب االختراصات ,ولكي يتع انجاز ىحا التقديع البج مغ تحميل   
االعساؿ الى عشاصخىا كسا يجب اف تػضع معاييخ لتقجيخ مجػ كفاية انجاز كل جدأ مغ االجداء التي تع 

عسل ,وبالتالي يداعج عمى تبلفي تجخل تقديع االعساؿ الييا وفعاليتو دوف اعتبار لمذخز الحؼ يقػـ بال
الشػاحي الذخرية في العسل ويقمل مغ الحاجة الى اشخاص معيشيغ وبحج ذاتيع إلنجاز العسل الف التخكيد 

 ىشا يشرب عمى الػضيفة ال عمى السػضف. 
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 تجرج الؾعائف في مدتؾيات الدمظة : -3

جرجة حدب سمع خاص لمدمصات, اف الػضائف ليدت مقدسة حدب االختراصات فحدب وانسا ىي م  
حيث يأخح الييكل التشطيسي لمسشذأة شكل ىـخ تتػلى الػضائف التي في قستو رسع الدياسات ووضع االىجاؼ 
والتي في وسصو وضع القخارات الستعمقة بكيؽية تشفيح االىجاؼ ووضع الدياسات مػضع التشفيح وفي قاعجتو 

ى تحقيق االىجاؼ وىحا يديل عسمية تحجيج الدمصات ويديل يتع تشفيح االجخاءات واالعساؿ التي تؤدؼ ال
 التشديق والتعاوف كسا اف ىشالظ خارشة لعبلقات الػضائف بعزيا ببعس في التشطيع البيخوقخاشي. 

 استخجام الخبخاء :  -4

اف التشطيع البيخوقخاشي مبشي عمى اساس استخجاـ الخبخاء حيث يتع استخجاـ االشخاص بشاء عمى   
يع وخبخاتيع فالسحدػبية والقخابة غيخ معتخؼ بيا في التشطيع البيخوقخاشي السثالي , وعسل الخبيخ مؤىبلت

يشحرخ في اتخاذ القخارات الخشيجة وفي معالجة السذاكل التكشػلػجية والديخ عمى تحقيق الكفاية في اداء 
 االعساؿ .

 القؾاعج والتعميسات : -5

عمى ماـية الػضيفة وعمى مغ ىع الخؤساء والسخؤوسيغ بالشدبة لكل تجؿ القػاعج والتعميسات بذكل دقيق   
وضيفة مغ الػضائف وكيؽية اداء تمظ الػضيفة, ومغ الفػائج التي تشتج عغ وضع األنطسة والقػاعج والتعميسات 

 ما يمي :

 الػحجة وعجـ التبايغ في اداء االعساؿ الستذابية . –آ 

 عجـ التحيد في السعاممة . –ب 

 سي السخؤوس مغ تعدف الخئيذ .تح –جػ 
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 التجويؽ الكتابي : -6

يجب اصجار االوامخ والقخارات والتعميسات بذكل كتابي واالحتفاظ بجسيع االوراؽ والسدتشجات  
الخاصة بالسشذأة وذلظ لكي تكػف جسيع القػاعج واالجخاءات والتعميسات الخسسية عامة ومدتقخة وىحا يقتزي 

الخسسي أؼ وجػد ديػاف وممفات ومػضفيغ يقػمػف بسيسة حفع االوراؽ وجػد جياز متخرز لمسكتب 
 والسعمػمات بذكل مختب يداعج عمى استخخاجيا وقت الحاجة الييا .

 وجؾد نغام خجمة : -7

لكل مشذأة بيخوقخاشية نطاـ خجمة وكادر وسمع رواتب لمعامميغ فييا وىجؼ ىحا الشطاـ ىػ تذجيع العامميغ   
 جمة وعجـ تخؾ السشذأة .عمى البقاء في الخ

 التفخيق بيؽ دور السؾعف الخسسي وعالقاتو الذخرية : -8

يشرب االىتساـ عمى دور السػضف الخسسي ويتع التسييد بيغ دوره كسػضف يقػـ بػاجبو وبيغ عبلقاتو   
 الذخرية ويصمب مغ السػضف عجـ تخؾ عبلقاتو الذخرية تؤثخ عمى مػضعيتو في تأديتو لػاجباتو .

 لدخية : ا -9

يجب اف يخاعى اكثخ ما يسكغ الدخية وااللتداـ بيا في جسيع اعساؿ السشذأة وتتفاوت اىسية ىحا العشرخ   
بتفاوت شبيعة عسل السشذأة فتبمغ اقرى درجاتيا في السشذآت العدكخية واجيدة االمغ كسا تتفاوت اقداـ 

فييا ,فأقل درجات االنغبلؽ والدخية تبجو  السشذأة الػاحجة في مجػ وجػب السحافطة عمى االنغبلؽ والدخية
واضحة في قدع العبلقات العامة في السشذأة, ويقػؿ ماكذ فيبخ انو اذا ما تػافخت الخرائز الدابقة في 
التشطيع تربح السشذأة رشيجة وقج اشمق فيبخ لفع البيخوقخاشية عمى االجيدة الحكػمية بيشسا اشمق لفع االدارة 

 ية .عمى السشذآت االقتراد
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 تقييع البيخوقخاشية 

يعتقج معطع الشاس اف الشطاـ البيخوقخاشي نطاـ ادارؼ غيخ فعاؿ , وىحا االعتقاد يعػد الى السسارسات   
الخاشئة في تصبيق األنطسة البيخوقخاشية وليذ الى جػىخ الشطاـ البيخوقخاشي نفدو . فمػ نطخنا الى السبادغ 

كػر سابقا لػججنا انيا مبادغ جيجة في مزسػنيا لكغ السسارسات الخاشئة االساسية لمشطاـ البيخوقخاشي والسح
لؤلفخاد عشج تصبيق السبادغ البيخوقخاشية ىي التي تعصييا ىحه الرفة الدمبية , فالخصأ ليذ في الشطاـ 

واىؼ االخظاء التي تشتج عشج التظبيق العسمي البيخوقخاشي وانسا ىػ عائج عمى مغ يصبقػف ىحا الشطاـ, 
 مشغام البيخوقخاطي ما يمي :ل

 الؾسائل تربح غايات : -1

اف الػسائل تربح غايات في معطع االحياف فتفقج االىجاؼ الحؿيؿية اىسيتيا وتربح الػسائل الستبعة  
لتحقيق ىحه االىجاؼ غايات في حج ذاتيا فسغ السعمػـ اف التعميسات واالنطسة والقػاعج تػضع عادة لزساف 

أة بكفاية ومػضػعية ولكغ مع مخور الدمغ تربح غاية السػضف ىي تشفيح االنطسة تحقيق اىجاؼ السشذ
والقػاعج والقػانيغ والتعميسات بحج ذاتيا وبحخفتييا الى روحيا او اليجؼ الحؼ وضعت ىحه االنطسة مغ اجمو 

 وىكحا تشقمب االنطسة والقػانيغ مغ وسائل لتحقيق االىجاؼ الى غايات في حج ذاتيا.

 د وعجم السخونة :الجسؾ  -2

التسدظ بحخؼية االنطسة والتعميسات يجعل السشذأة غيخ قادرة عمى مػاجية الحاالت الصارئة ومخاعاة  
الطخوؼ الخاصة وىحا الجسػد يشتج عغ احجاـ السػضفيغ عغ استعساؿ اجتياداتيع الذخرية في تصبيق 

 القػاعج واألنطسة .

 الخوتيؽ : -3

قة الػاجب اتباعيا لتشفيح عسل ما خاصة في االعساؿ التي يتكخر الخوتيغ ىػ التفريبلت الجؾي 
 حجوثيا وقج وضعت ىحه التفريبلت :
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لزساف تشفيح العسل في كل مخة تشذأ فييا الحاجة لمؿياـ بو بالصخيقة نفديا التي نفح بيا العسل في السخة  –آ 
 الدابقة .

 لزساف السػضػعية في تشفيحه . –ب 

خؼية التعميسات والسعاممة غيخ الذخرية يشتج عشو عجـ الذعػر بالخضا عغ السشذأة ولكغ التسدظ الذجيج بح
 وعغ العامميغ فييا بيغ جسيػر الستعامميغ معيا .

 السغاىخ والخمؾز : -4

يسيل السػضفػف الى رفع مدتػياتيع في أعيغ الجسيػر عغ شخيق التسدظ في السطاىخ الخارجية )  
بل السكتب الحؼ بو سجادة افزل مغ الحؼ ال يػجج بو وقخب السكتب او بعجه الخمػز ( ومحاولة تحديشيا فسث

عغ مكتب الخئيذ او وجػد مػقف خاص لديارة السػضف ... ووجػد اكثخ مغ ىاتف عمى السكتب ..الخ 
 وجسيعيا رمػز ليا دالالتيا الخاصة بيا والتي يحخص السػضف عمييا كثيخا .

 مقاومة التغييخ : -5

غ السػضفيغ بسخاكدىع ورمػزىا ويقاومػف أؼ محاولة لمسداس بيا أو إدخاؿ أؼ تغييخ يتثبت كثيخ م 
عمييا او نقميع مشيا وىحا التسدظ يخمق الرخاع داخل السشذأة ويشتج عشو انذغاؿ الػضف وإضاعة وقتو 

واجباتو  بسحاوالت البقاء عمى وضعو الحالي ومقاومة أؼ تغييخ ال يعجه في صالحو بجال مغ االنرخاؼ ألداء
 ,فيػ يقػؿ )) لساذا اجيج نفدي في قبػؿ التغييخ وتصبيقو شالسا اف راتبي لغ يدداد بسا ؼيو الكفاية (( .

 السخض البيخوقخاطي : -6

يتصػر الػضع في كثيخ مغ االحياف الى التصخؼ في التسدظ بقػاعج البيخوقخاشية والتدمت في  
لتحكع وىحا ما يصمق عميو الكتاب مرصمح البيخو باثػلػجي أؼ تصبيقيا نتيجة لبلستستاع بسسارسة الديصخة وا

مخض السغاالة في البيخوقخاشية, واثارت ىحه السذاكل نقج الكثيخ مغ السفكخيغ ومشيع )سمدنيظ(  الحؼ ركد 
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عمى عسمية تفػيس الدمصة )وجػلجنخ( الحؼ ركد عمى القػاعج وتدتخ السػضفيغ بيا )وميختػف(  الحؼ ركد 
 ة . عمى الخقاب

 اما اىؼ االنتقادات فتتخكد بسا يمي :

 الؾسائل تربح غايات :  -أ

يتدتخ السػضفػف بالقػاعج واالنطسة لحساية انفديع مغ انتقادات الجسيػر  التدتخ بالقؾاعج واالنغسة : -ب
 فيمقػف بالمػـ عشج عجـ الكفاية والفعالية في انجاز العسل عمى القػاعج واالنطسة والخوتيغ.

تخزع البيخوقخاشية السثالية االنداف لمسخكد الحؼ يذغمو بذكل  جم التسييد بيؽ الؾعيفة واالندان :ع -جـ  
تاـ مسا يشتج عشو ضغػط متبايشة يتعخض ليا شاغل السشرب فيي ال تيتع بالخوح السعشػية لؤلفخاد, وتشطخ 

اعاة لذخريتو فيػ رجل اقترادؼ الى السػضف كآلة بيػلػجية يشفح ما يسمي عميو دونسا ابجاع مغ جانبو او مخ 
 ومصمػب مشو اف يعسل ال اف يفكخ .

خط سيخىا مغ اعمى الى اسفل عمى شكل اوامخ وتعميسات وتػجييات في معطع الحاالت االتراالت :   -د
مسا ال يتيح لؤلفخاد فخصة االستفدار والدؤاؿ والسشاقذة والحالة الػحيجة التي يكػف فييا خط االتراؿ متجيا 

 اعمى ىػ عشجما يخفع السخؤوس تقخيخه عغ نتيجة عسمو الى رئيدو .الى 

 أؼ حرخ الدمصة وحرخ اتخاذ القخارات بالسدتػيات العميا مغ التشطيع .االنفخاد بالدمظة :  -ىـ 
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 احملاضرة الضابعت

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراويد.مذرس ادلادة: 

 رسة الدمؾكية ثانيًا: السج

أىتست ىحه السجرسة بجراسة سمػؾ الفخد والجساعة اثشاء العسل مغ اجل زيادة االنتاجية , وقج كاف  
ليحه السجرسة ثبلثة مجاخل لجراسة الدمػؾ : االوؿ مجخل عمع الشفذ , وىػ عمع دراسة الدمػؾ االنداني 

فكخ االدارؼ مثل عمع الشفذ االجتساعي, وعمع برفة عامة , وليحا العمع العجيج مغ الفخوع التي ساىست في ال
الشفذ التجارؼ والرشاعي والحؼ يبحث في سمػؾ االنداف مع اآلخخيغ واسذ سمػؾ الجساعات وكيفيتو 
وأثخىا عمى االفخاد وعمع الشفذ التشطيسي الحؼ يخكد عمى سمػؾ االنداف في السشذأة , كسا يبحث في اثخ 

 . السشذأة عمى سمػؾ الفخد والجساعة

والسجخل الثاني لسجرسة العمػـ الدمػكية ىػ عمع االجتساع الحؼ ييتع بجراسة االنداف في عبلقتو  
بالبيئة التي تحيط بو بعشرخييا االنداني والصبيعي, كسا يخكد عمى دراسة العبلقات االجتساعية وتحميميا 

 وتخكيب البيئة االجتساعية السؤثخة في الدمػؾ االنداني .

لثالث لمعمػـ الدمػكية فيػ عمع دراسة االنداف الحؼ يجرس انساط الدمػؾ البذخؼ السكتدبة اما السجخل ا
الدائجة في مجتسع معيغ , مع تحجيج كافة مطاىخ الحزارة السسيدة ليحا السجتسع , كسا يجرس الفخد ككائغ 

 الحية . حي لو اصػؿ وفخوع وسبلالت , ولو خرائز شبيعية في تكػنو وتصػره تسيده عغ الكائشات

وما مغ شظ في اف ليحا السجخل اىسيتو في دراسات االدارة السقارنة في الجوؿ السختمفة وحتى االقاليع  
السختمفة في الجولة الػاحجة , ولعل دراسة االدارة الجولية ىي اكثخ الجراسات التي استفادت مغ نتائج دراسات 

 االنداف .
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 حخكة العبلقات االندانية 

أؼ باحث في االدارة اف يتعخؼ عمى مجرسة العمػـ الدمػكية دوف اف يخجع الى مغ الرعب عمى  
حخكة العبلقات االندانية التي كانت بسثابة السخحمة االولى لسجخل العمـػ الدمػكية في دراسة االدارة ومغ اىع 

مد بخجخ الجراسات التي قامت بيا حخكة العبلقات االندانية ىي دراسات ىػثػرف تحت اشخاؼ مايػ وروث
ومجسػعة مغ الباحثيغ في الفتخة السستجة ما بيغ  في مرانع شخكة وستخف الكتخيظ  في ضاحية مغ ضػاحي 
مجيشة شيكاغػ في الػاليات الستحجة األمخيكية , وكاف الغخض مغ ىحه الجراسات ىػ تحجيج تأثيخ عجد مغ 

جية العامميغ, وقج تع تعجيل ىحه الستغيخات السادية كاإلضاءة وضخوؼ العسل وفتخات الخاحة عمى انتا
الستغيخات السادية بالديادة والشقراف عغ السدتػيات السعيارية ومع ذلظ فقج ازداد االنتاج في الحالتيغ , واعتبخ 
الباحثػف اف الدبب يعػد الى العبلقات االجتساعية الحدشة الدائجة بيغ العامميغ , وقج اشمق ؼيسا بعج عمى 

 لعبلقات االندانية نطخا لتخكيدىا عمى اىسية العامل االنداني في السشذأة .ىحه الجراسات بحخكة ا

 اما اىؼ السفاليؼ التي نتجت عؽ دراسات ىؾثؾرن فيي كسا يمي :

اف السشذأة نطاـ اجتساعي , باإلضافة الى كػنيا نطاـ فشي واف ىحا الشطاـ االجتساعي يحجد ادوارا  .1
 ومعاييخ التشطيع الخسسي لمسشذأة . ومعاييخ سمػؾ لمفخد قج تختمف عغ ادوار

ال تتع اثارة دوافع االفخاد بفعل حػافد اقترادية فقط , فالحػافد السعشػية ليا دورىا ايزا في اثارة دوافع  .2
 االفخاد . 

 تمعب الجساعة غيخ الخسسية في السشذأة دورا في تحجيج اتجاىات االفخاد العامميغ وادائيع.  .3
 سمػب الجيسقخاشي والسذاركة كشسط في الؿيادة .يجب التخكيد عمى اتباع اال .4
 ربصت حخكة العبلقات االندانية بذكل عاـ بيغ رضا الفخد العامل وانتاجو . .5
مغ الزخورؼ تصػيخ نطاـ اتراؿ فعاؿ بيغ مدتػيات السشذأة السختمفة لتبادؿ السعمػمات  وعمى ىحا ,  .6

 نية .فاف مذاركة العامميغ مبجأ ميع في حخكة العبلقات االندا
 يحتاج مجيخو السشذآت الى ميارات اجتساعية بقجر حاجاتيع الى ميارات فشية . .7
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 يسكغ تحفيد العامميغ في السشذأة عغ شخيق تحقيق حاجاتيع الشفدية واالجتساعية . .8

ولع يكغ مايػ ورثمد بخجخ وغيخىع مغ رواد حخكة العبلقات االندانية ىع الػحيجوف في تصػيخ االتجاه 
 الدارة , ولكغ اشتخؾ رواد كثيخوف مغ قبل ومغ بعج في تأييج ىحا االتجاه الدمػكي في ا

اف كتابات فخويج واتباعو ؼيسا يتعمق بالجوافع البلشعػرية واحباط الحاجات واثخ االتجاىات عمى الدمػؾ 
روجخز  االنداني كاف ليا اىسيتيا في معخفة الدمػؾ االنداني, وفي الفتخة ما بيغ ساىع عمساء آخخوف أمثاؿ

وعبلجو االرشادؼ لمسخيس في تصػيخ السعخفة عغ الدمػؾ االنداني , وكحلظ كانت مداىسة ليفيغ عغ سمػؾ 
الجساعة واثخىا عمى الفخد اىسيتيا ايزا , اما اعساؿ ماسمػ في الجوافع فقج اكجت عمى ضخورة اشباع 

 الحاجات االندانية .

 ي دراساتيا وابحاثيا:ىحا وقج اعتسجت السجرسة الدمؾكية طخقا عمسية ف

 ىي شخيقة التجارب وىي محاولة الػصػؿ الى نتائج عغ اثخ احج او بعس الستغيخات في  الظخيقة االولى
اشياء معيشة عغ شخيق التجخبة فاذا كاف اليجؼ معخفة اثخ الجساعات الرغيخة عمى سمػؾ االفخاد فانو 

خخػ تدسى مجسػعة السخاؾبة ويجخل عادة يتع اختيار مجسػعة تدسى مجسػعة التجخبة ومجسػعة ا
العشرخ او الستغيخ السخاد دراستو عمى مجسػعة التجخبة ثع تخاقب اآلثار الشاجسة بيشسا تبقى مجسػعة 

 السخاؾبة دوف اية تغيخات ويتع مقارنة الشتائج بيغ السجسػعتيغ .
 االستقراء وىي عبارة  التي اعتسجتيا السجرسة الدمػكية ىي الجراسة عغ شخيق عيشات الظخيقة الثانية

عغ اختيار عيشة مغ السجتسع السصمػب دراستو وذلظ لمتػصل الى نتائج يسكغ تعسيسيا وما داـ اليجؼ 
مغ التػصل الى نتائج ىػ تعسيسيا فاف العيشة يجب اف تسثل السجتسع لحا, فاف شخيقة اختيار العيشة تعتبخ 

 مغ اىع االعساؿ في دراسة عيشات االستقراء . 
 لمجراسة ىي شخيقة الحالة وىي دراسة حالة معيشة دراسة كاممة وعسيقة لمػصػؿ الى نتائج  قة الثالثةالظخي

ومبلحطات خاصة بيا والعيب االساسي في ىحه الصخيقة ىػ عجـ امكانية التعسيع الف اية مبلحطات او 
دورىا في الحالة  نتائج خاصة بجراسة الحالة تبقى اساسا محرػرة بيا وبالطخوؼ والعػامل التي لعبت

 ذاتيا .
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وقج ساىع مغ كتاب االدارة في السجرسة الدمػكية كل مغ مارؼ باركخفػليت                          
وتذدتخبخنارد فقج ركدت فػليت عمى اثخ الجساعة عمى الفخد ودعت الى السذاركة في الدمصة والتعاوف 

خنارد فقج دعا الى التحػؿ عغ الشطخية التقميجية او والتشديق بيغ االفخاد العامميغ في السشطسة , اما ب
الكبلسيكية في االدارة الى الشطخية الدمػكية ,واكج عمى اىسية الحاجات االقترادية واالجتساعية لمفخد 

 العامل كسا اعتبخ السشطسة , او السشذأة بحكع شبيعتيا نطاما اجتساعيا تعاونيا.

دمػكييغ واالدارييغ في تصػيخ السجرسة الدمػكية ومغ الرعب ىشا وكحلظ فقج ساىع العجيج مغ الكتاب ال  
 حرخ جسيع ىحه السداىسات .

 تقييؼ السجرسة الدمؾكية 

الشظ اف السجرسة الدمػكية قج ساىست في تصػيخ الفكخ االدارؼ مغ حيث تخكيدىا عمى العامل االنداني     
ادة وسمػؾ الجساعات واالتراؿ , تعصي االدارة اساسا والجساعة في السشذأة , فالسبادغ الخاصة بالجوافع والؿي

لمتعخؼ عمى السذاكل التي تػاجييا في تعامميا مع االفخاد العامميغ , وتداعجىع عمى تفيع اسذ الدمػؾ 
االنداني وسمػؾ الجساعات , اال اف ىشاؾ انتقادات وجيت الى السجرسة مغ حيث انيا بتخكيدىا عمى الجانب 

الجػانب االخخػ والتي تشجح في تقجيع نطخية متكاممة لتفديخ سمػؾ السشذأة ,كسا يخػ  االنداني قج اىسمت
بعس الشقاد اف حخكة العبلقات االندانية في بجاية ضيػرىا قج بالغت في تعطيع دور العبلقات االندانية وذلظ 

 رد فعل لمشطخيات الكبلسيكية التي اىسمت العشرخ االنداني .
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 االعمال قضم تقنياث إدارة

 احملاضرة الثامنت

 مبادئ االدارة

 وياباقر خضري احلذرد.مذرس ادلادة: 

 

 ثالثًا: السجارس الحجيثة

وىي مجسػعة متشػعة مغ السجارس نذأت مؤخخًا لجراسة اإلدارة وىي : مجرسة عمع اإلدارة ,ومجرسة الشطع    
 ى الصخيقة اليابانية وسشتصخؽ لكل مشيا كالتالي: والسجرسة الطخؼية في اإلدارة , واإلدارة باألىجاؼ, واإلدارة عم

 مجرسة عمؼ اإلدارة -1
نذأت مجرسة عمع اإلدارة أو بحػث العسميات كسا تدسى أيزا نتيجة لؤلبحاث التي أجخيت في 
الحخب العالسية الثانية والتي تشاولت برػرة أساسية الكسية عمى السذاكل العدكخية والسذاكل الستعمقة بالشقل 

ع , وكانت األبحاث األولى تتعمق ببعس الشػاحي مثل زيادة دقة ترػيب السجفعية , تصػيخ شخؽ والتػزي
البحث عغ الغػاصات , تقميل فقجاف الدفغ نتيجة مياجستيا مغ قبل الغػاصات, وكحلظ تحديغ شخؽ تحسيل 

وجخت معالجة  وتفخيغ الدفغ , وىحا األسمػب في حل السذاكل اعتسج عمى تجاخل عجد مغ فخوع السعخفة ,
السذاكل مغ فخيق يتكػف مغ أعزاء ليع خمؽيات مختمفة وعمى األغمب كانػا يتكػنػف مغ السيشجسيغ , 

 عمساء الخياضيات ,اإلحرائييغ , االقترادييغ , عمساء الشفذ.

تاج وتختمف مجرسة عمع اإلدارة عغ اإلدارة العمسية التي جاء بيا فخيجريظ تايمػر في انيا ال تخكد عمى اإلن
وكفاءة األفخاد واآلالت فيي بجال مغ ذلظ تعتبخ الكفاءة انجازا يتبع التخصيط , وبحلظ يسكغ القػؿ باف مجرسة 
عمع اإلدارة جاءت لتػافق بيغ اىتساـ اإلدارة العمسية باإلنتاج والكفاءة وعسمية التخصيط , وقج تع ذلظ عغ 

لصخؽ الكسية لسعالجة السذاكل التي تػاجو شخيق التكامل بيغ عجة حقػؿ مغ السعخفة وبرػرة خاصة ا
 اإلدارييغ والسشذآت.
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ويقػـ عمساء اإلدارة باستخجاـ الشساذج الخياضية والكسبيػتخ لمؿياـ بالعسميات الخياضية والحدابية السعقجة مغ 
اجل السداعجة في الػصػؿ إلى تحقيق األىجاؼ السثمى مثل البخمجة الخصية , نطخية السبادرات , صفػؼ 

 النتطار, ونطخية القخارات التي تصبق في مجاالت عجيجة لحل السذاكل اإلدارية.ا

 مجرسة الشغؼ -2
وتعتسج  ىحه السجرسة عمى نتائج أو ابحاث نطخية الشطع التي تع  تصػيخىا في عمع االحياء في الدتيشيات    

 مغ ىحا القخف ,ثع قاـ عمساء االدارة بتصبيق ىحه الشطخية في مجاؿ االدارة.

الفكخة االساسية ليحه السجرسة تعتسج عمى مفيػـ الشطاـ الحؼ يسكغ تعخيفو بانو: ىػ الػحجة السخكبة التي و 
تجسع وتخبط بيغ اشياء ,أو اجداء تذكل في مجسػعيا تخكيبًا كميًا مػحجًا , والشطاـ ىػ وحجة تتكػف مغ اجداء 

ء في معدؿ عغ االجداء االخخػ , ال يعصي ذات عبلقات متبادلة , وليحا فاف دراسة أؼ جدء مغ ىحه االجدا
 الرػرة الحؿيؿية الستكاممة.

وبسػجب ىحه الفكخة فاف السشذاة ىي عبارة عغ نطاـ اجتساعي مفتػح مرسع لتحقيق  اىجاؼ معيشة , ىحا 
الشطاـ يعير في بيئة أو مجتسع يحرل مشو عمى مػارده أو مجخبلتو االساسية وىي في حالة السػاد األولية 

ساؿ والسػارد البذخية أو التكشػلػجيا البلزمة ثع يقػـ بتحػيل ىحه السجخبلت أو معالجتيا وتقجيسيا لمسجتسع وال
عمى شكل مخخجات مغ الدمع والخجمات , ونتيجة لتبادؿ ىحه السخخجات مع البيئة تتسكغ السشذاة مغ 

 ادمة .الحرػؿ عمى السػارد التي تحتاج الييا مخة ثانية لمجورة االنتاجية الق

فالسشطسة ىشا تذبو الكائغ الحي مغ حيث انيا عبارة عغ نطاـ يتفاعل مع البيئة السحيصة أؼ انو نطاـ مفتػح 
عمييا مغ خبلؿ السجخبلت والسخخجات كسا انو يتألف مغ اجداء , أو انطسة فخعية تسارس كل مشيا وضائف 

 معيشة , وتتأثخ ببعزيا كسا انيا تؤثخ في السشذاة ككل.

وبالتالي فاف نطخية الشطع تيتع بجراسة الرػرة الكمية لمسشذاة بجال مغ التخكيد عمى دراسة بعس اجدائيا كسا 
انيا تكذف وتػضح العبلقات الستعجدة بيغ االنطسة الفخعية أو اجداء السشذاة , وتعشي بعبلقات السشذاة مع 

يػـ الشطاـ  ألؼ مشذاة تقػـ بتحػيل السجخبلت ( االشار العاـ لسف1البيئة السحيصة بيا , ويػضح الذكل رقع )
 مغ عشاصخ االنتاج السختمفة الى مخخجات عمى شكل سمع أو خجمات تقجميا لمبيئة السحيصة



53 
 

 

 

 

 

 

 البيئة الخارجية

 ( اإلطار العام لسفيؾم الشغام1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئة الداخلية

 

 

 

 

 

 كسيةتغذية ع

 مدخالت مخرجات عمليات
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 احملاضرة التاصعت

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراويد.ادة: مذرس ادل

 ( يف اإلدارةZاإلدارة اليابانيت نظريت )

 

 أواًل: مفيؾم اإلدارة اليابانية

أدت اإلدارة وما زالت دوًرا ماثبًل في إحياء الحذ الفخدؼ والجسعي لجػ العشرخ البذخؼ العامل، كسا أثبتت 
تعمًقا وتألًقا في مجارج التصػر لمخكب  وجػدىا الفاعل في تفعيل الشذاط الحزارؼ، فأكدبتو بخيًقا حقق لو

 الحزارؼ العالسي.

بخدارة الياباف وحميفتيا السانيا، وتػؾيعيسا  1945وما إف وضعت الحخب العالسية الثانية أوزارىا عاـ       
معاىجة االستدبلـ والتي تخمت الياباف بسػجبيا عغ األنذصة العدكخية، حتى انكبت الجولة اليابانية وشعبيا 

مى العسل بجج ومثابخة في السياديغ الدمسية، وبفعل الجيػد الجبارة والعقػؿ الستفتحة والدياسات الشاجحة ع
التي شبقت ىشاؾ، فقج حجثت ثػرات عمسية وصشاعية متبلحقة بمغت أوجيا وذروتيا في ثسانيشيات القخف 

العالع كقػة اقترادية يحدب ليا الساضي، ففخضت اسع الياباف في السحافل الجولية، وخخجت الياباف لتفاجئ 
حدابيا، متصػرة في الكثيخ مغ السجاالت، ال سيسا الرشاعية مشيا والتجارية، حيث اتبعت في ىحه السياديغ 
أسمػب إدارة وؾيادة ناجحة ومتصػرة أدػ باليابانييغ إلى االىتساـ بالعسل واإلنتاج وتصػيخ مياراتيع ومقجرتيع، 

مخيكييغ بأف أحجاث )ىيخوشيسا وناكازاكي( لع تقدع ضيػرىع وال ضيخ بعيخىع، بل ليثبتػا لمجسيع وبخاصة األ
 زادتيع إصخاًرا عمى الشجاح والتصػر.
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العجيج مغ الباحثيغ  -فخخجت مغ محشتيا نحػ القسة -وقج دفع ىحا التقجـ الحؼ حققتو الياباف       
وىػ  -ات السختمفة، وقج بخز مغ بيغ ىؤالءواإلدارييغ إلى دراسة األساليب اإلدارية الستبعة في السشطس

وليع أوتذي الحؼ أعج نطخية إدارية استشاًدا إلى دراساتو وتحميبلتو أشمق عمييا )نطخية  -مػضػع محاضختشا
Z.والتي أكج فييا عمى االىتسامات اإلندانية لؤلفخاد في السشطسات ،) 

غ اإلدارات في العالع، تعدػ إلى أسباب: مشيا مقجرة وإف شيخة نطخية اإلدارة اليابانية وتفػقيا عمى كثيخ م   
اليابانييغ عمى إيجاد نػع مغ اإلدارة يتبلءـ مع ثقافتيع وعاداتيع وؾيسيع، فقج أسيع الشطاـ التخبػؼ والتعميسي 
الياباني في إيجاد أفخاد مبجعيغ وواثقيغ بسقجورىع تعػيس وششيع عغ شح السػارد الصبيعية التي تعانييا, 

وقج جسع اليابانيػف بيغ مبادغ نطخية اإلدارة العمسية لػ)تايمػر(  بالتفكيخ واإلبجاع والعسل ببل كمل أو ممل,وذلظ 
ونطخية العبلقات اإلندانية آخحيغ مغ كمييسا ما يشاسب السجتسع الياباني، إضافة إلى تعجيل ما يمـد تعجيمو 

ة اليابانية تقػـ عمى أخح كل ما ىػ مفيج لمعسل ليخجـ بيئة العسل، وبذكل أكثخ تحجيًجا فإف فمدفة اإلدار 
ولمسشطسة وكحلظ األفخاد، فسثبًل تدتشج اإلدارة اليابانية إلى نطخية اإلدارة العمسية في اعتسادىا الججارة كأساس 
لمتعييغ، والؿياـ بعسميات التجريب والتأىيل السدتسخ، وتقجيع السكافآت لؤلفخاد السشتجيغ، إضافة إلى اعتسادىا 
عمى نطخية العبلقات اإلندانية في اعتساد األسمػب التذاركي في اتخاذ القخارات، وإيجاد بيئة عسل عائمية، 

 والسحافطة عمى استقخار األفخاد العامميغ.

 ثانيًا: السجتسع الياباني

إلخخاج فخد  اىتع الشطاـ التخبػؼ في الياباف بتخبية الصفل الياباني عمى األخبلؽ والؿيع والتقاليج الحدشة،   
يتستع بالربلح وروح السػاششة والجأب عمى خجمة مجتسعو ووششو، وكاف ذلظ بخصط وسياسات محكسة 
اتخحتيا الجولة اليابانية مع انتياء الحخب العالسية الثانية، لتتسكغ مغ مشافدة دوؿ العالع بل والتقجـ عمييا في 

لياباني في أسختو الرغيخة في جػ مفعع بالحشاف ويشذأ الفخد ا شتى السجاالت ال سيسا االقترادية مشيا.
والعصف والتعاضج بيغ أفخاد األسخة الػاحجة، وتشعكذ ىحه التخبية السدالسة عمى حياة الفخد في السجتسع 
األكبخ سػاء في تعامبلتو اليػمية أو في عسمو، ؼيصبق نتاج التخبية الرحيحة التي تمقاىا كاآلخخيغ، في 

ي نياية األمخ تعاشًفا وتػاًدا وتكافبًل بيغ أفخاد السجتسع ككل، وبيغ زمبلء العسل والسيشة معتخؾ الحياة ليشتج ف
 عمى وجو الخرػص، فكل فخد بترخفاتو واتجاىو يعتبخ انعكاًسا لؤلسخة التي نذأ فييا.
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أكيج وال يخفى عمى أؼ باحث في شؤوف السجتسع الياباني ما تتزسشو العادات والتقاليج اليابانية مغ ت   
وحس عمى اتباع األسمػب التذاركي في أؼ عسل، ومعاونة األفخاد بعزيع بعًزا لتصػيخ العسل أو 
السشطسة، لحا فإف الفخد الياباني يفكخ في كيؽية إنجاز السياـ السصمػبة مشو، فيػ مقتشع بأنو مكمف بأمخ ما 

ؿ ىحا الفكخ لكافة أفخاد عميو إنجازه، بغس الشطخ عغ خجمة ىحه السيسة لسرالحو الذخرية، وبذسػ 
السجتسع الياباني أدػ بالسحرمة إلى سيادة الياباف في كافة السحافل العالسية، وترجرىا قائسة الجوؿ الستقجمة 

 في العالع.

 ثالثًا: بيئة العسال اليابانية

تشياؿ  -ةفي ضل غياب ضاىخة البصال -بسجخد التحاؽ السػاشغ الياباني بعسمو عشج بجاية حياتو العسمية    
عميو عبارات التخحيب واالستؿباؿ مغ زمبلئو في السشطسة، األمخ الحؼ يذعخه باالشسئشاف ويعصيو انصباًعا 
أولًيا حدًشا، يذجعو عمى االنخخاط في عزػية ىحه السشطسة باعتبارىا بيتو الثاني، يشتسي إلييا ويعير مع 

اىع والتعاضج بيغ األفخاد، وكأنيع عائمة واحجة، كسا رفاقو الخبخات الدارة وغيخ الدارة في ضل جػ يدػده التف
لػ كانػا أسخة مغ الشحل! وتدتسخ عبلقة العسل ىحه ما داـ العامل قادًرا عمى العسل، فاإلدارة اليابانية تزسغ 
االستخجاـ السدتسخ شيمة الحياة لجسيع العامميغ، باإلضافة إلى تقجيع امتيازات وتدييبلت أخخػ تتعمق 

 والتخؼيو وغيخىا.باإلسكاف 

ومغ ناحية أخخػ فإف جسيع إدارات السشطسات في الياباف تعتسج أسمػب التخؼيع حدب األقجمية في العسل، 
األمخ الحؼ يذجع األفخاد عمى االنخخاط في العسل بسشطساتيع وعجـ التفكيخ باالنتقاؿ إلى أماكغ أخخػ شمًبا 

 سل في السشطسة نفديا وبغس الشطخ عغ الدغ والخبخة.لمتخؾية، ألف التخؾية تكػف بشاء عمى أقجمية الع

 رابعًا: الخرائص االدارية لمسشغسة اليابانية:

 اتخاذ القخار برؾرة جساعية –1

تتسيد السشطسات اليابانية عغ غيخىا بجراسة أؼ مذخوع مدبًقا دراسة واؼية ومدتؽيزة يذتخؾ فييا جسيع 
ت ويتشبؤوف بسا سيحجث في شخؽ تشفيح السذخوع فتربح العامميغ في السشطسة فيجرسػف جسيع االحتساال

عسمية التشفيح أكثخ يدًخا وسيػلة، ويتع القزاء عمى أية مذكمة بدخعة، ألنيا ستكػف قج شخحت أثشاء دراسة 
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السذخوع ووضعت ليا بجائل كثيخة لحميا، وال ييتع اليابانيػف بالػقت السدتغخؽ في دراسة أؼ مذخوع قبل البجء 
ظ لتيقشيع أف ىحا يرب في مرمحة العسل والسشطسة، وبشاء عمى ذلظ يتع جسيع اآلراء واستذارة ؼيو، وذل

 الجسيع قبل أف يبت في أؼ مػضػع في السشطسة اليابانية.

 التعميؼ والتجريب السدتسخان –2

كل حدب  -اتحيث تقجـ اإلدارة اليابانية التعميع والتجريب لكافة األفخاد مغ عامميغ ومجيخيغ وبؿية السدتػي
وشيمة فتخة خجمتيع، األمخ الحؼ يؤدؼ إلى احتخاؼ السػضف في عسمو مسا يشجع عشو زيادة اإلنتاج  -عسمو

 وتحديغ نػعية السشتجات.

 اإلدارة األبؾية –3

يتقجـ العامل الياباني في وضيفتو حدب سشػات عسمو في السشطسة حتى يرل إلى السدتػيات اإلدارية في سغ 
، وتترف معامبلتو مع السػضفيغ باألبػية، ويعامميع كسا يعامل أبشاءه إلى درجة أنو يداىع في متقجـ نػًعا ما

 حل مذكبلتيع العائمية، وقج يذارؾ في اختيار زوجة ألحج العامميغ.
 التؾعيف مجى الحياة –4

وف اإلناث التػضيف وقج سبق اإلشارة إليو، ولكغ يكفي القػؿ ىشا إف اإلدارة اليابانية تزسغ لمعامميغ الحكػر د
سشة(، كسا يسشح السػضف الياباني ثمثي راتبو إذا  15مجػ الحياة، إضافة إلى تزاعف الخواتب الذيخية كل )

 ما رغب في إكساؿ مديختو بعج وصػلو سغ التقاعج وىػ سغ الخامدة والخسديغ.

  في االدارة  (Z)نغخية خامدًا: 

حققت نجاحًا الفتًا، ابتكخىا العالع الياباني وليع أوشي،  ىي إحجػ الشطخيات اإلدارية الحجيثة والتي  
(William Ouchi)  نطخية“شخحيا في كتاب Z” وكشتيجة حققت الذخكات اليابانية إنتاجية أكبخ مغ ،

 .الذخكات األمخيكية

ضخورة ومع التبايغ الػاضح بيغ الشطخية اليابانية في اإلدارة، ونطيختيا األمخيكية، حيث تقػـ األولى عمى 
غخس الؿيع اإلندانية لمتشطيع في نفػس العامميغ، وإقامة عبلقات تعاونية وغيخ رسسية بيشيع لديادة التشديق 
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والتذاور غيخ الخسسي ومشاقذة السػضػعات والقخارات بيغ اإلدارة والعامميغ، والتأكيج عمى العسل وتحسل 
ى الفخدية وتخبط بيغ األداء والسكافآت وفق السدؤولية بذكل جساعي، في حيغ تخكد الشطخية األمخيكية عم

تشطيع ـيكمي بيخوقخاشي محكع يتسيد بأسمػب فخدؼ في اتخاذ القخارات يشعجـ ؼيو التذاور أو العسل الجساعي، 
كسا يبلحع في السشطسات األمخيكية حخكات انتقاؿ سخيعة لمسػضفيغ مغ مشطسة إلى أخخػ سعًيا ألوضاع 

 أفزل وتخؾيات وضيؽية.

ذلظ استصاع )ولياـ أوتذي( الياباني األصل، تصػيع الشطخية اليابانية لتتعامل مع البيئة األمخيكية األقل رغع 
تجانًدا واألكثخ تشػًعا مغ البيئة اليابانية التي تدتثشي الشداء واألقميات العخؾية مغ العسل، فقج أسيع )أوتذي( 

في السشطسات األمخيكية، وأسمػب السشطسات اليابانية،  في نطخيتو ىحه بالسصابقة بيغ األسمػب اإلدارؼ الستبع
( في اإلدارة، Zوميد فييا السسارسات اإلدارية في نسػذج اإلدارة الياباني والحؼ أشمق عميو نسػذج )نطخية 

ولعل ما يسيد ىحا الشسػذج ىػ تخكيده عمى األفخاد وعمى البيئة التي يعسمػف فييا، فيػ يعتبخ األفخاد عشاصخ 
ة ىامة وليع دور رئيذ ونذيط في اتخاذ القخارات، كسا يشطخ إلى التػضيف كالتداـ متبادؿ شػيل السجػ مخكدي

 حيث يخاعى في ذلظ الحالة االجتساعية واالقترادية لمعامميغ.

وإف القرج مغ وراء ىحه الشطخية ىػ تصػيخ إحداس السمكية لجػ األفخاد في السشطسة واالنتساء إلييا،      
ج مغ إخبلصيع ألىجاؼ السشطسة، األمخ الحؼ سيجعل مشيع مداىسيغ بذكل أكثخ في اإلنتاج العاـ، مسا سيدي

فمتصػيخ إحداس السمكية السؤسدية، يدتمـد لحلظ أف يذعخ األفخاد بأنيع جدء مغ العسل وشخؼ يحدب حدابو 
خارات، بحيث يتأثخ كل فخد في اتخاذ القخارات، لحا عمى السشطسات أف تتبشى األسمػب التذاركي في اتخاذ الق

 عامل بالسشطسة، ويستمظ فخصة لمتأثيخ فييا وفي القخارات الستخحة.

كأسمػب لئلدارة، )ىيػلت باكارد،  Zومغ األمثمة عمى الذخكات األمخيكية الشاجحة التي استخجمت نطخية     
 بخوكتيخ آنح جامبل، ايدتساف كػداؾ(.

مغ البيئة االجتساعية الخاصة بالسجتسع الياباني، وبخاصة األسخة  استحجثت فكخة اإلدارة اليابانية وقج  
اليابانية التي تقػـ عمى مبجأ االحتخاـ لخب األسخة، وإشاعة أوامخه، في حيغ يكػف مدؤواًل عشيع ومذاركًا إياىع 

واألفخاد  في اتخاذ القخار، وانعكذ ىحا بجوره عمى العسل اإلدارؼ داخل السشطسات، عمى اعتبار أف السجيخيغ
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بسثابة األسخة الػاحجة، مسا كاف لو أحدغ األثخ عمى إنتاجية األفخاد وإخبلصيع لسؤسدتيع بذكل ليذ لو 
 .مثيل

 Zسادسًا: محاور نغخية 

 عمى عجة محاور ىي: Zتقػـ نطخية 

 أف تتع عسمية تقييع السػضفيغ مخة أو مختيغ سشػًيا، وفق مقاييذ رسسية واضحة وضسشية. .1
 األداء أكثخ مشو عمى العبلقات غيخ الخسسية.التخكيد عمى  .2
التشطيع  -أف يتشاسب الذكل التشطيسي مع الطخوؼ الستغيخة والتكشػلػجيا السعقجة )التشطيع األدىػقخاشي .3

 السؤقت(
 التقميل مغ السدتػيات اإلدارية وأف تترف بجرجة أقل مغ الخسسية. .4
 عمى السجػ الصػيل.تفعيل أسمػب العسل الجساعي لزساف الػالء التشطيسي    .5
 أف يتع التػضيف لسجة شػيمة، أما التخؾيات ؼبذكل بصيء. .6
 اتخاذ القخارات بصخيقة جساعية، أما تحسل السدؤولية ؼيكػف بذكل فخدؼ. .7
 االىتساـ الذامل بالسػضفيغ ورفاىيتيع.  .8

ة مشصمقيغ مغ الفخد، لقج استفاد اليابانيػف مغ التجخبة اإلندانية لئلدارة، بعج أف أحيػا تمظ الخوح الجساعي
جامعيغ بيغ اإليقاعيغ مًعا في بػتقة واحجة، رسست خارشة الشذاط الياباني الستسيد عبخ فديفدائية ما زالت 

 محط أنطار العالع.

 السشغسة اليابانية  سابعًا: عشاصخ

بانية إلى ضساف الػضيفة لمسػضف مجػ الحياة، أؼ االستقخار واألمغ الػضيفي، إذ ال تمجأ السشطسات اليا  -1
االستغشاء عغ األفخاد حتى في أصعب الطخوؼ االقترادية، مسا كاف لو أكبخ األثخ عمى إبجاعو 

 .وإنتاجيتو
العسل كفخيق والذعػر الجساعي بالسدؤولية عغ العسل الحؼ يقػـ بو الفخد، ففي كثيخ مغ األحياف يتع  -2

 .ال فخدية ؾياس اإلنتاج بالجيج الجساعي، وبالتالي تكػف السكافأة جساعية
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أسمػب السذاركة في اتخاذ القخار، مسا يخمق اندجامًا وتػافقًا بيغ أىجاؼ العامميغ، وأىجاؼ السشطسة،   -3
 Quality ويػفخ نػعًا مغ الخقابة الحاتية، ويتسثل أسمػب السذاركة في ما يدسى بحمقات الجػدة

Circles غ الجسيع ومذاركتيع في وىي مجسػعة عسل صغيخة تتذكل عمى مدتػػ السشطسة بيجؼ تأمي
 .جيػد تحديغ ما تشتجو السشطسة، وتحميل السذكبلت الفشية واإلدارية واقتخاح حمػؿ ليا

االىتساـ الذامل باألفخاد، مغ حيث تكافؤ الفخص والعجالة والسداواة والتعامل مع القػػ البذخية دوف   -4
خفاـية ومتصمبات العير الكخيع، مسا تسييد، وتػفيخ مقػمات الحياة واالستقخار ليع مغ حيث الدكغ وال

يخمق أجػاًء مغ التعاوف واالحتخاـ الستبادؿ بيشيع، ونػعًا مغ التفاعل الصبيعي بيغ العسل والحياة 
 .االجتساعية

عجـ التدخع بالتقييع والتخؾية، والتخكيد عمى تصػيخ السيارات السيشية لؤلفخاد، حيث يتع نقل السػضف مغ   -5
 .عمى السدتػػ اإلدارؼ الػاحج نفدو، ليعصي العسل صفة الذسػلية والتكاملمػقعو إلى مػقع آخخ 

 .تحديغ إنتاجية السشطسة مغ خبلؿ السذاركة في وضع األىجاؼ والسذاركة في تشفيحىا -6
  Y ونغخية  Xثامشًا: نغخية

ىي نطخيات حػؿ الجوافع البذخية، تع إنذاؤىا وتصػيخىا مغ قبل )ماكغخيغػر دوغبلس(          
، وتدتخجـ  - لػجيامعيج ماساتذػستذ لمتكشػ  في مجرسة سمػف لئلدارة في الدتيشات مغ القخف السشرـخ
والدمػؾ التشطيسي، االتراالت التشطيسية و تشسية السػارد البذخية, وىي ترف  إدارة السػارد البذخية في

مػقفيغ مختمفيغ لمغاية عغ دوافع القػػ العاممة, ورأػ )ماكغخيغػر( أف الذخكات تتبع أحج الشطخيات أو 
ات بالعسل يكسغ في رفع ثقة األخخػ, كسا أعخب عغ اعتقاده في أف العامل األساسي في ربط تحقيق الح

 .اإلدارييغ بسخؤوسييع
 X نغخية -أ
في ىحه الشطخية التي ثبت تأثيخىا العكدي في السسارسة الحجيثة، تفتخض اإلدارة بأف السػضفيغ بصبيعتيع  

كدالى ويتجشبػف العسل إذا ما في وسعيع ذلظ ونتيجة ليحا، تعتقج اإلدارة بأنو يجب أف يخزع العساؿ 
شخاؼ شاممة عغ كثب باستخجاـ عشاصخ التحكع الستقجمة, وىشاؾ حاجة إلى بشية ىخمية إلى نطع إ

محكسة, وفقا ليحه الشطخية فإف السػضفيغ سيطيخوف قميل مغ االنجفاع فقط نحػ العسل مع غياب بخامج 
 .الحػافد التحخيزية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 Y نغخية -ب
افع ويتحمػف بسسارسات ضبط الشفذ, في ىحه الشطخية، تفتخض اإلدارة بأف السػضفيغ شسػحيغ وليع دو   

ويعتقج بأف السػضفيغ يتستعػف بػاجباتيع سػاء مغ العسل الحىشي أو البجني، ولجييع القجرة عمى حل 
السذاكل اإلبجاعية، ولكغ غالبا ال تدتخجـ مػاىبيع في معطع السشطسات, وبإعصائيع الطخوؼ السشاسبة 

يتعمسػف التساس وقبػؿ السدؤولية ومسارسة ضبط الشفذ  يخوف بأف السػضفيغ سػؼ Y فإف إدارؼ الشطخية
 .في سبيل إنجاز األىجاؼ التي التدمػا بيا
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 احملاضرة العاشرة

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراويد.مذرس ادلادة: 

 التخطيط
 مقجمة

ة سشقػـ بسشاقذتيا والتعخؼ عمييا ىي وضيفة التخصيط, إف أوؿ وضيفة مغ الػضائف االساسية لئلدار      
وتعتبخ ىي الػضيفة التي يبجأ عسل السجيخ بيا ألف الجسيع يعمع أف كافة السجراء يعسمػف اآلف في ضل اقتراد 
ديشاميكي حيث أف التغيخ ىػ القاعجة وليذ االستثشاء وىحا التغيخ والتصػر ال يسذ جانب دوف الجػانب 

ذ كافة جػانب الحياة وىحا التغيخ قج يكػف فجائيا وشامبل وقج يكػف بصيئًا، السيع أف ىشاؾ األخخػ بل يمس
يؤدؼ إلى ضيػر مذكبلت ,وىشا تأتي ميسة السجراء في  تغيخا يحجث ولع تبقى االشياء عمى حاليا وىحا 

قػة ورزانة في حيغ  مػاجية السذكبلت بسعشى انشا نجج أف السجراء الشاجحيغ يتعاممػف مع ىحه السذكبلت بكل
أف السجراء الفاشميغ يتخبصػف في مػاجية تمظ السذكبلت والفخؽ بيغ السػقفيغ يخجع الى التخصيط بسعشى أف 
السجيخ الشاجح يدتصيع وضع األىجاؼ الدميسة وتحجيج الصخؽ واالساليب السشاسبة لمػصػؿ الى تمظ األىجاؼ 

جاؼ برػرة جيجة وال يسكشو تحجيج الدبل لمػصػؿ الى في حيغ أف السجيخ الفاشل ال يدتصيع تحجيج االى
  .االىجاؼ

واإلدارة الجيجة ىي التي تدعى باستسخار إلى البقاء والشسػ والشجاح وإذا ما أرادت أف يتحقق ذلظ ليا فبلبج   
مغ أف تخكد عمى التخصيط، فالسخصط ىػ الحؼ يبحث عغ التججيج واالبتكار والشطخ الى السدتقبل وىػ 

 .الحؼ يتستع بأفزل فخصة لجسع مػارد السشذأة لمػصػؿ إلى تحقيق األىجاؼ السخسػمة والسحجدة الذخز
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فالتخصيط يعتبخ مجخبل لحل السذكبلت ومشيجا لتحقيق الغايات بو يتغمب االنداف الػاعي عمى ما يحتسل أف 
مؤسدة أو فخد يرادفو مغ ضخوؼ يجيميا في حاضخه, وباخترار فاف التخصيط ال يسكغ ألؼ مذخوع أو 

 .االستغشاء عشو إشبلقًا فيػ أصبح مغ الزخوريات في السؤسدات بل عمى مدتػػ االفخاد داخل السجتسع

 أواًل: مفيؾم التخظيط

ـّ اإلدارّية في الُسشطَّسات، والسذاريع   (Planning) :ُيعتَبخ التخصيط )باإلنجميدّية    واحجًا مغ أىّع الَسيا
د ما ىػ مصمػب مغ الػضائف، كسا السختمفة , حيث ُيػفِّخ مع مػمات دؾيقة تداعج عمى التشبُّؤ بالُسدتقبل، وُيحجِّ

 يدسح لئلدارة بتحجيج ما تخيجه مغ أىجاؼ لُتحقِّق االستفادة السصمػبة في العسل.

َسعيًا  كسا أّف التخصيط ال ُبّج أف يتَّرف باالستسخارّية، وىػ أولى الخصػات التي يجب عمى اإلدارة اتِّباعيا    
لتحقيق ما تصسح إلى تحؿيقو مغ غايات، عمسًا بأّنو ال ُبّج أف يكػف َمبشّيًا عمى ركائد واضحة، وثابتة تعتسج 

 عمى العقل. 

ومغ ىشا كاف مغ السيّع بسكاف تدميط الزػء عمى مفيػـ التخصيط، وأىّسيتو، وأنػاعو، وشخوط نجاحو،    
قات ًا لمفعل )خصََّط(، ُيقاؿ: خصََّط، ُيخصِّط، تخصيصًا، فيػ ُمخصِّط، واسع وُتَعجُّ كمسة التخصيط مرجر   ووُمعػِّ

السفعػؿ مشو ُمَخصَّط  إذ ُيقاؿ: ُيَخصُِّط َمْذُخوعًا َخاّصًا ِبو  أؼ ُيَييُِّئُو ، وَيَزُع َلُو ُخصًَّة، كسا ُيقاؿ: َخصََّط 
عشي: َوْضع ُخصَّة مجروسة لمشػاحي االقتراديَّة، َشِخيقًا؛ أؼ َوَضَع َلَيا ُخُصػشًا، َوُحُجودًا، والتخصيط لغة ي

والتعميسيَّة، واإلنتاجيَّة، وغيخىا، ُتشفَّح في أجٍل محجود , وكسا ورد تعخيف التخصيط في قامػس )أكدفػرد( عمى 
 أّنو: عسمّية َوضع الُخَصط التي تتعمَّق بأمٍخ ما.

غ أبخزىا ما يأتي: يخػ )ىشخؼ فايػؿ( أّف أّما التخصيط اصصبلحًا، فقج وردت ؼيو عّجة تعخيفات، م   
شًا االستعجاد ليحا الُسدتقبل".  التخصيط: "يذسل التشبُّؤ بسا سيكػف عميو الُسدتقبل، ُمتزسِّ

خة، أو نقصة   ويخػ )أحسج الدّيج مرصفى( أّف التخصيط ىػ: "فغُّ التعاُمل مع الُسدتقبل، وأّنو الػضيفة الُسبكِّ
أّنو يتزسَّغ ترسيع األىجاؼ، وتقييسيا، واختيار الُسشاسب مشيا، وتحجيج كيؽّية بمػغيا البجاية في أّؼ عسمّية، و 

 مغ خبلؿ البخامج، وأّف ىحه األىجاؼ ىي بسثابة معاييخ لؿياس األداء الِفعمّي.
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             وػالتخصيط يقػػـ عمػى ُعشرَخيغ أساسيَّيغ ىسا : التشبُّؤ بالُسدتقبل، واالستعجاد لمُسدتقبل",           
وعخَّفو )جػرج تيخؼ( عمى أّنو: "االختيار الُسختِبط بالحقائق، وَوضع استخجاـ الفخوض الُستعمِّقة بالُسدتقبل عشج 

 ترػُّر وتكػيغ األنذصة الُسقتَخحة التي ُيعتَقج بزخورتيا لتحقيق الشتائج الَسشذػدة".

ػ: عسمّية مشيجّية تتّع ضسغ إشار استخاتيجّي، ومغ خبلؿ ما سبق، فإّنو يسكغ استشتاج أّف التخصيط ى    
وبذكل مشيجّي ييجؼ إلى تحجيج السبادغ، واألىجاؼ، واألولػّيات، وبسا يزسغ التفكيخ في ما سيكػف 

 ُمدتؿببًل.

 أىسية التخظيط ثانيًا: 

تي يعتسج ال أحج يشكخ أف التخصيط ىػ االساس الحؼ يقػـ عميو العسل االدارؼ كمو باعتباره الػسيمة ال   
عمييا رجل اإلدارة في مػاجية السدتقبل، فالسدتقبل مجيػؿ واذا لع يزع االنداف في حدابو ىحا السجيػؿ 
ولع يتخح االحتياشات البلزمة لسػاجية الطخوؼ الستػقعة ولع يفكخ مدبقا ؼيسا يشبغي عميو الؿياـ بو مغ أعساؿ 

ه الى تحقيق اليجؼ الحؼ يدعى اليو، فبجوف قبل تشفيحىا فإنو قج يزل عغ الصخيق الرحيح الحؼ يقػد
التخصيط تعع الفػضى وتديخ الجيػد برػرة عذػائية وتشحخؼ عغ مدارىا الدميع، ومغ خبلؿ ىحا كمو 
يتزح لشا مجػ أىسية التخصيط ومجػ االىتساـ الحؼ يجب أف يعصي لمتخصيط مغ قبل السجراء خاصة وكل 

 :ىسية التخصيط مغ خبلؿ الشقاط التاليةفخد في السجتسع عامة، وندتصيع أف تػضح أ 

 التغمب عمى عجم التأكج ومؾاجية التغيخات التي قج تحجث: -1

حتسا ألف  كانت قجرتو و دقتو في تقجيخ الطخوؼ أف يقػؿ بأف حجثا ما سيحجث  ال يسكغ ألؼ إنداف ميسا   
ل أف يحجث أو ال يحجث ذلظ ألف أحجاث السدتقبل غيبية و ما يتػقعو اإلنداف ال يخخج عغ كػنو تكيشا يحتس

  .وحجه تجركو إال بالخياؿ  الساضي و الحاضخ تجركيسا بحػاسشا إما السدتقبل فبل 

والتخصيط يعتسج عمى عسمية التشبؤ وكسا نعمع أف التشبؤ بسا سػؼ يقع مغ أحجاث أمخ يخخج عغ شاقة    
مغ ذلظ كمو فإف باإلمكاف تحجيج االتجاه البذخ ألنو مغ اختراص هللا وحجه عالع الغيب، ولكغ عمى الخغع 

بذكل عاـ أو تعييغ عجد مغ االحتساالت التي يشتطخ أف تحجث وكمسا كاف رجل التخصيط واسع االفق كانت 
تػقعاتو أكثخ شسػاًل وأقخب إلى الػاقع الفعمي، ومغ الصبيعي أف تحجيج اتجاىات األحجاث يقمل مغ مقجار 
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حتساالت تسكغ رجل االدارة مغ تقجيخ مػقفو ؼيدتصيع أف يزع خصة الذظ في وقػعيا، كسا أف حرخ اال
فالسدتقبل أمخ مجيػؿ والدسة االساسية  مخنة أو عجدًا مغ الخصط البجيمة لسػاجية كل االحتساالت الستػقعة، 

 . لو عجـ التأكج والصخيق الػحيج لسػاجية اخصار السجيػؿ ىػ التخصيط وحجه

 تخكيد الزؾء عمى األىجاف -2

معشى الديخ بخصى ثابتة نحػ األىجاؼ وكسا نعمع أف اليجؼ ىػ نقصة البجاية في أية خصة كسا أنو الغاية   
التي تدعى إليو الخصة وماداـ ىشاؾ نيو الؿياـ بالتخصيط فبلبج مغ التفكيخ في االىجاؼ التي سشرل الييا 

ف تكػف مفيػمة لكل السدتػيات بحيث تكػف ىحه االىجاؼ واضحة ومسكغ الػصػؿ الييا وكمسة وضػح أؼ أ
االدارية العميا والتشفيحية ألف مغ سيصبق الخصة ىع العساؿ السشفحوف ؼيجب أف تكػف واضحة ليع، ونطخا ألف 
العسل اإلدارؼ الجائع قج يذغل السجراء فييتسػف بعسميع اليػمي ويشدػف السدتقبل فإف وضع األىجاؼ أماميع 

سدتقبل وال يسكغ أف يتع ذلظ اال مغ خبلؿ التخصيط الحؼ يجعل االىجاؼ يجعميع يخبصػف ما بيغ الحاضخ وال
أماـ أعيشيع ؼيدمكػف الصخيق الرحيح ويرححػف مغ سمػكيع كمسا وججوا أف ىشاؾ انحخافا عغ الدبيل الحؼ 

 .يؤدؼ إلى تحقيق األىجاؼ

 التشديق بيؽ كافة االدارات واألقدام -3

ى تحقيق اليجؼ الشيائي لمسشطسة ولكي ترل السشطسة إلى تحقيق كسا قمت سابقًا أف التخصيط يعسل عم  
ذلظ البج ليا مغ تحقيق أىجاؼ جدئية لكل دائخة أو قدع داخل السشطسة ومغ أجل أف تحقق اليجؼ الشيائي 

 فبلبج مغ التشديق بيغ كافة االدارات الشيائية التي تدعى إلييا السشطسة .

حاجة إلى التعجيل في األساليب السدتخجمة في العسل إذا احتاج األمخ كسا أف التخصيط يخكد االنتباه إلى ال
  .والتعجيل عمى االجخاءات والدياسات السشبثقة لتربح أكثخ فاعمية في تحقيق االىجاؼ

 االقتراد في الشفقات -4

االعساؿ تيتع الخصة بخسع الرػرة التي ستكػف عمييا االعساؿ في السدتقبل ومغ الشاحية السالية تتخجع ىحه 
إلى إيخادات ونفقات والتخصيط الدميع ىػ الحؼ يعسل عمى تخؽيس الشفقات وزيادة االيخادات وعمى األقل أف 
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ال يجعل الشفقات الستػقعة تديج عغ االيخادات السختؿبة إال في أحػاؿ نادرة عشجما يكػف التخصيط شػيل األجل 
يتفادػ العذػائية واالرتجاؿ والتي تؤدؼ إلى  ويتػقع تحقيق خدائخ في األجل القريخ والتخصيط دائساً 

 اإلسخاؼ والتبحيخ.

والسخصط دائسا يزبط نفقاتو في الحجود التي تدسح بيا اإليخادات وكل ىحه األمػر تكػف واضحة مغ خبلؿ   
ا وال السيدانية التي تعبخ عشيا باألرقاـ )اإليخادات + الشفقات( ومغ ثع إقخار ىحه السيدانية ؼيجب االلتداـ بي

يجػز االنحخاؼ عشيا إال في حاالت نادرة بسعشى أنو ال يسكغ أف تديج الشفقات عغ ما ىػ مػجػد داخل 
السيدانية إال إذا كانت ىشاؾ أسباب مقشعة وىشاؾ تأكج أيزا بأف اإليخادات ستديج برػرة أكبخ عغ ما ىػ 

 .داخل السيدانية

 تدييل عسمية الخقابة -5

ما يتع دوف اف تكػف ىشاؾ عسمية رقابة عمى مغ يشفحوف ىحه االعساؿ ولكي تتع ال يسكغ أف نترػر عسل   
عسمية الخقابة برػرة فعالة البج مغ وضع معاييخ مقشعة تػضع مقجما لكي يقاس بشاء عمييا ما أنجد مغ 

بج أعساؿ ومغ ىشا تبخز أىسية التخصيط حيث أنو يػضح ما يجب انجازه مغ أعساؿ والصخؽ واألساليب التي ال
مغ استخجاميا إلنجاز تمظ األعساؿ والػقت الحؼ يشبغي أف ال يتجاوزه السشفح في ذلظ ومغ ىشا يديل 
التخصيط لئلدارة متابعة كافة األعساؿ لكي تتأكج مغ حدغ سيخ العسل أو بجعميا تتعخؼ عمى ما يرادؼ 

يا حتى تزسغ الػصػؿ الى العسل مغ عؿبات فتعسل عمى تحليميا وإذا ما انحخؼ فتعسل عمى تقػيع اعػجاج
 .تحقيق االىجاؼ في السػعج والػقت السحجد تساما

مسا سبق يتزح لشا أنو بجوف التخصيط تربح السشطسة تائية وتربح قخاراتيا عذػائية ويسكغ تذبيييا 
 بالدفيشة التي ال يعخؼ ربانيا متى وكيف وايغ سيبحخ... ولساذا؟

 ثالثًا: أنؾاع التخظيط

 إلى عّجة أنػاع وذلظ عمى الشحػ اآلتي :ُيقَدع التخصيط  

 حيث ُيقَدع إلى األنػاع اآلتية: ِتبعًا لمسجى الدمشي: -أ
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 :التخظيط قريخ االجل -1
ويدتسخ لسّجة تقل عغ الدشة الػاحجة، حيث يتّع التخصيط لؤلىجاؼ العاّمة، ثّع االنتقاؿ إلى التخصيط     

 لكّل جدء. 

 التخظيط متؾسط االجل: -2
( سشػات في الغالب، وتيتع بيحا الشػع 5مّجتو إلى أكثخ مغ سشة، إاّل أّنيا تقّل عغ) حيث تدتسخّ    

 مغ التخصيط غالبية السؤسدات االقترادية، واإلدارة.
 التخظيط طؾيل االجل: -3

( سشػات، إذ يكػف ضسغ اىتسامات الػزارة، والُسؤسدات 5ويدتسخ ىحا الشػع مغ التخصيط لسجة )    
 الُكبخػ. 

 لشظاق التأثيخ: حيث ُيقَدؼ إلى األنؾاع اآلتية:  ِتبعاً  -ب

حيث يحخص عمى الذؤوف العاّمة لمسشطسة، ويكػف ؼيو عشرخ السذاركة واضحًا التخظيط االستخاتيجي:  -1
بذكل ُمتَِّدق، َبجءًا مغ التػجيو الحؼ تحخص عميو اإلدارة الُعميا، وانتقااًل إلى السدتػيات اإلدارّية األخخػ 

 ّسا يداعج عمى تصػيخ الُسشطَّسة، واندجاـ وحجاتيا السختمفة. جسيعيا، م

وىػ ييتّع بتشفيح الخصط الُستَّفق عمييا في الخصط االستخاتيجّية، كسا ييتّع بتحجيج التخظيط التكتيكي:  -2
 .السدؤولّيات، واألساليب، عمسًا بأّنو يتسّيد بكػنو يدتغخؽ مجًػ زمشّيًا أقرخ مغ التخصيط االستخاتيجيّ 

أو ما ُيدسى بػ)التشفيحؼ(، وىػ يتزسغ إنجاز السياـ إلى حيغ الػصػؿ إلى الخضا  التخظيط التذغيمي: -3 
 في التشفيح، حيث يتسّيد ىحا الشػع بأّنو يدتغخؽ مّجة زمشّية أقرخ مغ سابَؿيو )بسقجار سشة واحجة أو أقل(. 

 ىي:ومؽ الججيخ بالحكخ أن ىشاك عجة أنؾاع أخخى لمتخظيط، و  -جـ

والحؼ يأخح اإلمكانّيات االجتساعّية، والعسخانّية، والصبيعّية، واالقترادّية جسيعيا بعيغ  التخظيط الشؾعي: -1
 االعتبار. 
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والحؼ يخكد االىتساـ عمى عامٍل واحج أكثخ مغ العػامل األخخػ، أو أّنو قج يتجاىميا   التخظيط الذامل: - 2
 يط:أساسًا, والذكل ادناه يػضح انػاع التخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل يؾضح انؾاع التخظيط

 شخوط نجاح التخظيط رابعًا:

 :لتحقيق الشجاح في عسمّية التخصيط، ال ُبّج مغ تحقُّق الذخوط اآلتية 

دة بذكل ال يقبل االجتياد، باإلضافة إلى تييئة الشتائج التي يتّع  وضؾح األىجاف:  -1  بحيث تكػف ُمحجَّ
 كل دقيق.تػقُّعيا، والججاوؿ الدمشّية بذ

حيؽ جسيعيؼ في الُسشَغسة: -2  ومغ ِقَبل الُسخصِّط نفدو أيزًا شػاؿ عسمّية التخصيط. االلتدام مؽ ِقبل الُسشفِّ

واإلحرائّيات التي ُتعبِّخ عغ الػاقع الستػِفخ، حيث إف الفذل في تحقيق األىجاؼ  صحة السعمؾمات:  -3
 عمى ما ىػ غيخ مػضػعّي مغ حقائق.السصمػبة يختبُط بالتشبُّؤ العذػائّي الحؼ يعتسج 

انواع 

 التخطيط

 التخطيط تبعاً للمدى الزمني:

 التخطيط قصير االجل.-1

 التخطيط متوسط االجل.-2

 التخطيط طويل االجل.-3

 :لنطاق التأثيرالتخطيط تبعاً 

 التخطيط االستراتيجي. -1
 التخطيط التكتيكي.  -2
 التخطيط التشغيلي-3

 :أنواع اخرى للتخطيط

 عي.التخطيط النو-1

 التخطيط الشامل.-2
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بحيث تكػف األىجاؼ قابمة لمتشفيح ضسغ ما ىػ ُمتاح مغ إمكانيات، وبذكل يتبلءـ مع ما ىػ  الؾاقعّية: -4
 سائج مغ الُسعصيات.

حيث ال ُبّج مغ االىتساـ بالعشرخ البذخؼ الحؼ ُيَعج األساس في عسمّية تشفيح  كفاءة الجياز اإلداري: -5
 حيث إعجاده عمسّيًا، وفّشيًا.الخصط، مغ 

: حيث ال ُبّج مغ تختيب األولػّيات، واختيار البجائل السشاسبة لتشفيح الخّصة، مّسا يعشي البجائل واألولؾيات -6
 نجاحيا ببداشة, وذلظ ليديَل فيسيا، وإدراكيا مغ ِقَبل مغ ُيشفِّحونيا جسيعيع.

قات التخظيط    خامدًا: ُمعؾِّ

 ة التخصيط بعس السعػقات التي ُتعخقل نجاحيا، ومغ بيشيا ما يأتي: قج ُتػاجو عسميّ    

 عجـ تستع الُخَصط بالسخونة.-أ

 عجـ االلتداـ الكافي بعسمية التخصيط.    -ب

 صعػبة الػصػؿ إلى التشبؤات الجؾيقة التي تتعمق بالُستغيخات البيئية في الشذاط الخاص بالُسشطَّسة. -جـ 

 لتخصيط. ازدياد تكاليف عسمية ا-د

مقاومة -وصعػبة الحرػؿ عمى ما تحتاجو عسمّية التخصيط مغ معمػمات مػثػقة، وبذكٍل كاٍؼ.    -ه
لعسمية التخصيط, حيث إنيا عسمية تيجؼ إلى التغييخ،  -أحياناً -بعس األفخاد، والؿيادات اإلدارية في السشطسة 

 .واالبتكار، والتصػيخ
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 ة احلاديت عشرةاحملاضر

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراويد.مذرس ادلادة: 

 

 اتخاذ القخارأواًل: مفيؾم 

تعج عسمية اتخاذ القخارات جػىخ العسمية اإلدارية ذلظ كػنيا عسمية متجاخمة في جسيع وضائف اإلدارة    
في كل مخحمة مغ مخاحل وضع ونذاشاتيا، فعشجما تسارس اإلدارة وضيفة التخصيط فإنيا تتخح قخارات معيشة 

الخصة سػاء عشج وضع اليجؼ أو رسع الدياسات أو إعجاد البخامج أو تحجيج السػارد السبلئسة أو اختيار 
أفزل الصخؽ واألساليب لتذغيميا، وعشجما تزع اإلدارة التشطيع السبلئع لسياميا السختمفة وأنذصتيا الستعجدة 

سي ونػعو وحجسو وأسذ تقديع اإلدارات واألقداـ، واألفخاد الحيغ تحتاج فإنيا تتخح قخارات بذأف الييكل التشطي
ييع لمؿياـ باألعساؿ السختمفة ونصاؽ اإلشخاؼ السشاسب وخصػط الدمصة والسدؤولية واالتراؿ , وعشجما يتخح ال

استثارة  السجيخ وضيفة الؿيادية فإنو يتخح مجسػعة مغ القخارات سػاء عشج تػجيو مخؤوسيو وتشديق جيػدىع أو
دوافعيع وتحفيدىع عمى األداء الجيج أو حل مذكبلتيع، وعشجما تؤدؼ اإلدارة وضيفة الخقابة فإنيا أيًزا تتخح 
قخارات بذأف تحجيج السعاييخ السبلئسة لؿياس نتائج األعساؿ، والتعجيبلت لتي سػؼ تجخييا عمى الخصة، 

 خاذ القخارات في دورة مدتسخة معوالعسل عمى ترحيح األخصاء إف وججت، وىكحا تجخؼ عسمة ات

 استسخار العسمية اإلدارية نفديا. .

ويسكغ تعخيف اتخاذ القخار بأنو" عسل فكخؼ ومػضػعي يدعى الى اختيار البجيل )الحل( األندب مغ بيغ 
بجائل متعجدة ومتاحة إماـ متخح القخار وذلظ عغ شخيق السفاضمة بيشيا باستخجاـ معاييخ وبسا يتساشى مع 
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خوؼ الجاخمية والخارجية التي تػاجو متخح القخار "ويسكغ القػؿ اف اتخاذ القخار عسل مخادؼ لعسل السجيخ الط
  .ولمعسمية اإلدارية

 ثانيًا: أىسية اتخاذ القخار

يختبط اّتخاذ القخار بالحياة اليػمّية لؤلفخاد، والجساعات، والُسشطَّسات، حيث تبخز أىّسيتو مغ ناحيتيغ، ىسا:  
تبخز أىّسية عسمّية اّتخاذ القخار في كػنيا وسيمة ناجحة لتشفيح استخاتيجّيات السشّطسة،  احية العمسية:الش -1

وأىجافيا بذكل مػضػعّي، كسا أّنيا تداىع بذكٍل فّعاؿ في إنجاز العسمّيات اإلدارّية كّميا، مغ تشطيع، ورقابة، 
خىا، وتشفِّحىا، وىي وتخصيط، وما إلى ذلظ مغ عسمّيات، إضافة إلى أّنيا ُتجدِّ  ج األىجاؼ، والدياسات، وُتفدِّ

 تجسع السعمػمات الزخورّية لمػضائف اإلدارّية باستخجاـ وسائل التكشػلػجيا السختمفة.

حيث تداعج القخارات عمى كذف مػاقف الخؤساء، والكذف عغ العػامل التي تزغط  الشاحية العسمية: -2 
ل خارجّية، أو داخمّية، مّسا يجعل عسمّية الخقابة أسيل، إضافة إلى أّف عمى ُمتَّخحؼ القخار، سػاء كانت عػام

مػاجية الزغػط في السدتقبل تربح برػرة أفزل، ومغ الججيخ بالحكخ أّف اّتخاذ القخارات وسيمة ُتقاُس بيا 
 مقجرة الخؤساء عمى أداء وضائفيع، ومياّميع اإلدارّية. 

 ثالثًا: خرائص عسمية اتخاذ القخارات
 إنيا عسمية ذىشية، فيي نذاط فكخؼ يعتسج عمى إتباع السشصق والتفكيخ السشيجي الرحيح. -1
إنيا عسمية إجخائية، فعمى الخغع مغ أف عسمية االختيار ىي جػىخ اتخاذ القخارات إال أف ىشاؾ عجد مغ  - 2

وضع القخار مػضع  الخصػات التفريمية التي تدبقيا مثل تحجيج وتعخيف السذكمة أو التي تأتي بعجىا مثل
 .التشفيح

إف تعجد البجائل ىػ أساس عسمية اتخاذ القخارات، فحيشسا ال يػجج إال حل واحج لسذكمة معيشة فمغ يكػف  -3
 ىشاؾ اختيار ومغ ثع ال يكػف ىشاؾ اتخاذ قخار، وإنسا يكػف األمخ إجبارًا عمى أمخ معيغ.

 وفق أسذ ومعاييخ تؤدؼ إلى اختيار اندب بجيل.إف اختيار البجائل ال يتع عذػائيًا، وإنسا يكػف  -4
أنشا ال نختار البجيل األمثل ألف السثالية أمخ بعيج السشاؿ في عالع الػاقع، وربسا ال يشاسب الطخوؼ التي  -5

يتخح خبلليا القخار ولحلظ فإف االختيار يتػجو إلى البجيل األندب، والحؼ يتشاسب مع الطخوؼ السؤثخة في 
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فعمى سبيل السثاؿ قج يكػف اختيار أساليب إنتاج نرف آلية بجيبًل مشاسبًا لمجوؿ الشامية في  اتخاذ القخار,
 بعس الرشاعات بجاًل مغ األساليب الكاممة السيكانيكية.

إف عسمية اتخاذ القخارات مختبط بالسدتقبل، فشحغ نتخح القخارات في الػقت الحاضخ، ولكغ تشفيح القخار  -6
دتقبل, وىحه الخاصية تؤدؼ إلى صعػبة عسمية اتخاذ القخارات ألنيا تعتسج عمى التشبؤ وآثاره ستكػف في الس

 بالسدتقبل، فزبًل عغ التغيخ وعجـ االستقخار في العػامل السؤثخة ؼيو.

 رابعًا: مخاحل اتخاذ القخار

مف مغ ُمفكِّخ إلى ال ُبّج لشا قبل تػضيح مخاحل اّتخاذ القخار مغ ِذكخ أّف عجد ىحه السخاحل، وتختيبيا يخت 
 آخخ، وفي ما يأتي ترشيف ليحه السخاحل: 

وذلظ عغ شخيق معخفة السذكمة، وفيسيا، ودراستيا، حيث قج تكػف مذكمة  تحجيج السذكمة وتذخيريا: -1
حيػّية، أو تقميجّية، أو شارئة، ومّسا يججر ذكخه أّف سػء التذخيز لمسذكمة قج يؤّدؼ إلى حجوث الخمل في 

 ي تمييا.السخاحل الت

وذلظ بتحميميا تحميبًل مشيجّيًا، وإيجاد البجائل، والحمػؿ الُستشّػعة، وذلظ جسع السعمؾمات عؽ السذكمة:  -2
 عغ شخيق االستقراء، ودراسة سجبّلت الُسشّطسة، واستخجاـ األجيدة التكشػلػجّية، وما إلى ذلظ.

الزعف لكلِّ واحٍج مشيا، ثّع تختيبيا بحدب  وذلظ بتحجيج نقاط القّػة، ونقاط تحجيج البجائل وتقييسيا: -3
 مبلءمتيا، وفعالّيتيا في حّل السذكمة. 

مع األخح بعيغ االعتبار العػامل االجتساعّية، والدياسّية، واألخبلؾّية،  اختيار البجيل أو الحل السشاسب: -4
 والتشطيسّية، والشفدّية، والذكل ادناه يػضح مخاحل اتخاذ القخار:
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 ضح مخاحل اتخاذ القخار( يػ 1شكل)
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 احملاضرة الثانيت عشرة

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراويد.مذرس ادلادة: 

 ))التنظيم اإلداري((

 أواًل: مفيؾم التشغيؼ االداري 

لمسؤسدة، وتحجيج وىي العسمية التي تقػـ بيا كل السدتػيات اإلدارية، ويذسل تحجيج الييكل التشطيسي    
األنذصة وأوجو العسل البلزمة لتحقيق ىجؼ السؤسدة، وتجسيع األنذصة وتخرز مجيخ لكل مجسػعة 

 وتعػيس الدمصة لو لمؿياـ بيا.

وتتصمب وضيفة التشطيع تػفيخ التشديق بيغ اإلدارات واألقداـ ذات التخرز باألنذصة واألعساؿ السخاد    
. وحتى يستج لسجسػع التخاب البج مغ وساشة تسكغ مغ إخزاع السحيط تشفيحىا لتحقيق األىجاؼ السحجدة

 لدمصة السخكد. 

وفي ضل تداحع األعساؿ في مشطسات العسل السختمفة ضيخت لجيشا حاجة ُممحة الستخجاـ األساليب   
لخارجّية التشطيسّية التي تزبط زماـ األمػر وتديصخ عمى العسل الجاخمي، وتكػف جاىدة لمتعامل مع التقمبات ا

السؤثخة بذكل مباشخ في العسل، لزساف استسخارّية العسل في السشطسات، ولتحقيق أىجافيا، وتصبيق خصتيا 
 االستخاتيجّية بكل دقة.

إذا تتبعشا مػضػع التشطيع في العجيج مغ الكتب والسؤلفات اإلدارية فإنشا نجج أف السفكخيغ، في ىحا السجاؿ، 
التشطيع بأنو : تحجيج لمشذاشات الزخورية لتحقيق أؼ ىجؼ، وتختيبيا في يقجمػف تعاريف متعجدة، ؼيعخؼ 

مجسػعات، تسكغ مغ إسشاد الؿياـ بيا إلى أفخاد . كسا يعخؼ بأنو الذكل الحؼ تتعاوف ؼيو الجيػد اإلندانية، 
 ألجل تحقيق ىجؼ عاـ  .
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يح الدياسات السخسػمة بأقل تكمفة ويعخؼ أيزا بأنو: عسمية تشديق الجيػد البذخية في أية مشطسة إلمكاف تشف 
 مسكشة.

 كسا يعخؼ )التشطيع( بانو تحجيج األعساؿ، وتػزيعيا عمى األفخاد في سبيل الػصػؿ إلى اليجؼ. 

 وميسا تعجدت وتشػعت تعخيفات التشطيع فإف ىشاؾ عشاصخ رئيدية البج مغ تػفخىا ؼيو، وىي: 

 وجػد ىجؼ محجد ومتفق عميو. -1

 ساؿ يمـد الؿياـ بيا لمػصػؿ إلى اليجؼ.وجػد نذاشات وأع -2

 وجػد مجسػعة مغ األفخاد تقـػ بيشيع عبلقة محجدة.  -3

اشتخاؾ األفخاد في تحقيق اليجؼ، وذلظ بتقديع األعساؿ بيشيع، واستخجاـ الػسائل  واإلمكانيات، واألجيدة  -4
 واألدوات الستػفخة لجييع لمؿياـ باألعساؿ.

أف يشجحػا في أعساليع ويحققػا أىجاؼ مؤسداتيع إال بػضع أسذ متيشة لمتشطيع  ال يسكغ لمسجراء العرخييغو 
اإلدارؼ تدتسج نطخياتيا ومفاـيسيا مغ العسمّية اإلدارّية الكبخػ ومغ الشطخيات اإلدارّية العرخّية، وؼيسا يأتي 

 .سشخرز الحجيث بذكل مفرل عغ ىحا السفيػـ فزبًل عغ استعخاض أبخز أنػاعو ومداياه

 نيًا: أىسية التشغيؼ اإلداري ثا

 لو دور في إحجاث االستجابة لمستغيخات التي تحجث في حيط الػضيفة، والفخد، الحؼ يعسل بيا. .1
التػزيع العمسي الرحيح لمػضائف الستاحة لكل مػضف، دوف أف يكػف ىشاؾ تأثيخ شخري عمى  .2

 أحجىع.
 ار في األعساؿ السػكػلة إلى السػضفيغ.كسا أفَّ التشطيع اإلدارؼ الرحيح يسشع االزدواجية، والتكخ  .3
يعصي األعساؿ الػضيؽية لكل شخز حدب خبختو، واختراص دراستو، والسؤىل العمسي الحؼ  .4

 حرل عميو.
 يقػـ بتحجيج العبلقة بيغ السػضفيغ، حيث إف كّل مػضف يعخؼ واجباتو، وصبلحياتو.  .5
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السعمػمات بيغ السػضفيغ أصحاب يتيح لجسيع السػضفيغ فخصة اكتداب الخبخة، وتبادؿ السعخفة و  .6
 االختراصات الستعّجدة.

 ثالثًا: انؾاع التشغيؼ اإلداري:

 ىشاؾ نػعاف مغ التشطيع االدارؼ ىسا:   

 التشغيؼ الخسسي: -1

( أف الدمػؾ اإلدارؼ يتكػف مغ ثبلثة عشاصخ أساسية ىي: الشذاشات، homalisؼيقػؿ ىػماند ) 
شطيع الخسسي يججد السجيخوف الشذاشات السصمػبة مغ األفخاد، التفاعبلت، والعػاشف، ومغ خبلؿ الت

 والتفاعبلت التي يجب أف تتع بيشيع ويصمبػف أيزا مشيع الػالء واإلخبلص لمعسل ولمسشطسة.

يعػد اصصبلح التشطيع الخسسي إلى عمساء االجتساع الحيغ يعبخوف عغ ىحا التشطيع ؼيسا يدسى   
بيخوقخاشية فإف التشطيع الخسسي يتسثل في دورة عخبية مغ السدئػليغ الحيغ "بالبيخوقخاشية " وبسقتزى ىحه ال

 يقػمػف بتػجيو وتشديق الجيػد مغ مقمي اإلجخاءات الخسسية.

ويقػـ التشطيع الخسسي عمى وضع الفػاصل والحجود بيغ مدار الدمصة والسدؤولية وتػزيع العسل والجيج     
بقة تشذأ العبلقات اإلدارية فكل مػضفيغ ىحا الييكل يبخز أعسالو بيغ األفخاد ومغ خبلؿ تمظ األمػر الدا

 وتقاريخه إلى السدتػيات اإلدارية األعمى حتى ترل قسة اليـخ التشطيسي

 وال يتحقق التشطيع الخسسي في أؼ مشطسة إال بعجة أمػر مشيا:   

 سيػلة اتراؿ األفخاد بعزيع البعس. -أ

 دتقبمػف األوامخ بخقابة واىتساـ.وجػد عبلقة جيجة تجعل األفخاد ي -ب

تػفيخ اإلمكانيات البلزمة والتدييبلت التي يتصمبيا العسل والتي مغ شأنيا تشفيحه ورفع كفاءتو برػرة  -جػ
 جيجة. 
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يجب عمى اإلدارة أف تحقيق أىجاؼ السشطسة بأقل تكمفة وجيج، ووقت، واستغبلؿ اإلمكانات الستاحة  -د
ة والسدؤولية.. تحقيق مبجأ التكافؤ بيغ الدمصة والسدئػلية, فالسدمسة تعشي وتػضيح خصػط، ومدارات الدمص

الحي السكتدبة مغ الػضيفة السسارسة العسل، والسدؤولية تعشي االلتداـ بتشفيح العسل السصمػب، والتػازف بيغ 
 سسشػحة لو. الدمصة والسدؤولية تعشي أف ال نحاسب الذخز إال عمى العسل السصمػب مشو في إشار الدمصة ال

 إذا زاد الدسػ الػضيفي ازداد حجع العسل الحؼ يتختب عميو ازدياد االستعانة باالستذارييغ. -ىػ

 السػازنة والتػفيق بيغ أعساؿ االستذارييغ والتشفيحييغ. -و 

 التشغيؼ غيخ الخسسي  -2

فخاد والسجسػعات مغ يقرج بالتشطيع غيخ الخسسي أنساط الدمػؾ والعبلقات الذعبية التي تشذأ بيغ األ   
خبلؿ التشطيع الخسسي, وقج يشتج عغ التشطيع غيخ الخسسي آثار إيجابية أو سمبية عمى تحقيق أىجاؼ 

 السذخوع.

 ويقػؿ: "ىا يساف وييمجخت" ؼيسا يتعمق بالتشطيع غيخ الخسسي ما يمي:  

الخغع مغ أف ىحه يػجج التشطيع غيخ الخسسي حيث تػجج اتراالت متكخرة بيغ األشخاص وذلظ عمى   
االتراالت التي نتع، قج ال تدتمدميا مقتزيات ـيكل التفزيل ، وىحه االتراالت قج تتع برػرة عخضية 
وغيخ مقرػدة مغ خبلؿ أوجو الشذاط السشطع أوقج تشبع مغ خبلؿ عسل األفخاد او رغبتيع وميػليع، ويتابعػف 

ػـ بػضائف ىاوية داخل التشطيع الخسسي عمى الشحػ جدء مشيا, ويخػ تذتخ بخنارد أف التشطيع غيخ الخسسي يق
 التالي: 

 تشسية وتجعيع العبلقات واالتراالت الخسسية بيغ أجداء السشطسة. -أ

 إشباع الحاجات االجتساعية لؤلعزاء التي ال يذبعيا التشطيع الخسسي ليع. -ب

 .جػ سج الفخاغ الحؼ يشذأ في التعميسات الخسسية وتػصيميا بصخؽ غيخ رسسية

 تكاممو وانجماجو مع التشطيع الخسسي. -د
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 تحقيق الخقابة االجتساعية عمى سمػؾ أعزائو عغ شخيق مسارسة الزغػط االجتساعية عميو  -ىػ

 يجبخ السذخفيغ عمى التخصيط الدميع خػفا مغ مشاىزة الجساعة ليع. -و

 ىجاؼ.تخؽيف العبء الػاقع عمى السجيخيغ بتصبيق مبجأ السذاركة في تحقيق األ -حػ

والتشطيع غيخ الخسسي ىػ ذلظ التشطيع الحؼ ييتع بالجوافع واالعتبارات الخاصة باألفخاد والتي ال يسكغ    
اإلفراح عشيا بصخيقة رسسية مخصصة عمى أساس تػليتيا تمقائيا وتشبع مغ احتياجات األفخاد العامميغ في 

 السشطسة.

ات تشذأ وتشسػ داخل التشطيع الخسسي نطخا لكبخ حجع كسا اف التشطيع غيخ الخسسي ىػ عبارة عغ تشطيس   
 التشطيع وىحه التشطيسات تشذأ بذكل غيخ مقرػد أو تكػف عفػية.

 :( الفخق بيؽ التشغيؼ الخسسي و التشغيؼ غيخ الخسسي1ججول رقؼ )

 التشغيؼ غيخ الخسسي التشغيؼ الخسسي

 يشتج مغ األىجاؼ و السياـ الخسسية. .1
تحقق األىجاؼ أىجاؼ التشطيع الخسسي  .2

 بكفاءة و فاعمية.
 أىجاؼ الفخد ىي تأدية الػضيفة. .3
عبلقة الفخد ىي تأدية العبلقات  .4

 اإلدارية الخسسية لمػضيفة.
 االتراالت تتع وفًقا لمتدمدل اليخمي. .5

يشتج مغ األفخاد داخل السشطسة و عبلقتيع  .1
 بعزيع ببعس.

أىجاؼ التشطيع غيخ الخسسي ىي إشباع  .2
 عة أفخاد في التشطيع.حاجة كل فخد أو مجسػ 

أىجاؼ الفخد ىي إشباع حاجاتو السادية و  .3
 السعشػية مغ االلتحاؽ بالعسل.

عبلقات الفخد ىي عبلقات اجتساعية و  .4
 ارتباشات شخرية.

االتراالت تسع مغ خبلؿ التأثيخات و الشفػذ  .5
 التي تقع تبًعا لسيداف العبلقات االجتساعية.
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 ة الثالث عشرةاحملاضر

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراويد.مذرس ادلادة: 

 الضلطت وادلضؤوليت

 أوال: الدمظة
       مفيؾم الدمظة: -1

حيشسا يمتـد السػضف بأداء السدؤوليات والػاجبات التي عيجت إليو فإنو ال يدتصيع الؿياـ بحلظ وال يسكغ 
وميامو, فالدمصة أساس السدؤولية وىي التي تخبط مداءلتو بجوف تفػيس سمصة رسسية لو بقجر واجباتو 

 أجداء ووحجات السشطسة ببعزيا البعس وتحجد العبلقات الخأسية واألفؿية فييا.
وتعخؼ الدمصة بأنيا :"الحق في اتخاذ القخارات بجوف مػافقة سمصة أعمى قبيل امتثاؿ وشاعة األشخاص    

 اآلخخيغ السعشييغ".
الحق السذخوع أو القانػني في تػجيو أداء السخؤوسيغ والتأثيخ عمييع", والحق مغ ويعخفيا كاتب آخخ بأنيا: "

الؿياـ بترخؼ معسخيغ أو تػجيو سمػؾ األخخيغ بقرج تحقيق أىجاؼ  السشطسة، والحق السذخوع في اتخاذ 
خ إلى الدمصة القخارات، وإصجار األوامخ والتعميسات والتػجييات لمسخؤوسيغ الؿياـ بػاجباتيع، إما فايػؿ ؼيذي

 الحق في إعصاء وإصجار األوامخ والقػة العخض الصاعة".:"بأنيا 
ويقرج بالدمصة ىشا الدمصة الخسسية ألنيا تختبط بالػضيفة التي يذغميا الفخيج وليذ الفخد ذاتو فأؼ فخد تعيج 

الفخد الحؼ إليو وضيفة معيشة يسشح الدمصة السختبصة بالػضيفة التي يذغميا بغس الشطخ عسغ يكػف ىحا 
 يذغميا ومرجر ىحه الدمصة ىي الدياسات واألنطسة والتعميسات والقخارات أو الثقافة الدائجة في السشطسة.
ويقػؿ جمػفخ" أف الدمصة في الحق السخػؿ التخاذ القخارات وإلعصاء األوامخ والترخؼ",  فالدمصة محجدة 

حق إصجار األمخ إلى اآلخخيغ.. وحق  ونيائية ومصمقة في حجود نصاؽ العسل السفػضي, والدمصة ىي
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الترخؼ أو عجـ الترخؼ باألسمػب الحؼ يعتقج مغ ممظ الدمصة أنو لرالح أىجاؼ السشذأة أو األىجاؼ 
 الفخعية.
ويخػ أف ىحه الدمصة التشديؿية يجب أف تكػف في ,  (أف الدمصة ىي القػة التشديؿية العميا Mooneyويعتبخ )

 ىشالظ إصجار معمى تحقيق األىجاؼ الجاخمية, مكاف ما في التشطيع، شالسا
كسا يخػ البعس أف الدمصة قج تسشح لذخز بتجبيخه وسعيو، كسا تجئ عمييا اتفاقا أو مرادفة في بعس 
 الطخوؼ.. فإف أحدغ الؿياـ عمييا فأنو يحتفع بيا وأف لع يخزؽ ممكة الؿيادة فقج الدمصة

غ خبلليا يتسكغ السجيخ مغ اتخاذ القخارات وتػجيو أىجاؼ والدمصة ىي:" الحق الخسسي والقانػني الحؼ م 
السشطسة"، أو ىي الحق في مسارسة القػة والحرػؿ عمى الصاعة والقػة ىي القجرة عمى التأثيخ عمى أعساؿ 
اآلخخيغ، وقج تكػف سمصة بجوف قػة كسا ىػ الحاؿ في مذخؼ ضعيف، وقج تػجج القػة بجوف سمصة كسا ىػ 

 س أقداـ الخجمات في السشطسة.الحاؿ في مػضفي بع
  
  خرائص الدمظة: -2
الدمصة مبلزمة لمػضيفة ال لمفخد ناتجة عغ مخكده الػضيفي، وبالتالي فاألفخاد الحيغ في مدتػػ تشطيسي  -أ 

 واحج لجييع الدمصة نفديا أو مقجار مغ الدمصة متداو.
يخ سمصة عشجما يقبل السخؤوسػف أف الدمصة مبلزمة لمقبػؿ مغ جانب السخؤوسيغ، بسعشى تكػف لمسج -ب 

تسارس عمييع ىحه الدمصة، وتختفي سمصة السجيخ إذا جاءت األوامخ الرادرة عشو خارج مشصقة القبػؿ، عمى 
أف " تذدتخ بخنارد في نطخية قبػؿ الدمصة ال يشكخ وجػد سمصة رأسية ولكشو يخػ بأف جسيع األوامخ الرادرة 

 وس، إال إذا وقعت في مشصقة قبػلو.عغ الخئيدي ال تصاع مغ قبل السخؤ 
الدمصة تشداب مغ أعمى إلى أسفل، بسعشى أف مغ ىػ في مدتػػ اإلدارة العميا لجيو سمصة أكبخ مسغ  -جػ 

 ىػ مدتػػ إدارؼ أقل، أؼ أنيا تقل تجريجيا كمسا اتجيشا نحػ السدتػيات التشطيسية الػسصى فالسباشخة.
اسي واإلدارؼ واالجتساعي مع مفيػميغ آخخيغ ىسا، مفيػـ القػة ويتجاخل مفيػـ الدمصة في الفكخ الدي 

ومفيػـ القجرة، ويبجو أنو مغ السيع أف نفيع سبب ىحا التجاخل وكيف تسيد بيغ ىحه السفاـيع وكيف ندتعسميا 
 في حياتشا الػضيؽية واالجتساعية.
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تالي فإف ليا معاني وبسزاميغ وبادغ ذؼ بجء، ندارع بالقػؿ أف ىحه السفاـيع نيسو متغ متخادفات، وبال 
مختمفة، ويسكغ القػؿ إف الدمصة تعشي الحق الذخعي أو القانػني الحؼ يخػؿ أشخاص الؿيادة الحق في 
إصجار األوامخ أو اتخاذ القخارات في حجود الدمصة التي يتستعػف بيا، وكمسا ارتفعشا عمى درجات الدمع 

 كذ.اإلدارؼ زاد حجع الدمصة التي تتستع بيا والع
  
أما القػة فتعشي الدمصة الفعمية التي يتستع بيا بعس األشخاص فتسكشيع مغ إصجار األوامخ واتخاذ   

القخارات، رغع أنيع مغ الشاحية الخسسية ال يسمكػف الحق في ذلظ، وقج يصمق عمى أصحاب القػة داخل أية 
دة رسسييغ. ىحا وقج يجسع السدؤوؿ مشطسة اسع )القادة الفعمييغ( بيشسا يحتفع أصحاب الدمصة برفتيع كقا

بيغ الدمصة الخسسية والفعمية، وقج ال يسمظ القػة فعبل رغع أنو رسسيا صاحب سمصة، وبحلظ فقج جخغ بعس 
الباحثيغ عمى تدسية السدؤوؿ مغ الصخاز " رئيدا" وليذ " قائج " وإشبلؽ مرصمح قائج عمى مغ يتذاءـ بيغ 

 الحق والقػة معا وشخرو وسمػكو.
القجرة، فبل تخػؿ أصحابيا أية سمصة، لكشيا تسكشيع مغ التأثيخ في أصحاب الدمدمة الخسسييغ والفعمييغ،  أما

وغالبا ما يكػف أصحاب القجرة مغ خارج السشطسة السعيشة مسغ ليع نفػذ أو مسغ يسثمػف قػؼ اجتساعية أو 
لدمصة مغ أجل اتخاذ قخاراتو سياسية مؿيسة داخل السجتسع، وتكػف ميستيع مسارسة الزغط عمى أصحاب ا

محجدة مشدجسة مع مرالحيع، وبحلظ يسكغ الحجيث أيزا مغ شكل آخخ مغ القجرة، وىػ قجرة أصحاب 
الدمصة أنفديع، حيث تبجو ىحه القجرة مكسمة لحقيع في الدمصة ولقػتيع عمى مسارستيا، وتعشي خزػعيع 

 اإلدارؼ ليع لتأثيخات القػػ الخارجية والحفاظ عمى استقبللية القخار
 الدمصة الخسسية = الحق في إصجار األوامخ واتخاذ القخارات. 
  الدمصة الفعمية = الحق في إصجار األوامخ واتخاذ القخارات. 

 القػة + القجرة عمى مقاومة الزغػط الخارجية.× الدمصة الفعالة = الحق 
 مرادر الدمظة: -3 
  يكتدب الفخد سمصتو مغ أحج ثبلثة مرادر:  
 قػة التي يتستع بيا صاحبيا، وإرادة الجساعة، والتعييغ بػاسصة سمصة أعمى.ال
، مثل ما كاف عميو الحاؿ في فالقؾة قج تكؾن مرجر لمدمظة عشج ما تفخض صاحبيا فائجة عمى غيخه  -أ 
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أكثخىع  العرػر القجيسة حيشسا كاف يحكع الجساعة أقػػ أفخادىا بجنا وأرجعيع عقبل أو أكبخىع سشا بافتخاض أنو
 حكسة.

ومع ذلظ فإف سمصة القػة ال يكتب ليا استقخار في معطع األحػاؿ، إال إذا اكتدبت شخعيتيا بسخور الدمغ   
وأحجثت تغييخا في السجتسع يجفعو نحػ التقجـ، حتى إذا رضي الشاس مغ نتائج ذلظ التغييخ تحػلت الدمصة 

 إلى الذخعية ؼيكػف مرجرىا إرادة الجساعة.
: تعبخ الجساعة عغ إرادتيا باختيار ؾيادتيا مغ بيغ أعزائيا مسغ يترفػف بقػة الجساعة إرادة  -ب 

الذخرية و تتػافخ عشجىع الرفات والقجرات والخرائز الؿيادية. وتخضى الجساعة عشو وتقتشع بأنو سػؼ 
أمثمتو في مجاؿ يحقق ليا آماليا, ومغ أمثمة ىحا السرجر: البيعة في نطاـ الخبلفة اإلسبلمية. كسا أف مغ 

 األعساؿ انتخاب الجسعية العسػمية لسجمذ إدارة الذخكة ورئيذ ىحا السجمذ.
أو وفقا لسا جخػ عميو العخؼ، كتعييغ الحاكع وولي عيجه،  :التعييؽ بؾاسظة مؽ يسمػ أعمى سمظة -جػ  

السرجر مغ أىع  بػاسصة السجالذ السخترة بحلظ، وتعييغ حكاـ السشاشق بػاسصة رئيذ الجولة, ويعتبخ ىحا
مرادر الدمصة في مشذآت األعساؿ، حيث يعيغ السجيخ العاـ بػاسصة رئيذ مجمذ اإلدارة السشتخب. ويعيغ 
مجيخو اإلدارات الخئيدية بػاسصتو، كسا يعيغ رؤساء األقداـ بػاسصة السجيخ العاـ أو مجمذ السجيخيغ عمى 

 حدب األحػاؿ.
  
 أنؾاع الدمظة: -4

 الثة أنؾاع مؽ الدمظة وىي:ميد ماكذ ويبخ بيؽ ث
 -وتدتسج شخعيتيا مغ العادات والتقاليج، واألعخاؼ التي تفخض عمى  الدمظة التقميجية، ) السؾروثة ( -أ 

األفخاد احتخاميا ليحه العادات والتقاليج. واألعخاؼ وىي التي تقػـ أساسية عمى الدغ والسكانة التقميجية التي 
د الجساعة، وتتسيد السجتسعات البجائية بػجػد ىحا الشسط مغ السمسمة، وما يميو تحتميا مداس بيا ويتقبميا أفخا

   في السجتسعات الحالية القائج الصبيعي مغ التشطيع غيخ الخسسي.
وتدتسج شخعيتيا مغ خرائز القائج وصفاتو البصػلية التي تزصخىع إلى  الدمظة الكاريدماتية: -ب 

، وإذا فقجىا لغ تقبل لو شاعة ويعتسج ذلظ الشػع مغ الدمصة برفة الصاعة المتبلؾ القائج صفات مػىػبة
أساسية عمى الرفات والسدايا والقجرات الذخرية التي يتستع بيا الفخد مغ الذخريات الجدئية والخرائز 
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ويتسثل ذلظ الشػع مغ  Super / nahالؿيادية، وقج يفيع القائج الكاريدميكي عمى أنو بصل ذو قػة خارقة ) 
 صة في األنبياء والدعساء واألبصاؿ والقادة السستاز.الدم
وتدتسج شخعيتيا مغ الشطاـ والقانػف، فالقائج يدتسج  الدمظة الخشيجة، وىي الدمظة القانؾنية الخشيجة -جـ 

سمصتو مغ مكانتو الخسسية وىي الدمصة القائسة عمى أساس مجسػعة مغ القػاعج الستفق عمى أنيا مذخوعة 
الجساعة، ويسكغ ألؼ شخز أف يتستع بالدمصة الخشيجة متى ما وصل إلى السشرب الحؼ مغ جانب أعزاء 

يؤىمو ليا, ويبلحع أف قبػؿ السخؤوسيغ بتقي السجيخ في اتخاذ القخارات وتشفيحىا مغ قبميع، ليا عجة أسباب، 
 : ومشيا

ألف رفزو لمدمصة قج إف قبػؿ السخؤوسيغ لمدمصة يجعمو يحطى بسػافقة وقبػؿ زمبلئو لو في العسل  - 1
  يجعل مشو شخرا شاذا في التشطيع اإلدارؼ وقج يدبب الستاعب الخئيدية لدمبلئو.

 السداىسة في تحقيق األىجاؼ اإلدارية القدع التابع لو ولؤلىجاؼ العامة لمسشطسة. - 2
 الخػؼ مغ العقاب أو الحرػؿ عمى السكانات السادية والسعشػية. - 3
 الخئيذ وتعبيخه عغ ىحا التقجيخ واالحتخاـ و قبػؿ األوامخ وتشفيحىا.. احتخامو لمسجيخ أو 4
ويسكغ القػؿ أف الدمصة التذخيعية أو الدمصة الػضيفة ىي سمصة ناجسة مغ حق السمكية وتعتسج عمى  

اإلجبار والزغػط في تشفيح األوامخ، أما الدمصة الذخرية فتقـػ عمى الؿيادة والسػاصفات الذخرية لمخئيذ، 
 ثع تعتسج كدب السخؤوس ال الزغط عميو". ومغ

والسدؤولية ىي الػجو اآلخخ لمدمصة، فبل يسكغ مغ الشاحية اإلدارية أف يكػف شخز ما ذا سمصة معيشة وال  
يكػف مدؤوال عسا يقع في حجود سمصتو، فالدمصة في الحق في الترخؼ في حجود محجدة، والسدؤولية ىي 

عمق بيا ذلظ الحق، كسا أف السدؤولية ىي استعجاد لتحسل أية نتائج تتختب عغ االلتداـ بتشفيح السيسات التي يت
 سػء استعساؿ الحق ) الدمصة ( أو الفذل في استعسالو.

 حجود استخجام الدمظة: -5
وحتى لػ أراد السجيخوف استخجاـ كافة الربلحيات السسشػحة ليع مغ الػضيفة، فإنيع قج ال يدتصيعػف تحقيق  

ف ىشالظ عجة ضػابط في مسارسة الدمصة تحج مغ فعاليتيا وتجعل تصبقيا حخؼيا أمخا غيخ ذلظ. لساذا؟ أل
مزسػف الشتائج، ىحه الزػابط ىي ما يدسي في العخؼ اإلدارؼ " بحجود مسارسة الدمصة " والتي يسكغ 

 إيجازىا ؼيسا يمي:



84 
 

 
أمخا التشفيح عسل معيغ يفػؽ  القجرات الحىشية والجدجية لمسخؤوسيغ حيث ال يدتصيع الخئيذ أف يرجر -أ 

القجرات العقمية الجدجية لمسخؤوسيغ... ومخالفة أمخ مغ ىحا القبيل مغ قبل السخؤوسيغ ال يعشي مخالفة 
 الدمصة، وال يعخضو لشتائج ىحه السخالفة.

تتػقف سمصات السجيخ عشج الحج الحؼ ال يخخج ؼيو عغ أىجاؼ وخصط وسياسات السشطسة، ومتى ما  -ب 
مخا ألحج مخؤوسيو يتعارض مع ىحه السرادر فإف السخؤوس يدتصيع أف يخفس مثل ىحا األمخ دوف أصجر أ

 إخبلؿ بسبجأ الدمصة.
وىشاؾ أيزا حجود اجتساعية لمدمصة. فالقخارات واألوامخ يجب أف ال تتعجػ األعخاؼ والتقاليج  -جػ 

  أو خارجيا.االجتساعية، وال االعتقادات الجيشية القائسة سػاء داخل السشطسة 
القػانيغ والتذخيعات الحكػمية، كحلمظ تقف سمصات الخؤساء والسجيخيغ عشجه حجود القػانيغ والتذخيعات  -د 

الحكػمية التي تتػخى السرمحة العامة، والسجيخ مغ ىحه السشصق ال يدتصيع أف يرجر قخارا أو أمخا إلى أحج 
لمعسل، أو إلغاء إجازتو، أو تغييخ مػاصفات السشتج مخؤوسيو أو بعزيع بالعسل أكثخ مغ الداعات السحجدة 

 أو تخؽيس مدتػػ الخجمة بأقل مسا تتزسشيا القػانيغ والتذخيعات الحكػمية.
 ثانيًا: السدؤولية

  مفيؾم السدؤولية -1
تدتخجـ كمسة السدؤولية في الحياة العسمية عمى نصاؽ واسع مغ غيخ مكانيا الدميع، فيي تدتخجـ أحيانا   

الدمصة وتارة بسعشى الػاجبات والسياـ ومخة ثانية تذيخ إلى السداءلة, وىحا االستخجاـ غيخ الدميع وغيخ  بسعشى
وىشالظ مغ يقخر أف السدؤولية تسثل اتفاقا تعاقجية يقبل ؼيو   الجقيق يؤدؼ إلى نتائج سمبية تمحق بالسشطسة, 

ىػ الحاؿ إذا ما أعصى شيكا بقجر معيغ مغ  السػضف أداء واجباتو يغ مقابمة السكافآت التي يتقاضاىا كسا
 الساؿ مقابل أدائو ليحه الػاجبات.

يذيخ مفيـػ السدؤولية إلى مجسػعة مغ السياـ والػاجبات التي تعيج الفخد لمؿياـ بأدائيا وكثيخا ما يقاؿ أف   
 Ralph )ت ويقػؿالسػضف )س( مدؤوؿ عغ ) مياـ وواجبات معيشة ( أؼ أنو ممـد بأداء ىحه السياـ والػاجبا

(إف السدؤولية ىي التداـ الفخد بتأدية الػضائف والػاجبات السعيشة لو بصخيقة سميسة وبأقرى قجراتو وشبقا 
( بأف االلتداـ ىػ أساس السدؤولية  (Applcbyلتػجييات رئيدو الحؼ يتػلى مداءلتو وبشطخة مساثمة ويقػؿ 
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يج لمسخؤوس ويتػقع أف يبحؿ أقرى جيج وقجر إلنجازىا فيشالظ مجسػعة محجدة مغ السياـ والػاجبات التي ع
وتحقيق الشتائج السخجػة مغ ىحه السياـ وبسػافقة السخؤوس عمى ذلظ فإنو يمتـد ويتعيج ببحؿ أقرى قجراتو 

 لمؿياـ بيحه الػاجبات.
مشطسة ما ويدتشج ىحا السجلػؿ والسزسػف لمسدؤولية إلى حؿيقة أف الفخد حيشسا يمتحق بػضيفة معيشة في    

فإنو يقبل ويػافق عمى االلتداـ والتعيج بأداء مدؤوليات وواجبات وضيؽية باعتبار أف ذلظ جدء مغ العبلقة 
 التعاقجية التي تخبصو بالسشطسة وذلظ مقابل ما تسشحو السشطسة مغ مكافآت وحػافد ومدايا.

ولية أوال ثع تػضح أوزاف لمعقاب ويخػ "فايػؿ" ضخورة الخبط بيغ السدؤولية والعقاب وتحجيج درجة السدؤ   
عمى ىحا األساس, ما يخػ فايػؿ إنشا كمسا تجرجشا في التدمدل اإلدارؼ زادت درجة الرعػبة في تحجيج 
السدؤوليات، والفرل بيشيسا وتقجيخ درجة العقاب والدمصة السترمة بكل مخكد. فاألعباء تتدايج وتتعقج. كمسا 

جيج مدئػلية العساؿ تعج بديصة لمغاية مقارنة بخؤساء العساؿ صعجنا إلى مخكد أعمى، ويعتقج أف تح
 والسذخفيغ.

وإف محاسبة الفخد مغ الشتائج تعشي أف السدؤولية إلداـ مفخوض عمى السخؤوس، مغ رئيدو ولكشيا في الػاقع   
 لية عشجه.بي بيا في حالة وجػد رغبات ما -قػة لسفاـيع أخبلؾية يسخ بيا الذفع عغ نفدو وتكع ترخفاتو وال 

( Barnardوإف السدؤولية بسعشاىا الحؿيقي التداـ مغ الذخز نفدو نحػ نفدو وفي ذلظ يقػؿ " بارنا رد ) 
إف السدؤولية ىي قػة مفاـيع أخبلؾية خاصة تدتحكع تحسل نفقات الفخد في حالة وجػد رغبات أو اتجاىات 
 معاكدة .

نحػ اآلخخيغ ثانية بتحقيق نتائج معيشة، وال يسكغ الحجيث عغ  فالسدؤولية التداـ الفخد نحػ نفدو أوال , والتداـ 
السدؤولية دوف الحجيث عغ الدمسية,  ففي مقابل ىحا االلتداـ فإف السدؤولية تحػؼ في ذاتيا الدمصة البلزمة 

 لتحقيق تمظ الشتائج, فالدمصة في ذلظ الحق الحؼ يعصيو السشرب ذاتو في الترخؼ.
" إف الدمصة في ذلظ العشرخ مغ السدؤولية الحؼ يسثل قػة التشفيح كسا يسكغ أف وعمى حج تعبيخ " بخاوف"  

يقاؿ إنيا قػة إصجار األوامخ " في كمساتو يقػؿ: السدؤولية تعشي: التداـ وتعيج الفخد بتأدية الػاجبات السػكمة 
ية ىي :االلتداـ بتشفيح أو إليو بصخيقة سميسة وبأقرى قجرة شبقا لمسػاصفات الخئيدية التي يتػالىا. أو السدؤول

 أداء عسل معيغ. 
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فالسدؤولية تتزسغ التداـ السخؤوس الحؼ أسشج إليو واجب محجد بأداء ىحا الػاجب بصخيقة سميسة وبأحدغ    
ما في قجرتو, فااللتداـ ىػ أساس السدؤولية, وىػ مرجر السدؤولية ىػ االلتداـ الرخيح أو الزسشي لمفخد 

ىحا االلتداـ نتيجة شغل الفخد لسخكد وضيفي في التشطيع ؼيعتبخ تعيغ الفخد في مخكد  بأداء عسل معيغ, ويشذأ
معيغ بالتشطيع قبػال بالسدؤولية التي تفخض عميو واجبات محجدة قبل رئيدية، وىشاؾ ارتباط دقيق بيغ الدمصة 

ـ رئيدة عغ سبلمة األداء، والسدؤولية، فمكي يقـػ السجيخ بالػاجبات والسياـ السصمػبة مشو وتجعمو مدؤولة أما
 البج مغ إعصائو الدمصة الكاؼية.

أما الدمصة فيي الحق السذخوع في اتخاذ القخارات واإلجخاءات وإعصاء األوامخ والتػجييات لمسخؤوسيغ لمؿياـ 
بػاجباتيع ,والدمصة تختبط بالػضيفة التي سيذغميا الفخد وليذ الفخد ذاتو ومرجر الدمصة ىي الدياسات 

  سة والقجرات الدائجة بيغ السشطسة.واألنط
  تكافؤ الدمظة و السدؤولية: -2
أنو ال يسكغ مداءلة أؼ فخد عغ نتائج الػاجبات والسياـ التي عيجت إليو و االلتداـ بأدائيا بجوف مشحو   

قخارات الدمصة البلزمة ليتسكغ مغ الؿياـ بيحه الػاجبات والسياـ والدمصة تعصيو الحق في  الترخؼ، واتخاذ ال
وإصجار األوامخ والتػجييات والتعميسات لسخؤوسيو إلنجاز السياـ والػاجبات ,فالدمصة والسدؤولية مختبصتاف 

(:بأنو يعصي السدؤوليات ألؼ مجيخ أو رئيذ يديخ جشبا إلى جشب  Bcsslerارتباشا وثيقا وجػىخيا ويقػؿ) 
جب أف تكػف الدمصة والسدؤولية متكافئتيغ أؼ أف ولحا ي  مع تفػيس الدمصة الكاؼية لو لمؿياـ بإنجاز العسل,

 الدمصة بقجر السدؤولية.  
والسدؤولية مداوية لمدمصة ويعتبخ البعس الدمصة مفتاح اإلرادة وال غشى عغ مشح سمصة مداوية ومػازنة    

مدتػػ السدؤولية عمى امتجاد جسيع السدتػيات اإلدارية السختمفة في السشطسة مغ أعمى مدتػػ، حتى أدني 
 وغيخه عمى وجػب مشح السجيخ أو الخئيذ سمصة كاؼية لمؿياـ بالسدؤوليات التي أوكمت إليو. Fayol)وأكج )

إذا افتخضشا أف مجيخا أو رئيدا مشح سمصة كبيخة أكبخ مسا تتصمبو مدؤولياتو فإنو يسيل إلى التػسع بيغ و   
ؤوليات اآلخخيغ كسا أنو قج يسيل إلى مدئػلياتو ضسغ حجود الدمصة السسشػحة لو. وذلظ عمى حداب مد

االستبجاد. أما إذا مشع سمصة دوف ما تتصمبو مدؤوليات وضيفة فإنو يسيل إلى تقميز مدؤولياتو ضسغ حجود 
سمصتو، كسا أنو قج يراب باإلحباط واليأس والعجد عغ أداء واجباتو وفي كبل الحالتيغ ال تدتحق الفاعمية 

 اإلدارية السشذػدة.
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السدتػيات اإلدارية السختمفة في أؼ مشطسة بجرجات متفاوتة مغ حق إصجار األوامخ والتعميسات وتتستع  

والتػجييات لآلخخيغ وحق الترخؼ واتخاذ القخارات، أؼ البج مغ حجود وقيػد ومحجدات لمدمصة في جسيع 
مصة في التعدؽية السدتػيات اإلدارية السختمفة وال تسشع أؼ جية سمصة مصمقة خػفا مغ استغبلؿ تمظ الد

 واالستبجاد والييسشة.
 أنؾاع الدمظة الخسسية -3
تػجج ثبلثة أنػاع مغ التشطيع يسكغ االستعانة بيا عشج بشاء السشطسات، وىحا التقديع يتع عمى أساس الدمصة   

 أؼ يتع ترشيف الدمصات والسشطسات إلى ثبلثة أنػاع وىي:
  (Line Authالدمصة التشفيحية ) -
  (Staff Authالستذارية )الدمصة ا -
  ((Functional Authالدمصة الػضيؽية  -
 الدمظة التشفيحية -أ 
مغ بيغ السفاـيع والسبادغ اإلدارية التي أثارت الحيخة بيغ أوساط الباحثيغ في الفقو اإلدارؼ والتشطيسي   

فيحية واألنذصة االستذارية، والحيخة واإلرباؾ بيغ السجيخيغ ىػ مفيػـ التشفيحؼ واالستذارؼ أو األنذصة التش
حيث كانت العبلقة بيغ الػحجات التشفيحية والػحجات االستذارية تترف غالبا بالتػتخ وتدبب الكثيخ مغ 

 الشداعات والتزارب واالحتكاؾ مسا يؤدؼ إلى ىجر الصاقات والجيػد.
ازلي ويعتبخ مغ أقجـ وأبدط ويصمق عميو أحيانا اسع التشطيع الخصي، أو التشطيع الخأسي، أو التشطيع التش  

أنػاع التشطيع وقج بجأ أوال في الجير، أو الكشيدة الكاثػليكية، ومغ ثع أدخل في السشطسات السجنية واألجيدة 
الحكػمية، وحدب ىحا الشػع مغ التشطيع فإف الدمصة تديخ بذكل تدمدمي، مغ أعمى إلى أسفل وىي أكثخ 

شج إلى عبلقة السخؤوس بالخئيذ حيث تشداب سمصة خصية مغ األوؿ أنػاع الدمصات انتذارا في السشطسة وتدت
الخئيذ إلى الثاني السخؤوس، ويسارس الخئيذ إشخافا عمى السخؤوس برػرة عبلقة خصية وتعتبخ الدمصة 

  التشفيحية الدمصة الخئيدية في أؼ مشطسة، إنيا الدمصة الشيائية التخاذ القخارات،
ق في إعصاء األوامخ والتعميسات وتدتسج قػاميا مغ السخكد أو الػضيفة، وتخػؿ ىحه الدمصة صاحبيا الح  

ويذار إلييا في الخخيصة التشطيسية بخط متساسظ مترل, وتتدع الػضائف التشفيحية بأف ليا عبلقة مباشخة مع 
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أىجاؼ السشطسة وغاياتيا، ومثميا وضائف اإلنتاج في مشطسة صشاعية، ووضائف االستؿباؿ والتسخيس في 
 دتذفى، ووضائف الحدابات في مرخؼ, ووضائف التعميع في مجرسة أو جامعة.م
ولذاغل ىحه الػضائف سمصة تشفيحية آمخة عمى العامميغ ألنو ال يجػز أف يكػف ىؤالء السجيخوف مدؤوليغ   

 عغ نتائج وحجاتيع التشطيسية وىع ال يسمكػف الحق في اتخاذ القخارات الستعمقة بعسل ىحه الػحجات.
يتسيد التشطيع " الدمصة التشفيحية بالبداشة والػضػح، فؽيو يعخؼ كل مػضف واجباتو  ومدؤولياتو، ويعخؼ و   

مغ ىػ رئيدو ومغ لو حق اتخاذ القخارات عشج كل مدتػػ مغ السدتػيات اإلدارية، ويعج مغ أفزل أنػاع 
التشطيع أو الدمصة أنو يؤدؼ ومغ عيػب ىحا   التشطيع بالشدبة لمسشطسات الرغيخة والبديصة في أعساليا,

 أحيانا إلى تخكيد الدمصة بيج الخئيذ اإلدارؼ األعمى، أو عجد قميل مغ الخؤساء، وال يػجج مجاؿ لمتخرز.
  أما انتقادات االستذارييؽ لمتشفيحييؽ

 إنيع يقاومػف السداعجة التي تقجـ ليع مغ االستذارييغ.• 
  راصاتيع.يجب مشعيع مديجا مغ الدمصة في مجاالت اخت• 
 السذكمة الحؿيؿية تكسغ في تشفيح وتصبيق البخامج واإلجخاءات التي يحدسيا السدتذاروف مغ قبل التشفيحييغ.• 

 الدمظة االستذارية –ب 
إف كمسة مدتذار أو مذػرة غيخ كاؼية لتعشي كمسة السذػرة وتعشي الحرػؿ عمى البيانات التفريمية   

وإف شبيعة أعساؿ االستذارييغ ىي  يات متخررة أو في عسميات عامة,والجراسة الكاممة وقج تكػف في عسم
تقجيع الشرح والسذػرة لئلدارات واألفخاد التشفيحييغ في السشطسة, أؼ أف سمصاتيع ىشا ىي سمصات استذارية، 

 ولكغ سمصاتيع تربح تشفيحية داخل إشار اإلدارات التي يعسمػف بيا عمى السخؤوسيغ التابعيغ ليع.
ىحا الشػع مغ التشطيع عمى األجيدة اإلدارية التي يتزسغ مبلكيا األجيدة التشفيحية الخئيدية وبعس  ويصمق  

األجيدة االستذارية، كاإلدارة القانػنية، واإلدارة الفشية، وعمى األجيدة  السداعجة كإدارة شؤوف السػضفيغ 
سذػرة والتػجييات لغيخه و إصجار األوامخ واإلدارة السالية، فيي استذارية بصبيعتيا ويقػـ صاحبيا بتقجيع ال

 لمػحجات األخخػ أو إرغاميا عمى قبػؿ تػجيياتو ومقتخحاتو وتدتشج ىحه الدمصة إلى الخبخة و السعخفة
  ويسكؽ التسييد بيؽ ثالثة أنؾاع مؽ األجيدة االستذارية و ىي:

 االستذاريؾن الذخريؾن: -1
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خئيذ، فيػ يقمل مغ معيج التفاصيل اليػمية العسل أو ىػ والسدتذار الذخري يقػـ بأعساؿ شخرية لم   
بسثابة الدكختيخ الخاص، ويسثل دور مداعج الخئيذ أو مداعج السجيخ العاـ صػرة لػضيفة السدتذار 
الذخري. فالسدتذار ىشا قج ال يسمظ سمصة تشفيحية عمى مخؤوسي السجيخ العاـ، ولكشو يبحث معيع في 

إداراتيع وتقتخح عمى السجيخ العاـ أو رئيذ مجمذ اإلدارة أسمػب حميا. وقج السذكبلت التي قج تطيخ في 
  يقػـ السدتذار الذخري في مداعجة السجيخ العاـ ( ؼيسا يقػـ بو مغ واجبات بسا يمي:

 مخاجعة وتمخيز و تفديخ التقاريخ الػاردة إلى الخئيذ.• 
 تسثيل الخئيذ في االتراؿ والسخأة مع الجيات الخارجية.• 

 االجتساع إلى السجيخيغ التشفيحييغ ونقل وجيات نطخ الخئيذ إلييع وتبادؿ مخئياتيع وعخضيا عمى الخئيذ.•
تجسيع السعمػمات عغ نذاشات، السشطسة ومجػ التقجـ السحخز في أوجو عسميا السختمفة أو بعس • 

 السذخوعات القائسة في السشطسة.
 ، وتقجيع مقتخحات حميا إلى الخئيذ. دراسة وتعجيل بعس السػاقف والسذاكل القائسة• 

 :السدتذارون الستخررؾن  - 2
ال يدتصيع الخئيذ أف يفيع كل األمػر ومتصمبات اإلدارة، لحلظ مغ الزخورؼ وجػد مدتذاريغ    

متخرريغ في السجاالت السختمفة لتقجيع خجمات متخررة لمخئيذ اإلدارؼ وتقجـ لو السذػرة في مجاؿ 
 الستخرز يقجـ خجماتو لمسشطسة ككل في إشار تخرري.تخرراتيا, والسدتذار 

 السدتذارون العامؾن:  - 3
إف السدتذار العاـ يداعج الخئيذ اإلدارؼ في بعس وضائف اإلدارية التي ال يسكغ تفػيزيا لسخؤوس   

 معيغ، التفػيس ىشا ليذ متخرز، كسا يصمق عمى السدتذار العاـ ومدايا الدمصة االستذارية
 تراصيغ مغ تقجيع السذػرة الفشية.تسكغ االخ• 
 تخفف عشج التشفيحؼ أعباء التحميل التفريمي.• 
 تػفخ لبلختراصيغ الرغار وسيمة لمتجريب.• 

 سمبيات الدمصة االستذارية
 تخبظ السشطسة إذا لع تكغ الػضائف واضحة.• 
 تقمل مغ قػة الخبخاء لػضع التػصيات حيد الػجػد.• 
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 تسيل نحػ مخكدية التشطيع.• 
  االنتقادات التي يػجييا التشفيحيػف لبلستذارييغ

 إنيع يفتقخوف إلى السدؤولية ألنيع ليدػا عمى خط الشار.• 
 يحاولػف دائسا تجاوز الدمصة السسشػحة ليع.• 
 نرائحيع ومداعجتيع وبخامجيع ال تداعج التشفيحييغ عمى حل السذكبلت وتحقيق األىجاؼ.• 
 فيحؼ لقخبو مغ اإلدارة العميا.يحاولػف استغبلؿ السجيخ التش• 
 الدمظة الؾعيفية –جـ 
وىي الدمصة التي تفػض الفخد أو وحجات تشطيسية عمى عسميات وإجخاءات أو تصبيقات معيشة تتعمق   

بأنذصة يتع إنجازىا في وحجة أو وحجات أخخػ، وتعخؼ ىحه الدمصة بأنيا سمصة وضيؽية ألنيا تفػض 
 ا والخجمة التي يقجميا لمػحجات األخخػ مثل السجيخ السالي، مجيخ األفخاد.لذخز يحكع الػضيفة التي يذغمي

 يشبغي عجـ التػسط في مسارسة الدمصة الػضيؽية وألف ذلظ يحج مغ الدمصة التشفيحية لمسجيخيغ والخؤساء.  
خ في تخزع الدمصة الػضيؽية لمدمصة التشفيحية ولكغ يعصى صاحب الدمصة الػضيؽية الحق وإصجار األوام  

 مجاالت عسمو أو وضيفتو.
 يجب أف تكػف الدمصة الػضيؽية السفػضة لمػحجات التشفيحية أو االستثسارية محجودة ومجاالتيا معيشة. 
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 احملاضرة الرابع عشرة

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراوي د.مذرس ادلادة: 

 القيادة

 
 ة والقائج واًل :تعخيف الكيادأ

الؿيادة: ىي القجرة عمى التأثيخ عمى اآلخخيغ وتػجيو سمػكيع لتحقيق أىجاؼ مذتخكة, فيي إذف 
 مدؤولية تجاه السجسػعة لمػصػؿ إلى األىجاؼ السخسػمة .

تعخيف آخخ: ىي عسمية تيجؼ إلى التأثيخ عمى سمػؾ األفخاد وتشديق جيػدىع لتحقيق أىجاؼ 
 معيشة.

حؼ يدتخجـ نفػذه وقػتو ليؤثخ عمى سمػؾ وتػجيات األفخاد مغ حػلو القائج: ىػ الذخز ال
 إلنجاز أىجاؼ محجدة .

 ثالثًا : أىسية الكيادة :   
 أنيا حمقة الػصػؿ بيغ العامميغ وبيغ خصط السؤسدة وترػراتيا السدتقبمية . .1
 أنيا البػتقة التي تشريخ داخميا كافة السفاـيع واالستخاتيجيات والدياسات . .2
 ع القػػ االيجابية في السؤسدة وتقميز الجػانب الدمبية قجر اإلمكاف .تجعي .3
 الديصخة عمى مذكبلت العسل وحميا ، وحدع الخبلفات والتخجيح بيغ اآلراء . .4
تشسية وتجريب ورعاية األفخاد باعتبارىع أىع مػرد لمسؤسدة ، كسا أف األفخاد يتخحوف مغ  .5

 القائج قجوة ليع. 
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 يصة وتػضيفيا لخجمة السؤسدة .مػاكبة الستغيخات السح .6
 تديل لمسؤسدة تحقيق األىجاؼ السخسػمة . .7

 ثالثًا: متظمبات الكيادة وعشاصخىا :
 متصمبات الؿيادة ىي :•
 التأثيخ: القجرة عمى إحجاث تغييخ ما أو إيجاد قشاعة ما . - أ

بالسخكد  الشفػذ: القجرة عمى إحجاث أمخ أو مشعو، وىػ مختبط بالقجرات الحاتية وليذ - ب
 الػضيفي.

 جػ( الدمصة القانػنية: وىي الحق السعصى لمقائج في أف يترخؼ ويصاع.
 وعميو فعشاصخ الؿيادة ىي:•
 وجػد مجسػعة مغ األفخاد . -1
 االتفاؽ عمى أىجاؼ لمسجسػعة تدعى لمػصػؿ إلييا. -2
ثيخ اإليجابي وجػد قائٍج مغ السجسػعة ذؼ تأثيخ وفكخ إدارؼ وقخار صائب وقجرة عمى التأ -3

 في سمػؾ السجسػعة.
 رابعًا: نغخيات الكيادة :

 -.نغــــــــــــــخية الخجــــــــــــــل العغيــــــــــــؼ :1
تقػـ ىحه الشطخية عمى االفتخاض القائل بأف التغيخات الجػىخية العسيقة التي شخأت عمى حياة 

وا بسػاىب وقجرات غيخ عادية تذبو في السجتسعات االندانية ، انسا تحققت عغ شخيق افخاد ولج
مفعػليا قػة الدحخ ، واف السػاىب والقجرات ال تتكخر في اناس كثيخيغ عمى مخ التاريخ , وىحه 
الشطخية عمى الخغع مغ وجاىتيا اال انيا ترصجـ ببعس الحاالت التي تقمل صجقيا ، ففي 

في دفع جساعاتيع الى االماـ بعس الحاالت نجج امثاؿ ىؤالء الخجاؿ االفحاذ الحيغ نجحػا 
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عجدوا في بعس الطخوؼ عغ تحقيق أؼ تقجـ مع الجساعات نفديا ، وفي بعس الحاالت 
 االخخػ عجد ىؤالء الخجاؿ االفحاذ عغ ؾيادة جساعات اخخػ غيخ جساعاتيع االصمية .

وانسا ومغ ىشا ندتصيع اف نخمز بأف الؿيادة ليدت صفة مصمقة يتستع بيا افخاد دوف اآلخخيغ ، 
ىشاؾ مغ العػامل األخخػ التي تتجخل في األمخ , مشيا الطخوؼ السحيصة بالجساعة وكحلظ 

 نػعية الجساعة ذاتيا .
 -. نغـــــــــــــــــخية الدـــــــــــــــــــــــــــــسات :2

ىحه الشطخية تشطخ الى الؿيادة عمى انيا فغ لو عبلقة وثيقة بدسات وقابميات شخرية خاصة 
ستاز بيا القائج عغ غيخه مغ االفخاد , وىحه الدسات مػروثة ال يسكغ تعمسيا او تعميسيا ي

لؤلشخاص ليربحػا قادة ، أؼ اف القادة يػلجوف وال يرشعػف ثع تصػرت ىحه الشطخية فأصبح 
مفيػميا ) اف القائج يذبو الشاس العادييغ مغ حيث الدسات اال اف ندبة تػافخىع ؼيو اكثخ مشيع 

 ربح متسيدًا بيشيع ( .لحا ي
وقج وضعت قػائع عجيجة لدسات القائج ، اذ يخػ بعس الباحثيغ اف القائج يترف بالجافع القػؼ 
لتحسل السدؤولية وانجاز السيسة والشذاط والسثابخة في متابعة االىجاؼ والسخاشخة واالقجاـ في 

حداس بػحجة االفخاد ...... حل السذاكل والسبادرة في السػاقف االجتساعية والثقة بالشفذ واال
 الخ

 وفي حيغ يذيخ آخخوف الى الرفات اآلتية :
 الحكاء .1
 السبادأة ) السبادرة ( .2
 القجرة اإلشخاؼية .3
 الثقة بالشفذ .4
 السدتػػ االجتساعي واالقترادؼ .5
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 وقج وضع باحث آخخ الرفات اآلتية :
 العػامل الفيديػلػجية ) الصػؿ ، الػزف ، القػة ( .1
 الحكاء .2
 الثقة بالشفذ .3
 الصسػح –السبادرة  .4
 االنجفاع .5

وقج وجو ليحه الشطخية العجيج مغ االنتقادات مغ بيشيا عجـ وجػد اتفاؽ بيغ السشاديغ بيا عمى 
الدسات الػاجب تػفخىا في الذخز ونػعيا ليكػف قائجًا فزبًل عغ اف ىشاؾ الكثيخ مغ االفخاد 

ال انيع ليدػا ؾيادييغ مؤثخيغ او الحيغ يتستعػف بالرفات التي حجدتيا ىحه الشطخية او بعزيا ا
 أكفاء .

 -. الشغــــــــــــــــــــــخية الســـــــــــــــــــــــــــــــــؾقفية :3
تقـػ ىحه الشطخية عمى افتخاض اساسي مؤداه اف أؼ قائج ال يسكغ اف يطيخ كقائج اال اذا تييأت 

تو وتحقيق تصمعاتو , او بسعشى اخخ في البيئة السحيصة ضخوؼ القائج مؤاتيو الستخجاـ ميارا
ضيػر القائج ال يتػقف عمى الرفات الحاتية التي يتستع بيا ، وانسا يعتسج في السقاـ االوؿ عمى 

 قػػ خارجية لحاتو ال يسمظ سػػ سيصخة قميمة عمييا او قج ال يسمظ سيصخة عمييا بالسخة .
ػف اتجاىًا آخخ, فاكتذف عجد مشيع وبسخور الػقت وانتذار السبادغ الجيسقخاشية اتجو الباحث

خصأ نطخية الدسات اذ وججوا اف اغمب الرفات التي اعتبخت مغ مقػمات الؿيادة لع تكغ في 
الػاقع مذتخكة بيغ الؿيادييغ التقميجيغ ومغ امثمة ىحه الرفات ) الحكاء ، السبادأة ، السثابخة ، 

 الصسػح ، الديصخة ( .
تي تقػـ عمى اف الؿيادة ىي نتيجة مباشخة لمتفاعل بيغ الشاس ومغ ىشا ضيخت نطخية السػاقف وال

في مػاقف معيشة وليدت نتيجة لرفات معيشة في شخز ما ، وذلظ الف الطخوؼ السحيصة 
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بأؼ قائج تجبخه عمى التعخؼ بصخيقة معيشة وتستاز ىحه الشطخية بجيسقخاشيتيا الذجيجة فيي ال 
س وانسا تجعميا مذاعة بيغ الشاس ، وشبقًا ليحه عمى عجد محجد مغ الشا –الؿيادة  –تقترخ 

الشطخية يقخر ) سيديل( اف الؿيادة ال تختبط كمية بالفخد القائج بل انيا تختبط ايزًا بالعبلقات 
 الػضيؽية بيشو وبيغ اعزاء الجساعة .

 ويخد عمى انرار ىحه الشطخية باف الؿيادة يرعب اف تكػف وفقًا تامًا عمى السػاقف والطخوؼ ،
واف الفخوؽ الفخدية تؤثخ بػضػح في ادراؾ االفخاد اجتساعيًا لآلخخيغ ، ومغ ثع تمعب دورىا 

 السيع في تحجيج ما ىػ مشاسب مغ السػاقف لطخوفيع كقادة .
وىحه الشطخية تعصيشا مفيػمًا وضيؽيًا ديشاميكا لمؿيادة واذا حاولشا السػاءمة بيغ نطخية الدسات 

 ونطخية السػاقف لػججنا :
 . اف ىشاؾ فعبًل مقػمات اساسية لمؿيادة , بعزيا سسات يجب اف تتػفخ في القائج .أ

 ب. ىشاؾ ميارات مكتدبة تسكغ الفخد مغ اف يربح قائجًا في بعس السػاقف .
 -. الشغخية التفاعـــــــــــــــــــــــــمية :4

نادت بيا الشطخيات االخخػ تقـػ ىحه الشطخية عمى فكخة االمتداج والتفاعل بيغ الستغيخات التي 
التي سبقتيا فيي تأخح في االعتبار الدسات الذخرية والطخوؼ السػقؽية والعػامل الػضيؽية 
معًا ، وتعصي ىحه الشطخية اىسية كبيخة إلدراؾ القائج لشفدو وادراؾ اآلخخيغ لو ، وادراؾ القائج 

خرية والسػاقف وعمى الػضائف لآلخخيغ , فالؿيادة اذف في مفيـػ ىحه الشطخية تتػقف عمى الذ
 وعمى التفاعل بيشيا جسيعًا .

فالحياة العدكخية مثبًل تتصمب سسات معيشة في القادة وىحه الدسات تختمف مشع سبلح آلخخ ، 
وتختمف كحلظ باختبلؼ السػاقف التي يسخ بيا كل سبلح عمى حجة, ومغ ىحا ندتصيع اف نمسذ 

لقائج االدارؼ والقائج الفشي والقائج العدكخؼ ... وذلظ انو مغ العديخ تحجيج الدسات الخاصة با
 اذا تع تحجيج الذخوط والػضائف التي يتزسشيا كل مجاؿ مغ ىحه السجاالت .
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 قضم تقنياث إدارة االعمال

 احملاضرة

 اخلامش عشره

 مبادئ االدارة

 باقر خضري احلذراويد.مذرس ادلادة: 

 ))االتصال االداري, احلوافز((
 رال االداري أواًل: االت

 إنيا العسمية التي تيتع بإيراؿ السعمػمات السيسة والقخارات ألفخاد السشطسة جسيعيع عغ  : مفيؾم االترال
شخيق متابعة وصػؿ السعمػمات وتحليل عؿبات وصػليا باستخجاـ وسائل شفيية ، أو كتابية ، أو 

أؼ السحافطة عمى شخؽ )دخػؿ ،  الكتخونية ، فزبًل عغ تقييج ، ومتابعة أؼ اتراؿ مغ خارج السشطسة
 خخوج السعمػمات بػسائل اترالية مشطسة( .

 : أىسية االتراالت اإلدارية 
االتراالت ىي الغخاء ، أو الرسغ االجتساعي ، الحؼ يدتخجـ لتحقيق التساسظ بيغ أجداء السشطسة  

داخل قشػات ومتى ما كاف االتراؿ واضحًا ,وُيديل اندياب السعمػمات  ، وتحديغ مدتػاىا , 
 التشطيع ، فإف ذلظ يداعج عمى كفاية األداء في التشطيع .

 : عشاصخ عسمية االتراالت اإلدارية 
 . التغحية الخاجعة.5. السدتقبل   4. قشاة االتراؿ     3. الخسالة   2. السخسل    1

 : أىجاف االتراالت اإلدارية 
 . اإلقشاع 1
 . اشبلع السخؤوسيغ2  
 ة في الؿياـ بأعساليا. مداعجة اإلدار 3  
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 . تػفيخ السشاخ االيجابي4   
 . تشديق وصػؿ وتجفق السعمػمات مغ اجل تحقيق اليجؼ . 5   

  : قشؾات تجفق االتراالت اإلدارية 
 . االتراالت مغ أعمى ألسفل:  مغ السجيخ إلى السخؤوسيغ .1
 . االتراالت مغ أسفل إلى األعمى:  مغ اإلدارة الجنيا لمعميا .2
 االتراالت األفؿية :  األقداـ في نفذ السدتػػ.. 3
. االتراالت السحػرية: وىي االتراالت بيغ السجراء وجساعة العسل في ادارات غيخ تابعة ليع 4

 تشطيسيًا.
  : طخائق االتراالت اإلدارية 

 السحادثات الشجوات االجتساعات السقاببلت وغيخىا. . االترال الذفيي )المفغي(:1 
 األوامخ التعميسات . -التقاريخ  –الخمػز  -الكمسات  الكتابي :االترال . 2
 : استخجاـ التقشيات الحجيثة االنتخنيت ، الحكػمة االليكتخونية .االتراالت االليكتخونية. 3 
يج عمى الصاولة ، رتبة اإلشارات ، تعابيخ الػجو ، لغة الجدج ضخبة ال االتراالت غيخ المفغية :. 4

 عمى ضيخه.

 : الحػافدثانياً 

 تعخيف الحؾافد 

مجسػعة الؿيع السادية، أو السعشػية، التي تقجـ إلى العامميغ، مقابل تحديغ أدائيع أو سمػكيع في العسل  
 أو زيادة إنتاجيع فػؽ السعجالت الؿياسية.

 أىسية الحؾافد 

ادة حجة إف تدايج حجع السشطسات وتشػع أنذصتيا، وضيػر السشطسات الستعجدة الجشديات ساىع في زي
السشافدة عمى السػارد البذخية الكفؤة بسا يتبلءـ مع استخجاـ ىحه السشطسات لمػسائل التقشية الحجيثة، ناـيظ 
عغ زيادة القيػد والتحجيات الحكػمية مغ قبل الشقابات العسالية والتذخيعات القانػنية الحكػمية، مسا أوجب 

السيارات السصمػبة مغ أجل ديسػمة بقائيا ونسػىا في عمى السشطسات البحث عغ أساليب ججيجة في استقصاب 
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عالع متغيخ باستسخار، لحا بخزت أىسية استخجاـ سياسات فاعمو لتحفيد العامميغ، تتسيد بعجالتيا وارتباشيا 
(،  أف األفخاد العامميغ عادة ما يعسجوا إلى مقارنة ما Schulerبسدتػػ األداء، وفي  ىحا الرجد يقػؿ )

أجػر ومكافآت مع عػائج أقخانيع، فإذا كانت نتيجة السقارنة إيجابية تطيخ عبلمات الخضا لجييع يتقاضػنو مغ 
 تجاه مشطستيع، أما في حالة ضيػر العكذ تبجأ حاالت االستياء وعجـ الخضا لجييع.

 ة:إف اعتساد سياسات تحفيد فعالو لحفد العامميغ، يحقق لمسشطسة نتائج عجيجة مغ أىسيا الشقاط اآلتي   

 تذجيع األفخاد العامميغ عمى أداء واجباتيع بجرجة عالية مغ الكفاءة. .1
 زيادة أرباح السشطسة مغ خبلؿ زيادة إنتاجية العامميغ. .2
 جحب واستقصاب العامميغ الجيجيغ واالحتفاظ بيع، وتحقيق ميدة تشافديو عمى بؿية السشطسات. .3
 ار والتججيج.تشسية قجرات العامميغ وتفجيخ شاقاتيع وحثيع عمى االبتك .4
 تبلفي الكثيخ مغ مذاكل العسل، كالػياب ودوراف العسل والرخاع الدمبي بيغ العامميغ. .5
  : أنؾاع الحؾافد 

تبايشت آراء الكتاب والباحثيغ في ترشيف وتحجيج أنػاع الحػافد، اعتسادا عمى السعاييخ واألسذ السختمفة    
سج معيار تعجد الحاجات اإلندانية لمعامميغ لترشيفيا وفق التي استشجوا إلييا في ترشيفيع ليا, فسشيع مغ اعت

 ىحا السعيار إلى حػافد أوليو، اجتساعية، وذاتية.
وحؾافد ، حؾافد إيجابيةالستختب عمى تقجيع الحػافد مقدسا إياىا إلى  طبيعة األثخوىشاؾ مغ اعتسج معيار 

 سمبية.
جؼ إلى التأثيخ اإليجابي في سمػؾ األفخاد تتزسغ جسيع أنػاع الحػافد التي تي الحؾافد اإليجابية: -1

 العامميغ بسا يديع في تحديغ أداء العسل بكفاءة، اعتسادا عمى أساليب التخغيب.
 تتزسغ العقػبات السػجية لمفخد العامل بيجؼ مشعو مغ إتياف سمػؾ غيخ مخغػب ؼيو.الحؾافد الدمبية:   -2

حؾافد يجيغ مغ نطاـ الحػافد في ترشيفيا إلى في حيغ اعتسج البعس اآلخخ مغ الباحثيغ معيار السدتف
 وحؾافد جساعية.، فخديو

ىي التي يحرل عمييا الفخد لسفخده، نتيجة إنجازه عسبًل معيشًا، أو تدتخجـ لغخض  الحؾافد الفخدية: -1
 تحفيده عمى االرتقاء في األداء إلى مدتػيات أعمى.
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األفخاد العامميغ، نتيجة لتعاونيع واعتساد بعزيع  فيي التي تسشح إلى مجسػعة مغالحؾافد الجساعية :  -2
 عمى البعس اآلخخ إلنجاز عسل معيغ.

ومسا تججر اإلشارة إليو، أف أكثخ الترشيفات شيػعا وتجاوال، ىػ الترشيف الحؼ يعتسج عمى )نػع الحافد( 
 . حؾافد مادية وحؾافد معشؾيةأساسا لو، والحؼ أورده أغمب الباحثيغ حيث صشفػىا إلى 

 : األجخ وممحقاتو، ضخوؼ وإمكانات العسل، ضساف واستقخار العسل، وساعات العسل.الحؾافد السادية -1
فتتزسغ فخص التخؾية والتقجـ، تػفخ فخص إلضيار قابميات الفخد، السذاركة في اتخاذ  الحؾافد السعشؾية: -2

 القخارات، عزػية السجالذ، وكدب ثقة اإلدارة، وتقجيخىا لمفخد العامل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 


