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مقدمة الكتاب:
يشهد العامل اآلن تغريات جذرية سريعة ومتالحقة ،حيث
أصبحت السمة الغالبة على بيئة األعمال التقلب والديناميكية
والتغري السريع ،وأصبح املديرون يعملون يف ظل العديد من
املتناقضات وحاالت عدم التأكد املرتفع .ولقد أصبح التغيري
منذ مطلع التسعينات أسلوب حياة للبشر وللمنظمات على حد
سواء .فمنذ بداية التسعينات والعامل يشهد حتوالت عميقة
وغري مسبوقة .ومع تزايد أهمية الدور الذي تلعبه املعلومات يف
حياتنا ،تغريت حمددات النجاح يف عامل األعمال كما تغريت
قواعد العمل والقيم وعوامل البقاء .ومن هنا بدأت املنظمات
تركز على مفاهيم جديدة كانت مهملة حتى وقت قريب ،وهي
مفاهيم غري ملموسة ،أو غري قابلة للقياس رغم أهميتها .من
هذه املفاهيم على سبيل املثال ال احلصر (االعتماد على فرق
العمل ذاتية اإلدارة ،وتبين املخاطرة مع اجتثاث اخلوف،
وتقليل الفاقد وحتسني العمليات اإلدارية وتشجيع التعليم
والتدريب املستمرين ،وفتح قنوات االتصــــال يف مناخ يتسم
باالنفتاح والصراحة ،وتوطيد الثقة بني العاملني ،وتعزيز
العالقات بني املوردين والعمالء ،واالهتمام بصورة املنظمة،
وتوجيه مواردها لتحقيق رسالة معلنة ،واإلدارة القائمة على
املبادئ األخالقية السامية).
هذه التغريات يف الرؤى والتوجهات واملفاهيم تفرض على
كافة املديرين واملوظفني يف كافة أنواع املنظمات أن يطوروا من
أنفسهم وأساليبهم يف العمل من أجل التكيف مع عامل األعمال
اجلديد ،وحماولة التصدي ملوجات التغيري املتالحقة.
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ومفاد ما تقدم أن منظمات األعمال املعاصرة حتتاج إىل
مدير جديد ،ال يشرتط أن يكون هذا املدير عبقري ًا ،لكن من
الضروري أن يكون قادرًا على التفكري اخلالق بأسلوب غري مقيد
أو غري حمدد النهاية ،وأن يعيد رسم احلدود اليت يعمل يف
نطاقها ،وأن ينظم صفوفه يف إطار املكان والزمان واهلياكل،
والبنى املؤسسية املتاحة ،ثم ينطلق بعد ذلك ملكانه اجلديد
وزمانه اخلاص ويسعى لتغيري منظمته ،ومن يعمل معه.
إن املدير اجلديد جيب أن يكون اجيابي ًا ،قادرًا على التفاعل
مع كافة املتغريات ،وسباق ًا يف اغتنام الفرص اليت تتاح أمامه أو
خلق فرص جديدة ال يراها منافسوه .كما ينبغي عليه أن
يسعى لتطوير مهارات وقدرات مرؤوسيه ،وأن يشجعهم على
االبتكار واملبادأة أكثر من ترهيبهم لالنصياع لألوامر وتقليد
اآلخرين .إن املنظمات على اختالف أشكاهلا وأنواعها خالل
القرن الواحد والعشرين جيب أن تدار من منظور العاملية ،كما
أن اجلامعات ينبغي عليها أن تطور مناهج إدارة األعمال
الستيعاب التغريات العاملية اجلديدة والتعامل معها.
وبالرغم من األهمية املطلقة لإلدارة وارتفاع قدرها املذهل
إال أن اإلدارة كما يقول عميد فالسفة اإلدارة احلديثة (بيرت
دراكر) هي أقل األمناط واملفاهيم األساسية يف حياتنا فهما
ومعرفة ،وحتى القائمون بالعمل اإلداري ،فهم غالبا ال يعرفون
ماذا تفعل اإلدارة اخلاصة بهم ،وما املفروض أن يتم عمله؟
وكيف تعمل؟ وملاذا؟ وما إذا كانت تؤدي عمال متميزًا أم ال؟
وميثل هذا الكتاب حماولة من املؤلف لتناول اساسيات إدارة
األعمال بشكل مبسط لكي يصبح هذا الكتاب دليال عمليا
للممارسني للعمل اإلداري يف كافة منشآت األعمال ،ومنهجا
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علميا للدارسني يف كليات اإلدارة ،والكليات اليت تهتم بتدريس
اإلدارة باجلامعات العربية .وحتقيقاً هلذا اهلدف فلقد أشتمل
هذا الكتاب على مثانية فصول تغطي عدداً من املوضوعات
اهلامة والرئيسة يف جمال إدارة األعمال .ففي الفصل األول
يعرض املؤلف املفاهيم األساسية إلدارة األعمال .ويف الفصل
الثاني يستعرض املؤلف تطور الفكر اإلداري ،ويف الفصل الثالث
يستعرض املؤلف املفاهيم األساسية للمنظمة ويف الفصل الرابع
يستعرض األشكال القانونية ملنظمات األعمال .أما الفصول من
اخلامس وحتى الثامن فيستعرض فيها املؤلف وظائف املدير
بشكل تفصيلي .حيث يتم تناول وظيفة التخطيط يف الفصل
اخلامس ،ووظيفة التنظيم يف الفصل السادس ،ووظيفة
التوجيه يف الفصل السابع ،ووظيفة الرقابة يف الفصل الثامن.
ولقد تضمنت كافة فصول الكتاب على العديد من احلاالت
العملية واألمثلة التطبيقية اليت تقرب الصورة للقارئ وتشرح
املعنى .وأسال اهلل عز وجل أن يكون هذا العمل إضافة ملكتباتنا
العربية وتتوجيا لكل اجلهود السابقة لرواد الفكر اإلداري واليت
حببتنا يف اإلدارة.
واهلل ولي التوفيق،..
دكتور  /هشام صربي البحريي

اجليزة
1441هـ 2020 -م
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الفصل األول
املفاهيم األساسية لإلدارة
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الفصل األول
املفاهيم األساسية لإلدارة
عندما ينتهي القارئ من دراسة هذا الفصل يكون قادرا على :
-1التعرف على مفهوم اإلدارة.
-1التعرف على أهمية اإلدارة للمنظمات وللمجتمع.
-1معرفة املكان الذي متارس فيه اإلدارة.
-1التعرف على مستويات اإلدارة.
-1معرفة املهارات الواجب توافرها يف املديرين.
-1معرفة السمات األساسية ملهام املدير.
-1معرفة مظاهر الصعوبة يف العمل اإلداري.
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الفصل األول

املفاهيم األساسية لإلدارة
مقدمة:
حقل اإلدارة كبري وممتد ويصعب علينا أن نصل لنهايته ،وكل
من تناول إدارة األعمال بالبحث والدراسة ال يستطيع أن جيزم أنه قدم
تغطية شاملة لكل أبعاد العملية اإلدارية  ،أو ألف مرجعا فريدا حيوى
بني طياته كل جوانب اإلدارة  .فاجلهود اليت قدمها رواد الفكر اإلداري
وكذلك اجلهود اليت يقدمها العديد من الباحثني واملمارسني للعمل
اإلداري تعد جهودا مكملة لبعضها البعض.
وفــى العديــد مــن ا اضــرات الــيت ألقيه ـا يف اجلامع ـة ،ويف الــربامج
والندوات التدريبية اليت يتم دعوتي إليها ،أواجه بالعديد مـن األسـئلة
اهلامة حول اإلدارة ومنها :هل اإلدارة هي اخرتاع حديث مت اكتشـافه يف
أوائل القرن العشرين؟ هل يوجد مفهوم واحد متفق عليه لإلدارة؟ مـا
هي األسباب اليت تدفعنا لدراسة اإلدارة؟ وملـاذا حنتـاج لدراسـتها بشـكل
علمـي؟ وهــل اإلدارة هــي فــن ميكــن اكتســابه بــاخلربة العمليــة؟ أم علــم
ميكن تعلمه؟ هل يصلح أي شخص أن يصـبح مـديراً؟ وهـل يصـلح كـل
مدير أن يكون قائداً؟ هل ميارس كل مدير وظيفة أو جمموعة وظائف
واحدة؟ هل يشرتط أن متارس وظائف اإلدارة بشكل متتابع ومتكامل؟
أم ميكن أن ميارس املدير وظيفة واحدة أو عدة وظائف ويرتك وظـائف
أخــرى يقــوم بهــا آخــرون؟ هــل وظــائف اإلدارة متــارس يف كافــة أنــواع
املنظمــات ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة ،وســواء كانــت جتاريــة أم
صناعية أم زراعية أم خدمية .وسواء كانت كبرية أم صغرية وفى داخل
الشركة الواحدة ،هل تطبق وظائف اإلدارة بنفس الكيفية وعلى نفـس
النطاق ؟
هذه بعضاً من األسئلة اليت أوجهها دائما ،وحتتاج أن جنيب عليها يف
هذا الفصل من الكتاب.
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أوال :مفهوم اإلدارة
عندما تبحث يف الكتب والدوريات املتخصصة يف إدارة األعمال
ستلحظ أنه ال يوجد تعريف واحد لإلدارة متفق عليه بني الكتاب
والباحثني واملمارسني للعمل اإلداري ،وهذه الظاهرة ميكن إيعازها إىل
اختالف اخللفية العلمية والعملية لكل منهم .كما أن احلداثة النسبية
لعلم اإلدارة مقارنة بالعلوم األخرى مثل الفلك ،والكيمياء ،والفيزياء،
والطب ،والرياضيات تعد سببا آخر يعزى إليه االختالف حول مفهوم
اإلدارة .كما أن تعدد األنشطة اليت تغطيها العملية اإلدارية يعد سببا
جديدا الختالف علماء اإلدارة يف املسميات وبعض املفاهيم اإلدارية.
ولقد تعددت التعريفات اليت صاغها الرواد والباحثون واملمارسون
لإلدارة .ونعرض فيما يلي أمثلة لبعض هذه التعريفات:
-1عرفها (تيلور) على أنها :فن املعرفة الدقيقة ملا جيب أن يعمله
األفراد ،والتحقق من أن القائمني بتنفيذ األعمال قد أدوا
أعماهلم بأفضل الطرق واقلها تكلفة.
-1عرفها (فايول) على أنها :التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار
األوامر والتنسيق والرقابة.
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-1عرفها ( شيسرت برنارد ) على أنها  :فن اختاذ القرارات.
-1عرفها ( شيلدون ) على أنها  :نشاط يسعى لتحديد السياسات
والتنسيق بني اإلنتاج والتوزيع والتمويل والرقابة على تنفيذ
األعمال .
-1عرفها ( بيرت دراكر) على أنها :العضو  Organمتعدد األغراض
والذي يقوم بإدارة املشروع  ،وإدارة املديرين  ،وإدارة العمال
والعمل .
-1عرفها (الدكتور /على عبد اجمليد) على أنها :النشاط اخلاص
بقيادة وتوجيه وتنمية األفراد وختطيط وتنظيم ومراقبة
العمليات والتصرفات اخلاصة بالعناصر الرئيسية يف املشروع
من  -أفراد ومواد وآالت وعدد ومعدات وأموال وأسواق  -لتحقيق
أهداف املشروع ا ددة بأحسن الطرق واقل التكاليف.
-1عرفها (الدكتور /على السلمي) على أنها :ظاهرة جمتمعية تكون
جزءا من نسيج اجملتمع ،وهي نظام فرعى يف إطار جمتمعي كلى
والعالقة بني اإلدارة واجملتمع تبادلية ،كل يأخذ من اآلخر
ويعطيه ويؤثر فيه ويتأثر به.
-1عرفها (الدكتور /شوقي حسني) على أنها :العنصر املنشط الذي
يرمى إىل تنسيق اجملهود الفردي واجلماعي يف سبيل حتقيق
أهداف اجملموعة.
-1عرفها (الدكتور /أمحد فهمي) على أنها :عملية حتديد وحتقيق
األهداف من خالل ممارسة أربعة وظائف أساسية هي
التخطيط ،التنظيم ،التوجيه ،الرقابة باستخدام املوارد
البشرية.
وبعد استعراضنا لبعض التعريفات لإلدارة واليت ذكرت على سبيل
املثال ال احلصر ..خنلص إىل وجود اختالفات بني الكتاب والباحثني
حول مفهوم اإلدارة ،فلكل منهم مدخل ورؤية خمتلفة ملا جيب أن
تكون عليه العملية اإلدارية .فالبعض يرى أن اإلدارة فن ،والبعض
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اآلخر يرى أنها علم والبعض يرى أنها نشاط أو عملية تنطوي على
أربع وظائف حمددة ،والبعض يرى أن اإلدارة هي اختاذ القرارات .كما
ينظر آخرون لإلدارة على أنها نظام فرعى داخل نظام أكرب وهو
اجملتمع ،كما ينظر البعض لإلدارة على أنها نشاط إنساني ينسق بني
اجلهود الفردية لتحقيق أهداف اجلماعة.

ومييل املؤلف إىل تعريف اإلدارة على أنها:
" أنشطة إنسانية مستمرة متزج العلم والفن والصنعة الستغالل
املوارد املتاحة للمنظمة استغالال رشيداً لتحقيق أهدافها يف ظل الظروف
البيئية احمليطة “.

ويتضح من التعريف السابق ما يلي :
-1أن اإلدارة يف األساس أنشطة إنسانية تعتمد على نتاج جمموعة
من العالقات واالتصاالت اليت حتدث بني جمموعة من البشر
خمتلفي الثقافات ،واخلربات ،والقدرات ،والرغبات ،واألهداف.
وبناء على ذلك فإننا نستطيع القول أن اإلدارة ال تقتصر على
جمموعة من املبادئ والسياسات واإلجراءات والنظم
واالسرتاتيجيات فقط ،وإمنا هي يف األساس جمموعة من
العالقات اإلنسانية.
-1أن اإلدارة نشاط مستمر خالل الزمن .مبعنى أنها تسعى لتحقيق
سلسلة ال تنتهي من األهداف ،فكلما حتققت جمموعة من
األهداف كلما ارتأت اإلدارة أن هناك حاجة للتحرك حنو
جمموعة جديدة من األهداف تكون أعلى مستوى.
-1أن اإلدارة هي مزيج من العلم والفن والصنعة معا .فالعلم يعلم
الشخص ليعرف ،يف حني أن الفن يعلمه ليعمل  ،أما الصنعة فهي
املهارات الواجب توافرها يف املدير لكي يدمج ( العلم مع الفن )
ومع منو علم اإلدارة ينبغي أيضاً منو فن اإلدارة ،كما أن التوازن
ما بني االثنني مطلوب .إذ ال تنبغي املبالغة يف وزن العلم أو
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التقليل من الفن ،ولعله أيضاً من قصر النظر التأكيد على الفن
على حساب العلم ،ويشعر البعض بأن أية مكاسب إضافية يف
العلم تؤدي إىل حتديد الفن أكثر وأكثر ،وهذا صحيح إىل درجة
معينة فقط  ،لكن تبقى احلقيقة وهي أنه جيب تطبيق املعرفة
( أو العلم ) حتى يكون مفيداً  ،كما أن الفن جيب أن يكون
موجوداً حبيث يتقدم فن اإلدارة وعلم اإلدارة معاً.
-1أي منظمة متتلك جمموعة من املوارد ،وهذه املوارد تصنف
لثالث أنواع رئيسية هي:
أ -املوارد البشرية (وهم األفراد مبختلف أنواعهم ومستوياتهم
الوظيفية واملهارية) .
ب -املوارد املادية وتتمثل يف (املواد ،اآلالت ،املعدات ،املباني،
األراضي ،السيارات ،األثاث ،رأس املال .إخل ).
ج -املعلومات وتتمثل يف تراكم املعرفة واخلربة والعلم اإلنساني،
وخمرجات تشغيل البيانات مبختلف أنواعها سواء مالية،
تسويقية ،صناعية ،اقتصادية...اخل.
-1تساعد اإلدارة على استغالل كافة املوارد املتاحة للمنظمة
برشاده مبعنى أن يتم استغالل املوارد بالشكل الصحيح والذي
يعظم العائد ويقلل التكلفة.
-1اإلدارة نشاط هادف ،بل إن نقطة البداية يف عمل أي إدارة أن
حتدد لنفسها (أو حيدد هلا طرف آخر) أهداف حمددة تسعى
جاهدة أن تصل إليها .وبالتالي فإن اإلدارة ال تنشأ من فراغ وال
تتجه حنو جمهول ،بل تظل دائما هناك نتائج أو أغراض تسعى
اإلدارة إىل حتقيقها.
 -1تعمل اإلدارة يف حميط عمل يطلق عليه ((بيئة )) هذه البيئة
تنقسم إىل نوعني  ،بيئة داخلية وتتمثل يف كافة العناصر
املوجودة داخل املنظمة ومنها  ،اآلالت واملعدات  ،واألجهزة ،
التنظيم اإلداري  ،النظم  ،السياسات  ،واإلجراءات ،
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واالسرتاتيجيات  ،واألهداف  ،واملوارد البشرية  ...،وغريها .
ولكل منظمة بيئة داخلية متميزة تنفرد بها عن غريها من
املنظمات .أما النوع الثاني من البيئة فهو البيئة اخلارجية،
وتتمثل يف جمموعة من العناصر اليت تشرتك فيها املنظمة مع
غريها من املنظمات مثل :النظم السياسية ،واالقتصادية،
والثقافية ،والدينية ،واالجتماعية ،واحلضارية ،واحلكومية،
والتكنولوجية ،واملنافسني  ،واملوردين  ،والعمالء  ،والبنوك ،
وأسواق العمل  ،نقابات العمال  ،األجهزة الرقابية  ،اجلمعيات
األهلية  ،املراكز البحثية  ،اجلامعات ... ،اخل.
وعلى ذلك ،تعد اإلدارة نظاما مفتوحا على بيئته اخلارجية ،يؤثر
فيها ويتأثر بها ،مبعنى أن كل طرف سواء اإلدارة والبيئة ،كل يأخذ
من اآلخر ويعطيه.

البيئة

اإلدارة

املدير :هو الشخص الذي حيقق األهداف من خالل اآلخرين ،وبتعبري
آخر هو الشخص الذي يوجه األفراد حنو إجناز املهام واألعمال.
وال تقتصر مهمة املدير على إصدار األوامر والتعليمات والتعاميم
اإلدارية ،أو إرغام املرؤوسني على العمل ،بل يرتقي دوره ليصبح
(املعلم  -واملنسق  -واملرشد  -واملدرب  -واملوجه  -والقائد  -والداعم -
واملعضض) .
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ثانيا :أهمية اإلدارة
غزت اإلدارة كافة جماالت احلياة .ودخل علم اإلدارة إىل االقتصاد
والسياسة ،والصناعة ،والرياضة ،واحلروب ،والبحوث ،واالخرتاعات
والعالقات ،والوقت ،والثروة الشخصية .فلم ترتك اإلدارة جماالً دون أن
تسهم فيه بنصيب .وعندما ُسئل (بيرت دراكر) أحد أشهر علماء اإلدارة
يف العصر احلديث عن أهمية اإلدارة ،أجاب بأن غري اخلبري يعتقد أن
اإلدارة ما هي إال حزمة من األنشطة االعتباطية اليت تعتمد على
املصادفة واليت ال حتكمها قوانني أو مبادئ .ولكن هذا هو احلال دائما
مع أي ظاهرة نعجز عن رؤيتها بشكل متكامل .وسوف نستعرض يف
السطور القادمة أهمية اإلدارة لكل من املنظمة وللمجتمع.
 -1أهمية اإلدارة للمنظمة:

يتوقف جناح أو فشل أي منظمة واستمرارها على مدى ما يتوافر
لديها من أهداف ومديرين أكفاء يتسمون بالرشد ،لديهم القدرة على
استغالل املوارد املتاحة لديها بالشكل السليم والذي يعظم العائد
ويقلل التكلفة بهدف الوصول إىل حتقيق األهداف املرجوة.
إذاً ،فاإلدارة تقوم بتحديد أهداف أي منظمة وتسعى حنو حتقيقها
وبدون اإلدارة يتعذر حتقيق األهداف.
واإلدارة الرشيدة تستطيع أن تبتكر طرق جديدة مبسطة للعمل،
وحتسن اجلودة ،وال نعين بذلك جودة السلع واخلدمات فقط ،بل
جودة كافة األنشطة اليت متارس يف أرجاء املنظمة .كما أنها تستطيع
أن تتنبأ مبكرا باملشاكل اليت من ا تمل أن تواجهها وتضع
السيناريوهات البديلة ملواجهتها والتكيف معها .كما يلعب املديرون
املتميزون دوراً هاماً يف تنمية العالقات اإلنسانية بني اإلدارة
والعاملني يف املنظمة وهذا يؤدي إىل زيادة درجة رضائهم عن العمل
مما ينعكس إجيابا على مستوى إنتاجيتهم .وتربز أهمية اإلدارة
بالنسبة للمنظمة أيضا ،يف كونها حتقق التوازن بني الرغبات واملصاحل
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املتعارضة لكل من (رغبات أصحاب رأس املال أي مالك املنظمة،
ورغبات العاملني بها ،و رغبات اجملتمع الذي تعمل فيه ) فلو تفحصنا
رغبات كل طرف من األطراف الثالثة ستبدو رغباتهم مجيعا
متعارضة يف شكلها وهذا ما ميكننا توضيحه فيما يلي :

أ -رغبات أصحاب رأس املال (املالك) :
احلصول على أكرب عائد على استثماراتهم وهذا يتحقق عن طريق
تقليل املصروفات وزيادة اإليرادات من خالل بيع منتجات املنظمة
بأسعار مرتفعة ،وزيادة الكفاءة اإلنتاجية للمنظمة .وزيادة القيمة
السوقية للمنظمة يف السوق والتوسع واالنتشار يف األسواق .

ب-رغبات العاملني باملنظمة:
احلصول على مرتبات مرتفعة ومزايا عينية وخدمات صحية ورعاية
اجتماعية ،وضمان االستمرار واالستقرار يف العمل وتوفر فرص
للرتقية .والعمل يف ظل مناخ عمل مناسب.

ج -رغبات اجملتمع:
توفري فرص عمل ألبناء اجملتمع ،وتوفري السلع واخلدمات بأسعار
معقولة ومبستوى جودة وباشرتاطات صحية متميزة .ورفع مستوى
معيشة أبناء اجملتمع.
وال شك أن مهمة اإلدارة يف املنظمات هي العمل على حتقيق رغبات
هذه اجملموعات الثالثة والتوفيق بينها بشكل عادل .ولو نظرنا على
اجلانب اآلخر للمنظمات اليت يقودها مديرون أصحاب كفاءة
منخفضة ،وال ميتلكون القدرة على فهم واستيعاب مشاكل العصر
ومواجهة التغريات البيئية املتالحقة ،وال يعتمدون يف إدارتهم
للمنظمة على األساليب واألسس اإلدارية السليمة ،فإننا سنلحظ أن
مصري مثل هذه املنظمات اهلالك والفشل ،كما أن مواردها سوف
تستنزف ،وقدراتها التنافسية يف السوق سوف ختور.
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 -2أهمية اإلدارة للمجتمع:

تعترب اإلدارة ضرورة لكافة اجملتمعات متقدمة كانت أم نامية
فاإلدارة هامة للمجتمعات املتقدمة من أجل احلفاظ على تقدمها،
واحلفاظ على مستوى معيشة األفراد عند مستواه املرتفع ،وحسن
استغالل املوارد املتاحة هلذه اجملتمعات.
كما أن اإلدارة أكثر أهمية للمجتمعات النامية .ألن هذه اجملتمعات
تعاني من العديد من املشاكل االقتصادية وأهمها مشكلة الندرة  -عدم
كفاية املوارد لتلبية حاجات السكان  -وتعترب بذلك اإلدارة نشاطا
ضروريا يف هذه اجملتمعات حلسن استخدام هذه املوارد ا دودة
وتوزيعها بشكل عادل .واحلفاظ على حقوق األجيال القادمة يف املوارد
الطبيعية والثروات .كما تلعب اإلدارة أيضا دورا هاما يف تنفيذ خطط
التنمية االقتصادية يف الدول النامية وكذلك تساعد اإلدارة يف إجراء
اإلصالحات اهليكلية يف النظم السياسية واالجتماعية واملنظمات
احلكومية واألجهزة الرقابية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
كما أن اإلدارة حتقق مساهمة اجتماعية هامة عن طريق توفري فرص
عمل وهي بذلك تقضى على البطالة وآثارها املدمرة للمجتمعات .كما
أن اإلدارة تساعد على تنويع األنشطة االقتصادية وعدم قصرها على
نشاط معني.
وهذا الدور لإلدارة يبدو يف غاية األهمية للدول النامية واليت
تعاني من قصر نشاطها على النشاط الزراعي لتصدير املواد األولية،
واسترياد السلع الرأمسالية والسلع االستهالكية .وهذا يتسبب يف توسيع
هوة العجز يف امليزان التجاري للدول النامية فتضطر لالقرتاض من
الداخل أو اخلارج لتدبري هذا العجز ،وهذا يرتتب عليه فوائد وأعباء
اقتصادية جديدة تعقد املشاكل اليت تعاني منها الدول النامية.
إذاً على اإلدارة يف اجملتمعات النامية أن تتجه حنو التصنيع دون
االقتصار على الزراعة ،كما ينبغي عليها توفري املناخ املشجع
للمستثمرين األجانب إلقامة مشروعات صناعية وخدمية توفر
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اآلالف من فرص العمل ألبناء هذه اجملتمعات ،وهذا حيسن من مستوى
معيشة أبنائها.
ولو عقدنا مقارنة بني دولتني ،دولة متقدمة وأخرى من دول
العامل الثالث سيتضح لنا أهمية اإلدارة للمجتمع .فدولة مثل اليابان ال
متتلك املوارد املادية الالزمة للتطور والنمو ،ولكنها متتلك (اإلنسان
الرشيد) وهو أهم من كل املوارد املادية ،بل أعظم املوارد على اإلطالق
هذا اإلنسان هو الذي طور املفاهيم اإلدارية التقليدية ،وشكل أمناط
إدارية خاصة به مسيت اإلدارة اليابانية  ،واليت تسببت يف جعل اليابان
ثاني اقتصاد يف العامل .وال شك أن اإلدارة اليابانية تعد حقا منوذجا
فريدا يربهن على أهمية اإلدارة لتقدم اجملتمعات ونهضة الشعوب.
ولكنها الزالت تكتم أسرارها فلم يبح اليابانيون بأسرار اإلدارة
اليابانية ولذلك فشلت معظم الشركات األوربية واألمريكية عندما
حاولت حماكاة منوذج اإلدارة اليابانية.
ويطلق اليابانيون على منهجهم اإلداري مصطلح (هوشني كانري)
وأنصحك عزيزي القارئ بأال تضيع وقتك يف البحث عن معنى هذا
املصطلح أو تسعى جلمع بيانات ومعلومات عن هذا املنهج اإلداري ألنك
ببساطة لن جتد شيئا!!
إن (هوشني كانري ) منهج إداري مينح املنظمات اليابانية قوتها
التنافسية اخلطرية  .وكل ما تسرب عنه للعديد من الشركات الغربية
واألمريكية خرج بصورة غامضة تشبه الطالسم .ويضمن هذا املنهج
حتقيق جناحات اسرتاتيجية ساحقة ،ومل تعرفه إال قلة من الشركات
العاملية مثل :هيوليت بكارد وإنتل وتكساس إنسرت ومانتس.
وإدارة هوشني هي طريقة للتنفيذ توجه املوارد لسد الثغرات
احليوية يف األداء االسرتاتيجي للمنظمة ككل .ولو عقدنا مقارنة بني
منهج هوشني وغريه من املناهج اإلدارية مثل منهج التخطيط
االسرتاتيجي ،سنجد أن هناك اختالفا جوهريا بينهما .ففي الوقت
الذي يضع فيه منهج التخطيط االسرتاتيجي األولويات بناء على
تغريات الظروف البيئية ا يطة باملنظمة ،وطبيعة الصناعة
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وحاجات العمالء ،جند أن منهج هوشني حيدد أكثر هذه األولويات
أهمية ويدفع املنظمة بالقوة لتحقيق رؤيتها ،ويستمر يف عملية الدفع
بناء على ما حيدث يف البيئة ا يطة.
وعلى اجلانب اآلخر لو اخرتنا دولة مثل السودان متتلك املوارد
الطبيعية الكثرية واليت وهبها اهلل تعاىل هلا ،حيث يتوافر بها مساحات
شاسعة من أجود أنواع الرتبة الزراعية يف العامل ،واليت أكدت الدراسات
أنها تكفي إلطعام العامل العربي بأكمله .كما أن بها موارد مائية وفرية
ومتنوعة ومناخ مناسب .وبالرغم من ذلك تعاني السودان من ظروف
اقتصادية صعبة .واخنفاض مستوى معيشة األفراد ،واخنفاض كبري يف
قيمة عملتها الوطنية .فهل تعتقد عزيزي القارئ أن سوء اإلدارة يعد
هو السبب يف ذلك؟!

ثالثا :أين متارس اإلدارة؟
متارس اإلدارة يف كل مكان يوجد فيه أفراد يعملون معا لتحقيق
أهداف حمددة ،وهلذا فاإلدارة متارس يف مجيع أنواع املنظمات حكومية
كانت أم خاصة ،جتارية كانت أم صناعية أم خدمية ،كبرية كانت أم
صغرية .وحتى على مستوى املنظمة الواحدة متارس اإلدارة يف خمتلف
املستويات اإلدارية .والسؤال اآلن ..ماذا يقصد باملستويات اإلدارية؟
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رابعا :مستويات اإلدارة
تشتمل (اإلدارة) يف كافة أنواع املنظمات على العديد من األفراد إال
أن هؤالء األفراد خيتلفون يف األعباء والواجبات والسلطات واملسئوليات،
كما خيتلفون من حيث قدراتهم وحقوقهم يف اختاذ القرارات.
وبصفة عامة تنقسم اإلدارة إىل ثالثة مستويات تعارف العلماء على
تقسيمها إىل:

-1

مستوى اإلدارة العليا

 -1مستوى اإلدارة الوسطى
-3

مستوى اإلدارة املباشرة

Top Management
Middle Management

Direct Management

واخليط املشرتك بني هذه املستويات الثالثة أنها مجيعها
متارس جمموعة من الوظائف هي( :وظيفة التخطيط /
ووظيفة التنظيم  /ووظيفة التوجيه  /ووظيفة
الرقابة)
وعلى وجه اإلمجال متثل هذه الوظائف األربعة ما نطلق عليه
مصطلح (وظائف اإلدارة) ويقوم املديرون سواء يف مستوى اإلدارة
العليا أو الوسطى أو املباشرة ،وسواء كانوا يف منظمة خدمية كالبنك أو
املستشفى أو اجلامعة ،أو منظمة صناعية كشركة إنتاج سيارات أو
ثالجات أو أمسنت ،أو منظمة حكومية كالشرطة أو الدفاع أو وزارة
اخلارجية ،وغريها من املنظمات بإجناز هذه الوظائف األربعة
الرئيسية .وتشمل هذه الوظائف بعض األنشطة ا ددة على النحو
التالي:
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 .1التخطيط :هو الوظيفة اإلدارية األوىل واليت ختتص بالتحديد
مقدماً ملا ينبغي أن ينجزه فرد أو جمموعة من أعمال ،وطريقة
حتقيق األهداف وتوقيت حتقيق هذه األهداف .وهذا يعين أن
التخطيط يتم قبل التنفيذ الفعلي لألعمال من أجل ضمان
احلصول على املوارد بالقدر الضروري واستخدامها بالشكل
االقتصادي الذي يزيد من مستوى الكفاءة اإلنتاجية للمنظمة.
كما يساهم التخطيط يف التنبؤ بالصعوبات واملشاكل والعقبات
اليت من ا تمل أن تواجه املنظمة يف املستقبل ويعمل على
تفاديها حتى ال تقف كحجر عثرة يف طريق حتقيق أهداف
املنظمة .أو على األقل يسعى للتخفيف من آثارها السيئة على
كفاءة العمل.
 -2التنظيم :تهدف هذه الوظيفة إىل تنسيق اجلهود من خالل
إعداد وتصميم هيكل من العالقات الوظيفية والرئاسية يقلل من
اجتهادات أعضاء التنظيم فيما يتعلق بأداء األدوار املطلوبة منهم.
وحيدد من سيؤدي العمل ،ومن سوف يرأس من ،ومن سيكون
مسئوالً أمام من ،ومن له حق اختاذ القرارات وما هي صالحياته
ومسئولياته ،وما هي احلدود اليت سيتحرك يف إطارها؟
 -3التوجيه :ختتص هذه الوظيفة بالتحقق من أن كافة املرؤوسني
يف املنظمة يتحركون يف االجتاه الذي حيقق األهداف ويتفق مع ما
هو خمطط وما هو منظم من قبل  ،وهذا يستلزم ممارسة عددًا من
األنشطة منها  :إرشاد املرؤوسني واإلشراف عليهم أثناء تنفيذهم
الفعلي لألعمال  ،واالتصال الفعال بكافة املستويات اإلدارية  ،كما
يتطلب أن يصبح املدير قائدا أكثر من كونه رئيسا جملموعة من
املوظفني يقوم مبتابعة أدائهم وعقابهم متى اخطئوا  ،كما تتطلب
وظيفة التوجيه أيضا أن يتوافر لدى املدير القدرة على حتفيز
املرؤوسني وإثارة دوافعهم ورفع معنوياتهم  ،والعمل على زيادة
درجة حبهم ووالئهم ملنظماتهم  ،ووضع معايري تقويم أدائهم
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بشكل عادل وموضوعي  ،والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم
لكي يستطيعوا تبوء مناصب عليا قي املنظمة يف املستقبل .
وحتتوي وظيفة التوجيه على ثالث وظائف فرعية تسمى عناصر
التوجيه (القيادة ،واالتصاالت ،والتحفيز).
-4الرقابة :هي الوظيفة اإلدارية اليت تكمل احللقات اإلدارية الثالث
السابقة وتربط بينها ،وحتتوي وظيفة الرقابة على عدد من األنشطة
هي :وضع املعايري ،ثم التحقق من أن األداء الفعلي ا قق يتطابق مع
األداء املخطط سلفا (املعايري)  ،وكشف االحنرافات  -إن وجدت  -موجبة
كانت أم سالبة  ،والعمل على تصحيح هذه االحنرافات.
ويالحظ أن الوظائف اإلدارية األربع تكمل بعضها البعض وال ميكن
فصل إحداها عن اآلخر .فأي مدير يعمل يف داخل املنظمة سواء كان
من طبقة اإلدارة العليا أو الوسطي أو اإلدارة املباشرة ميارس هذه
الوظائف بشكل متكامل فال يستطيع أن ميارس وظيفة واحدة أو
وظيفتني أو ثالث وظائف فقط من هذه الوظائف األربع .بل ينبغي
علية أن ميارس مجيع الوظائف األربع معا .وتتوقف كفاءة املدير يف
أدائه لوظيفته على حسن قيامه جبميع وظائف اإلدارة.

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن ..هل ميارس كل مدير يف كل
مستوى من املستويات اإلدارية الثالثة الوظائف اإلدارية األربع
بنفس الكيفية؟
واإلجابة على هذا السؤال هي النفي بالطبع ،وذلك الختالف
طبيعة املهام واملسئوليات اليت تقع على عاتق كل مدير نتيجة
الختالف كل من ((نطاق العمل اإلداري ،وحجم املسئوليات،
ومدى السلطات املخولة)).
فاإلدارة العليا :تتعامل على مستوى املنظمة كوحدة متكاملة ،ومن
ثم فهي تهتم بعمليات:

()1
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 حتديد األهداف العامة وبعيدة املدى.
 رسم السياسات الشاملة.
 تصور برامج وخطط األمد الطويل.
 توجيه وتنسيق األنشطة األساسية للمنظمة.
 اعتماد اخلطط والربامج اليت تعدها اإلدارة الوسطى
وجمموعات اخلرباء واألخصائيون.
 اختاذ القرارات األساسية واالسرتاتيجية ،يف شأن جماالت
النشاط وأوجه التصرف احليوية بالنسبة للمنظمة.
 املتابعة الشاملة ألوجه نشاط املشروع ومعدالت التقدم حنو
األهداف املقررة.
 تقييم االجنازات واختاذ القرارات املناسبة لتصحيح مسارات
التنفيذ أو إعادة حتديد األهداف ورسم خطط وبرامج
جديدة.
ويالحظ أن مستوى اإلدارة العليا ميارس إىل جانب الوظائف السابقة
وظيفيتني أخرتني على جانب كبري من األهمية واحليوية هما:
-1حتقيق االتصال املستمر الدائم بني املنظمة من ناحية ،وبني
أو عناصر البيئة ا يطة من ناحية أخرى .أي أن اإلدارة
العليا هي حلقة الوصل بني املنشأة واجملتمع .وبذلك تصبح
مسئولية اإلدارة العليا تتبع ودراسة مواقف الوحدات األخرى
يف اجملتمع ،واستنتاج انعكاسات تلك املواقف على املنشأة مثال،
دراسة موقف الدولة وأجهزة التخطيط والرقابة املركزية،
واختاذ اإلجراءات اإلدارية اليت تضمن توافق أهداف وسياسات
املنشأة من ناحية وأهداف ومتطلبات اجملتمع من ناحية
أخرى.
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دفع حركة التطوير والتجديد واالبتكار يف كافة جماالت
-1
عمل املنشأة وذلك من خالل تشجيع وتنمية عمليات البحث
العلمي املنظم.
أما اإلدارة الوسطى ..فتختص برتمجة األهداف والسياسات العامة
ا ددة من مستوى اإلدارة العليا إىل خطط وبرامج عمل وتشرف على
وضعها موضع التنفيذ .أي أن اإلدارة الوسطى هي أداة اإلدارة العليا
لوضع قراراتها اإلسرتاتيجية موضع التطبيق العلمي وذلك من خالل
عديد من القرارات التكتيكية (اإلجرائية) اليت حتول اخلطط
واألهداف إىل أنشطة وإجنازات.
وتهتم اإلدارة الوسطى أساسا بإنتاج سيل متدفق من البيانات
واملعلومات عن جماالت النشاط (اإلمكانيات واملعوقات) وتغذي اإلدارة
العليا بتلك املعلومات لتستعني بها يف رسم االسرتاتيجيات العامة للعمل
كذلك تهتم اإلدارة الوسطى بتوجيه النشاط اليومي والعمليات
اجلارية وتعمل على تنسيق اجلهود املبذولة وصوال إىل النتائج
املستهدفة .أي أن اإلدارة الوسطى تركز على التخطيط القصري
واملتوسط األجل ،ومتارس دورها التخطيطي يف جمال ختطيط
العمليات واإلجراءات ،كذلك يف جمال التنظيم واملتابعة والتقييم ،إال أن
نطاق اهتمام اإلدارة الوسطى أقل من نطاق اهتمام اإلدارة العليا،
ولكنه أكثر أتساعا من نطاق اهتمام اإلدارة املباشرة .وتعمل اإلدارة
الوسطى على حتقيق الصلة واالرتباط بني املستوى األعلى من جانب
وبني املستويات األدنى يف املنظمة من جانب آخر.

ويتصف أفراد اإلدارة الوسطى عادة باملميزات اآلتية:
تغلب التخصص الفين واملهين.
-1
الرتكيز على األنشطة وجماالت العمل الداخلية
-1
باملنظمة.
 -1تغلب الفكر التنفيذي على املنطق التخطيطي ،أي االهتمام
باجلانب التنفيذي أكثر من اعتبارات التخطيط.
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أما اإلدارة املباشرة فهي املستوى الذي تعهد إليه أعباء إدارة
العمليات التنفيذية بالدرجة األوىل وإىل أعلى درجة من التفصيل،
ومن ثم فإن اجلانب التخطيطي يف عمل اإلدارة املباشرة يقتصر على
احلد األدنى املتصل بتخطيط عملية التنفيذ أي إعداد جداول التنفيذ
واإلشراف اليومي الدقيق على تطور سري العمل .ونالحظ أن درجة
التخصص املهين بني أفراد اإلدارة املباشرة تصل إىل درجة عالية كما أن
أغلبهم يقرتب من مستوى املهارة الفنية لألفراد القائمني بالتنفيذ
فعال.
ومتثل اإلدارة املباشرة خط االتصال األول مبواقع العمل الفعلي ومن
ثم تكون على بينة تامة مبشكالت األداء ومعوقات التقدم حنو األهداف
وتعمل على إمداد اإلدارة الوسطى بتلك املعلومات احليوية اليت تستند
إليها األخرية يف إعادة صياغة قراراتها والتقدم باقرتاحاتها لإلدارة
العليا.
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خامسا :املهارات الواجب توافرها يف املديرين
هناك ثالثة أنواع من املهارات جيب توافرها يف كل مدير وهذه
املهارات هي:
Conceptual Skills
 .3املهارة الفكرية
Human Skills
 .3املهارة اإلنسانية
Technical Skills
 .3املهارة الفنية
ويقصد باملهارة الفكرية ،قدرة املدير على النظر للمنشأة كنظام
واحد متكامل وفهم العالقات بني أجزائها ،وفهم طبيعة أداء الوظائف
اإلدارية (ختطيط  /تنظيم  /توجيه  /رقابة) وعالقة التكامل
واالعتمادية املوجودة بينهم .كما يقصد بها أيضا قدرة املدير على
التنبؤ باملشاكل قبل وقوعها والعمل على تفاديها ،وكذلك قدرته على
استخدام البيانات واملعلومات يف حل املشكالت واختاذ القرارات،
والقدرة أيضاً على االبتكار والتطوير.
أما املهارة اإلنسانية فيقصد بها قدرة املدير على فهم وتفسري
سلوك كل من يتصل بهم سواء مرؤوسني أو زمالء أو رؤساء حتى
يستطيع أن يتعامل مع كل منط من هذه األمناط .كما يقصد بهذه
املهارة أيضا قدرة املدير على معاملة مرؤوسيه معاملة طيبة ترفع من
روحهم املعنوية ،وتزيد من درجة رضائهم عن العمل ،وحتفزهم على
زيادة إنتاجيتهم.
وأخرياً يقصد باملهارة الفنية املعرفة املتخصصة يف جمال معني
والقدرة على استخدام املعلومات والطرق واألدوات الفنية املتخصصة
يف أداء األعمال .ومن أمثلة هذه املهارات مهارة املهندس املعماري يف
التصميمات ،ومهارة ا اسب يف إعداد احلسابات اخلتامية وحساب
تكاليف اإلنتاج ،ومهارة طبيب اجلراحة يف إجراء العمليات اجلراحية،
ومهارة ا امي يف إعداد وصياغة العقود القانونية ..وهكذا.
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والسؤال املطروح اآلن :هل حيتاج كل مدير يف كل مستوى من املستويات
اإلدارية الثالثة للمهارات الثالثة؟
واإلجابة (نعم) حيتاج كل مدير إىل مزيج من املهارات الثالث.
ولكن هل يتشابه املديرون يف احتياجاتهم لنفس القدر من املهارات؟
واإلجابة (ال) والسبب يف ذلك أنه نتيجة الختالف نطاق العمل
اإلداري وحجم املسئوليات ومدى السلطات املخولة لكل مدير يف كل
مستوى إداري فإن األمر يتطلب توافر مهارات متباينة فيمن يشغل
الوظائف اإلدارية يف كل مستوى إداري .وهذا يعين أن كل مستوى إداري
حباجة إىل مزيج خمتلف من املهارات الثالث ولكن بنسب خمتلفة.
بالنسبة للمهارة الفكرية ،فال ميكننا أن نتخيل أن املهارات الواجب
توافرها يف شخص يشغل وظيفة رئيس جملس إدارة تتساوى مع
املهارات الواجب توافرها يف شخص يشغل وظيفة مدير مشرتيات ،أو
شخص يشغل وظيفة رئيس قسم الرواتب واألجور ،أو رئيس قسم
األمن ،أو أخصائي موارد بشرية ،أو رئيس وردية عمال .ولذا فإن
املديرين يف طبقة اإلدارة العليا حيتاجون لتوافر مهارات فكرية
مرتفعة مقارنة باملديرين يف طبقة اإلدارة الوسطي ،أو طبقة اإلدارة
املباشرة .مبعنى أن املهارة الفكرية تتدرج يف االخنفاض كلما اجتهنا
ألسفل اهليكل التنظيمي حتى تصل ألقل مستوى هلا يف اإلدارة
املباشرة.
أما املهارة اإلنسانية ،فهي هامة جلميع املستويات اإلدارية نظرا
ألن أداء أي عمل وحتقيق أية نتائج لن يتم إال من خالل االتصال
بالبشر ،وهنا يشبه املدير ضابط اتصال مع العديد من األطراف
ا يطة به.
أما املهارة الفنية فتكون يف أدنى مستوى هلا يف مستوى اإلدارة
العليا وهذا يرجع إىل انه ال يشرتط فيمن يشغل وظيفة قيادية أن
تتوافر لديه معرفة فنية متخصصة بدقائق العمل وتقنياته  ،وإمنا
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يكفيه قدر معقول من املعرفة الفنية  ،ثم تزداد املهارة الفنية يف
مستوى اإلدارة الوسطي  ،ثم تصل إىل أقصى مستوى هلا يف مستوى
اإلدارة املباشرة  ،فمشرف العمال حيتاج ملعرفة فنية كبرية لكل
تفصيالت العملية اإلنتاجية ألنه يواجه مشاكل فنية يومية جيب أن
تتوافر لديه املهارة حللها  ،كما أن مشرف املبيعات ينبغي أن تتوافر
لديه مهارة فنية عالية لكل تفصيالت العمل البيعي .
ولألسف فإن وضع اإلدارة يف الدول النامية ال يعرتف بذلك ،حيث
مييل املسئولون الختيار مسئولي القيادات العليا ممن تتوافر فيهم
معرفة فنية مرتفعة ،فنجد على سبيل املثال أن مدير أي مستشفى
البد وأن يكون طبيبا ،وليس طبيبا عادياً ،بل طبيبا متميزا يف جماله
ويشار له بالبنان يف مهنة الطب .كما نلحظ أيضا أن مدير عام شركة
برتول البد وأن يكون مهندسا ،وأن مدير عام شركة طريان البد وأن
يكون طيارا  ...وهكذا.

سادسا :السمات األساسية ملهام املديرين
يقوم كل مدير مبدى واسع من األدوار لتوجيه املنظمة حنو
حتقيق أهدافها ،وفيما يلي نتناول اجلانب املتعلق مبا ميارسه املدير،
()2
حتى يتسنى للقارئ أن يعرف من هو املدير:
 .1يعمل املدير مع ومن خالل اآلخرين :وتشمل كلمة اآلخرين
املديرين اآلخرين يف املنشأة وكافة املرؤوسني .كما يتعامل
أيضا مع املستهلكني واملوردين وممثلي النقابات وغريهم إذا
تطلب األمر ذلك .ومن ثم فإن املديرين الذين يعملون مع أي
فرد يف أي مستوى داخل أو خارج منظماتهم يستطيعون
املساعدة يف حتقيق أهداف منشآتهم .وهم بذاك يعملون أيضا
على حتقيق أهدافهم الشخصية .وأخريا فإن املديرين يف أي
منظمة جيب أن يعملوا معا لتحديد األهداف بعيدة املدى
للمنشأة وختطيط كيفية حتقيقها .وهم يعملون معا إلمداد
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بعضهم بالبيانات الدقيقة املطلوبة ألداء املهام ومن هذه
الزاوية فإن املديرين ميثلون قنوات اتصال داخل املنظمة.
 .1املديرون مسئولون وقابلون للمحاسبة :فاملدير يكون مكلفا
بالتحقق من أن املهام ا ددة سلفا قد مت تأديتها بكفاءة ،وهلذا
عادة ما يتم تقييمهم على أساس مدى التهيئة والرتتيب هلذه
املهام أن تؤدى .واملديرون مسئولون أيضا عن تصرفات
مرؤوسيهم ،ألن جناح أو فشل املرؤوسني يعترب انعكاسا
مباشرا لنجاح أو فشل املديرين .ومن الطبيعي أن مجيع
أعضاء املنظمة مبا فيهم غري املديرين مسئولون عن مهامهم
اخلاصة .لكن املديرون إىل جانب مسئولياتهم عن عملهم ،فهم
مسئولون أيضا عن أعمال اآلخرين .معنى ذلك أنه يتوقع من
املديرين إجنازا أكرب من أعضاء املنظمة اآلخرين ،وبالتالي
فهم مسئولون عن ختصيص املوارد لتحقيق األهداف.

 .1املديرون حيققون التوازن بني األهداف املتنافسة وحيددون
األولويات :ففي أي نقطة زمنية يواجه املدير عددا من
األهداف واملشاكل واحلاجات التنظيمية اليت تتنافس مجيعا
على وقته وموارده (بشرية  /مادية  /معلومات)  .وحيث أن
هذه املوارد دائما حمدودة ،فإنه جيب أن حيقق التوازن بني
األهداف واحلاجات املختلفة .فكثري من املديرين يرتبون مهام
كل يوم حسب أولويتها فيؤدون األكثر أهمية أوال ثم ينظرون
فيما هو أقل أهمية فيما بعد .وبهذه الطريقة يستخدم املدير
وقته بفعالية أكرب.

 .1جيب أن يفكر املديرون بطريقة حتليلية ويف إطار منظم:
فلكي يكون املدير مفكرا حتليليا ،جيب أن يكون قادرا على
حتديد املكونات واجلوانب الفرعية للمشكلة ،وحتليل كل
منها ،ثم التوصل إىل حل ممكن .وإىل جانب ذلك ،ورمبا
بدرجة أهم ،جيب أن يتم هذا التفكري يف إطار منظم يسمح
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برؤية املوقف بأكمله ،واملشكلة بأبعادها ومسبباتها وعالقاتها
باألجزاء األخرى لكي يتسنى هلم حتقيق األهداف العامة
للمنظمة ككل.
 .1يعمل املديرون كوسطاء :تتكون املنظمات من أفراد خمتلفون
من حيث السمات واالجتاهات ،وبناء على ذلك خيتلفون على
األهداف والسبل الصحيحة لتحقيقها .ومن شان هذه اخلالفات
أن تسبب يف خفض الروح املعنوية واإلنتاجية ،ورمبا تؤدي إىل
أن يرتك البعض املنشأة .ومثل هذه األمور تؤدي إىل تعطيل
العمل حنو حتقيق أهداف املنشأة أو بعض وحداتها .ومن ثم
فإن املديرين جيب أن يقوموا يف بعض األوقات بدور الوسيط
حلل الصراعات واخلالفات اليت تظهر .وهذه الوساطة يف حل
الصراعات التنظيمية تتطلب مهارة ولباقة .ولذلك فإن
املديرين الذين ال يهتمون بذلك قد يفاجئون بأن األمور
أصبحت أكثر سوءا.
 .1يعمل املديرون كرجال سياسة :فاملديرون حيتاجون إىل بناء
عالقات وتبين بعض احللول التوفيقية لرتويج أهداف
املنظمة .وهم يف هذا يشبهون رجال السياسة حينما يقدمون
براجمهم .كما ينبغي أن ينمي املديرون مهارات سياسية
أخرى .فمثال جيب أن يكونوا شبكة من االلتزامات املتبادلة
مع املديرين اآلخرين باملنظمة .ورمبا يلجئون إىل تكوين أو
االنضمام إىل حتالفات .وهم يستخدمون كل هذه العالقات يف
كسب التأييد ملقرتحاتهم أو قراراتهم أو احلصول على التعاون
يف تنفيذ األنشطة املختلفة.
 .1يعمل املديرون كدبلوماسيني :فاملديرون يعملون كممثلني
رمسيني إلداراتهم أو منظماتهم .فقد ميثلون املنظمة ككل أو
أحد وحداتها يف التعامل مع العمالء واملوردين واجلهات
احلكومية
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 .1املديرون يتخذون قرارات صعبة :فال يوجد يف الواقع
منظمات تعمل وتسري بسالسة يف مجيع األوقات .وليس هناك
حدود لعدد أو أنواع املشاكل اليت قد حتدث ،ولكن على سبيل
املثال هناك مشاكل مالية ،مشاكل عمالية ،مشاكل بني
املديرين حول سياسات املنظمة ..إخل  .ويتوقع من املديرين
أنفسهم أن يوجدوا هم احللول املناسبة للمشاكل املعقدة وأن
يتابعوا تطبيقها.
ويتضح مما أن املديرين حيتاجون إىل تغيري قبعاتهم بشكل
متكرر ،وأن يكونوا مستعدين ألي دور من األدوار املطلوبة منهم ،ويف
أي وقت .وكقاعدة فإن املدير هو زميل ورئيس ومرؤوس يف نفس
الوقت .وتعترب القدرة على إدراك الدور املناسب يف وقت معني أو
تغيريه إحدى مسات املدير الفعال.

سابعا :مظاهر الصعوبة يف العمل اإلداري
يواجه القائم بالعمل اإلداري مبجموعة من الصعوبات منها:
-1صعوبة حتقيق التوازن بني الرغبات واملصاحل املتعارضة لكل
من مالك املنظمة والعاملني فيها ،واجملتمع الذي تعمل فيه
املنظمة.
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-1صعوبة صياغة األهداف يف ضوء غاية املنظمة ،وبشكل متدرج
وفقا ألهميتها واحتماالت حتققها ،وصعوبة اختيار املقياس
املالئم للحكم على ما مت إجنازه من أهداف ودرجة التقدم حنو
حتقيق غاية املنظمة.
-1صعوبة االستفادة القصوى من موارد املنظمة املادية واليت تعد
حمدودة الطاقات ومعرضة للهالك.
-1صعوبة تعظيم الكفاءة اإلنتاجية للعاملني ،مبعنى زيادة العائد
من املوارد البشرية وتقليل تكلفة استخدامها.
-1صعوبة يف مساعدة العاملني على حتقيق أهدافهم الشخصية،
وحماولة صهرها يف بوتقة واحدة مع أهداف املنظمة لكي ال
تصبح أهداف العاملني متعارضة مع أهداف منظماتهم.
-1صعوبة يف مساعدة العاملني على إشباع كافة مطالبهم سواء
كانت فسيولوجية أو نفسية أو مادية أو اجتماعية أو ثقافية أو
حضارية بدرجة متوازنة ،ومصدر هذه الصعوبة أن اإلنسان له
مطالب خمتلفة األبعاد .فال ميكن على سبيل املثال ،تعويض
النقص يف املطالب النفسية بزيادة إشباع املطالب املادية،
وكذلك ال ميكن تعويض النقص يف املطالب االجتماعية عن
طريق زيادة إشباع املطالب الفسيولوجية.
-1صعوبة التوفيق بني خصائص األفراد مبا فيها من اختالفات
كثرية ،وبني خصائص الوظائف مبا فيها من اختالفات أيضا.
-1صعوبة التكيف مع املتغريات البيئية اخلارجية الكثرية
واملتالحقة.
-1صعوبة املنافسة مع الشركات اليت تنتج نفس منتجات املنظمة
أو منتجات بديلة هلا.
صعوبة توفري االحتياجات من األموال يف الوقت املناسب
-11
وبالتكلفة املناسبة ومن مصدر التمويل املناسب.
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صعوبة توفري احتياجات املنظمة من املواد بالكمية
-11
االقتصادية املناسبة ومن مصدر التوريد املناسب ويف التوقيت
املناسب وبالتكلفة املناسبة.
صعوبة يف صيانة موارد املنظمة واحلفاظ عليها .
-11
صعوبة يف تطبيق السياسات واألنظمة اليت تفرضها
-11
األجهزة الرقابية واملنظمات العمالية.
صعوبة مواجهة التغريات العاملية والتكتالت
-11
االقتصادية ،واالندماجات بني املنظمات لفرض السيطرة
واهليمنة على أسواق السلع واخلدمات.

ومفاد ما تقدم :أن اإلدارة تعمل يف ظروف صعبة،
يف حماولة حتقيق أهداف صعبة ،باستخدام موارد
صعبة ،ويف مواجهة احتماالت صعبة.
()3

إذا اإلدارة هي مهنة املهام الصعبة!
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((حالة دراسية))
أهم املخرتعات اليت غريت تاريخ البشرية
نظم مركز التنمية اإلدارية وخدمة اجملتمع بكليات الشرق العربي
بالرياض ندوة بعنوان ((املخرتعات وتاريخ البشرية)) ودار حوار
ساخن حول أهم خمرتعات هذا العصر واليت غريت تاريخ البشرية.
فقام أحد الطالب وأشار أنه من وجهة نظرة يعد أهم خمرتعات هذا
العصر هي املضادات احليوية والتطعيم ضد األمراض اخلطرية .إال أن
هذا الرأي مل يعجب بعض الطالب احلضور ،ألنهم يرون أن أهم
خمرتعات العصر هي الطائرات .أما طالب قسم احلاسب اآللي فكان هلم
رأي آخر ،فهم يعتقدوا أن أهم خمرتعات العصر هو احلاسب اآللي
وتكنولوجيا املعلومات.
ويف هذه اللحظة وقف أحد الطالب ويدعى (فيصل) وبكل محاس
ألنه يف السنة النهائية بشعبة إدارة األعمال قائالً :إن كل املخرتعات اليت
ذكرها زمالئي قد غريت بالفعل تاريخ البشرية ،لكن ما كان ألي منها
أن يستمر لوال اخرتاع اإلدارة! فاحلضارة اإلنسانية هلا وجهان:
تكنولوجي وإداري .كما أن اإلدارة تعد هي أم العلوم .فلقد غزت اإلدارة
كل جماالت احلياة ،ودخل علم اإلدارة إىل االقتصاد والسياسة والطب
واهلندسة والصناعة واحلروب والبحوث واالخرتاعات والعالقات وحتى
الوقت الشخصي والثروات الشخصية .فلم ترتك اإلدارة جماالً دون أن
تسهم فيه بنصيب .فإذا فهمنا علم اإلدارة فهمنا األرضية املشرتكة اليت
تنطلق منها جماالت حياة املؤسسات اليت حنياها حالياً.
ولكن مل يستطع (فيصل) أن يكمل حديثه ،فقد قاطعه أحد
الطالب احلضور قائالً :إن معظم املهن واحلرف حتتاج لرتخيص
ملزاولتها ما عدا مهنة اإلدارة ،لذا فأنا أعتقد أنها مهنة من ال مهنة له!
فاإلدارة تعتمد على املمارسة أكثر مما تعتمد على النظرية .بل إن
نظريات اإلدارة نفسها تستند إىل ما حيدث يف املمارسة .فنظريات
اإلدارة تأتي من املمارسة .ولذلك ميكننا أن نطلق على اإلدارة (العلم
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احلر) .وهنا طلب (فيصل) من مدير الندوة الكلمة ،ووقف قائالً:
املديرون موجودون منذ األزل ،فليس هناك عصر خيلو من مديرين.
فدائماً كان هناك مسئول عن إدارة اآلخرين والثروات واألفكار
واملؤسسات .وكان كل جمتمع يطلق على هؤالء املديرين أمساء خمتلفة.
ونفس الشيء ينطبق على األطباء ،فهم كانوا موجودين يف التاريخ يف
صورة سحرة ومشعوذين .ولكنهم وضعوا علومهم يف كتب وأدبيات
بدأت تتخذ لنفسها خطاً حمدداً حبيث تسهل على ممارسي الطب اجلدد
البدء من حيث انتهى األطباء السابقون .واليوم حنن مطالبون بالشيء
نفسه لنصبح مدراء متميزون .حنن حباجة أن نبدأ من حيث انتهى
اآلخرون وليس من حيث ابتدأ اآلخرون .البد أن منارس اإلدارة
باعتبارها علم ًا متكامالً ومنتظماً ،ويف نفس الوقت فن ًا من الفنون.
وهنا تدخل الدكتور /أمحد مدير الندوة قائالً :أنه مع سقوط
املركزية وانتشار الالمركزية ،فإن املديرين أصبحوا يف طريقهم إىل
االنقراض .والدليل على ذلك أن مؤسسات اليوم أصبحت متيل إىل
التخصص .فقد أصبح املوظفون رقباء على أنفسهم وأصبحت
املؤسسات تدار بفعل قوى السوق دون مديرين .والتاريخ اآلن يسري
حنو نزع اإلدارة من أيدي املديرين ليضعها يف أيدي املوظفني .ولذا
ينبغي على كل مسئول أن خيتار موظفيه اعتمادا على مهاراتهم
اإلدارية جبانب مهارتهم الفنية ألن هذا يعين تزايد قوة اإلدارة،
وتراجع قوة املديرين ..بعد أن أصبحت اإلدارة اآلن هي وظيفة
اجلميع .فقد خرج املديرون من التاريخ لتصبح اإلدارة ملكاً للجميع.
فاإلدارة اليوم تنتشر مثلما انتشرت الكتابة والقراءة بعد اخرتاع
الطباعة ،ومثلما انتشر احلاسب اآللي بعد اخرتاع املعاجلات الصغرية.
واليوم أصبح حمو األمية اإلدارية شرطاً للبقاء ،وأصبحت اإلدارة هي
العلم الكوني بال منازع.

واملطلوب:
أذكر رأيك يف احلوار الذي دار يف هذه الندوة؟ ثم حدد مع من تتفق؟
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أسئلة على الفصل األول
حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:
 .1يوجد تعريف واحد متفق علية لإلدارة.
 .1اإلدارة يف األساس أنشطة إنسانية تعتمد على نتاج جمموعة من
العالقات واالتصاالت اليت حتدث بني جمموعة من البشر خمتلفي
الثقافات.
.1تسعى اإلدارة لتحقيق جمموعة ال تنتهي من األهداف.
 .1اإلدارة هي مزيج من العلم والفن.
.1اإلدارة نظام مغلق ال يتفاعل مع بيئته اخلارجية.
.1تتعامل اإلدارة الوسطى على مستوى املنظمة كوحدة متكاملة،
ومن ثم فهي تهتم بالعمليات االسرتاتيجية طويلة األجل .
.1يقصد باملهارة الفكرية املعرفة املتخصصة يف جمال معني والقدرة
على استخدام املعلومات والطرق واألدوات الفنية املتخصصة يف أداء
األعمال.
 .1ختتص وظيفة الرقابة بالتحقق من أن كافة املرؤوسني يف املنظمة
يتحركون يف االجتاه الذي حيقق األهداف ويتفق مع ما هو خمطط
وما هو منظم من قبل.
 .1تقتصر وظيفة التخطيط على مستوى اإلدارة العليا فقط.
 .11حيتاج املديرين إىل تغيري قبعاتهم بشكل متكرر ،وأن يكونوا
مستعدين ألي دور من األدوار املطلوبة منهم.
 .11اإلدارة هي مهنة املهام الصعبة.
 .11املدير هو أكثر الناس أهمية.
 .11وظائف اإلدارة متكاملة مع بعضها البعض.
 .11أهم مهارة يف مستوى اإلدارة العليا هي املهارة الفنية.
 .11أهم مهارة يف مستوى اإلدارة املباشرة هي املهارة الفكرية.
 .11أهم مهارة يف مستوى اإلدارة الوسطى هي املهارة السلوكية.
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الفصل الثاني

تطور الفكر اإلداري
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الفصل الثاني
تطور الفكر اإلداري
عندما ينتهي القارئ من دراسة هذا الفصل يكون قادرا على :
-1التعرف على طريقة ممارسة اإلدارة قبل القرن العشرين.
-1معرفة أسباب تعقد العمل اإلداري.
-1التعرف على طبيعة املدرسة التقليدية يف اإلدارة.
-1التعرف على املدرسة السلوكية يف اإلدارة.
-1معرفة التجريبية يف اإلدارة.
-1التعرف على املدرسة املوقفية يف اإلدارة.
-1التعرف على املدارس احلديثة يف اإلدارة.
-1معرفة واقع اإلدارة يف القرن (.)21
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الفصل الثاني

تطور الفكر اإلداري
مقدمة:
اإلدارة ليست اخرتاعا حديثا يرجع إىل بضع عقود من السنني،
وإمنا هي قدمية قدم اإلنسانية ذاتها .فمنذ ظهور اإلنسان على األرض
وهو ميارس اإلدارة ،والشواهد التارخيية تؤكد صحة هذا الرأي
فاحلضارات اإلنسانية القدمية مثل احلضارة الفرعونية والبابلية
والصينية واإلغريقية ،واإلمرباطوريات العظمى مثل إمرباطورية
الفرس والرومان والديانات السماوية مثل اإلسالمية واملسيحية
واليهودية مل تنتشر وتعم أرجاء األرض إال باإلدارة .ولذلك ميكننا
القول أن اإلدارة الزمت ظهور احلياة األوىل لإلنسان وصاحبتها على مر
العصور .وال ميكن ألحد اجلزم إطالقاً بأن نشأة اإلدارة وتطورها قد
ارتبط بأمة أو دولة أو حضارة دون غريها ،أو أنها وجدت يف زمان
ومكان حمدد .بل ميكن القول بأن اإلدارة نشاط الزم اجلماعات
البشرية منذ نشأتها.
وعندما تتبع التطور التارخيي للفكر اإلداري ستلحظ أن اإلدارة
كانت ،وستظل انعكاسا للواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي
والثقايف والتكنولوجي للمجتمعات .مبعنى أن أي فكر إداري هو نتاجا
طبيعيا للتفاعل بني املتغريات املكونة ألي جمتمع من اجملتمعات ،ويف
أي فرتة من فرتات تطوره .ونود اإلشارة إىل أن احلدود الزمنية اليت
تستخدم للتفرقة بني مراحل تطور الفكر اإلداري كلها تقريبية.
وذلك ميكن إيعازه لطبيعة اإلدارة باعتبارها علما من العلوم
االجتماعية واملعروف عن هذه العلوم أنه يصعب حتديد حدودا
قاطعة لبداية أو نهاية مدرسة فكرية معينة .ولذلك فإن تسمية
حقبة زمنية معينة مبدرسة فكرية معينة إمنا يعين شيوع فكر هذه
املدرسة أكثر من غريها خالل تلك احلقبة الزمنية.
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ونود اإلشارة إىل أن كل فكر إداري جديد مل ينشأ من فراغ ،وإمنا
تأثر بفكر الفرتة الزمنية أو الفرتات اليت سبقته ،وبالتالي فالفكر
اإلداري احلديث يف عاملنا املعاصر هو حمصلة معرفة مرتاكمة بدءا من
حركة اإلدارة العلمية بقيادة (تايلور) وحركة عملية اإلدارة بقيادة
فايول هاتني احلركتني مازالتا تشعان مؤشرات صاحلة للتطبيق
والتطوير يف عامل األعمال اليوم ،كما أنهما متدان الباحثني والدارسني
إلدارة األعمال بكثري من األصول واملبادئ اليت ال ميكن إغفاهلا.
ويهدف هذا الفصل إىل إعطاء صورة متكاملة ومبسطة عن
موجات تطور الفكر اإلداري مركزا على خصائص كل مرحلة من
مراحل التطور.

أوال :ممارسة اإلدارة قبل القرن العشرين
ترجع ممارسة اإلدارة إىل عقد طويل وقديم قدم تاريخ اإلنسانية
نفسها ،ولعل سفينة سيدنا نوح عليه السالم تثبت القدرة الفائقة على
جتميع الرجال واملوارد من أجل بناء السفينة إلنقاذ املؤمنني من
الطوفان ،كما أن التفكري يف بناء السفينة يعترب خري شاهد على
التخطيط االسرتاتيجي وإدارة األزمات ،وهذه املصطلحات واملفاهيم
اإلدارية مل يعرفها املمارسون للعمل اإلداري إال قريبا .
وتشري املراجع املتخصصة يف تاريخ اإلدارة إىل أن أول مستشار
 Consultantيف اإلدارة عرفه التاريخ هو سيدنا شعيب والد زوجة
سيدنا موسى عليه السالم  ،والذي قام بتعليمه أصول تفويض السلطة
وحتديد احلد األقصى لعدد املرؤوسني الذين ميكن اإلشراف عليهم ،
واإلدارة باالستثناء  Management By Exceptionفلقد كتب له كما
جاء يف األناجيل ( كل الدعاوى الكبرية جييئون بها إليك  ،وكل الدعاوى
الصغرية يقضون هم فيها ) ولعل هذا النص الذي جاء يف األناجيل يف
روايتها عن سيدنا موسى عليه السالم ما يلخص فلسفة اإلدارة
احلديثة واليت تقوم على توزيع العمل وتفويض السلطة وبدء
االستثناء  .كما تشهد احلضارات القدمية كاحلضارة املصرية واحلضارة
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الصينية واحلضارة اليونانية واحلضارة الرومانية بوجود بعض
القواعد اجليدة لإلدارة السليمة ،واليت طبقت على كثري من الشئون
السياسية واالقتصادية واالجتماعية .وفى كثري من التطبيقات مثال
ذلك :إنشاء الطرق واملباني ،وابتكار نظم معقدة للمحاسبة وإمساك
الدفاتر .ولعل هرم خوفو يعرب عن منوذج فريد وليس بالوحيد من
النماذج املادية الدالة على تفوق املمارسة اإلدارية يف التطبيق العملي
لدى قدماء املصريني .وجبانب هذه اآلثار املادية امللموسة ترك
املصريون آثارا مكتوبة على أوراق الربدي تعرب عن نضج فكرهم
اإلداري  -مثال ذلك  -تعليمات بتاح حوتب واليت تتضمن مبادئ
وقواعد إدارية متعددة يرجع تارخيها إىل أربعة آالف عام  .كما أدرك
حكام مصر يف اإلمرباطوريات اجلديدة  -واليت يرجع تارخيها إىل
حوالي عام  1600قبل امليالد  -احلاجة إىل تركيز السلطة يف أيديهم
فقاموا بإعادة تنظيم احلكومة املركزية وحتديد عالقتها باحلكومات
ا لية  ،كما ابتكروا وطوروا نظم متكاملة للتسجيل واحلفظ .
ولقد خلف الصينيون تراثا ضخما يف جمال الفكر اإلداري أهمها
الدليل اإلداري الذي يرجع تارخيه إىل  1100عام قبل امليالد وحيدد
هذا الدليل التعليمات املختلفة اليت جيب على كل موظفي الدولة
إتباعها ،والقواعد واملبادئ املنظمة للعالقات بينهم .كما يؤكد الدليل
اإلداري الذي خلفه الصينيون درجة النضج اإلداري لدى القادة حيث
أوضح ضرورة وأهمية التنظيم لنجاح إدارات وأعمال الدولة.
وفى احلضارة اإلسالمية فقد ترك املسلمون تراثا غنيا يف اإلدارة
منذ أقام املسلمون دولة مرتامية األطراف امتدت من غرب أوربا
جنوب فرنسا يف بواتييه إىل أقصى شرق آسيا .ولقد مت تقسيم الدولة
اإلسالمية إىل واليات متعددة .ولقد أنفرد القرآن الكريم دون سائر
الكتب السماوية بتنظيم شئون الدنيا والدين ،وأوضح العالقات بني
الشخص ونفسه ،وبينه وبني غريه من الناس ،وبينه وبني خالقه عز
وجل .وتزخر سنة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم بكثري من املبادئ
اإلدارية فالدولة اإلسالمية يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم قامت
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على أساس خطة هدفها نشر الدين اإلسالمي ،وتقوم سياستها على
مبادئ احلق والعدل ،ويتم فيها توزيع االختصاصات وتفويض السلطة
لبعض الصحابة فيما يتعلق بقيادة اجليش وإمامة الناس يف غيبة
الرسول عليه الصالة والسالم ،وجباية املال وما إىل ذلك.
كما عرفت الدولة اإلسالمية منذ صدور اإلسالم نظام الوزارة فلقد
كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يشاور أصحابه يف األمور اخلاصة
والعامة ،وكان خيص سيدنا أبا بكر ببعض األمور حتى أن بعض العرب
أطلقوا عليه  -وزير النيب  -ويف سرية اخللفاء الراشدين والسلف الصاحل
من حكام املسلمني كثري من األمثلة والدروس املستفادة .فلقد ادخل
سيدنا عمر رضي اهلل عنه نظام الدواوين يف احلكومة بعد توالي
الفتوح واتساع رقعة البالد .كما كان ميعن على تنمية كفايات العاملني
للتشجيع على خلق قيادات الصف الثاني ،ولعل قولته الشهرية ((لو
دامت لغريك ما آلت إليك)) مثال واضح حلفز والته على تدريب
القيادات وتنمية كفايتهم.
ولقد كان املدخل اإلداري السائد قبل بداية القرن العشرين هو
مدخل التجربة واخلطأ ،ووفقا هلذا املدخل كان املدير يتوصل إىل
قراراته اعتماداً على رؤيته الشخصية للموضوع ،وتقديره الذاتي
ألبعاده املختلفة .وحني يصل املدير إىل قراراه فإنه يلجأ إىل تطبيقه
دون أن يكون لديه تقدير دقيق الحتماالت جناحه ،ومن ثم فإن نتائج
القرار تصبح احتمالية دون قدرة على حساب هذه االحتماالت.
وينتهي منطق التجربة واخلطأ بأنه يف حالة جناح القرار يف توصيل
املدير إىل هدفه يستمر العمل به (وقد يلجأ إىل تكرار ذات القرار إذا
واجهته مواقف مماثلة يف فرتات زمنية تالية )  .أما إذا أخفق القرار يف
إحداث النتيجة املرغوبة ،فإن املدير يعمد إىل البحث عن حل آخر
وهكذا يستمر يف أسلوب التجريب إىل أن يصل إىل قرار سليم.
وخطورة هذا املدخل اإلداري أنه يضع املدير على قمة املخاطرة
دون أن يدرى ويعرضه ملواقف قد يصعب فيها تصحيح األخطاء أو
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إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه .وبذلك فإن مدخل التجربة واخلطأ
يتجاهل أمورا بالغة األهمية يف اإلدارة العلمية احلديثة منها:
 التحليل الصحيح والدقيق للمواقف.
 التقدير الدقيق لالحتماالت املستقبلية استنادا إىل الرؤية
املوضوعية والتنبؤ السليم بالسلوك ا تمل للمتغريات اليت
تشارك يف إحداث تلك املواقف.
 القياس الدقيق للنتائج واإلجنازات باختاذ معايري موضوعية
متفق عليها مسبقا كأساس للقياس والتقييم.
وباستقراء تاريخ اإلدارة احلديثة جند أن مدخل التجربة واخلطأ
وإن كان قد أسهم يف إحداث تطورات هلا شأنها يف بعض احلاالت .إال أنها
كانت ترجع أساسا لعامل املصادفة واحلظ املواتي أكثر منها إىل املنطق
اإلداري السليم.
ولقد ساهم يف جناح مدخل التجربة واخلطأ واستمرار استخدامه
كأسلوب إداري فعال حتى بداية القرن الثامن عشر صغر حجم
املشروعات ،وحمدودية األسواق ،وقلة حجم اإلنتاج واعتماده بصورة
أساسية على العامل اليدوي ،ومل تكن هناك تدخالت حكومية يف عمل
املديرين ،أو قيود من قبل مجاعات ضغط كالنقابات العمالية ،أو
مجعيات محاية املستهلك ،أو مجعيات حقوق اإلنسان .وغريها من
املنظمات املوجودة حالياً.
أسباب تعقد وظيفة اإلدارة:
إن الوظيفة اخلاصة بإدارة املشروعات املختلفة  -صناعية ،جتارية،
خدمية  -مل تعد مغامرة بل أصبحت علما يواجه ألونا متعددة من
املشاكل .والدليل على زيادة األمور تعقيدا أمام اإلدارة يف املشروعات
وعلى كثرة املشاكل وتنوعها يف دائرة األعمال ،هو زيادة التخصص
 Specializationوكرب حجم املشروع بعد الثورة الصناعية وانفصال
ملكية رأس املال  Ownershipيف الشركات املساهمة الكبرية احلديثة
55

عن الوظيفة اإلدارية  Managementوظهور التدخل احلكومي
 ، Government Controlوزيادته بشكل مضطرد  ،وظهور نقابات
العمال  Labor Unionsوتأثريها إىل حد كبري يف السياسات اإلدارية
للمشروع .
()3
وفيما يلي نورد تفصيال هلذه الظواهر وأثرها على تعقد اإلدارة:
-1اثر الثورة الصناعية:
بالرغم من أن الثورة الصناعية  Industrial Revolutionكانت
ثورة على النواحي الفنية  Technicalإال أنها أحدثت تأثرياً كبرياً
على طبيعة التنظيم واإلدارة .فقد لوحظ أن فقدان العامل
للسيطرة على عمله واشتغاله ضمن جمموعة كبرية من العمال بدال
من اجملموعة الصغرية العائلية اليت كان يعمل معها قد أدى إىل زيادة
األمور تعقيدا أمام اإلدارة .والسبب يف ذلك أن إدارة جمموعة صغرية
من األفراد ميكن حتقيقها بسهولة .كما أنها ال حتتاج إال إىل القليل
من مقومات وصفات القيادة .حيث أن كل فرد من أفراد اجملموعة
ميكن االتصال به شخصيا ومعرفة ظروفه وأحواله وتوجيهه
التوجيه السليم املناسب .هذا باإلضافة إىل أن مهمة التخطيط تكون
سهلة بسيطة .كما أنها تصبح حمدودة يف نطاق التصرف الوقيت.
وكذلك مهمة الرقابة فإنها تكون سهلة أيضا حيث ميكن االعتماد
كليا على الرقابة املباشرة واإلشراف الشخصي نظرا لصغر حجم
اجملموعة الكبرية .حيث حيتاج األمر إىل تنسيق جهود أفرادها
لتحقيق اهلدف املنشود .فإن اإلدارة هي اليت تصبح مفتاح الطريق
أمام هذه اجملموعة إىل النجاح أو إىل الفشل.
وال شك يف أن مشكلة تنسيق جهود أفراد اجملموعة الكبرية قد
ازدادت تعقيدا بسبب ظاهرة أخرى من ظواهر الثورة الصناعية
فبعد أن كان العامل قبل الثورة الصناعية هو املالك ألدوات ووسائل
اإلنتاج  -نظرا لبساطتها وقلة تكلفتها  -فقد تغري الوضع بعد الثورة
الصناعية ،وظهرت املصانع وجمموعات العمال الكبرية اليت ال
ميتلك فيها الفرد أدوات اإلنتاج أو السلع املنتجة بل أصبح يشتغل
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عند صاحب العمل ،وأصبح جزءا من املصنع يؤجر جمهوده نظري
قدر معلوم من املال  .وعلى ذلك فلم يصبح من الضروري أن تكون
أهداف العمال هي نفس األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها أصحاب
العمل .فمثال بينما جند أن كل من العمال وأصحاب العمل يشرتكون
يف رغبة حتسني أحواهلم بواسطة نشاط املشروع ،وبينما جند أن
الدافع يبدو لنا واحدا ،إال أن األهداف األولية املباشرة ووسائل
حتقيقها قد تكون ،وغالبا ما تكون خمتلفة متاما .
 -2فصل اإلدارة عن ملكية الشركات املساهمة احلديثة:
إن كرب حجم الشركات املساهمة وزيادة عدد املساهمني فيها وصل
إىل عشرات اآلالف وبالتالي تضاؤل النصيب النسيب لكل مساهم يف رأس
مال الشركة قد ساعد على زيادة انفصال اإلدارة يف الشركات املساهمة
عن أصحاب رأس املال .وبذلك أصبح املساهمون يف مثل هذه الشركات
جمرد مستثمرين ينحصر اهتمامهم يف مقدار الربح الذي توزعه
عليهم إدارة الشركة (جملس اإلدارة) يف آخر العام .ولقد مسيت هذه
الظاهرة بامللكية الغائبة وذلك ألن كثريا من املساهمني وهم أصحاب
الشركة القانونيون ال حيضرون حتى اجتماعات اجلمعية العمومية
للمساهمني واليت عن طريقها ميكن مباشرتهم حلقوق اإلشراف كما
هو معروف أصال عن نظام الشركات املساهمة.
ومن الواضح أن الفصل بني امللكية واإلدارة يف الشركة املساهمة
احلديثة قد أكد أهمية الدور الذي تلعبه إدارة املنظمة فنجد مثال أن
جملس اإلدارة  Board of Directorsأو املدير العام القابض على األمور
يف الشركة جيب أن يفهم بوضوح أن دوره يف املنظمة هو إدارة جمموعة
كبرية من األفراد وتنسيق جهودهم وتوجيههم إىل حتقيق اهلدف
املنشود من قيام املنظمة ،وهو ما جيب أن يتفق مع مصلحة اجملتمع
وحيوز قبول الرأي العام واملستهلكني يف السوق  ،واحلقيقة اليت ال
مناص من االعرتاف بها أن زيادة التعقيد يف عمليات الشركات املساهمة
احلديثة ( املشروعات الكبرية احلجم ) وكثرة مشاكلها قد أدت إىل أن
تصبح اإلدارة احلسنة الرشيدة ضرورة واجبة  ،كما اضطر ذلك
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املسئولني إىل البحث والتنقيب عن النظم واألساليب اليت تعاون يف
حتقيق ذلك .
 -3التدخل احلكومي:
تتـأثر إدارة املنظمات إىل حد كبري بدرجة ونوع التدخل
احلكومي .فقد لوحظ أن التدخل ال يعقد األمور ويزيد من املشاكل
اليت تواجه مدير املشروع فحسب ،بل أن ذلك التدخل قد أدى إىل أن
املدير قد أصبح مضطرا إىل أن يعطي احلكومة نصيبا يف حتديد
السياسة اخلاصة مبشروعه .واحلقيقة أن مديري املشروعات أصبحوا
يشعرون بأن احلكومة تشاركهم عمليا يف إصدار كثري من القرارات اليت
تؤثر على حياة املشروع وطبيعة العمل فيه.
ويظهر التدخل احلكومي يف صور وأشكال متعددة منها:
أ -إصدار القوانني اخلاصة مبنع االحتكار وصوره املختلفة من
االحتادات واالتفاقات اليت تنشأ بني الشركات بقصد السيطرة
على السوق والقضاء على املنافسة اليت حتاول القيام بها
املشروعات الصغرية نسبيا ،وما ينتج عن ذلك من استغالل
املستهلكني.
ب -حتديد األرباح ونسبة األرباح اليت ميكن أن حتصل عليها
املنظمات ،وحتديد كمية وجودة املنتجات اليت توزعها املنشآت
يف السوق.
ج -وتتدخل احلكومة أيضا يف حتديد وسائل متويل املشروعات
وخاصة بالنسبة لرأس مال الشركات املساهمة وطريقة إصدار
األسهم والسندات فيها ،وطريقة توزيع األرباح .هذا باإلضافة إىل
تنظيم حقوق جملس اإلدارة وواجباته وشروط العضوية
وحقوق اجلمعية العمومية للمساهمني.
د -حتديد النظم اخلاصة بإمساك الدفاتر وتنظيم احلسابات يف
املشروع ونشر امليزانيات العمومية وحسابات األرباح واخلسائر
يف الشركات املساهمة.
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هـ -إصدار التشريعات اخلاصة بتنظيم العاملني وفصلهم وحتديد
ساعات عملهم وحتديد احلد األدنى ألجورهم وطرق صرف
مكافآتهم وتعويضاتهم ،وحتسني بيئة وظروف العمل وعمل
التأمينات االجتماعية والصحية اإلجبارية .هذا باإلضافة إىل
تنظيم العالقات بني أصحاب األعمال وبني نقابات العمال.
وبالرغم من أن أي صورة من صور التدخل احلكومي يف
املشروعات تؤثر إىل حد كبري يف تصرفات اجلهاز اإلداري
والسياسات اإلدارية اليت يصدرها ،إال أن هذا التدخل احلكومي
يف تنظيم العالقات العمالية مع أصحاب العمل وإصدار
التشريعات اخلاصة بذلك بقصد محاية الطبقة العاملة من
استغالل أصحاب العمل كان له أثر غري عادي ،حيث ساعد على
تقوية النقابات واملنظمات العمالية  Labor Unionsووضع
احلكومة وسيطا وطرفا يف النزاع الذي ينشأ بني العمال
وأصحاب العمل .ولقد كان من نتائج ذلك أن أصبح لنقابات
العمال أثر واضح يف رسم السياسات اإلدارية يف املشروعات
وخاصة يف الدول اليت تقدمت فيها احلركات العمالية بدرجة
كبرية مثل الواليات املتحدة األمريكية فلقد أصبحت نقابات
العمال يف أمريكا من القوة مبكان وخاصة بعد حصوهلا على حق
املفاوضة اجلماعية  Collective Bargainingوحق عمل
العقود اجلماعية  Collective Agreementمع أصحاب العمل.
وهذا ما أدى إىل زيادة أهمية الدور الذي تلعبه النقابات يف
السياسات اإلدارية وخاصة ما يتصل منها بالعمال.
و -حق احلكومة يف االستيالء على بعض املشروعات لظروف
احلرب أو لتأمني سالمة البالد ،وما يتبع ذلك من حتديد نوع
اإلنتاج وكمياته .كما قد يقتضي األمر إصدار تشريعات حترم
إنتاج بعض السلع مثل املفرقعات وتشديد الرقابة على أجهزة
الالسلكي ...اخل .مما قد تفتضيه هذه الظروف الشاذة.
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ز -إصدار التشريعات الضريبية مثل ضريبة األرباح التجارية
والصناعية وضريبة األرباح االستثنائية خالل فرتة احلرب.
وضريبة املبيعات.

 -4أثر نقابات العمال:
لفتت نقابات العمال نظر اإلدارة احلديثة إىل أهمية العنصر
اإلنساني وأحقية العمال بأن يعاملوا املعاملة الالئقة بهم كمجموعة
شبه مستقلة بدال من معاملتهم كوسائل آلية مثل أدوات اإلنتاج
األخرى .وال شك أن هذا قد أضطر املديرين إىل إعادة النظر يف
وظائفهم وفحص مهامها على ضوء التطورات احلديثة يف العالقة بني
الرؤساء واملرؤوسني .ولقد دعا ذلك كثريا من املديرين إىل عدم إصدار
أي قرار يتعارض مع مصلحة العاملني ،بل لقد حرصوا على احلصول
على موافقة هؤالء العاملني على القرارات قبل إصدارها .وسوف يتأكد
ذلك طبعا يف املشروعات املختلفة يف مجهورية مصر العربية بعد
القانون اخلاص بتمثيل العاملني يف جمالس اإلدارة.

ثانيا :املدرسة التقليدية يف اإلدارة
توافق ظهور املدرسة التقليدية يف اإلدارة مع إنشاء املنظمات
الكبرية واملعقدة ،واعرتاف األشخاص الذين مارسوا اإلدارة يف تلك
املنظمات أن إدارتها خمتلفة عن إدارة العمل يف الورش واملصانع
الصغرية .فحتى نهاية القرن الثامن عشر كان الشغل الشاغل للمديرين
هو كيفية تضخيم شركاتهم إىل أقصى حد ممكن .وكان ذلك يف الفرتة
التالية للثورة الصناعية ،وظهور املخرتعات اجلديدة يف أمريكا من
اآلالت البخارية ،واآلالت احلديدية ،والتلغراف ،وا ركات الكهربائية،
ومد خطوط السكك احلديدية ،وشق القنوات وشبكات األعمال اليت
فتحت أسواقا جديدة أمام املنتجني.
وتعد هذه الفرتة فرتة تارخيية حامسة حيث شهدت التوسع السريع
يف األسواق ،فضالً عن إدراك املديرين املسئولني أنه ميكنهم  -بشكل
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جزئي  -أن ينعزلوا عن التقلبات الطارئة يف األسواق من خالل تنمية
منشآتهم وجعلها أكرب.
ويضيف (جاري ديسلر  )Gary Deslerأحد رواد اإلدارة املعاصرين،
أنه يف هذه الفرتة تسابق املديرون يف تكديس األفراد واآلالت واألموال
بهدف جعل منشآتهم أضخم من املنافسني .ولكن يف نهاية القرن
الثامن عشر بدأت عملية التحول من النمو (الكم) إىل الكفاية (الكيف)
وبالتالي أصبحت منظماتهم ضخمة ،ولكنها غري عملية وغري مرنة،
وشعر املديرون حباجاتهم إىل طرق جديدة لتحسن املنفعة اليت تعود
عليهم من تلك املوارد اليت سبق هلم أن كدسوها  .وفوق ذلك فقد حبث
هؤالء املديرون عن مفاهيم وأساليب جديدة لتساعدهم يف خفض
التكاليف وزيادة الكفاءة اإلنتاجية .ومن هذه البيئة الصناعية نشأت
املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة .ويعد فريدريك تايلور Taylorمن أشهر
الكتاب الكالسيكيني يف اإلدارة بل يلقب باألب الروحي لإلدارة العلمية
حيث قام يف عام 1911م بنشر كتاب بعنوان " مبادئ اإلدارة
العلمية" The Principles Of Scientific Management
وفيه حدد مبادئه يف اإلدارة العلمية على النحو التالي:
 إحالل األسلوب العلمي يف حتديد العناصر الوظيفية بدالً من
أسلوب احلدس والتقدير ،وذلك من خالل تعريف طبيعة
العمل تعريفاً دقيقا واختيار أفضل طرق األداء.
 إحالل األسلوب العلمي يف اختيار وتدريب األفراد.
 حتقيق التعاون بني اإلدارة والعاملني من أجل حتقيق األهداف.
 حتديد املسئولية بني املديرين والعمال حبيث تتوىل اإلدارة
التخطيط والتنظيم ،ويتوىل العمال التنفيذ.
ومن أهم ما مييز تايلور أنه أستطاع أن جيمع بني الدراسة العلمية
العالية يف املعاهد األمريكية واألوربية العالية وبني التدريب العملي،
فلقد تدرب كميكانيكي أثناء أزمة عام  1873وعمل يف شركة صلب
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ميدفيل يف فيالدلفيا عام  1878وأصبح رئيسا ملهندسي الشركة يف
عام 1884وخالل هذه الفرتة كان يقضي معظم وقته يف دراسة
وحتليل طبيعة العمل باملصانع حيث يقوم بالدراسات العملية معتمدا
على ساعات ضبط الوقت والشروط واملعايري لقياس عمل العمال يف
تشغيلهم لآلالت واستعماهلم للمواد .ولقد دفع إميان تايلور العميق
بإمكانية تطبيق اهلندسة على طرق العمل باملصنع إىل البحث عن
الطريقة املثلي للعمل ،وتوصل إىل أن نسبة مئوية عالية من اجملهود
تذهب هدرا لعدم وجود التنظيم الفعال والرقابة الالزمة على العمل.
ولقد عارضت النقابات طرق تايلور ووصفتها بأنها من اإلسراع يف أداء
العمل ونظمت اإلضرابات ضد طريقته يف إدارة املصنع ،وقام
الكوجنرس األمريكي نتيجة لكل هذا بإجراء حتقيق رمسي ،ولقد
بلغت حدة املعارضة ألفكار طرق تايلور إىل احلد الذي دفع الكوجنرس
األمريكي أن يرفق بقانون املخصصات املالية والعسكرية بندا مينع
استعمال األموال املقررة لتمويل أية طريقة أو دراسة للوقت بواسطة
()4
ساعة ضبط الوقت أو أي قياس آخر للوقت.
ولقد ولد هنري فايول عام  1841يف عائلة برجوازية يف فرنسا
وتلقى تعليمه الثانوي يف ليسيه ليون بفرنسا ،ثم التحق بعدها
مبدرسة التعدين يف مدينة سانت ايتني وخترج عام  1860يف سن 19
عاما كمهندس تعدين وعمل يف شركة كومنرتي فور شامبو لت وترقى
بها حتى وصل إىل منصب املدير العام يف عام  .1888ولقد ظهرت
مبادئ فايول يف كتابه املشهور عن اإلدارة الصناعية والعامة
 Administration Industrial And generalوتعترب األفكار اليت
نشرها فايول يف كتابه مبثابة الرتمجة الكاملة والصورة التامة ملا ميكن
تسميته بنظرية متكاملة عن اإلدارة تعكس جهود كل املهتمني يف هذه
املدرسة .ولقد أشار فايول إىل أن مجيع أوجه نشاط املشروع ميكن
تقسيمها إىل ست جمموعات:
 .1أعمال فنية وهي عمليات اإلنتاج والتصنيع والتحويل.
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 .1أعمال جتارية وهي عمليات بيع وشراء وتبادل.
 .1أعمال مالية وهي عبارة عن البحث عن األموال وإداراتها .
 .1أعمال الوقاية واألمان وهي تتضمن محاية املمتلكات واألفراد.
 .1أعمال حماسبية وهي اجلرد وإعداد امليزانية وحتديد أسعار
الفائدة واإلحصاء.
 .1أعمال إدارية وهي التنبؤ والتخطيط والتنظيم والقيادة
وإصدار األوامر والتنسيق والرقابة.
ولقد أشار فايول إىل أن هذه األنشطة مهمة لكل أنواع املشروعات
باختالف أنواعها وأصحابها ،وأن األنواع اخلمسة األوىل من هذه
األنشطة معروفة للجميع ولذلك فقد كرس جزء كبري من وقته
وحتليله يف الكتاب الذي أصدره إىل حتليل نشاط اإلدارة.
وبفضل قوة إدراك فايول النادرة لألمور ،فلقد أكد على ما أكدته
بإسهاب الدراسات احلديثة لإلدارة من أنه بالرغم من أهمية املقدرة
الفنية يف نواحي العمل املختلفة إال أن األهمية النسبية للمقدرة
اإلدارية تأخذ يف التزايد مع التصاعد يف سلم الوظيفة حتى تصبح
الكفاءة اإلدارية أكرب ما ميكن يف املستويات اإلدارية العليا للمنشأة.
ولذلك فهناك حاجة ماسة ملبادئ اإلدارة وتعليم اإلدارة.
ولقد طالب فايول بضرورة تدريس اإلدارة يف املدارس ،وأشار إىل أن
اإلمكانيات اإلدارية متاما كاإلمكانيات الفنية ميكن أن يتم تكوينها
واكتسابها يف املدارس أوال ،ويف إثناء العمل بعد ذلك لإلدارة.
ولقد كرس فايول حياته بعد ذلك للبحث يف نظرية اإلدارة ،وبذل
الكثري من اجلهد والوقت .و لقد قدم ((فايول )) أربعة عشر مبدأ لإلدارة
هي :
أ -تقسيم العمل :سواء على املستوى اإلداري أو الفين أو التنفيذي.
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ب -السلطة واملسئولية :وقد بني فايول درجة الرتابط بني السلطة
واملسئولية ،حيث تعترب املسئولية هي نتيجة حتمية للسلطة.
ولقد فرق فايول بني السلطة الرمسية واليت يستمدها املدير
من موقعه على اهليكل التنظيمي ،والسلطة الشخصية اليت
يستمدها املدير من ذكائه وخرباته وقدراته الشخصية على
التصرف.
ج -النظام :ويقصد فايول بالنظام احرتام القواعد واللوائح والنظم
ولذلك فإن وجود هذا املبدأ يقتضي ضرورة وجود املديرين
القادرين األكفاء يف خمتلف املستويات كما يقتضي وجود قواعد
واضحة وعادلة حتكم األداء.
د -وحدة األمر :ويقصد فايول بذلك أن العامل جيب أن حيصل على
التعليمات املتعلقة بعملية معينة من شخص واحد فقط.
ه -وحدة التوجيه :يقتضي هذا املبدأ أن تكون كل أوجه النشاط ذات
اهلدف الواحد حتت إمرة رئيس واحد وخطة واحدة .والفرق
بني هذا املبدأ ،واملبدأ السابق اخلاص بوحدة األمر هو أن هذا
املبدأ يتعلق باملنظمة ككل بينما يتعلق املبدأ السابق بالعاملني
فقط.
و -خضوع املصلحة اخلاصة للمصلحة العامة :حبيث تكون املصلحة
العامة للمنظمة فوق املصاحل الشخصية واخلاصة للعاملني ويف
حالة التضارب فإن على اإلدارة أن توفق بينهما ،وعند التضارب
تكون األولوية للمصلحة العامة.
ز -مكافأة العاملني :ويرى فايول أنه من الضروري أن يوضع نظام
عادل ملكافأة العاملني حبيث حيقق مصلحة العاملني وأرباب
األعمال يف نفس الوقت.
ح -املركزية :ويقصد بذلك تركيز السلطة وبالرغم من أن فايول مل
يستخدم لفظ (مركزية السلطة إال أن مبدأ يشري إىل هذا املعنى،
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ويشري إىل الظروف اخلاصة اليت حتدد درجة املركزية الالزمة
للحصول على خري النتائج.
ط-سلسلة تدرج السلطة :ويطلق علية فايول خط الصالحية ،أي
سلسلة تدرج الرؤساء من األعلى ألسفل ومع تشديده على عدم
اخلروج عن هذا اخلط إال أن فايول يرى إمكانية اخلروج عن
هذه السلسلة عندما يؤدي التقيد الدقيق بها إىل أضرار تلحق
بالتنظيم.
ي -الرتتيب :ويقصد به الرتتيب املادي والرتتيب اإلنساني ،وبذلك
فإن هذا املبدأ يتعلق بوضع الشخص والشيء املناسب يف املكان
املناسب .أي أنه مبدأ يتعلق بتنظيم وتنسيق األشياء
واألشخاص.
ك -اإلنصاف :ولقد شدد فايول على استخدام لفظ اإلنصاف وليس
العدالة على أساس أن هذا املبدأ يتعلق حبسن معاملة اإلدارة
للعاملني حتى ميكن ضمان والئهم للعمل.
ل -ثبات العاملني :ويعترب فايول أن كثرة التغيري يف مواقع املوظفني
واستمرار هذا التغري هو من دالئل سوء اإلدارة ويعرض املشروع
ألخطار كبرية جبانب حتميله بتكاليف مرتفعة .
م -املبادرة :ويقصد بذلك ضرورة إزكاء روح املبادرة لدى العاملني.
ويعطي فايول هلذا املبدأ أهمية كبرية ألن املبادأة تعطي العاملني
الشعور بالرضاء وحيث فايول املديرين على التضحية بغرورهم
الشخصي يف سبيل السماح للمرؤوسني باألخذ بزمام املبادرة.
ن -روح التعاون(اجلماعة ) :ويتعلق هذا املبدـأ بالوحدة بني العاملني
فاالحتاد قوة ويعترب هذا املبدأ امتدادا للمبدأ املتعلق بوحدة
األمر  ،ويشدد فايول مبوجبه على ضرورة تعاون اجلماعات ،
وعلى أهمية االتصال للحصول على التعاون .
لقد اعترب فايول أن عناصر اإلدارة هي وظائفها الرئيسية ورأى أنها
تتكون من التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة وقد
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خصص اجلزء األكرب من كتابه لعرض نتائج أحباثه يف هذه الوظائف،
وال تزال اآلراء اليت أتى بها فايول مقبولة حتى اليوم رغم الدراسات
واألحباث اليت قدمت حديثا.
كما يعترب فايول أول من كتب عن التخطيط على مستوى الدولة،
وحني تعرض لوظيفة التنظيم فقد نظر فايول إىل هذا املوضوع
نظرة واسعة ،فهو يرى أن تنظيم املشروع يعين تزويده بكل شيء
ينفع يسر العمل من مواد وآالت وأموال وموظفني .ولقد أضاف يف
كتابه أن املهمة التنظيمية للمديرين هي إقامة العالقات اإلنسانية
واملادية اليت تتوافق مع أهداف املشروع وإمكانياته ،وكذلك تنسيق
وجوه النشاط املختلفة ،واختاذ القرارات الواضحة والدقيقة طبقا ملبدأ
وحدة األمر .كما جيب على املديرين العمل على حسن اختيار وتدريب
املرؤوسني بعناية.
ولقد أعترب فايول أن وظيفة إصدار األوامر وهي املتعلقة بالقيادة،
مبثابة ا رك الرئيسي للتنظيم ،وأن هذه الوظيفة تتطلب صفات
خاصة يف املدير.
ولقد تناول هنري فايول وظيفة التنسيق كمهمة لتحقيق االنسجام
بني أوجه النشاط املختلفة للتأكد من النجاح يف أداء املهمة اإلدارية.
كما تناول فايول يف كتابه أيضا وظيفة الرقابة على أساس أنها تعين يف
رأيه عملية التثبت من إتباع ما تقرر من خطط وتعليمات ومبادئ أو
فعاليتها يف معاجلة األمور معاجلة سريعة من تطبيق للعقوبات إذا
استدعى األمر ،ومن أخذ االحتياطيات الالزمة ملنع تكرار االحنرافات
وهذه االعتبارات نفسها هي اليت تطبق يف اإلدارة احلديثة ،مضافا إليها
التنبؤات اليت متكن الرقابة من إعطاء نتائج تفيد يف عدم تكرار
حدوث األخطاء املستقبلة.
تقييم نتائج املدرسة التقليدية يف اإلدارة:

مييل الكثري من الباحثني يف تاريخ اإلدارة إىل النظر إىل جهود
تايلور وفايول على أنها جهود متكاملة وحبوثهما متممة لبعضها
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البعض .فجهود تايلور انصبت على مستوى املصنع اإلدارة التنفيذية
ألنه كان مهتما بكفاءة العمال ومهمة املديرين يف إنتاج السلع .أما جهود
فايول فلقد انصبت على مستوى اإلدارة العليا ،وحماولة صياغة مبادئ
لإلدارة وقيامه بالتحليل العلمي املنظم ملراحل العملية اإلدارية.
وبالرغم من اجلهود اليت قدمها كل من تايلور وفايول للفكر اإلداري إال
أن هناك الكثري من االنتقادات اليت وجهت للمدرسة التقليدية لإلدارة
منها (إغفاهلا للعنصر اإلنساني) ،وهذا ما جعل (مارش وسيمون)
 March and Simonيقولون أن العمال طبقا حلركة اإلدارة العلمية
يعتربون مبثابة مساعدين لآلالت .وهذا ما أكده أيضا (ماسي) Massie
يف انتقاده للمدرسة التقليدية حيث أشار إىل أن رواد هذه املدرسة قد
اهتموا باإلنتاجية والكفاءة ومل يتعرضوا للعوامل اإلنسانية ،فوفقا
ألفكار املدرسة التقليدية فأن األفراد يفضلون أن تتم إدارتهم وال ترتك
هلم احلرية الكاملة للتصرف واختاذ القرارات اعتمادا على أنفسهم ،وأن
دوافعهم األساسية تكمن يف نواحي اقتصادية تتمثل يف اإلشباع
االقتصادي .ولذا فأي نظام للمكافآت واحلوافز البد وأن يرتكز على
أساس مادي وليس معنوي .كما أن الفرد بطبعه كسوال ،وال حيب
العمل ،وينبغي على اإلدارة أن تدفعه وحتثه على بذل اجلهد حبزم.
كما متتلك املدرسة التقليدية نظرة ميكانيكية لألمور ،ومفهوم
خاص عن األفراد يف أدائهم للعمل ،ولذلك مل حتظى دراسات السلطة
واجلماعات غري الرمسية واحلوافز املعنوية بأي اهتمام يف دراسات هذه
املدرسة .كما تنظر احلركة العلمية إىل التنظيم كآلة دائرة حول نفسها
طبقا لقواعد مت وضعها مسبقا.
وينبغي أن نشري إىل أن التشدد الذي أبداه تايلور عند دراسته
للكفاءة اإلنتاجية على مستوى املصنع ،والفائدة اليت جتنيها املنظمات
من دراسة احلركة والزمن أثرا كبريا يف تركيز انتباه املمارسني
والدارسني حنو املصانع فصارت كافة دراسات اإلدارة إبان تلك الفرتة
الزمنية مركزة على إدارة املصانع فقط ،وأغفلت النواحي التطبيقية
لإلدارة يف املنظمات اخلدمية والتجارية.
67

وإذا أردنا أن نقيم جهود فايول سنلحظ أن فايول قد أشار إىل أن
مبادئ اإلدارة هلا صفة العمومية يف التطبيق ،وأنها ليست قاصرة على
املنظمات الصناعية فقط بل ميكن تطبيقها على كافة أنواع املنظمات
سواء كانت خدمية أو جتارية ،كما أنها ميكن تطبيقها على كافة أوجه
النشاط سواء سياسي أو ديين أو اجتماعي أو استشاري أو  ...اخل.
كما أنه حيسب لفايول حتليله العلمي املنهجي واملنظم ملراحل
العملية اإلدارية ،واهتمامه بالتدريب والتعليم املستمر ملختلف
العاملني يف املنظمات وهذه النقطة أيضا من أهم ما تنادي به املداخل
اإلدارية احلديثة ملا للتدريب من أهمية بالغة يف صيانة املوارد البشرية
للحفاظ عليها يف صورة منتجة وفعالة ولكي تستطيع أن تتكيف مع
املتغريات البيئية السريعة واملتالحقة يف بيئة األعمال اليوم .ومن أجل
ذلك ميكننا أن نعترب أفكار فايول أنها مبثابة ثورة فكرية بالنسبة
للعصر الذي كان يعيش فيه .كما تعترب تغيريا جذريا للكثري من
املفاهيم واملعتقدات اليت كانت سائدة يف هذه احلقبة الزمنية املبكرة
من عمر اإلدارة العلمية.

ثالثا :مدرسة العالقات اإلنسانية
مل يكن اكتشاف البعد اإلنساني لإلدارة أمرا سهال ،بل لقد تعاقبت
فرتات طويلة من الفكر والتطبيق اإلداري كان العنصر اإلنساني فيها
مهمال أو متجاهال بدرجات خمتلفة .فلقد كان الرتكيز يف حركة اإلدارة
العلمية يف الفرتة من ( )1920 -1900منصبا على اجلوانب املادية يف
العمل واإلنتاج ،وكانت ترى يف تقسيم العمل والتخصص أساسا صاحلا
لرفع اإلنتاجية .ومل يكن اإلنسان يف نظرية اإلدارة العلمية أكثر من
جمرد ((أداة)) للعمل أو مصدر للطاقة تستخدمه اإلدارة يف الوصول إىل
اإلنتاج املطلوب ،ومل تكن نظرية اإلدارة العلمية تتوقع عائدا هاما من
مساهمة ومشاركة العاملني ،لذا فقد حددت دورهم يف جمرد تلقي
التعليمات وتنفيذها على أساس طريقة األداء املثلي اليت مت تدريبهم
عليها .وكان احلافز األساسي للعاملني يف نظرية اإلدارة العلمية هو
احلافز النقدي Wage Incentive
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ولقد نشأت حركة العالقات اإلنسانية حتت وطأة الكساد العاملي
الكبري يف بداية الثالثينات من القرن العشرين وظروف احلرب العاملية
الثانية ،وخروجا على مبادئ اإلدارة العلمية اليت سببت كثريا من
املشكالت العمالية وأثارت موجات من االضطرابات الصناعية ،وقد كان
املنطق األساسي حلركة العالقات اإلنسانية أن اإلنسان هو حمور العمل
اإلداري وأنه العنصر اهلام يف حتديد اإلنتاجية .كذلك روجت حركة
العالقات اإلنسانية مفاهيم (احلالة املعنوية)  Moraleوأثر مجاعات
العمل واجلو االجتماعي للعمل على معنويات العاملني ومن ثم على
إنتاجهم ومن أهم نتائج حركة العالقات اإلنسانية الرتكيز على
تدريب الرؤساء واملشرفني على أسس املعاملة اإلنسانية للعاملني.
وترجع أصول حركة العالقات اإلنسانية إىل األحباث اليت قام بها
التون مايو وزمالئه يف شركة جنرال الكرتيك يف مصانع هوثورن
مبدينة شيكاغو األمريكية يف عام  .1927نظرا الخنفاض إنتاجية
العمال يف هذه املصانع بشكل ملحوظ .ولقد حاول خرباء الكفاية
اإلنتاجية بالشركة التغلب على هذه املشكلة باستخدام األساليب
املعروفة ،كتغيري ساعات العمل ،وتوزيع فرتات الراحة ،وتغيري مدتها
وتغيري الظروف ا يطة كدرجة اإلضاءة  ،وتبسيط طرق العمل .
ولكن هذه اجلهود مل تأت بنتائج مشجعة.
ولقد بدأ مايو  Mayoجتاربه منطلقا من نفس املنطق املوروث
عن تيلور وجلربث فأفرتض أن العامل ميكن اعتباره مبثابة آله بشرية
يسهل قياس سلوكه وأدائه  ،وتغيريه حسب الطلب  ،ولذلك افرتض أن
العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف اخنفاض إنتاجية العامل هي عدم
مالئمة الظروف املادية ا يطة بالعمل كالضوضاء  ،أو الرطوبة  ،أو
التهوية  ،أو اإلضاءة  ،أو التعب الناتج عن سوء توزيع فرتات الراحة يف
اليوم  ،وتضييع وقته يف أداء حركات غري ضرورية  ،أو عدم فعالية
نظام األجور  ،وغري ذلك من العوامل املادية املتعلقة بالعوامل وظروف
العمل ا يطة  .إال أن النتائج اليت توصل إليها الباحثون أثبتت أن كل
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الفروض اليت بدأ بها البحث كانت فروض خاطئة وثارت شكوكهم
حول وجود عوامل خارج سيطرتهم وغري معروفة هلم .
ولقد أدت هذه العوامل إىل فشل التجارب املبنية على الفروض
األصلية متاما .فلقد وجد الباحثون عند تقسيمهم للمجموعة اليت
تعمل يف املصنع إىل قسمني األول زيدت فيه كمية اإلضاءة ،والثاني
ظلت فيه كمية اإلضاءة كما هي .ولقد لوحظ أن نتائج كال
اجملموعتني خمتلفة ،ومع ذلك مل ميكنهم إرجاع هذه االختالفات إىل
العوامل الطبيعية وحدها .فلقد وجد الباحثون أن اإلنتاج يتزايد لدى
اجملموعة التجريبية بصرف النظر عن أي تغيري جيرونه يف الظروف
املادية ،فلقد لوحظ أن جمرد شعور العمال بأنهم حتت املالحظة كان
يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية.
وبالرغم من الفشل التام هلذه التجارب من وجهة نظر الفروض
الرئيسية اليت قامت عليها ،إال أنها حققت جناحا كبريا يف إظهار أهمية
العوامل األخرى األكثر أهمية عن ظروف العمل املادية ،أو ساعات
العمل واألجور .فلقد أثبتت أن هذه العوامل املادية ليست ذات تأثري
مستقل على إنتاجية العمال وإمنا هي جمرد أجزاء من موقف كلي
وبالتالي ال ميكن معرفة تأثريها مبعزل عن املوقف الكلي ،فمجرد
الشعور باألهمية واملسئولية يؤدي إىل املساهمة يف زيادة اإلنتاج .وهكذا
فإن االعتبارات النفسية وليست املادية هي اليت تلعب الدور األهم يف
املوقف .ولقد لوحظ أيضا أن استجابات العمال للتغيري كانت تتم بناء
على تأثري جمموعات عمل غري رمسية ،وكان هلذه اجلماعات غري
الرمسية تأثريها بالغ األهمية على سلوك وتصرفات العاملني.
وانطالقا من حقيقة أساسية أن البشر ليسوا آالت ،وأنهم خيتلفون
يف تصرفاتهم ومشاعرهم ،ويستجيبون  -بأشكال خمتلفة  -للمواقف
املتباينة .فإننا نورد هنا جمموعة من املبادئ املرشدة باعتبارها
مبادئ مرنة جيب تعديلها واستخدامها وفقا للتقدير الشخصي للمدير
يف كل موقف على حدة .وهذه املبادئ هي:
 .1جيب أن يعامل أعضاء أي مجاعة عمل باعتبارهم أفرادا.
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 .1جيب إتاحة الفرص للعاملني للمشاركة يف صناعة واختاذ القرارات.
 .1جيب تشجيع العمل كفريق واجلهد اجلماعي.
 .1جيب خلق مناخ إجيابي ودميوقراطي يف العمل .
 .1إن دفع العاملني للعمل جيب أن يظل هدفا دائما للمشروع.
 .1جيب تنمية االجتاهات بشكل اجيابي .
ولقد كان حلركة العالقات اإلنسانية عددا من املساهمات كما
خضعت لعدد من ا ددات ،نبني كال منها فيما يلي :

 -1مساهمات حركة العالقات اإلنسانية:
ساهم الرتكيز على احلاجات االجتماعية على حتسني األسلوب
الكالسيكي الذي عامل اإلنتاجية كمشكلة هندسية .وأكد مايو أن
توجيه اهتمام حقيقي للعمال له مردود .يضاف إىل ذلك أن الباحثني
قد ألقوا مزيدا من الضوء على أهمية أسلوب املدير ،وبذلك فقد بدءوا
ثورة اإلدارة .وبدأ توجيه اهتمام متزايد يرتكز على تعليم مهارات
إدارة العنصر البشري والتعامل معه ،باإلضافة إىل املهارات الفنية.
وأخريا فإن أعماهلم أدت إىل اهتمامات جديدة بديناميكيات
اجلماعات .ولقد بدأ املديرون يفكرون يف عمليات اجلماعة ومكانة
اجلماعة كمكمل لرتكيزهم السابق على العامل الفرد.

 -2حمددات حركة العالقات اإلنسانية:
على الرغم من أن جتارب هوثورون قد أثرت تأثريا ملموسا على
طريقة قيام املديرون بأعماهلم وعلى طريقة البحث يف اإلدارة فيما
بعد ،فإن البحث نفسه كان يعاني من نقاط ضعف كثرية يف التصميم
والتحليل وتفسري النتائج .إن درجة اتساق وتوافق النتائج اليت توصل
إليها مايو مع البيانات اليت اعتمد عليها الزالت موضع نقاش حي
ومصدر خلط حتى اآلن.
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إن مفهوم الرجل االجتماعي كان قوة توازن هامة مع مفهوم الرجل
االقتصادي الرشيد أحادي البعد ،ولكنه فشل أيضا يف تقديم وصف
كامل لألفراد يف مكان العمل .فكثري من املديرين وكتاب اإلدارة
افرتضوا أن هناك عالقة طردية بني رضاء العمال وإنتاجيتهم .ومع
ذلك فإن حماوالت زيادة اإلنتاجية خالل اخلمسينات عن طريق
حتسني ظروف العمل وزيادة رضاء العاملني مل ينتج عنها الزيادة
اهلائلة اليت كانت متوقعة.
من الواضح أن البيئة االجتماعية ملكان العمل هي عامل واحد
فقط من عدة عوامل متفاعلة معا تؤثر على اإلنتاجية ،فمستويات
األجور  ،واهليكل واملناخ التنظيمي  ،وعالقات اإلدارة بالعاملني كلها
عوامل هلا تأثري  ،وهلذا فإن موضوع اإلنتاجية ورضاء العاملني أصبح
أكثر تعقدا مما كان يعتقد من قبل .
منهج العلوم السلوكية:
تدرب الباحثون الالحقون ملايو وزمالئه على إتباع طرق أدق
وأكثر تعقدا وخاصة يف العلوم االجتماعية (علم النفس ،علم
االجتماع واألنثروبولوجي) .وقد عرف هؤالء الباحثون بعلماء السلوك
بدال من منظري العالقات اإلنسانية.
فقد قدم مايو ومنظرو العالقات اإلنسانية مفهوم (الرجل
االجتماعي) الذي تدفعه الرغبة يف تكوين عالقات مع اآلخرين .ولكن
بعض علماء السلوك مثل آرجريس  Argyrisوماسلو Maslow
وماكرجيور  McGregorاعتقدوا أن مفهوم (الرجل الباحث عن
حتقيق الذات) ميكن أن يفسر الدوافع اإلنسانية بدرجة أكرب من الدقة
فوفقا ملاسلو تقع احلاجات اليت تدفع الناس إىل إشباعها يف ترتيب
هرمي ويف قاعدة اهلرم توجد احلاجات املادية واحلاجة إىل األمان ،ويف
قمته توجد حاجات االحرتام وحتقيق الذات .وبصفة عامة ،فإن
حاجات املستوى األدنى البد أن تشبع قبل أن يبحث اإلنسان عن إشباع
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حاجات املستوى األعلى .وإدراك هذه احلاجات املختلفة يساعد املدير
على استخدام طرق خمتلفة لتحفيز املرؤوسني .
وعلى الرغم من ذلك فقد رأى بعض علماء السلوك الالحقني أن
هذا النموذج (الرجل الباحث عن حتقيق الذات) ال يقدم تفسريا كامال
جلميع العوامل اليت تدفع الناس إىل العمل .فليس من الضروري أن
ينتقل كل فرد من مستوى إىل املستوى الذي يليه من احلاجات
وبالرتتيب القابل للتنبؤ .فبالنسبة لبعض األفراد ال يزيد العمل عن
كونه مصدرا إلشباع حاجاتهم األساسية ،بينما ال يرضى البعض اآلخر
بأقل من إشباع حاجات املستويات العليا حتى وإن تطلب األمر ممارسة
أعمال تهدد سالمتهم .ومن وجهة نظر هؤالء من علماء السلوك فإن
النموذج األكثر واقعية للدوافع اإلنسانية هو منوذج (الرجل ذو
الرتكيبة املعقدة) .فاملدير الفعال يدرك أنه ال يوجد شخصان
متشابهان متاما ،ولذلك فإنه يفصل حماوالته للتأثري يف كل موقف
وفقا حلاجته اخلاصة به
وبالرغم من أن املدخل السلوكي لإلدارة قد قدم منطقا متميزا
يرى أن العامل األساسي ا دد لكفاءة اإلدارة وقدرتها على حتقيق
أهدافها هو اإلنسان ومبعنى أدق (السلوك اإلنساني)  .ومجع املدخل
السلوكي مبادئ ومفاهيم من علوم إنسانية خمتلفة تدور كلها حول
حماولة فهم وتفسري السلوك اإلنساني واإلفادة من هذه التفسريات يف
التنبؤ بأشكال السلوك املتوقعة لألفراد يف مواقع العمل املختلفة ،ومن
ثم تستطيع اإلدارة اختاذ القرارات الرشيدة حلل مشكالت العمل
وحتقيق أهدافه ،إال أنه برغم هذه املساهمات القيمة إال أن املدخل
السلوكي قد بالغ بالرتكيز على اإلنسان ،باعتباره العنصر الوحيد يف
اإلنتاج .وأغفل عناصر اإلنتاج األخرى.

رابعاً :املدرسة التجريبية يف اإلدارة
ركز أصحاب هذه املدرسة على اجلانب العملي يف ممارسة اإلدارة
أكثر من تركيزهم على اجلانب النظري منها ،وتبعاً لذلك فإن رواد
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هذه املدرسة يرون أن اإلدارة من املمكن تعلمها عن طريق املمارسة
العملية أكثر من اعتمادها على اخلربة النظرية اجملردة ،وأن اخلربة
اإلدارية ميكن أن تنتقل من ممارس لإلدارة إىل ممارس آخر وهذا
حيقق استمرارية علم اإلدارة .لذا ركزت مناقشاتهم وكتاباتهم على
اجلوانب الفنية واإلدارية من عمل املدير ،وأكدوا أن املديرين يصلوا إىل
مناصبهم اإلدارية بناء على إتقان خربات فنية متخصصة ،ولكن
جناحهم يف شغل هذه الوظائف اإلدارية يتوقف بدرجة أساسية على
مدى إتقانهم لعملهم اإلداري ومهاراتهم اإلدارية يف قيادة فرق العمل
واجملموعات اليت يديرونها من املرؤوسني .ومن أشهر رواد املدرسة
التجريبية وليام نيومان  ،وبيرت دراكر  ،وهما من العلماء البارزين
والذي أكدوا على ( مهنية اإلدارة ) وأنه من املمكن أن نصل بها إىل ما
يشبه ( املهنة املستقلة ) عن باقي املهن األخرى يف أي منظمة .
ولقد انتقدت هذه املدرسة لكونها مل تقدم أطروحات حمددة لعلم
اإلدارة ،وذلك بسبب التعارض والتناقضات اليت تعرتي التجارب
واخلربات اإلدارية املختلفة واليت تكون يف الغالب مرتبطة بظروف
معينة وفرتات زمنية معينة وأفراد معينني ،لذا ال ميكننا اجلزم أن
جناح جتربة إدارية معينة طبقت يف املاضي سوف تنجح إذا طبقت
نفسها يف مواقف وظروف أخرى يف املستقبل.

خامساً :مدرسة النظم االجتماعية
ركز رواد هذه املدرسة ومنهم سليزنك  ،وبارسونز على النظر
للمنظمات على أنها وحدات اجتماعية متارس وظائف حمددة يف
اجملتمعات  ،وهي تتفاعل مع وحدات اجتماعية أخرى  .وأن كل
منظمة تتكون من جمموعة من الوحدات (األنظمة) الفرعية واليت
تتفاعل فيما بينها ،كما أنها تتفاعل مع بيئتها اخلارجية .وبذلك فإن
أي منظمة أعمال تتكون من (مدخالت وعمليات وخمرجات وتغذية
مرتدة وبيئة) .كما ركز رواد هذه املدرسة على النظر للمنظمة على
أنها ليست مكان متارس فيه إجراءات عمل حمددة (كما أدعت املدرسة
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الكالسيكية) أو عالقات إنسانية بني بشر (كما ارتأت مدرسة العالقات
اإلنسانية) وأنها ليست نظاماً مغلقاً بل نظاماً مفتوحاً على بيئته
اخلارجية ،يتفاعل معها ويؤثر فيها ويتأثر بها  ،وتربطه بالبيئة
اخلارجية عالقات متبادلة .
ولقد أحدثت مدرسة النظم ثورة إدارية يف بداية اخلمسينات من
القرن العشرين ،وجعلت الكثري من العلماء يعيدوا النظر يف الكثري
املسلمات اإلدارية اليت طرحتها املدارس الفكرية السابقة يف اإلدارة.
وأهم ما أسهمت به مدرسة النظم االجتماعية يف تطور الفكر اإلداري
هو ابراز دور العالقة بني النظام والبيئة اخلارجية اليت يعمل فيها .إال
أن هذه املدرسة مل تسلم أيضاً من االنتقادات  ،مثلما مل تسلم
املدرستني السابقتني  ،فالكثري من العلماء وجهوا إليها العديد من
االنتقادات ومن أهمها أن تقدم أطروحات نظرية وليست عملية
تطبيقية  ،فال نتصور أن املدير يستطيع يف خضم املشاكل اليومية
اليت تواجهه أن يفكر مبفهوم النظم وينتظر ليحلل ويتخذ قراراته
بناء على التفكري يف املدخالت والعمليات واملخرجات والتغذية الراجعة
والبيئة اخلارجية يف كل مشكلة تقع أمامه  ،ففي خضم العمليات
واألحداث الكثرية اليت تواجه املدير يومياً  ،يكون من الصعب ان نطلب
من هذا املدير أن يغرق يف تطبيق مفهوم النظام ألن هذا سيتسبب يف
فقدان املرونة  ،ويضيع الوقت  ،ومن املمكن أن يضعف الروح املعنوية
والوالء لدى العاملني ويعقد املشكالت أكثر من حلها .

سادساً :املدرسة املوقفية يف اإلدارة
وفقاً هلذه املدرسة ال يوجد منط أو أسلوب أو منهج إداري واحد
يصلح للتطبيق يف كل زمان ومكان ،بل ينبغي على كل مدير إذا أراد أن
حيقق النجاح أن خيتار األسلوب واملنهج واملبدأ اإلداري الذي يتناسب
املوقف الذي يواجهة .ومفاد ما تقدم فإن هذه املدرسة الفكرية يف
اإلدارة ترفض اإلميان باملنهج أو املدخل أو األسلوب اإلداري املوحد
والذي كان ينادي به أصحاب املدارس الفكرية السابقة .بل تنادي هذه
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املدرسة بضرورة أن يعي املدير املوقف الذي يتواجد فيه وجيمع
البيانات واملعلومات الكاملة عنه ،ثم خيتار بعد ذلك األسلوب الذي
يتناسب مع طبيعة املوقف والظروف الراهنة اليت يعيشها هذا املدير.

سابعاًًً :املدراس احلديثة يف اإلدارة
تطورت مفاهيم اإلدارة وأنظمتها على مدى  60 - 50عاماً املاضية
بفعل التغيريات اليت حدثت ومازالت حتدث يف اجملتمع .فلقد أدركت
املنظمات املعاصرة أهمية وحتمية التطوير املستمر باعتباره سبيلها
للبقاء يف مواجهة عامل التقنيات اجلديدة املعاصر وما تتيحه من
إمكانيات وتفرضه من حتديات ،حيث يشمل التطوير املستمر كل
جماالت النشاط واملدخالت واملخرجات يف املنظمة املعاصرة.
ولقد عايشت اإلدارة املعاصرة واقعاً إدارياً جديدا نشأ بفعل وتأثري
املتغريات التقنية واالقتصادية والسياسية والثقافية اليت عمت أرجاء
العامل كله .وتتجه اإلدارة يف املنظمات املعاصرة إىل إتباع أفكار
ومفاهيم وأساليب إدارية تتسم باجلرأة والتحرر وتنطلق مجيعها من
الرغبة يف تعظيم فرص النجاح لتحقيق رغبات السوق.

ونعرض فيما يلي أمثلة لبعض االجتاهات اإلدارية يف العقود
األخرية من القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين.

[ ]1/7اإلدارة باألهداف:
جاءت اإلدارة باألهداف والتقييم بالنتائج كأسلوب وفلسفة يف
اإلدارة للقضاء شكوى الكثري من املرؤوسني من مطالبتهم بتنفيذ
خطط مل يشرتكوا يف وضعها .ومساءلتهم عن حتقيق أهداف مل يؤخذ
رأيهم يف مدى إمكانية حتقيقها .ووفقاً هلذا املنهج اإلداري يقوم
الرئيس املباشر للمرؤوس بإسناد أهداف معينة أو نتائج معينة إليه،
مع تفويضه السلطة الالزمة لذلك ،ويسمح له أن يقرر  -يف حدود
السياسات العامة للمنظمة  -أفضل طريقة لتحقيق هذه النتائج .ثم
يقوم الرئيس بعد ذلك  -ويف موعد حمدد  -بقياس األداء بناء على ما
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أجنزه املرؤوس وليس بناء على قدرته على تنفيذ أوامر معينة
متعلقة بكيفية أداء عمله ،إذ يفرتض أن املرؤوس يعرف أكثر من
الرئيس بأفضل الطرق ألداء عمله ( أي عمل املرؤوس ) وأنه يستطيع
اختاذ املبادرة يف البحث عن واكتشاف وسائل أفضل لتحقيق األهداف .
وال يفهم من ذلك " ترك احلبل على الغارب " لكل مرؤوس ألنه
مازالت هناك ضوابط متمثلة يف السياسات العامة واملراجعة الدورية
للنتائج مبا يضمن حتقيق التنسيق.
وكنتيجة لذلك فإنه ميكن استخدام اإلدارة باألهداف كأسلوب
إشرايف ،وبرناجماً مستمراً لتدريب املديرين وإعدادهم للمستقبل.
فاملرؤوس يتعلم من القدوة (الرئيس) ومن املمارسة (صنع القرارات)
ومبرور الزمن وارتفاعه على السلم التنظيمي تصبح القرارات أعم.
ويستدعي التطبيق الفعال ألسلوب اإلدارة باألهداف عدداً من
املتطلبات من بينها ما يلي:
-3وضوح األهداف.
-3تعاقب األهداف ا ددة.
-3التفويض باألهداف.
-3حرية التصرف.
-3أن تكون األهداف كمية وقابلة للقياس.
-3املسئولية املشرتكة بني املدير واملرؤوس يف حتديد األهداف
املطلوبة.

[ ]2/7إدارة اجلودة الشاملة
يعترب مدخل إدارة اجلودة الشاملة
من االجتاهات احلديثة يف اإلدارة واليت ظهرت يف الثمانينات من القرن
العشرين وتقوم فلسفته على جمموعة من املبادئ اليت ميكن لإلدارة أن
تتبناها من أجل الوصول إىل أفضل أداء ممكن .وتعتمد إدارة اجلودة
Total Quality management
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الكلية على استخدام عدد من األدوات الكمية والنوعية لقياس مدى
التحسن يف اجلودة وحتقيق األهداف  .ولقد كان االعتقاد السائد يف
املاضي أن النجاح ال يتحقق إال بزيادة املبيعات  .إال أن التطبيق العملي
ألسلوب إدارة اجلودة الشاملة قد أثبت أنه من خالل تطبيقه يف
املنظمات ميكن أن تتحقق وفرات كبرية يف العمليات تعادل أضعاف ما
ميكن حتقيقه من زيادة املبيعات وحدها .ووفقا للتعريف الدولي الذي
International
أقرته املنظمة الدولية للمواصفات ()ISO
 Organization Standardizationال تقتصر اجلودة على املنتج
النهائي ،وإمنا متتد لتشمل أي كينونة  Entityيف الشركة  ،وهلذا امتد
مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ليشمل التنظيم واألنظمة  ،واألفراد
واألنشطة  ،والعمليات  ،واملنتجات  ،أو تكوينات فيما بينها .
وال تقتصر مزايا تطبيق إدارة اجلودة الكلية على قطاعات
الصناعات التحويلية فقط ،بل متتد هذه املزايا أيضا إىل قطاعات
اخلدمات وتطبق بنفس الكفاءة على منظمات أعمال عامة ومنظمات
حكومية وهناك أمثلة عديدة لنجاح تطبيقها يف العديد من املنظمات
مثل شركة بوينج لصناعة الطائرات.
ولقد تولد عن التطبيق الناجح ملدخل إدارة اجلودة الشاملة يف
العديد من الشركات العاملية نتائج مشجعة ،ومن هذه الشركات شركة
زيروكس Xeroxوشركة اخلطوط اجلوية الربيطانية British
airwaysوشركة  IBMوشركة بول ريفريا للتأمني Paul Insurance
 Riverوالربيد امللكي Royal Mail

[ ]3/7إعادة اهلندسة
يعد أسلوب إعادة هندسة املنظمات  Reengineeringهو صيحة
جديدة يف عامل اإلدارة واليت ظهرت يف التسعينات من القرن العشرين
واعتنقته العديد من املنظمات لتطوير خمتلف جوانب العمل بها.
وعندما نشر مايكل هامر Michael Hammerوجيمس شاميب
 James Champyكتابهما يف أوائل التسعينات بعنوان إعادة بناء
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املنظمات ،كتبا على غالف هذا الكتاب ثورة يف إدارة األعمال وعلال يف
هذا املرجع أهمية إعادة بناء املنظمات بكونها عملية ترتبط ارتباطا
عضويا بظاهرتني تشكالن األسس واملرتكزات األساسية القتصاد
القرن الواحد والعشرين وهما االقتصاد الكوني  ،واقتصاد املعلومات .
كما ترجع أهمية إعادة بناء املنظمات أيضا الفتقاد معظم منظمات
األعمال يف فرتة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات للكفاءة التنظيمية
وأعزا املؤلفان عدم حتقيق الكفاءة التنظيمية لكون العمل يف املنظمات
ما زال يتمحور حول عدد من املتخصصني ا شورين يف صناديق
معزولة عن بعض ،حيث تقوم املنظمات ببناء الفواصل بني األنشطة
اليت متارس داخل املنظمة ،وتسمي بعضها إدارة التسويق ،والبعض
اآلخر إدارة املشرتيات ،أو إدارة اإلنتاج أو إدارة املوارد البشرية ....اخل .
وكل من يعمل داخل هذه الصناديق املنعزلة عن بعضها البعض
ينظر دائما لداخل إدارته ،وإىل أعلى جتاه مديره ،وال ينظر أحدا منهم
للخارج جتاه العمالء.
لذا فلقد أكدا مايكل هامر  Michael Hammerوجيمس شاميب
 James Champyعلى أن الوقت قد حان للتوقف عن إعادة اخرتاع
العجلة ،فبدال من جتميل العمليات البالية ولفها بالسلوفان وبرامج
احلاسب اآللي ،جيب إلغاؤها متاما والبداية من نقطة الصفر .ولذا فلقد
عرفا عملية إعادة بناء املنظمات بأنها (إعادة التصميم الكلي للعمليات
اإلدارية بهدف حتقيق حتسينات جوهرية يف مقاييس األداء واليت
تشمل التكلفة ،واجلودة ،واخلدمة ،والسرعة).
ويتضح من هذا املفهوم إلعادة بناء أو هندسة املنظمات ،أن عملية
إعادة بناء املنظمات تعين بالعمليات ال بالوحدات التنظيمية .مبعنى
أن املنظمات ال تعيد بناء إدارة التسويق أو إدارة املبيعات أو إدارة
اإلنتاج ،بل تعيد بناء العمل الذي يؤديه املوظفون يف هذه اإلدارات.
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[ ]4/7اإلدارة بالشفافية
يرجع أسلوب أو منهج اإلدارة بالشفافية Open-Book
 Managementإىل (جون كيس) والذي نشره يف كتاب حيمل هذا
العنوان يف عام  1995وهذا األسلوب اجلديد يف تشغيل الشركة جيرب كل
عضو فيها على تركيز جهوده ملساعدتها على حتقيق املزيد من األرباح
وهو بذلك يتخلص من أساليب اإلدارة القدمية اليت ميلي فيها املديرون
على العاملني ماذا وكيف وأين ومتى يعملون ،أو ال يعملون .ووفقا
ملنهج اإلدارة بالشفافية يصبح لكل عمل هدف ،ولكل نتيجة سبب.
واملنظمة اليت تطبق هذا املنهج سيفهم موظفوها اهلدف من وراء كل
عمل يؤدونه ،والدور الذي ميكن لكل موظف أن يساهم به يف تقدمها
ومنوها .وسيفهمون أيضا ملاذا يطلب منهم تولي بعض املهام بعينها،
وملاذا ينبغي عليهم حل املشكالت وخفض التكاليف وتقليل الفاقد
والتالف ،والتخلص من عيوب األداء .كما أنهم يعلمون كيف يربرون كل
عمل يؤدونه ،وكل عمل يرفضونه.
واهلدف من وراء هذا املنهج اإلداري أن يتبنى مجيع أفراد املنظمة يف
مجيع املستويات اإلدارية هدفا واحدا ،ويتحدثون لغة واحدة بأرقام
يفهمونها كلهم ،هي األرقام املهمة باملنظمة .وهذه األرقام هي تلك
األرقام اليت تعرب عن األهداف اإلسرتاتيجية واملالية والبيعية
واإلنتاجية للمنظمة يف صورة كمية.
إن منهج اإلدارة بالشفافية يدعو إىل مصارحة املوظفني بكل
األرقام واحلقائق حتى تصبح حمل اهتمامهم ويساهمون يف حتقيق
أهداف املنظمة .وبذلك حيقق هذا املنهج اإلداري الرتابط والتكامل بني
مجيع منسوبي املنظمة والوظائف واألهداف .وهذا األسلوب يستدعي
تدريب كافة املوظفني والعمال على تفهم األرقام اخلاصة باملنظمة
طاملا أنها تهمهم مجيعا.

80

[ ]5/7حوكمة املنظمات
يعترب مفهوم (حوكمة املنظمات) من املفاهيم اإلدارية احلديثة
واليت انتشرت يف السنوات األخرية .ولقد أشتق لفظ احلوكمة من كلمة
(احلكومة) ليعين االنضباط والسيطرة واحلكم بكل ما تعنيه هذه
الكلمات من معاني .فلو ختيلنا دولة ال يوجد بها حكومة مركزية
قوية ،فما الذي سوف حيدث؟ إن اإلجابة بالطبع هي انفالت يف كل
شيء ،انفالت أمين وسياسي واقتصادي وغريه .وسوف خترج األمور
عن السيطرة ،وال شك أن االنفالت يؤدي إىل مشاكل صعبة جلميع
األطراف ،وبالتالي يسعى اجلميع إىل اخلروج من هذه املشاكل وضمان
السيطرة واالنضباط يف اجملتمع.
ويثار تساؤل :ملاذا احلوكمة يف املنظمات؟
إن اإلجابة على هذا التساؤل تعود بنا إىل نظرية الوكالة ،فنتيجة كرب
أحجام املنظمات وتعقد عملياتها ،وانفصال امللكية عن اإلدارة أصبح
هناك عالقات وكالة متعددة يف املنظمات:
 -1عالقة الوكالة بني املالك واإلدارة.
 -2عالقة الوكالة بني املالك واملراجع اخلارجي.
 -3عالقة الوكالة بني املساهمني والدائنني.
 -4عالقات وكالة أخرى.
وألن كل طرف يسعى إىل تعظيم منفعته الذاتية وحتقيق مصاحله ولو
على حساب اآلخرين ،لذلك تنشأ مشكالت وكالة وأخالقيات التعامل.
وتسعى احلوكمة إىل ضمان االنضباط السلوكي والتوازن يف حتقيق
مصاحل األطراف وكيفية الرقابة الفعالة وإدارة املخاطرات .وبذلك
ميكننا أن نعرف حوكمة املنظمات Corporate Governance
بأنها“ :ذلك النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة
ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل حتقيق أهدافها والوفاء باملعايري
الالزمة للمسئولية والنزاهة والشفافية “.
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ويتضح من هذا التعريف أن مصطلح حوكمة الشركات يشري إىل
اخلصائص التالية:
 االنضباط :أي إتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح. الشفافية :أي تقديم صورة حقيقية لكل ما حيدث. االستقاللية :أي ال توجد تأثريات وضغوط غري الزمة للعمل. املساءلة :أي إمكان تقييم وتقدير أعمال جمالس اإلدارة واإلدارةالتنفيذية.
 املسئولية :أي وجود مسئولية أما مجيع األطراف ذوي املصلحة يفاملنظمة.
 العدالة :أي جيب احرتام خمتلف اجملموعات أصحاب املصلحة يفاملنظمة.
 -املسئولية االجتماعية :أي النظر للمنظمة كمواطن جيد.

[ ]6/7إدارة املعرفة
تشكل (إدارة املعرفة) أحد التطورات الفكرية املعاصرة اليت
اقرتحت يف بادئ األمر كأطر ومداخل جديدة يف دراسة وفهم أعمال
املنظمات ،وسرعان ما حتولت إىل ممارسة عملية أكثر مالئمة
للتغيريات املتسارعة يف عامل األعمال .ولقد تعاظم دورها بعد أن أدرك
أن بناء امليزة التنافسية وإدامتها يعتمد أساساً على املوجودات الفكرية
وحتديداً على األصول املعرفية واالستثمار فيها ،مبا يعزز من اإلبداع
املستمر ،سواء على صعيد املنتجات أو على صعيد العمليات .والشك أن
املعرفة مبفردها ليست ذات نفع ،فالبد من إدارتها بالشكل الصحيح
والذي يؤدي إىل حتقيق التميز والتنافس.
لقد أصبح االهتمام بالعلم والبحث العلمي ركيزة أساسية يف
املنظومة العاملية اجلديدة ،وأصبح نتاج العقل اإلنساني وتراكم اإلبداع
العلمي والتقين متمثالً فيما يسمى " املعرفة " مسة العصر اجلديد،
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والذي أطلق عليه رائد اإلدارة املعاصرة (بيرت دراكر) عصر املعرفة فهو
يرى أن العامل يتحول اآلن من نظام يقوم على األوامر أو استخدام
السلطة ،إىل نظام يقوم على املعرفة .كما أشار إىل النجاح يف عامل
األعمال اليوم ال يكتب ملن يستخدمون السلطة أو املهارات اليدوية ،بل
املسلحون باملعرفة من باحثني وخرباء ومصممني يف فروع العلم
واملعرفة املختلفة يوظفونها لتحقيق أهداف منظماتهم.
أما جمتمع املعرفة فيتكون من طبقتني أساسيتني هما :عمال
املعرفة وعمال اخلدمات .كما ستكون األنشطة املعرفية هي أساس إنتاج
الثروة وأهم أدواتها هما (اإلنتاجية  /واالبتكار) وستكون املهارة
اإلدارية األساسية هي كيفية توظيف املعرفة يف استخدامات مفيدة.
ومن هنا سيكون يف جمتمع املعلومات (املديرون ذو املعرفة  /واملهنيون
ذو املعرفة  /واملوظفون ذو املعرفة).

[ ]7/7قيادة التغيري
متثل عملية (التغيري) واحدة من أهم القضايا اإلدارية املعاصرة،
وأخطر حمركات مبادرات التطوير والتحديث يف املنظمات املتفوقة
إدارياً .ولقد بين اإلطار الفكري التقليدي يف عملية إدارة التغيري على
فكرة انتظار التغيري وحماولة التكيف مع أبعاده وتأثرياته .ولكن هذا
اإلطار الفكري مل يعد صاحلاً اآلن ملواجهة ظروف مناخ األعمال
املعاصر ،وما يتسم به من حركة دائبة وتغري متصاعد على كافة
اجلبهات ،ومن ثم هناك حاجة إىل تطوير إطار فكري جديد إلدارة
التغيري يتوافق ومعطيات العصر احلديث الذي تسيطر عليه تقنيات
االتصاالت واملعلومات وتتبلور مجيعها يف مستويات متعالية
ومتجددة من املعرفة.
ولقد تباينت مداخل اإلدارة يف التعامل مع حمركات التغيري أو
دواعي التغيري على النحو التالي:
 -1التعامل مع حمركات التغيري مبنطلق رد الفعل Reactive
Approach
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-1االستجابة الظاهرية ملتطلبات التغيري من دون التعامل مع لب
املوضوع.
-1االستجابة الوقتية للمتغريات من دون تأصيلها يف تغيريات
مستمرة.
-1املبادرة للكشف عن حمركات التغيري والتعامل معها مبنطق الفعل.
وسوف ختتلف النتائج العائدة إىل املنظمات يف كل من تلك املداخل
ويتصور أن أفضلها هو مدخل املبادرة بالكشف عن حمركات التغيري
واستباقها باالستعداد للتعامل معها وتطبيق اسرتاتيجية هجومية يف
حماولة استثمار ما قد ينشأ عن املتغريات من مزايا وفرص إجيابية،
وجتنب أو االلتفاف حول املخاطر واملهددات اليت قد تثريها تلك
املتغريات أو حماولة حتييد آثارها .ولكن االلتجاء إىل ذلك املدخل
اإلجيابي يثري قضية مدى معرفة اإلدارة باجتاهات التغيري ومؤشراته
املبكرة ،وكذا مدى املعرفة املتوفرة لديها عن أساليب التعامل مع تلك
املتغريات ا تملة وأسس ومعايري املفاضلة بينها.
وتقوم قيادة التغيري على منطق التساؤل والبحث عن إجابات
ألسئلة مهمة جتد اإلدارة نفسها يف حاجة مستمرة وملحة للتعامل
معها ،وتتعلق بقضايا التغيري والتطوير والتعامل مع املشكالت احللية
وا تملة ،واإلعداد ملستقبل املنظمات وإمكانيات استمرارها وسبل
حتسني كفاءتها وجتويد النتائج اليت حتققها.
ومن ثم نرى أن (قيادة التغيري) يف حقيقة أألمر ،قد أصبحت
مرحلة مهمة من مراحل (إدارة املعرفة) وأن االنطالق يف حماوالت
وبرامج التغيري من دون االستفادة من حصيلة ونتاج (إدارة
املعرفة) يصبح حماوالت عشوائية ال يتوقع منها عائد إجيابي إال
مبحض الصدفة  ،وهذا منطق ال يعول عليه وال تقبله املفاهيم
اإلدارية املعاصرة .
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[ ]8/7واقع اإلدارة يف القرن ()21
مع بداية األلفية الثالثة (القرن احلادي والعشرين) أضحت بيئة
األعمال كثرية احلركة أكثر من أي وقت مضى .وهذا تسبب يف ظهور
الكثري من التحديات والتناقضات اإلدارية اليت ختتلف عن تلك اليت
حريت أجدادنا ،ومن هذه التحديات:
-1زيادة سرعة ووترية التغيري مما أدى إىل خسارة املنظمات ما
رحبته من قبل.
-1غياب القوانني املُنظمة وخفض النفقات بسبب التقنيات
احلديثة مما ساعد على إزالة احلواجز أمام كل راغب يف دخول
عامل األعمال يف عدد كبري من اجملاالت .مما أدى إىل تفكك
وضعف الكيانات االحتكارية وتفشي فوضى املنافسة.
-1تسببت شبكة االنرتنت يف نقل مركز الثقل من املُنتج إىل
املستهلك ،ففي املاضي كان والء العميل نتيجة حتمية الرتفاع
تكاليف البحث وقلة املعلومات املتاحة ،وكانت الشركات تعتمد
يف رحبها على عدم دراية العميل .أما اليوم ،فيتمتع العميل
بالسيطرة الكاملة نتيجة إلتاحة املعلومات وتوافرها يف أي وقت
ويف أي مكان.
-1سهولة ويسر عمليات تأسيس املشروعات اجلديدة وسرعة
منوها ،مما ترتب عليه قصر الفرتة الالزمة لتحقيق األرباح،
لتصل إىل ذروتها ثم تبدأ يف االحندار من جديد .فنموذج
املشروع الناجح اليوم هو النموذج األقصر عمراً واألسرع
مكسباً.
-1ساعدت العوملة على بروز منافسني يسعون خلف ختفيض
التكاليف.
إن هذه احلقائق اجلديدة تقتضي وجود قدرات إدارية وتنظيمية
مغايرة ملا كانت عليه اإلدارة يف القرن العشرين .ولكي تنتعش
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املنظمات يف عامل غري مستقر فعليها أن تسعى حنو التكيف اسرتاتيجي ًا
متاماً كحرصها على فعالية األداء .ولكي تتمكن من محاية نفسها ،عليها
العمل على تشجيع االبتكار .وإذا كان قادة هذه املؤسسات يسعون إىل
التغلب على حشود املنافسني الدخالء من خالل السبق يف التفكري
واالخرتاع ،فعليم حث موظفيهم على تقديم أفضل ما لديهم كل يوم.
وهذه هي التحديات اليت ينبغي على جمددي علم اإلدارة يف القرن
احلادي والعشرين مواجهتها .كما جيب أن يكون كل مدير خالل القرن
( )21منوذجاً متوازناً لإلدارة اإلسرتاتيجية والبشرية وأن يتحلى
بالسمات اآلتية:
-1الرؤية الواسعة والقدرة على التعاطي مع القرارات امللحة.
-1القدرة على تطبيق النظريات اإلدارية للتغلب على التحديات اليت
تواجه املنظمة.
-1القدرة على ربط العامل الداخلي للمنظمة بالعامل اخلارجي املتمثل
يف اجملتمع ،واالقتصاد ،واملستهلكني ،واإلعالم ،والتكنولوجيا،
والرأي العام من أجل حتقيق النتائج املرغوبة.
-1أن تكون للمدير التنفيذي بصمة على شخصية املنظمة ،ألن هلذه
البصمة أهمية كربى بالنسبة للجيل املقبل من قادة املنظمة.
-1أن يكون قادراً على التأثري يف اآلخرين وتصرفاتهم ،وعالقاتهم مع
بعضهم البعض ،والثقة املتبادلة بينهم.
-1أن يكون قادراً على أن جيعل االبتكار مهمة كل العاملني باملنظمة.
-1أن يكون قادراً على تكوين فرق عمل هلا أهداف مشرتكة.
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((حالة دراسية))
حماربة البريوقراطية يف شركة جنرال الكرتيك
بدأ (جاك ويلش) حياته العملية يف شركة جنرال الكرتيك عام
 1977وكان يعمل مهندس كيميائي .ويف عام  1980اسرتعى انتباهه
أن الشركة كغريها من الشركات الكربى مؤسسة هرمية متضخمة.
يوجد بها حوالي  25ألف مدير ،كان يطلق عليهم صخرات إدارية فكل
مدير يطلب من مرؤوسيه ما ال يقل عن  7تقارير دورية ليتمكن من
متابعة أعماهلم.
ولقد أطلق (جاك ويلش) على هذا النوع من البريوقراطية
مصطلح (الذكاء املصطنع) ألن املديرين يدعون أنهم حييطون بكل
شيء جيري يف املؤسسة بغرض إدارته بذكاء .إال أن كل ذلك يذهب أدراج
الرياح ،دون أن تستفيد منه املؤسسة .فقط يستفيد منه املديرون
البريوقراطيون وحدهم ،الذين تتلخص استفادتهم يف إحساسهم
الزائف بالسيطرة على األمور لدرجة االستمتاع بإعاقة التغيري ،كي
يظلوا يف مناصبهم فال مير أمر دون إشارة منهم .ولقد متثلت
بريوقراطية شركة جنرال الكرتيك يف تكوين جلنة قاصرة على خنبة
من املديرين يطلق عليهم رابطة (الفون )  Elfunوهي حمظورة على
غري املديرين .
ولقد سعى (جاك ويلش) إىل فض هذه الرابطة وإحالل رابطة
أخرى حملها ،حبيث يشرتك فيها مجيع املوظفني من كافة املستويات
اإلدارية .وكان الشرط الوحيد لالشرتاك يف الرابطة هو قدرة العضو
على املناقشة وطرح أفكار جديدة.

املطلوب:
 .1هل توافق على اإلجراء الذي أتبعه جاك ويلش؟ وما هي املزايا اليت
تتوقع أن تتحقق من وراء هذا اإلجراء؟
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ما هي الدروس اإلدارية املفيدة اليت ميكن استنتاجها من
.1
جتربة جاك ويلش؟
 .1من وجهة نظرك .ما هي اخلطوات الواجب إتباعها حملاربة
البريوقراطية اإلدارية يف مؤسساتنا العربية؟
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أسئلة على الفصل الثاني
حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:
 .11تعترب اإلدارة هي اخرتاع حديث يرجع لبضع عقود قليلة من
السنني.
 .11ينشأ كل فكر إداري من فراغ وال يتأثر مبا سبقه.
 .11كان املدخل اإلداري السائد قبل بداية القرن العشرين هو
مدخل اإلدارة العلمية.
 .11جنح أسلوب التجربة واخلطأ واستمر حتى بداية القرن الثامن
عشر بسبب كرب حجم املنظمات وتشعب أعماهلا.
 .11تعقدت وظيفة اإلدارة يف بداية القرن العشرين بفعل جمموعة
من املسببات.
 .11أهم ما مييز املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة هو اهتمامها
باإلنسان.
 .11يعترب فايول هو األب الشرعي لإلدارة.
 .11تعترب جهود تايلور وفايول هي جهود متعارضة مع بعضها
البعض.
 .11أول من صاغ مبادئ لإلدارة هو تايلور.
 .11أول من كتب عن التخطيط على مستوى الدولة هو ألتون
مايو.
 .11تتشابه املدرسة الكالسيكية مع املدرسة السلوكية يف املفاهيم.
 .11ركزت مدرسة النظم االجتماعية على اجلانب العملي يف
ممارسة اإلدارة.
 .11أحدثت مدرسة النظم ثورة إدارية يف بداية اخلمسينات من
القرن العشرين.
 .11تؤمن املدرسة املوقفية بأنه يوجد منط واحد لإلدارة ميكن
تطبيقه يف كل املواقف والظروف واملنظمات.
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 .11تعين عملية إعادة بناء املنظمات بالوحدات التنظيمية وليس
بالعمليات.
 .11تعترب قيادة التغيري مرحلة مهمة من مراحل إدارة املعرفة.
 .11خيتلف واقع اإلدارة يف القرن احلادي والعشرين عن القرون
السابقة.
 .11يتكون جمتمع املعرفة من طبقتني أساسيتني.
 .11يعترب مدخل اجلودة الشاملة من االجتاهات احلديثة يف اإلدارة.
 .11ختتلف مدرسة العالقات اإلنسانية عن مدرسة العلوم
السلوكية يف الرتكيز واالهتمام.
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الفصل الثالث
املفاهيم األساسية للمنظمة
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الفصل الثالث
املفاهيم األساسية للمنظمة
عندما ينتهي القارئ من دراسة هذا الفصل يكون قادرا على :
 .1التعرف على ماهية املنظمة.
 .1التعرف على أهداف منظمة األعمال.
 .1التعرف على مكونات منظمة األعمال.
 .1التعرف على دورة حياة املنظمات.
 .1التعرف على أنواع املنظمات.
 .1معرفة املقصود بثقافة املنظمة.
 .1التعرف على وظائف املنظمة.
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الفصل الثالث
املفاهيم األساسية للمنظمة
مقدمة:
املنظمات حتيط بنا يف كل جانب من جوانب حياتنا .فجميع
األنشطة اليت نقوم بها خالل اليوم هي نتاج منظمات؟ فالكتاب الذي
تقرأه بني يديك اآلن قد طبع يف منظمة ،والسيارة اليت تركبها صنعت
يف منظمة ،واألثاث الذي تفرش به منزلك صمم وصنع يف منظمة،
واجلرائد اليت تطالعها كل صباح أعدت وطبعت يف منظمة .حتى
اخلدمات اليت تعتمد عليها كالشرطة والربيد والتليفونات والكهرباء
كلها خدمات تنظيمية.
ونسعى يف هذا الفصل إىل التعرف على مفهوم املنظمات ومكوناتها
وأهدافها ،ودورة حياتها ،وأنواع املنظمات ،وعالقتها بالبيئة .كما
يتناول هذا الفصل أيضا مفهوم ثقافة املنظمة ووظائفها ،وخيتتم
الفصل باحلديث عن املنظمات العمالقة والنظام العاملي اجلديد.

أوال :ماهية املنظمة
تعددت التعريفات اليت صاغها الرواد والباحثون واملمارسون
للمنظمة ونعرض فيما يلي أمثلة لبعض هذه التعريفات:
 .1عرفها (شيسرت برنارد) عام  1938على أنها " نشاطات
تعاونية واعية أو قوة مكونة من شخصني أو أكثر “.
ويتضح من هذا التعريف أن حتقيق األنشطة يتم عن طريق الوعي
والتعاون اهلادف بني األفراد واالتصاالت والرغبات اخلاصة بأعضاء
املنظمة لكي حيققوا هدف  /أهداف شائعة بينهم .ويؤكد برنا رد على
دور األفراد وأنهم هم الذين جيب أن يتواصلوا ،وجيب أن يكونوا
مدفوعني ليصنعوا القرارات .كما يتضح من التعريف أيضا أنه يشرتط
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لتواجد املنظمة وجود شخصني أو أكثر فال ميكن أن نطلق مصطلح
منظمة على نشاط ميارسه شخص واحد فقط.
 .1عرفها (التزيوني) على أنها " وحدات اجتماعية أو جمموعات
إنسانية مت بناءها بقصد ،وأعيد بناؤها لتحقيق أهداف حمددة “.
ويتضح من هذا التعريف أن املنظمات تنشئ لتحقيق أهداف حمددة
ويدخل يف هذا التعريف الشركات ،اجليوش ،املستشفيات ،املساجد،
الكنائس ،املدارس واجلامعات  ....اخل.
 .1عرفها (ريتشارد هال) على أنها " جتمع له حدود واضحة نسبيا،
ونظام قيم ومستويات من السلطة ،وأنظمة اتصاالت ،وأنظمة تنسيق
عضوية .يوجد هذا التجمع على أساس مستمر نسبيا يف البيئة،
ويشرتك يف أنشطة ذات عالقة مبجموعة من األهداف ،وهذه األنشطة
هلا تأثرياتها على مستوى املنظمة وعلى اجملتمع “.

ثانياً :أهداف منظمة األعمال
تهدف منظمة األعمال املعاصرة إىل حتقيق نتائج إجيابية تتمثل
بالدرجة األوىل يف:
 .1احلصول على شرحية متزايدة يف السوق ،وتأكيد متيزها النسيب
على املنافسني ،ويتحقق ذلك بإرضاء املستهلك وحتقيق رغباته
وإشباع احتياجاته مبا تقدمه املنظمة من سلع وخدمات.
 .1تأكيد تواصل املسرية يف السوق ،واالستمرار يف احلصول على والء
املستهلكني وتصاعد معدالت تعاملهم مع املنظمة من جانب،
وتوسيع نطاق السوق بضم عمالء جدد باستمرار من جانب
آخر.
 .1ولكي تتمكن املنظمة من حتقيق اهلدفني السابقني ،البد من
تأكيد اجلودة الشاملة ،وحتسني اإلنتاجية باستمرار.
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 .1وتتكامل هذه األهداف السابقة مجيعا يف اهلدف األساسي الذي
تقوم منظمة األعمال من اجله وهو حتقيق األرباح وتنمية
العائد على رأس املال املستثمر وتعظيم قيمة األصول وحقوق
امللكية.

ثالثاً :مكونات منظمة األعمال
تتكون منظمة األعمال من أربعة عناصر هي :
 .1عناصر بشرية :وتتضمن القادة والعاملني وثقافة املنظمة.
 .1عناصر مادية :وتتضمن األراضي واملباني واخلامات واآلالت
واملعدات والسيارات...اخل.
 .1عناصر هيكلية :وتتضمن إجراءات العمل يف املنظمة ،وأهدافها
وإدارة املعلومات بها ،وهيكلها التنظيمي واسرتاتيجياتها.
 .1عناصر خارجية :وتتضمن البيئة اليت تعمل بها املنظمة.
وتعمل كل هذه العناصر معا بشكل متكامل ومتفاعل ،فال ميكن أن
يعمل أي عنصر من هذه العناصر مبعزل عن العناصر األخرى.

رابعاً :دورة حياة املنظمات
املنظمات تولد وتنمو ومتوت حتى ولو استمر عمرها مئات
السنني .وفى الوقت الذي تولد فيه كل يوم مئات املنظمات ،فإن هناك
مئات أخرى من املنظمات تغلق أبوابها ،وال تستطيع العودة لألسواق
مرة أخرى .وتشيع ظاهرة امليالد واالنهيار السريع يف املنظمات صغرية
احلجم على وجه اخلصوص .ولقد أثبتت بعض الدراسات ومنها دراسة
 Robert Quinnأن حوالي  %54من منظمات األعمال تفشل يف غضون
عام أو عام ونصف على األكثر .وأن متوسط أعمار معظم املنظمات
يبلغ سبع سنوات .ولقد استفاد رواد الفكر اإلداري من التطور الذي
يصاحب حياة البشر يف توصيف وتشخيص التطور يف حياة املنظمات،
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وفى حياة املنتجات .ومن هنا ظهرت الكتابات والدراسات عن دورة
حياة املنتجات  Products Life Cycleودورة حياة التنظيم
 Organization Life Cycleويقصد بدورة احلياة بصفة عامة حالة
التغري ا تملة .ويوجد تشابه بني دورة حياة البشر ودورة حياة
املنظمات يف كون هناك صعوبة يف دراسة دورة حياة كل منهما دفعة
واحدة نظراً لطوهلا وتعقدها وتشابكها وتعدد جوانبها .وعلى اجلانب
اآلخر قد ختتلف املنظمات عن الكائنات احلية يف معدالت التطور
واالنتقال من مرحلة إىل أخرى .فقد تكون سريعة ومتالحقة بشكل
يصعب وصفها بالنظامية .وقد تتم ببطيء .ولعل هذا الوضع هو الذي
خيلق إحدى العقبات اليت تواجه الباحثني عند دراسة دورات حياة
املنظمات .وميكننا اآلن تعريف دورة حياة املنظمات على أنها :األطوار
املختلفة اليت متر بها املنظمات بشكل منطي ومتتابع عرب فرتات زمنية
خمتلفة.
ويتضح من هذا التعريف أن املنظمات متر بعدة أطوار أو مراحل
هذه املراحل اختلف الكتاب يف جمال التنظيم على تسميتها .وبالرغم
من هذا االختالف يف االصطالحات إال أن اخلصائص املميزة لكل
مرحلة تكاد تكون متشابهة.
وبصفة عامة يتفق معظم الكتاب يف جمال التنظيم على أن املراحل
اليت مير بها التنظيم خالل حياته هي أربع مراحل أساسية هي:
The Birth Phase
 - 1مرحلة امليالد.
The Growth Phase
 - 2مرحلة النمو.
The Maturity phase
 - 3مرحلة النضوج.
The Decline phase
 - 4مرحلة االحندار.
وكل مرحلة من هذه املراحل هلا صفاتها وخصائصها املتميزة
واليت يكون للمنظمة فيها شكل معني ففي املرحلة األوىل  -مرحلة
امليالد  -حتاول املنظمة الوليدة أن تعرب عن نفسها على اعتبار أنها كائن
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جديد يصارع من أجل البقاء  -وأهم ما مييز هذه املرحلة هو صغر
حجم املنظمة ،ولذلك يقوم مالكها بإدارتها ،وتكون هياكلها التنظيمية
بسيطة وغري رمسية.
وتبدأ املرحلة الثانية  -مرحلة النمو  -منذ حلظة خروج املنظمة
إىل نطاق املنافسة حيث حتقق قدراً من النجاح يف تسويق منتجاتها
وخدماتها وأهم ما مييز هذه املرحلة هو وجود منو سريع يف املبيعات
األمر الذي يشجع على حشد كل املوارد والطاقات لتحقيق مكاسب أكرب.
وهذا يتطلب تأسيس قطاع وظيفي فعال توزع فيه السلطات على
املديرين ،وتصبح اإلجراءات حمددة ومعلنة.
وفى املرحلة الثالثة  -مرحلة النضوج  -يبدأ معدل املبيعات يف
االستقرار ،ويصبح اهليكل التنظيمي أكثر بريوقراطية ويصبح هدف
املنظمة هو حتقيق الفعالية ،وتسعى إدارة املنظمة إىل ترشيد استخدام
املوارد مع ا افظة على اجلودة ،وقد تلجأ إىل تطوير املنتجات ألجل
ا افظة على مركزها التنافسي يف السوق .وعندما تفرز البيئة
تهديدات وتعقيدات كثرية .وعندما تبدأ املبيعات يف االخنفاض وحيدث
ركود يف األسواق وتقل عمليات البيع والشراء وتنخفض معدالت األرباح
وتضعف املنظمات وتعجز عن مواجهة التحديات اخلارجية وتنخفض
قدرتها على التجديد واالبتكار فإن هذا نذير بوصول التنظيم إىل
مرحلة االحندار.

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن:
س هل هناك شكل حمدد وثابت لدورة حياة كل املنظمات؟
وهذه القضية تناوهلا العديد من الكتاب بالبحث والتحليل.

ويلخص املؤلف اجتاهات الباحثني يف اجتاهني هما:
 االجتاه األول :ويرى أنصار هذا االجتاه أن هناك تتابعا يف مراحل
دورات حياة معظم التنظيمات .ومن مؤيدي هذا االجتاه
الفكري  Danny Millerحيث قام بدراسة يف عام  1984على
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 125منظمة تعمل منذ فرتات زمنية طويلة ،وخلص إىل نتائج
هامة مؤداها أن املنظمات متيل أن تبقى يف نفس الفرتة الزمنية
مبتوسط مخس سنوات لكل مرحلة ،كما أن مراحل دورة حياة
هذه املنظمات ترتبط ببعضها البعض وخاصة يف مرحلة النمو
والنضوج  -واليت قد يصل طول فرتتها الزمنية عشر سنوات أو
أكثر .ويزداد اجتاه املنظمة إىل الثبات ،واجتاه تطورها يكون من
امليالد للنمو ،ثم من النمو إىل النضج .ولقد اعرتف Danny
 Millerبوجود بعض االستثناءات واليت قدرت وفقاً لدراسته
حبوالي  %23من املنظمات ،واليت كانت يف مرحلة إعادة احلياة
 Revivalوعادت مرة أخرى إىل مرحلة النضوج  Maturityوذلك
لفشلها يف التنوع واالنتشار ،واستنفاد مواردها يف إجراء
التطورات والتجديدات اليت تتطلبها مرحلة إعادة احلياة .كما
أظهرت نتائج دراسته أيضاً أن حوالي  %42من املنظمات اليت
مرت مبرحلة االحندار  Declineرجعت منها  %25من الشركات
إىل مرحلة النضوج مرة أخرى.

 االجتاه الثاني :والذي يرى أصحابه  Teshyيف عام  Dal 1980يف
عام  1983أن هناك تنوعا كبريا يف دورات حياة املنظمات ،وأن
هناك اختالفا بني املنظمات من حيث مراحل دورة حياتها.
ومييل املؤلف لالجتاه الثاني  -واخلاص بتنوع أشكال دورات حياة
املنظمات وعدم منطيتها أو انتهاجها سلوك ًا متشابهاً ومتتابعاً .وذلك
ألن كل منظمة هلا ظروفها اخلاصة بها وبيئتها اليت تعمل فيها .فإذا
كانت هذه الظروف البيئية مستقرة وغري متغرية فإنه سيتوافر شكل
حمدد لدورة حياة التنظيم  -وهو الشكل التقليدي  -شكل اجلرس .أما
إذا كانت الظروف البيئية اليت تعمل فيها املنظمة تتسم بالصعوبة،
والتغري ،فإنه سيتوافر لدينا أشكال متعددة لدورة حياة املنظمات
وعدم التقيد بشكل حمدد هلا.
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خامساًًً :أنواع املنظمات
ميكن تقسيم املنظمات وفقا ألكثر من معيار .ونعرض فيما يلي
أمثلة لبعضا من هذه املعايري:

 -1من حيث الرحبية:
يوجد نوعان من املنظمات ،منظمات تهدف إىل حتقيق األرباح
مثل الشركات التجارية والصناعية ،البنوك ،املستشفيات
االستثمارية ،شركات السمسرة .وهناك منظمات ال تهدف إىل
حتقيق األرباح مثل اجلمعيات اخلريية ،املستشفيات احلكومية،
أجهزة الشرطة.

 -1من حيث طبيعة النشاط:
يوجد أكثر من نوع من أنواع املنظمات فهناك منظمات صناعية
ومنظمات جتارية ،ومنظمات خدمية ،ومنظمات زراعية.

-1من حيث احلجم:
يوجد أكثر من نوع من أنواع املنظمات ،فهناك منظمات صغرية
احلجم ،ومنظمات متوسطة احلجم ،ومنظمات كبرية احلجم.

 -1من حيث نوع امللكية:
يوجد أكثر من نوع من أنواع املنظمات ،فهناك منظمات عامة
مملوكة للقطاع العام ،وهناك منظمات خاصة ميتلكها األفراد،
وهناك منظمات مشرتكة أي هناك درجة من املشاركة بني امللكية
الوطنية واألجنبية ،وهناك منظمات أجنبية وهي منظمات
مملوكة بالكامل لألجانب.

 -1من حيث الشكل القانوني:
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يوجد أكثر من نوع من أنواع املنظمات ،فهناك منظمات فردية ،
وهناك منظمات تضامنية (أشخاص)  ،وهناك منظمات توصية
بسيطة  ،وهناك منظمات توصية باألسهم وهناك منظمات ذات
مسئولية حمدودة  ،وهناك منظمات حماصة  ،وهناك منظمات
أموال ( شركات املساهمة ) .

 -1من حيث الريادة يف السوق:
يوجد أكثر من نوع من أنواع املنظمات ،فهناك املنظمات اليت
تقود السوق وتضع القواعد أي جتعل األشياء حتدث ،وهناك
املنظمات اليت تطبق القواعد وتقلد املنظمات الكبرية ،وهناك
منظمات تكسر القواعد.

سادساً :ثقافة املنظمة
ثقافة املنظمة هي شخصيتها ورأمساهلا احلقيقي وهي البعد اخلفي
أو السر اإلداري الذي ال ميكن اقتباسه أو نسخه أو تقليده .ألنه ال ميكن
إلنسان أن يقتبس بالكامل شخصية إنسان آخر فيقلده متاما.
ومل تعد منظمات األعمال اليوم تفاخر حبجمها وقوتها وأقدميتها يف
السوق ،بل تفاخر بثقافتها وخصوصيتها اليت تعكس متيزها .وال شك
أن الظروف اليت جتابهها منظمة األعمال يف القرن الواحد والعشرين
ختتلف عن الظروف اليت كانت تعيشها منظمة األعمال يف القرون
املاضية فاملنظمات تعمل اليوم يف ظل ظروف تتسم بعدم التأكد
والتغيري املتسارع والفجائي ،واملنافسة الشرسة من الداخل واخلارج،
وتعقد األسواق .كل هذه األسباب وغريها تدفع منظمات األعمال اليوم
إىل تغيري وتطوير ثقافة املنظمة .ولكن هذا التغيري الضروري يلقى
دائما الكثري من العقبات ومنها عقبة اخلوف الذي يعرتي القيادة
اإلدارية عند حماولة االنتقال من املعلوم إىل اجملهول ،ألن التغيري يعين
اخلروج عن املألوف .وهذا اخلوف من التغيري هو الذي جيعل الكثريون
يرون أن تغيري ثقافة املنظمة أمرا مستحيال .وهناك من يرى أن
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ثقافة املنظمة تتغري عندما يتم بيعها ملالك آخرين ،أو تندمج بغريها،
أو تغري نشاطها بفعل ضغوط املنافسة.
وما نود أن نؤكد عليه أن تغيري ثقافة املنظمة أمر ممكن
واملنظمات اليت ترفض التغيري برغبتها ،تتغري يف النهاية رغما عن
أنفها ولذا جيب على املنظمات أن تتغري باختيارها قبل أن تتغري جمربه
يف األجل الطويل .وتتغري ثقافات املنظمات تبعا ملراحل منوها
وتطورها املختلفة منذ أن تبدأ كمجرد مشروع صغري وحتى تصل إىل
أن تصبح منظمة كبرية ناجحة.

سابعاًًً :وظائف املنظمة
لو نظرنا ملنظمة األعمال وفقا ملدخل النظم ،سنجد أن منظمة
األعمال ما هي إال نظام متكامل حيتوي على جمموعة من النظم
الفرعية اليت تتداخل وتتشابك مع بعضها البعض لتحقيق أهداف
حمددة للنظام املتكامل (منظمة األعمال) .وتتمثل النظم الفرعية
ملنظمة األعمال يف:
 نظام فرعي للتسويق.
 نظام فرعي لإلنتاج.
 نظام فرعي للتمويل.
 نظام فرعي للمواد (الشراء والتخزين) .
 نظام فرعي للموارد البشرية.
 نظام فرعي لنظم املعلومات.
 نظام فرعي للعالقات العامة.
وكل نظام فرعي من هذه النظم يعرب عن وظيفة  /نشاط من أنشطة
منظمة األعمال .ونتناول فيما يلي كل وظيفة على حدة.
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( )1وظيفة التسويق:
يعرب التسويق عن كافة األنشطة واجلهود املتكاملة اليت تسهل
عملية التبادل مع العمالء .فالتبادل هو جوهر النشاط التسويقي
فاملنتج يتبادل منتجاته سواء كانت سلع أو خدمات أو أفكار مع
العميل ،مقابل سداد األخري قيمة هذه املنتجات نقداً.
وتتمثل اجلهود أو األنشطة التسويقية اليت تتمم عملية التبادل
بني املنتج واملستهلك يف أربعة عناصر أساسية تسمى عناصر املزيج
التسويقي  Marketing Mixوهي :
 .1املنتج.
 .1السعر.
 .1مكان التوزيع.
 .1الرتويج.

Product
Price
Place
Promotion

ولكون هذه العناصر األربعة تبدأ حبرف ( )pباللغة اإلجنليزية فإننا
نطلق عليهم مجيعا مصطلح ( .)p’sويضم كل عنصر من هذه
العناصر عددًا من العناصر:
 فاملنتج :حيتوي على عدد من العناصر :كاحلجم والشكل
والغالف والتمييز والتبيني (ما يكتب على غالف املنتج)،
واأللوان ،والضمان ونوع اخلدمات اليت ستقدمها املنظمة.
 أما السعر فيتضمن العناصر :حتديد مستوى أسعار املنتج،
وسياسات التسعري ،وهوامش األرباح ،وأنواع اخلصومات اليت
ميكن منحها للموزعني.
 والتوزيع :يتضمن الطريقة اليت سيتم بها توزيع املنتج.
مبعنى هل سيتم توزيع املنتج بشكل مباشر من املنتج
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للمستهلك مباشرة ،أم سيتم االستعانة مبجموعة من الوسطاء
فيصبح التوزيع عندئذ غري مباشر نظرا لوجود وسيط بني
املنتج واملستهلك .ويف حالة تقرير التعامل بأسلوب التوزيع غري
املباشر ،فينبغي يف هذه احلالة تقرير هل ستقوم املنظمة
باالعتماد على أسلوب التوزيع الشامل أو التوزيع االنتقائي أو
التوزيع الوحيد.
 وأخرياً يتضمن الرتويج :كافة االتصاالت اليت جيريها املنتج
باملستهلكني املرتقبني بغرض تعريفهم وإقناعهم بالسلع
واخلدمات املنتجة والعمل على دفعهم للشراء ،وهذه االتصاالت
هي( :اإلعالن ،النشر ،تنشيط املبيعات ،البيع الشخصي،
والعالقات العامة ،التسويق املباشر) وتسمى هذه العناصر الست
(عناصر املزيج الرتوجيي) Promotion Mix.والذي جيب أن
يصمم بشكل متكامل ومرتابط ومنسق فيما بني عناصره
املذكورة .ثم فيما بينه وبني عناصر املزيج التسويقي األخرى
(املنتج  /السعر  /مكان التوزيع) من أجل حتقيق األهداف
التسويقية ملنشأة األعمال.

ونقدم فيما يلي مفهوما موجزا لكل عنصر من عناصر املزيج
الرتوجيي:
 -1البيع الشخصي :يتمثل يف قوة العمل البيعية واليت تهدف إىل تقديم
وعرض املنتجات على العمالء بهدف إقناعهم بها وحثهم على شراءها
وذلك من خالل ما حتققه من شخصي مباشر مع العمالء احلاليني
واملرتقبني ألي منتج.
 -2اإلعالن :يعرف على أنه اتصال غري شخصي بني املُنتج والعمالء،
مقابل أجر مدفوع بهدف تقديم وتعريف العمالء باملنتجات وحثهم
على شراء السلع أو اخلدمات ،أو قبول األفكار احلسنة عن األشخاص أو
املنشآت املعلن عنها.
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 -3النشر :عبارة عن اتصال تروجيي غري شخصي وغري مدفوع األجر
للتعريف باملنشأة ومنتجاتها والتطويرات واألحداث اليت متر بها أو
أقدمت عليها وذلك عن طريق وسائل اإلعالم الرئيسية أو العامة،
كاجلرائد واجملالت والراديو والتلفزيون .ويتوىل عملية اإلعالم هنا
أحد األشخاص املسئولني يف املنشأة أو أحد رجال اإلعالم بإحدى
الوسائل اإلعالمية .ومن أشكال النشر قيام إحدى وسائل اإلعالم بنشر
أو إذاعة خرب عن املنشأة ،أو نشر أو إذاعة حديث مع أحد املسئولني
بالشركة ،أو نشر أو إذاعة ((ريبورتاج)) عن املنشأة ،أو نقل نتائج
حبوث قامت بها املنشأة ،أو نقل توصيات مؤمتر عقد يف املنشأة ،وذلك
دون أجر عن هذا النشر أو تلك اإلذاعة.
إن عدم حصول وسيلة اإلعالم على أجر مقابل هذا النشر هو أمر
منطقي يرجع إىل أن وسائل ورجال اإلعالم يهمهم  -بالطبع وحيكم
أهدافهم  -تلقي أو البحث عن األخبار واألحداث اهلامة سواء من
الناحية االقتصادية أو االجتماعية ،ومن ثم قد جيدون لدى املنشآت
الكبرية هذه املعلومات اليت تهمهم.
إن نشاط النشر ليس جمرد جهداً من جانب واحد أي من جانب
وسائل األعالم ،ولكنه نشاط وجهد خمطط من جانب املنشأة حلث
رجال اإلعالم على االهتمام بها ونشر أخبارها كلما كانت هناك وسيلة
أو فرصة لذلك .هذا وإن كان النشر غري مدفوع األجر إال أن له تكلفته
النسبية نتيجة اإلعداد لبعض األحداث واملساهمات اليت تدفع وسائل
اإلعالم إىل االهتمام بها ،وأيضاً املصاريف املتعلقة بتنمية العالقات
الطيبة مع رجال اإلعالم .ومع ذلك فإن تكلفته يف النهاية تقل كثريا
بالطبع عن تكلفة اإلعالن وجهود تنشيط املبيعات ،ومن هنا تأتي
ميزته ،فضال عن طابعه اإلخباري حيث أنه تعريف باملنشأة
ومنتجاتها من جانب رجال اإلعالم أنفسهم ال من جانب املنشأة
صاحبة الشأن .أي أن املرسل هنا شخص أو جهة غري متحيزة ،ومن ثم
قد يكون لذلك تأثريه االجيابي واإلقناعي للمستهلك إال أن النشر بصفة
عامة ال ميكن أن ينافس اإلعالن وفنونه املختلفة وتأثرياته وأهدافه
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املتعددة ،وقدرة املنشأة على التحكم فيه وفيما تقوله وتوقيت نشره
وتكرار نشره  ....اخل.
أيضاً فإن طبيعة النشر هي طبيعة إعالمية إخبارية وليست
إعالنية ،ولذلك فإن تأثريها سيكون بتحسني الصورة الذهنية للمنشأة
بشكل عام لدى اجلماهري واملسئولني  -هذا إذا أحسن استخدامه  -ومن
ثم فإن اجملال الطبيعي واملباشر له هو العالقات العامة حيث أن تكوين
الصورة الذهنية اجليدة جتاه املنشأة لدى اجلماهري واجلهات املعنية
بالدولة هو من بني أهداف ومسئوليات نشاط وإدارة العالقات العامة
باملنشأة .غري أن إدارة التسويق ن وقسم الرتويج خاصة يستطيع
استغالل هذا النشاط يف بعض املواقف وجتاه بعض األحداث عندما
ميكن أن يتضمن النشر بعض املعلومات عن منتجات املنشأة وسياساتها
التسويقية واليت ميكن أن يكون هلا تأثري تروجيي على املبيعات
وخاصة إذا أحسن صياغة هذه املعلومات وحبيث ال متتنع وسيلة
اإلعالم عن نشرها.
 -1تنشيط املبيعات :متثل كافة اجلهود واألنشطة والوسائل واملواد
الرتوجيية اليت ال تدخل حتت البيع الشخصي ،أو اإلعالن ،أو النشر
ومن أمثلتها (إدارة نوافذ العرض ،املعارض ،احلوافز السعرية،
الكوبونات ،املسابقات والسحوبات ،العينات ،اهلدايا اجملانية ،وغريها
 -1العالقات العامة :متثل جمموعة الوسائل املستخدمة بواسطة
املنشآت خللق جو من الثقة املتبادلة بني إدارة املنظمة ومجاهريها
املختلفة سواء يف داخل املنشأة أو خارجها .وختدم العالقات العامة يف
اجتاهني ،األول من خارج املنشأة إىل داخلها ،حيث تسعى إىل التعرف
على مشاكل اجلماهري وإنطباعتهم عن املنشأة واإلدارة املسئولة عنها،
ودرجة والءهم ملنتجاتها .والثاني من داخل املنشأة إىل خارجها ،حيث
تعمل على تعريف مجاهري املنشأة بسياستها واسرتاتيجياتها،
ومنتجاتها .والعمل على ضمان التقبل الطيب هلذه السياسات
واالسرتاتيجيات واملنتجات من جانب اجلماهري .ومييل بعضاً من
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الكتاب والباحثني إىل عدم تضمني العالقات العامة ضمن عناصر
ال بذاته يف منشآت األعمال.
املزيج الرتوجيي ،ويعتربونها نشاطا مستق ً
وقد يكون السبب يف ذلك أن نشاط العالقات العامة ميارس من خالل
إدارة منفصلة تسمى إدارة العالقات العامة.
إال أن املؤلف ال يتفق مع هذا الرأي ،والسبب يف ذلك أن العالقات
العامة ميكنها أن تلعب دوراً فعاالً يف جناح معظم احلمالت الرتوجيية
وهذا الدور يرتبط بأكثر من جمرد تسويق منتجات .فرجال التسويق
والبيع األذكياء يدركون أنهم يف حاجة ماسة لالحتفاظ بعالقات
إجيابية مع جمتمعاتهم ،وكذلك باملستثمرين واهليئات احلكومية
واملسئولني يف وسائل اإلعالم املختلفة .وكل هذه األنشطة تدخل ضمن
دائرة العالقات العامة.
وال شك أن الدور الذي تسهم به العالقات العامة يف حتسني صورة
املنشأة يف أذهان مجاهريها يشكل بال شك عنصراً هاماً يف حتقيق أهداف
النشاط الرتوجيي .فمنشآت األعمال صاحبة السمعة الطيبة ميكنها
حتقيق أرقام مبيعات كبرية تفوق تلك األرقام اليت حتققها منشآت
األعمال صاحبة السمعة غري اجليدة .كما أن املستثمرون يفضلون
استثمار أمواهلم يف املنشآت صاحبة السمعة الطيبة ،كما أن املنشآت
صاحبة السمعة الطيبة تتفوق على الشركات صاحبة السمعة غري
اجليدة يف اجتذاب املوظفني األكفاء .وهذا يفسر لنا أسباب اجتهاد
املنشآت وسعيها الدائم حنو حتسني مسعتها يف السوق مهما كلفها ذلك
من مبالغ طائلة ،وجهودا مضنية.
وهذا ما فعلته شركة (بيبسي) العاملية خالل صيف عام 1993
عندما مسعت يف السوق عن أنباء تفيد بوجود إبر خياطة وحشرات
ومواد سامة خطرية يف داخل علب ((الدايت بيبسي)) ولقد نسقت
الشركة جهودها مع إدارة الغذاء والدواء األمريكية ملتابعة التقارير إّذ
أنه من اجلائز أن تكون رواية اإلبر واملواد الضارة جمرد إشاعة كاذبة.
وبعد اختاذ جمموعة من اإلجراءات ظهر رئيس الشركة يف برنامج
إخباري ليشرح للمجتمع ما أسفرت عنه التحقيقات .ثم قامت الشركة
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فيما بعد بتدعيم تلك اجلهود بنشر إعالن يف الصحف واسعة االنتشار
بنتيجة التحقيقات اليت أظهرت أن الشركة وقعت ضحية التشهري
وحمرتيف التقاضي.
ويرى (( كوتلر )) أن العالقات العامة ميكنها أن تلعب دوراً هاما يف
النشاط التسويقي حيث تسهم بشكل كبري يف بناء العالمات التجارية
ملنشآت األعمال يف السوق  .وهي تتكون من عدة أدوات ميكن تصنيفها
حتت الكلمة املركبة من حروف (( ))PENCILSوهي:
 Publications = Pأي املطبوعات وتعين جمالت املنشأة والتقارير
السنوية والربوشورات اليت تساعد العمالء.
 Events = Eأي األحداث وتعين رعاية منافسات ألعاب القوى أو
كرة القدم أو األحداث الفنية أو املعارض التجارية.
 News = Nأي األخبار وتعين القصص املساندة للمنشأة ومنتجاتها
ومجهورها .
 Community involvement activities = Cأي نشاطات اشرتاك
جمموعات اجملتمع وتعين املشاركة بالوقت واملال يف احتياجات
اجملتمع ا لي.
 Identity media = Iأي وسائل ترويج اهلوية ويقصد بها األجندات
والنتائج ،واألقالم واألدوات املكتبية املختلفة  ،واملالبس
املطبوع عليها أسم املنشأة أو أحد منتجاتها.
 Lobbying media = Lأي نشاط اللوبي ويعين ا اوالت اليت
جتريها املنشأة للتأثري على التشريعات الداعمة هلا  ،أو إلغاء
التشريعات واألحكام غري املساندة ألعمال املنشأة ونشاطاتها
ومنتجاتها .
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 Social responsibility activities = Sأي أنشطة املسئولية
االجتماعية وتعين بناء مسعة جيدة للمنشأة من حيث قيامها
بدور فعال يف حتمل مسئولية اجملتمع .
 -6التسويق املباشر :نتيجة لكثرة وسائل اإلعالن واالنفجار اهلائل يف
عدد اجلرائد واجملالت ،وتعدد قنوات التلفزيون .وجدت بعض املنشآت
نفسها عاجزة عن توصيل رسائلها الرتوجيية يف هذا العامل الذي ميلؤه
الضجيج .ففكرت يف الوصول إىل شرائح تسويقية وعمالء متفردين
بطريقة أكثر فعالية ولألفراد والشرائح املفردة Segments - of-
 oneوذلك نتيجة للتسويق يف قاعدة البيانات .فأصبحت اآلن العديد
من منشآت األعمال متتلك قواعد البيانات ملكاً هلا تتكون من معلومات
عن آالف بل ماليني العمالء احلاليني ،والعمالء املرتقبني .فعلى سبيل
املثال :متتلك شركة جنرال موتورز قاعدة بيانات ألثنى عشر مليون
أسم توضح أي شيء دفعة العمالء عن طريق بطاقات االئتمان اخلاصة
بالشركة .كما متتلك شركة الندس أند قاعدة بيانات ألكثر من
مليوني أسم ألشخاص أشرتوا منها واحدة أو أكثر من أنواع املالبس.
كما متتلك شركة (والدن بوكس) أمساء أربعة ماليني عضو يف
برناجمها املسمى برنامج القارئ املفضل.
وميكن لتلك الشركات فرز األمساء يف قاعدة البيانات ليجمعوا أي
جمموعات فرعية من األمساء اليت ميكنها أن متثل فرصاً تسويقية.
واليت ميكن أن تكون مشرتين حديثني ألجهزة كمبيوتر شخصية
وحيتمل أن يستجيبوا لعرض خمفض للماسحة الضوئية Scanner
ورمبا يكون هناك بعض املشرتكني يف جملة معينة مل جيددوا اشرتاكهم
وتريد الشركة إقناعهم باالشرتاك مرة أخرى.
وطاملا أن قاعدة بيانات املنشأة ختزن هذا الكم اهلائل من البيانات،
فإن العديد من جمموعات العمالء املختلفة ال ميكن التعرف عليها من
دون التحليل الفين املتقدم .ومتثل قاعدة بيانات العمالء مستودع ًا
للبيانات تستدعي حفر منجم بيانات عن طريق أدوات إحصائية
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ورياضية متقدمة .وباستعمال تلك األدوات ،تستطيع املنشآت أن حتدد
أهدافها يف السوق بطريقة أفضل وأن حتسن درجات االستجابة فيها.
وبعد استعراضنا للمفاهيم األساسية لعناصر املزيج الرتوجيي،
ميكننا القول أن الرتويج ما هو إال نظام متكامل ، Systemوأن
عناصره الستة متثل جمموعة من النظم الفرعية Sub-System
واليت تتفاعل وترتابط وتتكامل مع بعضها البعض لكي حتقق األهداف
الرئيسية لنظام الرتويج .وميكن مزج هذه النظم الفرعية بطرق
خمتلفة لتكوين املزيج الرتوجيي ملنتج معني وذلك اعتماداً على
جمموعة من العوامل منها(( :طبيعة املنتج وطبيعة الطلب على
املنتج ،وطبيعة السوق ،وظروف املنافسة ،وطبيعة املرحلة اليت مير
بها املنتج خالل دورة حياته ،وتكاليف وظروف استخدام كل عنصر
من عناصر الرتويج ،والتقدير الشخصي ملتخذ القرار واإلمكانيات
املالية املتوافرة للمنشأة ،وغريها من العوامل)) .
وال يشرتط أن يتكون املزيج الرتوجيي ألي منتج من كافة عناصر
املزيج الرتوجيي الستة السابق اإلشارة إليها ،فمن الطبيعي أن خيتلف
املزيج الرتوجيي من منتج ألخر ومن منشأة ألخرى .ففي بعض
األحيان قد يتكون املزيج الرتوجيي من عنصري البيع الشخصي
واإلعالن ،ويف أحيان أخرى جند أن املزيج التسويقي يضم عنصري
تنشيط املبيعات والعالقات العامة والتسويق املباشر.
وال جيب أن يظل املزيج الرتوجيي ألي منتج ثابتا طوال الوقت ،فمن
الطبيعي أن تعيد إدارة التسويق النظر يف مكونات املزيج الرتوجيي من
وقت آلخر وذلك تبعا للتغري يف الظروف ،وما يستتبعها من تغري يف
األهداف والسياسات التسويقية.
وبعض أن استعرضنا بشكل موجز املكونات الرئيسية للنشاط
التسويقي ،لعلك عزيزي القارئ تتساءل :هل ميارس النشاط التسويقي
قبل اإلنتاج أم بعد اإلنتاج؟
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واحلقيقة فإن نشاط التسويق هو نشاط ممتد من قبل اإلنتاج وإىل
ما بعد اإلنتاج .فهو يبدأ قبل اإلنتاج بدراسة ما حيتاجه املستهلك من
منتجات ،وهذا هو املفهوم احلديث للتسويق والذي يهتم بإنتاج ما
ميكن بيعه ،بعدما كان الشائع لدى املنظمات بيع ما ميكن إنتاجه من
سلع وخدمات .وهنا تربز أهمية حبوث التسويق ودراسات األسواق يف
التعرف على احلاجات املشبعة وغري املشبعة اليت حيتاجها املستهلك ،ثم
يبدأ املسئولون عن منظمة األعمال برتمجة هذه احلاجات يف صورة
سلع أو خدمات تسعى إلشباع حاجات املستهلكني .كما أن دور النشاط
التسويقي ال يتوقف عند ذلك ،بل يتعدى ذلك إىل تسهيل وصول
املنتجات للعمالء يف األماكن اليت تناسبهم ،ويف األوقات وبالكميات
املناسبة هلم .كما يلعب التسويق دورا هاما بعد انتقال ملكية املنتجات
من املنتج للمستهلك ،هذا الدور يتمثل يف خدمة العمالء بصور وأشكال
متعددة مثل خدمة النقل والرتكيب ،وخدمة اإلصالح وتوفري قطع
الغيار ،وخدمة الضمان ،ودراسة مدى رضاء العمالء عن املنتجات،
واالستفادة من آرائهم يف إدخال حتسينات وتطويرات على املنتجات.

( )2وظيفة اإلنتاج:
عندما يسمع أي منا كلمة إنتاج ،فإن أول ما جيول خباطره هو
أعمال تصنيع السلع مادية مثل السيارات ،والسلع الغذائية ،واألدوات
املكتبية ،وغريها ..ولكن لو تدبرنا املعنى احلقيقي لكلمة (إنتاج)
سنكتشف أنها تعرب عن أي عملية التحويل Conversion Process
لكافة عناصر املدخالت من خامات ،ومعدات ،واآلالت ،وعمالة ،وقوى
حمركة ،خامات ،إخل إىل خمرجات .وحيث أن املنظمات اخلدمية يتوافر
بها أيضا مدخالت وتتحول أيضاً إىل خمرجات .فإننا نستطيع القول
بأن األنشطة اإلنتاجية ال تعد مقصورة فقط على الشركات الصناعية
بل تعد أنشطة عامة متارس يف كافة أنواع املنظمات .فشركات الطريان
تنتج خدمة النقل اجلوي ،واملستشفيات تنتج خدمة الرعاية
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الصحية ،واملدارس واجلامعات تنتج خدمات تعليمية وحبثية،
والبنوك تنتج خدمات مصرفية.
من أجل ذلك فلقد أتفق علماء اإلدارة على إضافة كلمة العمليات
ملصطلح وظيفة اإلنتاج لتوسيع مفهوم اإلنتاج وعدم قصره فقط على
املصانع .فأصبحنا نقصد باإلنتاج تصنيع السلع املادية ،والعمليات
نعين بها تصنيع اخلدمات غري املادية وغري امللموسة.
وأياً كانت طبيعة املنتجات ،سلع كانت أم خدمات أم أفكار ،فإن
العملية اإلنتاجية ختتلف من صناعة ألخرى ،ومن منظمة ألخرى يف
نفس الصناعة ،ومن وقت آلخر يف نفس املنظمة .وهذا االختالف
يرجع يف األساس إىل درجة التقنية املستخدمة ،وطبيعة املواد الداخلة
يف العملية اإلنتاجية ،واملستوى املهاري للعاملني ،واسرتاتيجيات
وسياسات اإلنتاج املطبقة ،وأنشطة البحوث والتطوير.
وتعرب وظيفة اإلنتاج كوظيفة رئيسية من وظائف منظمة األعمال
عن عملية التحويل  Conversion Processوهي عملية فنية تندرج
حتت هندسة اإلنتاج .ويقصد بها حتويل كافة عناصر املدخالت من
خامات ،ومعدات ،واآلالت ،وعمالة ،وقوى حمركة ،خامات ،إخل إىل
خمرجات سواء يف شكل سلع أو خدمات.
وختتلف العملية اإلنتاجية من صناعة ألخرى ،ومن منظمة
ألخرى يف نفس الصناعة ،ومن وقت آلخر يف نفس املنظمة .وهذا
االختالف يرجع يف األساس إىل درجة التقنية املستخدمة ،وطبيعة
املواد الداخلة يف العملية اإلنتاجية ،واملستوى املهاري للعاملني،
واسرتاتيجيات وسياسات اإلنتاج املطبقة ،وأنشطة البحوث والتطوير.
وبصفة عامة تعترب عملية إنتاج السلع أسهل بكثري من عملية إنتاج
اخلدمات ،وهذه الصعوبة مرجعها اخلصائص املميزة للخدمات عن
السلع ،من كون اخلدمات غري ملموسة بينما السلع ملموسة ،ومن كون
اخلدمات ال ختزن ،بينما السلع ختزن ،ومن كون اخلدمات تباع أوال ثم
تنتج ،أما السلع فتنتج أوال ثم تباع .كما يعترب العميل أحد العناصر
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املكونة لنظام اإلنتاج يف منظمة اخلدمات ،وهذا يتطلب االهتمام
بتصميم أماكن إنتاج اخلدمات بشكل مناسب للعميل ،وألماكن
تواجده .وهذا يفرض على منظمات إنتاج اخلدمات أن ختتار أماكن
تواجدها بالقرب من العمالء .فمثال البنوك ال ميكن أن نتخيل أنها
تنشئ فرعا جديدا يف الصحراء ،بل ينبغي عليها أن تتواجد بالقرب
من أماكن تركز العمالء ،وسط املدن .وهذا على عكس السلع ،واليت
يفضل أن تتواجد أماكن إنتاجها بالقرب من مصادر التوريد أيا كان
موقعها سواء مناطق صحراوية أو مناطق زراعية ،ثم يتم نقل السلع
بعد إنتاجها ألماكن تواجد العمالء .ونتيجة أخرى لضرورة تواجد
مناطق إنتاج اخلدمات بالقرب من العمالء هو أن هناك ضرورة
لالهتمام بالتنظيم الداخلي ألماكن اإلنتاج وبالشكل الذي يناسب
العميل ،ألنه سيحكم على جودة اخلدمة من أماكن إنتاجها .وأخريا
نظرا للخصائص املميزة للخدمات عن السلع ،فإنه يصعب ختطيط
الطلب على اخلدمات مقارنة بتخطيط الطلب على السلع.

( )3وظيفة التمويل:
تتصل وظيفة التمويل باألموال ،وهي مورد هام جدا لكل أنواع
املنظمات ال ميكن االستغناء عنه ،فمنظمة األعمال حتتاج األموال
لتوفري املدخالت ،والقيام باألنشطة املختلفة سواء إنتاجية أو تسويقية
أو تصنيعية وكافة عمليات التبادل.
وتهدف هذه الوظيفة إىل إدارة التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة
من املنظمة بطريقة اقتصادية (التكلفة والعائد) كما تسعى إلحداث
توازن بني التدفقات الداخلة واخلارجة لكيال تتعرض املنظمة حلاالت
عسر مالي .ويرتبط بهذه الوظيفة عدة قرارات إسرتاتيجية منها،
متى وكيف تستثمر املنظمة أمواهلا؟ ومتى حتتفظ بأمواهلا يف صورة
نقدية سائلة؟ ويف حالة االستثمار ،ما هي أوجه االستثمار اليت حتقق
الرحبية؟ وما هي املصادر املختلفة للحصول على األموال اليت حيتاجها
املشروع؟ وهل يفضل االعتماد على مصدر واحد فقط من مصادر
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التمويل؟ أم يفضل تنويع مصادر احلصول على األموال؟ متى تتعرض
املنظمة حلالة من حاالت املتاجرة برأس املال؟ كيف ميكن احلكم على
كفاءة املنظمة يف تشغيلها ألمواهلا؟ متى يفضل زيادة أو ختفيض رأس
املال؟ ما هي العوامل اليت تؤدي إىل اإلسراع أو اإلبطاء للدورة النقدية؟
وغريها من املوضوعات اليت ترتبط بإدارة األموال.

( )4وظيفة الشراء والتخزين:
ختتص وظيفة الشراء بتوفري احتياجات املنظمة من املواد
واملستلزمات بالكمية املناسبة ،وباجلودة املناسبة ،وبالسعر املناسب،
ويف الوقت املناسب ومن مصدر التوريد املناسب ،وذلك لضمان استمرار
العمل داخل املنظمة وعدم توقف عمليات اإلنتاج والتشغيل .ويدخل
ضمن اختصاصات هذه الوظيفة فحص جودة املواد املشرتاة للتأكد من
صالحيتها وموافقتها للشروط قبل استالمها .والعمل على خلق
عالقات طيبة مع املوردين وزيادة درجة والءهم للمنظمة ،وتقديم
أفكار ومواد ومنتجات ومصادر توريد جديدة .ويقع على عاتق اإلدارة
العليا وإدارة املشرتيات باملنظمة مسئولية وضع االسرتاتيجيات اخلاصة
بأنشطة الشراء بالشكل الذي يوفر احتياجات اجلهات الطالبة داخل
املنظمة ،ويتوافق مع ظروف التوريد.
أما وظيفة التخزين فتختص بكافة أنشطة استالم املواد واملستلزمات
وا افظة عليها  ،وإمداد جهات االستخدام باحتياجاتها بالكمية
املطلوبة ويف الوقت املطلوب ،ألن هناك صعوبة يف استخدام املواد
واألجزاء وغريها من العناصر املشرتاة مبجرد شرائها مباشرة ألنه البد
أن متر فرتة زمنية ما بني الشراء واالستخدام  ،وهذه الفرتة تتمثل يف
ختزين العناصر املشرتاة ولو لساعات أو أيام  ،كما تهدف وظيفة
التخزين إىل العمل على تقليل تكلفة التخزين ألدنى حد ممكن والعمل
على مراقبة املخزون وإدارته حبيث ال يتوافر خمزون بكميات أكثر أو
أقل من الالزم .ألن توافر املخزون بكميات أكثر من الالزم يعين
اإلسراف وتعطيل األموال  ،وهذا يؤدي خلسارة منظمة األعمال  .وعلى
115

العكس متى توافر املخزون بكميات أقل من املطلوب فإن هذا كفيل
بتوقف كافة أنشطة املنظمة سواء كانت صناعية أو تسويقية أو بيعية
أو غريها .كما تفيد وظيفة التخزين يف توفري بعض احتياجات منظمة
األعمال من اخلامات واملواد املومسية اإلنتاج ،بينما حتتاج املنظمة
الستخدامها طوال العام .وأيضا تفيد وظيفة التخزين يف حالة قيام
املنظمة بتصنيع منتجاتها خالل موسم معني ،ولكن احتياج السوق
من هذه املنتجات تامة الصنع طوال العام ،وهذا يستوجب ختزين هذه
املنتجات طوال العام.
وتفيد وظيفة التخزين أيضا يف تغيري طبيعة وجودة بعض
املنتجات مثل اجلنب الرومي ،والعطور ،وبعض أنواع األخشاب حيث
يزيد التخزين من قيمة هذه املنتجات.

( )5وظيفة املوارد البشرية:
تتعلق هذه الوظيفة بأغلى موارد منظمة األعمال  -اإلنسان  -وهلذا
جند أن هذه الوظيفة تهتم بكيفية قيام املنظمة بتخطيط احتياجاتها
من العاملني وتوفري هذه االحتياجات بالنوعية واملهارة املطلوبة ،ويف
الوقت املناسب ،وبالتكلفة املناسبة .كما تتعلق هذه الوظيفة بتدريب
هؤالء األفراد وتأهيلهم للعمل باملنظمة ،متى كانوا جدد ،أو تأهيلهم
لشغل وظيفة أعلى ،متى كانوا قدامى .كما تتعلق وظيفة املوارد
البشرية أيضا بتحديد أفضل الطرق لدفع األجور واملرتبات وحتفيز
العاملني ،وتقييم أداءهم ،ووضع قواعد النقل والندب واإلعارة،
والرتقية ،وقواعد العقاب واجلزاءات وإنهاء اخلدمات .وكذلك القيام
بتحليل وتوصيف الوظائف والرعاية الصحية واالجتماعية للعاملني.
وتعترب إدارة املوارد البشرية منظومة متكاملة من األنشطة
املستمرة واليت متارس بهدف تعظيم االستفادة من العاملني باملنظمة
وزيادة كفاءتهم اإلنتاجية وإشباع كافة مطالبهم بدرجة متوازنة،
والتوفيق بينهم وبني وظائفهم املختلفة لتحقيق أهدافهم وأهداف
منظماتهم بدرجة متوازنة.
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ويتضح من هذا التعريف ما يلي :
 أن إدارة املوارد البشرية ما هي إال نظام متكامل حيتوي على
جمموعة من األنظمة الفرعية واليت تتفاعل وترتابط وتتكامل
مع بعضها البعض لتحقيق أهداف إدارة املوارد البشرية .وهذا
يعين أنه إذا مت نقل أو تقليد جزء من منظومة إدارة املوارد
البشرية بدون الكل ،وطبق يف بيئة خمتلفة ،فإنه ال يعطي نفس
النتائج املرجوة.








أن إدارة املوارد البشرية هي نشاطا مستمرا وليست نشاطا
مؤقتا يؤدى يف بداية حياة املنظمة ثم يتوقف ،فطاملا هناك
أهداف ،وهناك تنظيم ..إذا هناك إدارة للموارد البشرية.
متارس إدارة املوارد البشرية بهدف تعظيم االستفادة من
املوارد البشرية املوجودة باملنظمة كأهم أصول ،وبالتالي العمل
على تعظيم الكفاءة اإلنتاجية للعاملني ،مبعنى زيادة العائد من
املوارد البشرية وتقليل تكلفة استخدامها.
متارس إدارة املوارد البشرية بهدف مساعدة العاملني على
حتقيق أهدافهم الشخصية ،وحماولة صهرها يف بوتقة واحدة
مع أهداف املنظمة لكيال تصبح أهداف العاملني متعارضة مع
أهداف منظماتهم.
ومتارس إدارة املوارد البشرية بهدف مساعدة العاملني على
إشباع كافة مطالبهم سواء (فسيولوجية أو نفسية أو مادية أو
اجتماعية أو ثقافية وحضارية) بدرجة متوازنة ،وتنطلق
إدارة املوارد البشرية حنو ذلك من قناعة أساسية ،أن اإلنسان له
مطالب خمتلفة األبعاد .فال ميكن على سبيل املثال ،تعويض
النقص يف املطالب النفسية بزيادة إشباع املطالب املادية ،وكذلك
ال ميكن تعويض النقص يف املطالب احلضارية والثقافية عن
طريق زيادة إشباع املطالب الفسيولوجية .ومتارس إدارة املوارد
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البشرية بهدف التوفيق بني األفراد املختلفني والوظائف
املختلفة .فالبشر ليسوا آالت ،فهم خيتلفون يف سلوكهم
ويستجيبون  -بأشكال خمتلفة  -للمواقف املتباينة.

( )6وظيفة العالقات العامة:
تعترب العالقات العامة علم له قواعده وأصوله ،ويف نفس الوقت
يعترب فن من الفنون يعتمد على النجاح يف إمداد مجاهري املنظمة
بكافة احلقائق عنها ،ولذلك يطلق عليها :علم األعالم وفن االتصاالت
وطاملا أن ميدان التعامل هو اجلمهور فإن األساس هو وضع األسس
الكفيلة باستخدام أحسن الوسائل والطرق يف االتصال بهذا اجلمهور
وكسب وده وتعاطفه وتأييده .ولذلك فإن العالقات العامة تعتمد على
حس وشفافية وعلى حقائق.
وتقوم فلسفة العالقات العامة على أنها طريقة موضوعية تعمل
على اإلقناع املوضوعي للجماهري .وطبقا للمبدأ الذي وضعه هيجل
 Hegelفإن كل شعور يظهر يرتتب على ظهوره موت شعور آخر .
وهكذا العالقات العامة تقدم بصفة مستمرة حلوال دائمة وجديدة
حيث أنها ال ميكن أن تستمر إال بتقديم حلول متجددة للمشاكل
االجتماعية اليت يواجهها املشروع يف عالقته مع اجلمهور .وال تسعى
العالقات العامة إىل حتقيق منفعة حالية سريعة  ،وال إال حتسني
مستوى اإلنتاجية باملقارنة باملاضي  ،بل جيب أن تتجه جمهودات
العالقات العامة جتاه املستقبل .
ولو أردنا أن نوضح العالقة بني العالقات العامة واألعالم ،سنجد أن
األعالم هو األساس الذي تقوم عليه العالقات العامة ألن الغرض هو
إذاعة املعلومات الصحيحة واملوضوعية بقصد إنارة الرأي العام.
ويفضل أن يكون موقع جهاز العالقات العامة يف املنظمة بالقرب
من اإلدارة العليا طاملا أن هذا اجلهاز يعمل بصفة مستمرة مع اإلدارة
العليا للمنظمة.
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(( حالة دراسية ))

أزمة مياه يف مشال لندن!
يف مساء األحد  22يونيو 2008م  ،اكتشفت شركة ( إجنليان ووتر)
وهي الشركة املسئولة عن توصيل خدمات املياه إىل مدينة نورث
هامتون  -واليت تقع مشال لندن وتبعد عنها حوالي ستني ميالً ويقيم
بها حوالي أربعمائة ألف نسمة  -أن أحد الطحالب اليت تتواجد يف املياه
بشكل طبيعي ويسمى ( كوليسرتيديم ) قد زادت نسبته عن الوضع
الطبيعي املعتاد  ،فقامت الشركة على الفور ببث اخلرب يف مجيع
ا طات التلفزيونية الربيطانية واإلذاعات ا لية والوطنية والصحف
وأبلغت السكان حبقيقة ما حدث وطلبت من اجلميع عدم شرب املياه
من الصنابري إال بعد القيام بغليها أوالً.
ورغم أن الشركة قد أجازت للسكان االستحمام باملياه إال أنها طلبت
منهم عدم غسل األسنان بها  ،أو الصحون بشكل نهائي  ،إذ جيب عليهم
بعد غسيل األطباق واألواني املنزلية اليت تستخدم يف طهي وتقديم
الطعام من الصنبور استخدام املاء املغلي يف عملية الشطف النهائية ،
وأبلغتهم أن األمر ليس خطرياً على اإلطالق ولكنه يتعلق باجلودة
وعليهم أن يلتزموا بذلك (( وحتى إشعار آخر من الشركة ))  .ولقد
خاف بعض السكان على أنفسهم وعلى أطفاهلم ،فتوجهوا لبعض
األطباء املتخصصون لسؤاهلم عن األضرار اليت تنجم يف حالة خمالفة
التعليمات اليت ذكرتها الشركة ،فكانت إجابتهم :أنه ال توجد خماطر
سوى بعض املغص واإلسهال أحياناً .وال يوجد عالج ،فإذا ترك املريض
فسوف يتعافى وحده ألن األمر ليس به أي خطورة كبرية!
ويف اليوم التالي ،أعلنت املدارس عن إغالق أبوابها لعدم تأكدها من
أن الطالب سوف يلتزمون بالتعليمات ،ثم أعلنت الشركة املسئولة عن
تقديم خدمات املياه أنها خصصت مراكز يف وسط املدينة لتوزيع املياه
املعدنية جماناً على كبار السن واملرضى والفقراء حلني حل مشكلة
املياه .كما قامت الشركة بتوزيع املياه على املستشفيات واملصحات
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واملالجئ ودور اخلدمات العامة ،وأرسلت خطاب اعتذار إىل كل السكان
حوى نفس املضمون الذي مت بثه يف وسائل اإلعالم ،ثم نشر يف اليوم
التالي يف كافة الصحف ،ومت التنبيه على السكان بأن يتفقد كل مواطن
جاره ليعلم إذا كان قد علم باملشكلة أم ال .ومت إذاعة خرب تلوث املياه يف
املدينة كخرباً رئيسياً بشكل يومي يف كافة نشرات األخبار سواء يف
ا طات ا لية أو الوطنية .وبعد مضي أسبوع ،قامت الشركة بتفريغ
كافة خزانات املياه لديها وتعقيمها وتتبع مصدر التلوث ،ثم قامت
بإرسال خطاب ثان (إشعار ثان) إىل كل السكان تكرر هلم االعتذار عما
حدث وتبلغهم بآخر التطورات .ومل يفتها التأكيد على السكان أن
يتفقد كل جار جاره ويتأكد من أن املعلومات قد وصلته.
ويف األول من يوليو  ، 2008أعلنت الشركة يف ( إشعار ثالث ) خربًا
ساراً إىل السكان أبلغتهم فيه أنها استطاعت التعرف على مصدر زيادة
نسبة البكرتيا يف مياه الشرب  ،وخالل أربعة أيام فقط سيكون بوسع
 %70من السكان احلصول على مياه نظيفة صاحلة للشرب  ،ولكن
وزعت الشركة يف اليوم التالي مباشرة  2 -يوليو  -أنها ضاعفت جهودها
وأنها سوف تتمكن من زيادة نسبة توصيل املياه الصاحلة للشرب لتصل
إىل  %85بدالً من  %70كما جاء يف اإلشعار السابق  ،وأن النسبة الباقية
سوف يتمكنون من احلصول على املياه الصاحلة للشرب حبلول منتصف
يوليو  .وبرغم هذه اجلهود إال أن الكثري من السكان قد اعرتضوا بسبب
أن غلى املياه يف الغليات املنزلية اليت تعمل بالكهرباء سيؤدي الرتفاع
استهالك الكهرباء ،كما أن سيدات املنزل سوف يتعنب من غسيل كل
شيء وال سيما أنهن يعدن متعبات من أعماهلن!!!
املطلوب :ما رأيك يف أسلوب إدارة األزمة؟ وما رأيك يف حجم الشفافية ا يف التعامل
بني الشركة واملواطنني ووسائل اإلعالم وكافة مؤسسات الدولة؟ وهل تدار األزمات
يف بالدنا العربية بنفس الطريقة؟
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أسئلة على الفصل الثالث
حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:
 .11تهدف منظمة األعمال املعاصرة إىل حتقيق نتائج إجيابية.
 .11تتكون أي منظمة أعمال من عناصر مادية وبشرية.
 .11متر املنظمات بعدة أطوار أو مراحل هذه املراحل اختلف
الكتاب يف جمال التنظيم على تسميتها.
 .11يوجد شكل حمدد وثابت لدورة حياة املنظمات.
 .11ميكن تقسيم املنظمات ألكثر من معيار.
 .11ثقافة املنظمة هي شخصيتها ورأمساهلا احلقيقي.
 .11من الصعب تغيري ثقافة أي منظمة.
 .11التبادل هو جوهر النشاط التسويقي.
 .11املزيج الرتوجيي أمشل من املزيج التسويقي.
 .11تعترب طبيعة النشر إخبارية أكثر منها إعالمية.
 .11من األفضل أن متارس العالقات العامة بشكل مستقل بعيداً عن
التسويق.
 .11جيب أن يكون املزيج التسويقي ألي منتج ثابتاً طوال عمر هذا
املنتج.
 .11يقصد باإلنتاج ،إنتاج السلع فقط.
 .11تتشابه العملية اإلنتاجية يف كل أنواع الصناعات.
 .11تعترب عملية إنتاج اخلدمات أسهل بكثري من إنتاج السلع.
 .11تهدف وظيفة التمويل إىل إدارة التدفقات النقدية.
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الفصل الرابع

األشكال القانونية ملنظمات األعمال

123

124

الفصل الرابع
األشكال القانونية ملنظمات األعمال

عندما ينتهي القارئ من دراسة هذا الفصل يكون قادرا على :
 .1التعرف على طبيعة املشروع الفردي ومزاياه وعيوبه.
 .1التعرف على طبيعة شركات األشخاص ومزاياها وعيوبها.
 .1التعرف على طبيعة شركات األموال.
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الفصل الرابع
األشكال القانونية ملنظمات األعمال
مقدمة:
تتعــدد األشــكال القانونيــة ملنظمــات األعمــال .إال أن أكثــر أشــكال
القانونية شيوعا هي:
 .1املشروع الفردي.
 .1شركات األشخاص.
 .1شركات األموال.
وكل شكل من هذه األشكال القانونية له بناء داخلي مميز ،ووضع
قانوني خاص ،وحجم وجمال أعمال يناسبه .كما أن كل شكل له
مميزات وعيوب بالنسبة للمالك والعاملني ،حيث ختتلف بيئات
العمل وطبيعة األجور والرواتب واملزايا العينية اليت حيصل عليها
العامل باختالف طبيعة الشكل القانوني للمنظمة .ولكي نتعرف
جيدا على طبيعة كل شكل من هذه األشكال الثالثة ،فلقد خصص
املؤلف هذا الفصل لتناول كل شكل من هذه األشكال بشيء من
التفصيل .

أوال :املشروع الفردي
ميثل هذا النوع أبسط أشكال امللكية .حيث ميتلك املشروع شخص
واحد يكون يف الغالب هو مديره واملسئول األول عن متويله ورسم
سياساته وخططه ،وطاملا انه املسئول األول عنه فإن أمالكه اخلاصة
تكون ضامنة لتعهداته .وغالبا ما تكون املشروعات الفردية صغرية
احلجم حمدودة اإلمكانيات وحملية النشاط فال يتعدى نشاطها حدود
القطر إىل دول أجنبية .والسبب يف ذلك يرجع دودية القدرات
املالية واإلدارية ملالك املشروع.
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مميزات املشروع الفردي :

 .1سهولة التأسيس فاملتطلبات القانونية لبدء العمل بسيطة،
وبالتالي فإن تكاليف الرتخيص مبزاولة النشاط تكون بسيطة
أيضا.
 .1يتخذ املالك مجيع القرارات اخلاصة باملشروع مبفرده.
 .1للمالك سلطة كاملة يف إدارة املشروع والتصرف يف أمواله.
 .1اخلصوصية واحلفاظ على أسرار العمل.
 .1سرعة إجناز العمل.
 .1املرونة يف التصرف يف األرباح .
 .1املعاملة الضريبية املتميزة ،حيث تفرض الضرائب على هذه
املشروعات مبعدالت بسيطة.
 .1سهولة تصفية املشروع يف حالة رغبة املالك يف ذلك.
عيوب املشروع الفردي :

 .1تكون مسئولية املالك غري حمدودة ،حيث يعامل املالك
واملشروع الفردي على أنهما مبثابة كيان واحد .مبعنى أن
األصول التجارية ال تنفصل عن األصول الشخصية ملالك
املشروع ،وهذا يرتتب عليه أنه إذا خسر املشروع وأصبح مدينا
للغري ،فإن مالكه يتحمل املسئولية كاملة وعلية تسديد كافة
ديونه التجارية من ماله الشخصي.
 .1اخنفاض املقدرة اإلدارية ملالك املشروع وهذا يرتتب عليه اختاذ
قرارات غري رشيدة تضر املشروع.
 .1صعوبة احلصول على متويل من املؤسسات املالية مقارنة
بأشكال امللكية األخرى .ويف حالة موافقة بعض املؤسسات
املقرضة فإنها تلزمه بدفع فوائد أكرب من الفوائد اليت متنحها
للمشروعات الكربى.
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 .1صعوبة التوسع وصعوبة تنويع النشاط بسبب نقص املقدرة
اإلدارية للمالك ،وصعوبة توفري التمويل الالزم لذلك.
 .1قصر أعمار املشروعات الفردية الرتباطها بأعمار أصحابها.
 .1يرتبط املشروع يف الغالب حبياة صاحبه ،فإذا تويف املالك أو
سجن ،أو أشهر إفالسه ،فإن هذا يؤدي إىل توقف العمل وخاصة
إذا كانت مهارات املالك حامسة ومؤثرة بالنسبة للعمل.
 .1ال جيذب املشروع الفردي الكفاءات البشرية للعمل به نظرا
لصغر حجمه وضعف إمكانياته املالية ،وقصر دورة حياته.

ثانياً :شركات األشخاص
ويطلق عليها هذا االسم بسبب اشرتاك عدد من األشخاص -
شخصني أو أكثر -يف تكوين وإدارة شركة ملباشرة عمل جتاري عن
طريق اتفاق قانوني باختيارهما.
ويتوقف جناح مثل هذه الشركات على درجة ثقة الشركاء يف
بعضهم البعض ومدى إخالصهم للشركة وعدم تغليب املصلحة
الفردية على مصلحة اجلميع .وميكننا أن منيز بني نوعني من شركات
األشخاص هما (شركات التضامن  /شركات التوصية البسيطة).

[ ]1شركات التضامن :
تتكون شركات التضامن من شخصني على األقل يشرتكا معاً يف
تأسيس شركة .ويطلق على أي شريك منهم (( شريك متضامن)).
مميزات شركة التضامن :
 .1سهولة إجراءات التأسيس.

 .1القدرة على توفري رأس مال أكرب مما يوفره صاحب املشروع
الفردي إال أن مقدار رأس املال يتحدد مبا ميتلكه الشركاء من
ثروات شخصية.
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 .1إحتاد الشركاء معا يقلل من نسبة املخاطر املالية اليت يتحملها
مالك الشركة مقارنة باملشروع الفردي ،والذي يتحمل صاحبة
نسبة خماطرة .%100
 .1هلا قدرة أكرب من املشروع الفردي يف احلصول على متويل من
املؤسسات املالية .أو مبعنى آخر زيادة املقدرة على االقرتاض
حيث تتمتع شركة التضامن مبركز ائتماني أقوى من امللكية
الفردية ألن الثروة الشخصية ألكثر من شريك تكون متاحة
لسداد ديون والتزامات الشركة.
 .1زيادة القدرة اإلدارية ملالك شركة التضامن عن القدرة اإلدارية
ملالك املشروع الفردي ،والسبب يف ذلك يرجع لتنوع اخلربات
واملعارف ومترس الشركاء يف وظائف خمتلفة.
 .1تكون املسئولية املطلقة لكل شريك دافعاٍ له على مضاعفة
جهوده والقيام بواجباته ،والوفاء بالتزاماته جتاه الشركة
والشركاء.
عيوب شركات التضامن :

 .1املسئولية املالية غري ا دودة حيث يتحمل الشركاء فرادى
ومتضامنني مسئولية سداد كافة املستحقات القانونية على
الشركة للغري.
 .1املشاكل الشخصية اليت حتدث بني الشركاء واختالفهم يف الرأي
قد يودي إىل حل الشركة وهذا يعين أن حياة شركات التضامن
تكون يف الغالب قصرية.
 .1تكون حياة الشركة مهددة دائما بوفاة أحد الشركاء ،أو إفالسه
أو مرضه أو رغبته يف االنفصال وعدم االستمرار يف الشركة.
 .1إذا أخطأ أحد الشركاء أو تصرف بإسراف فإن أموال الشركة
بالكامل من املمكن أن تذهب ضحية ملثل هذه التصرفات.
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 .1توزع األرباح بنسب املشاركة يف رأس املال ،وقد حيدث خالف
بني الشركاء يف حال عدم مالئمة ما حيصل عليه كل شريك مبا
بذله من جهد ،وما أنفقه من وقت يف ممارسة العمل يف
الشركة.

[ ]2شركات التوصية البسيطة:
ختتلف شركة التوصية البسيطة عن شركة التضامن يف أنها تتكون
من نوعني من الشركاء هما (شريك متضامن وشريك موصي)
والشريك املتضامن يف هذه الشركة مياثل متاماً الشريك املتضامن يف
شركات التضامن من حيث احلقوق والواجبات واملسئوليات .أما
الشريك املوصي فهو يشرتك يف هذه الشركة بأموال فقط وبالتالي
فليس له احلق يف إدارة الشركة ألن هذا احلق خيول فقط للشريك
املتضامن .وبالتالي تكون مسئولية الشريك املوصي حمدودة بقدر ما
ساهم به من أموال فقط ،وال ميكن الرجوع عليه ومطالبته أن يسدد
من ماله اخلاص أية التزامات مستحقة على الشركة ،وإمنا يطلب ذلك
فقط من الشريك املتضامن.
وبناء على ذلك ،تستطيع شركة التوصية البسيطة أن جتمع قدر
كبري من األموال من خمتلف أمناط املستثمرين كبار و/أو صغار ،وحميب
للخطر و/أو متجنيب اخلطر.

ثالثاً :شركات األموال
أطلق هذا االسم على شركات األموال نظراً لقدرتها الكبرية على
جتميع كم هائل من األموال .ويوجد أنواع عديدة من شركات األموال
إال أن أكثرها شيوعاً وأكثرها خطورة هي ((شركات املساهمة)) ومن
أجل ذلك سوف خنصص اجلزء املتبقي من هذا الفصل لتناوهلا.
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شركات املساهمة:
نشأت شركات املساهمة يف القرن التاسع عشر عندما ظهرت احلاجة
لتوفري مبالغ ضخمة من رؤوس األموال من أجل إنشاء السكك
احلديدية ومناجم الفحم ومصانع احلديد والصلب .ومثل هذه
األنشطة تستلزم الكثري من املال والذي ال يستطيع شخص مبفرده أو
جمموعة حمدودة من الشركاء أن يوفروه بالكامل .ولقد متثل احلل يف
بيع األسهم يف البورصة إىل مستثمرين عديدين حيصلون على جزء من
األرباح يف مقابل أسهمهم ،وحيصل هؤالء املستثمرون على فرصة
التصويت على أمور معينة قد تؤثر على استثماراتهم لكنهم ال
يشرتكون يف إدارة العمليات اليومية للشركة .ولقد كان هذا حالً جيدا
سرعان ما أصبحت به شركة املساهمة قوة حيوية يف اقتصاد أي دولة.
ويف مصر ،فلقد نص القانون رقم  159لسنة  1981على أن يقسم
رأس مال شركة املساهمة إىل أسهم متساوية القيمة ،وحيدد النظام
القيمة االمسية للسهم حبيث ال تقل عن مخسة جنيهات وال تزيد على
ألف جنية ،وال يسري هذا احلكم على الشركات القائمة وقت العمل
بهذا القانون.
ويكون للشركة املساهمة رأس مال مصدر ،وهو مقسم إىل أجزاء
متساوية يطلق عليها (أسهم) واألشخاص الذين ميلكون األسهم يطلق
عليهم (محلة األسهم أو أصحاب األسهم) وهم مالكي رأس املال.
وجيوز أن حيدد النظام رأس مال مرخص به جياوز رأس املال
املصدر .وحتدد الالئحة التنفيذية احلد األدنى لرأس املال املصدر
بالنسبة لكل نوع من أنواع النشاط الذي متارسه الشركات ،وكذلك ما
يكون مدفوعاً منه عند التأسيس .ويشرتط أن يكون رأس املال املصدر
مكتتبا فيه بالكامل ،وأن يقوم كل مكتتب بأداء الربع على األقل من
القيمة االمسية لألسهم النقدية على أن تسدد قيمة األسهم بالكامل
خالل مدة ال تزيد على عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
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وجيوز للشركة أيضا إصدار سندات أمسية ،وتكون هذه السندات
قابلة للتداول ،وال جيوز إصدار هذه السندات إال بقرار من اجلمعية
العامة وبعد أداء رأس املال املصدر بالكامل وبشرط أال تزيد قيمتها
على صايف أصول الشركة حسبما حيدده مراقب احلسابات وفقا آلخر
ميزانية وافقت عليها اجلمعية العامة .ويالحظ أن إدارة الشركات
املساهمة (يف القطاع اخلاص) يقوم بها جملس إدارة ينتخبه املساهمون
أساساً ملدة معينة  -عادة ثالث سنوات  -وأن هذا اجمللس ليس له مطلق
احلرية يف التصرف يف شئون املشروع حتى ولو أمجع مجيع أعضائه
على قرار معني .فسلطة اجمللس حمدودة بالقانون العام والقانون
النظامي للشركة ،وليس للمجلس أن يتعداها إال بقرار خاص من
اجلمعية العمومية للمساهمني ،وقد يتطلب األمر حيانا موافقة
اجلمعية العمومية غري العادية .وال شك أن هذا االختالف ملحوظ بني
إدارة شركات املساهمة وإدارة شركات األشخاص حيث أنه إذا أمجع
الشركاء على أمر معني يف الثانية أمكنهم تنفيذه دون حاجة إىل أية
موافقة تصدر من أية جهة أخرى.
كما يالحظ أن املساهمني الذين هم أصحاب الشركة يف القطاع
اخلاص ليس هلم حق التدخل يف اإلدارة أو االطالع على دفاتر الشركة
وأعماهلا إال عن طريق مراقب احلسابات الذين ينيبونه عنهم للقيام
مبهمة مراقة احلسابات وأعمال الشركة والتأكد من أنها موافقة لنظام
الشركة والقانون العام ،ومن أن املديرين يقومون بأعماهلم ومبا يتفق
ومصلحة الشركة .ويقوم مراقب أو (مراقبو) احلسابات بتقديم
تقريره (تقاريرهم) السنوية للجمعية العمومية للمساهمني.
وللمساهمني احلق يف إبداء االعرتاضات واملالحظات على أعمال الشركة
أو تقرير جملس اإلدارة يف االجتماع السنوي للجمعية العمومية.
أما الشركة املساهمة يف القطاع العام فلقد حددها قانون هيئات
القطاع العام وشركاته رقم  67لسنة  1983على أنها :وحدة
اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقا خلطة التنمية اليت
تضعها الدولة حتقيقا ألهداف الوطن يف بناء اجملتمع االشرتاكي -
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ويشمل املشروع االقتصادي هذا كل نشاط صناعي أو جتاري أو مالي أو
زراعي أو عقاري أو غري ذلك من أوجه النشاط االقتصادي.
ولقد أشار القانون إىل أن شركة القطاع العام هي كل شركة ميتلكها
شخص عام مبفرده أو يساهم فيها مع غريه من األشخاص العامة أو مع
شركات وبنوك القطاع العام ،وكذلك كل شركة يساهم فيها أو ميتلك
جزءا من رأمساهلا شخص عام أو أكثر بنسبة ال تقل عن ( )%51مع
أشخاص خاصة ،وتدخل يف هذه النسبة ما تساهم به شركات أو بنوك
القطاع العام من حصة يف رأس املال.
وجيب أن يكون نظام شركة القطاع العام مطابقا للنماذج واألوضاع
اليت يصدر بها قرار من رئيس جملس الوزراء .ويقسم رأس ماهلا إىل
أسهم حبيث ال تقل القيمة االمسية للسهم عن مخسة جنيهات وال تزيد
على مائة جنية.
ويتوىل إدارة الشركة املساهمة يف القطاع العام جملس يعني رئيسه
بقرار من رئيس جملس الوزراء ،ويعني نصف األعضاء املتفرغني
بقرار من رئيس جملس الوزراء وينتخب النصف اآلخر من بني
العاملني يف الشركة ،وجمللس اإلدارة مجيع السلطات الالزمة للقيام
باألعمال اليت يقتضيها غرض الشركة وفقا ألحكام القانون ،كما
ختتص إدارة مراقبة حسابات الشخص العام الذي تتبعه الشركة
مبراقبة حسابات الشركة.
مميزات شركات املساهمة :

 .1املسئولية ا دودة للشركاء ،وذلك ألن للشركة املساهمة
شخصية اعتبارية خيلقها القانون منفصلة عن شخصية
مالكيها .وبالتالي فإن الشركة هي اليت تصبح مسئولة قانونا
جتاه الغري وليس مالكيها (حاملي األسهم) .وتقتصر مسئولية
كل مساهم على مقدار ما ميتلكه من أسهم.
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 .1القدرة الكبرية على مجع األموال وبسهولة عن طريق االكتتاب
سواء يف األسهم أو السندات وبقيم حمدودة وهذا حيقق رغبات
املستثمرين املتباينة ،ويوفر فرص استثمارية متنوعة .ويزيد
من حجم شركة املساهمة مقارنة باألشكال القانونية األخرى
للمنظمات.
 .1القدرة الكبرية على جذب الكفاءات البشرية وتوظيفهم ملا
توفره هذه الشركات من أجور ومرتبات ومزايا عينية،
واستقرار نفسي وأدبي وال سيما أن أعمار هذه الشركات طويلة
نسبيا.
 .1إمكانية بيع األسهم املستثمرة يف الشركة إىل نقدية سائلة بكل
سهولة وهذا يتم عن طريق بيعها يف البورصة ،وهذا جيعل
العديد من املستثمرين يفضلون هذا النوع من الشركات.
عيوب شركات املساهمة:

 .1صعوبة إجراءات التأسيس وارتفاع تكاليفها.
 .1ختضع شركة املساهمة لقواعد تنظيمية دقيقة من قبل
الدولة لتنظيم العمل ،وهذا يتطلب توافر إدارة خاصة إلعداد
كافة التقارير وتوفري كافة البيانات اليت يطلبها القانون.
 .1االضطرار إىل اإلفصاح وكشف املعلومات املالية الكاملة عن
الشركة ،وهذا جيعل الشركة كتاباً مفتوحا أمام منافسيها.
سوء تصرف اإلدارة أو نقص مستوى كفايتها يؤثر سلبا على
الشركة وقد يؤدي لتكبدها الكثير من الخسائر ،ويحملها أعباء كثيرة
قد تفوق قدرتها على التحمل ،وهذا يؤدي لضياع أموال المساهمين
ويؤثر سلبا على االقتصاد القومي ألي دولة .وتوجد الكثير من
األمثلة في الواقع العملي في الكثير من الدول العربية والدول
الغربية ..ففي مصر (الخسائر التي تعرضت لها مجموعة شركات
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الريان ،ومجموعة شركات الشريف ،مجموعة شركات السعد،
والهدي مصر وغيرها)  .وفي المملكة العربية السعودية (مشروع
جزر البندقية في جنوب مدينة جدة) .أما في الدول الغربية وأمريكا
(خسارة شركة الندروفر لصناعة السيارات وخسارة شركة أنرون
األمريكية) .ولقد كانت شركة أنرون بالذات تبدو واحدة من أعظم
الشركات في العالم ،وبين عشية وضحاها سقطت مخلفة الكثير من
الفوضى والضجيج ،وقصة هذه الشركة ليست قصة ترويها كتب
إدارة األعمال .بل عبرة من تاريخ ولتاريخ االقتصاد العالمي .كانت
هذه الشركة تعمل في مجال الطاقة ،وصل سعر سهمها في األسواق
العالمية  90دوالرا في شهر أغسطس عام  2000م ثم انهار بعد
عام واحد ليصل إلى  90سنتا  -أقل من دوالر واحد  -في شهر
ديسمبر من عام  2001م ،وترتب على هذا االنهيار خسارة
المستثمرين عشرات المليارات من الدوالرات ،وخسر المستثمرون
العرب وحدهم حوالي مليار دوالر أمريكي.

وكان يرأس هذه الشركة (سكيلنج والى) والذي كان يرى فيه
الكثريون أنه رمزا للعبقرية ،واستطاع أن خيدع الكثري من
االقتصاديني وا للني وعباقرة اإلدارة يف أمريكا وأوربا .لدرجة أن
أحد أساتذة اإلدارة يف جامعة هارفارد  -كريستوفر بالتلة  -قال عنه
قبل أن تسقط الشركة أن رئيس شركة إنرون صنع عاملا من النشاط
التجاري العظيم وحمركا اقتصاديا للنمو ولقد كانت إسرتاتيجية
الرئيس واملدير التنفيذي لشركة إنرون تقوم على إدارة شركة بال
أصول .ليوفر السيولة وحيافظ على موقف ائتماني قوى .حولت إدارة
شركة أنرون معظم أصوهلا إىل شركائها وفق اتفاقيات مشاركة معقدة.
وقد تبدو هذه اإلسرتاتيجية يف ظاهرها فعالة ،لكن الركود
وهبوط مؤشرات األسهم العاملية أجرب (شركة أنرون) على االستدانة
لشراء أسهم شركاتها املتعثرة لرتفع من قدرها .فصارت شركاتها
الصغرية عبئا مل تستطع حتمله .ولقد بدا رئيس الشركة ينتهج
سياسة توسعية رهيبة ،وبدت الشركة وكأنها ال تشبع ،وأنها حباجة
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دائمة للتوسع ،وحاولت الشركة السيطرة على صناعات متعددة بدءا
من صناعة الورق وانتهاء بصناعات احلديد وشركات االنرتنت .فكانت
النتيجة أن أصبحت شركة إنرون أكرب مما تستطيع وأوسع مما ظن
رئيسها .
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((حالة دراسية))
كارثة مكوك الفضاء تشالنجر
التقــت الفــرق الثالثــة املســئولة عــن اختـاذ القــرار النهــائي بشــأن
إطالق املكوك الفضائي (تشـالنجر) يف ينـاير مـن عـام 1986م .لكـنهم
التقــوا عــرب اجتمــاع هــاتفي  Teleconferencingمت يف (وكالــة ناســا
للفضاء) من ثالثة مواقع خمتلفة .كان الفريق األول يف مركـز كينيـدي
للفضاء يف واليـة فلوريـدا والفريـق الثـاني يف مركـز مارشـال للمالحـة
الفضائية يف والية أالباما بينما كان الفريـق الثالـث يف وحـدة مورتـون
ثوكول يف والية يوتا.
ولقد التقت الفرق الثالثة لتتحاور عـن بعـد .كـان الفريقـان األول
والثاني يؤيدان إطالق املكوك على الفور رغم برودة اجلو .أمـا الفريـق
الثالث فكـان يعـارض اإلطـالق ،ألنـه يعـرف أن الفواصـل املعدنيـة الـيت
تربط الصـاروخ املسـاعد جبسـم املكـوك ال تتحمـل بـرودة الريـاح ،فهـي
مصممة للتعامل مع درجـة احلـرارة العاديـة .ولكـن الفـريقني األولـني
سخرا مـن اعرتاضـات الفريـق الثالـث وحتفظاتـه .وطلبـا منـه معـاودة
التفكري يف اعرتاضه .واإلسراع باختاذ قرار اإلطالق.
ولقد انسحب الفريق الثالث من االجتماع اهلاتفي رغبـة يف التشـاور
وعندما عاد الفريق الثالث لالجتماع اهلاتفي تكلم صوت جديـد معلنـاً
تراجع الفريق عن االعرتاض ،وموافقته على اإلطالق .وكان هذا يعـين
حدوث انقسام بني أعضاء الفريق الثالث حول قرار اإلطالق وانسـحاب
بعض املهندسني من االجتماع .ولكـن أحـداً مـن الفـريقني اآلخـرين مل
يعلم ما حدث من خالف بني مهندسي (مورتون ثوكول) يف يوتا .ذلـك
ألنهــم مل يــروا اإلشــارات والتعــبريات اجلســدية غ ـري املنطوقــة للفريــق
الثالث .فكان أن صدر قرار اإلطالق وأصيبت الفواصل املعدنية بشروخ
وأنفجر الصاروخ ليقتل مجيع رواد الفضاء على منت املكوك.
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واملطلوب:
 -1ما هي الدروس املستفادة من كارثة املكوك؟
 -1هل ما حدث يؤيد وجهة النظر اليت تدعو إىل االنتقال دائمااً مان
اإلدارة االفرتاضية إىل اإلدارة احلقيقية متى كان القارار اإلداري
مسالة حياة أو موت؟ وضح رأيك؟
 -1هل ما حدث يف هذه الكارثة يعد درساً واضحًا عان حادود وقصاور
اإلدارة االفرتاضية يف إدارة املشروعات املعقدة؟ وضح رأيك؟
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أسئلة على الفصل الرابع
حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:
 .1تعترب املشروعات الفردية أصعب أشكال امللكية من حيث
اإلدارة.
 .1من أهم مزايا املشروع الفردي هو أن املسئولية فيه حمدودة.
 .1أعمار املشروعات الفردية أطول من أعمار أصحابها.
 .1نسبة املخاطرة يف شركات األشخاص أكرب من نسبتها يف
املشروعات الفردية.
 .1تتشابه شركة التوصية البسيطة مع شركة التضامن يف أنواع
الشركاء.
 .1تستطيع شركة التضامن أن جتمع أموال أكثر من شركة
التوصية البسيطة.
 .1جيوز لشركة التضامن أن تصدر سندات .
 .1من أهم مزايا شركة املساهمة هو سهولة إجراءات تأسيسها.
 .1تعترب شركة التضامن هي أكثر األشكال القانونية للمنظمات
جذباً للكفاءات البشرية.
 .11يقسم رأس مال شركة املساهمة إىل أجزاء متساوية
يطلق عليها مصطلح (السندات).
 .11املساهمني هم كل أصحاب شركة التضامن.
 .11نسبة املخاطرة املالية يف املشروعات الفردية هي أقل أنواع
األشكال القانونية خماطرة.
 .11ال جيود اختالف بني حامل السهم وحامل السند
فكالهما له نصيب يف املنظمة.
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الفصل اخلامس

وظيفة التخطاايط
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الفصل اخلامس

وظيفة التخطاايط
عندما ينتهي القارئ من دراسة هذا الفصل يكون قادرا على :
-1التعرف على ماهية التخطيط.
-1التعرف على جدوى وظيفة التخطيط.
-11

التعرف على العوامل املؤثرة يف التخطيط.

 -11معرفة طبيعة التخطيط يف املستويات اإلدارية
املختلفة.
-11

التعرف على مؤشرات فعالية التخطيط.

-11

التعرف على أنواع التخطيط.

-11

التعرف على معوقات التخطيط .
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الفصل اخلامس

وظيفة التخطاااايط
مقدمة:
تعترب وظيفة التخطيط نقطة البداية املنطقية لكافة الوظائف
اإلدارية األخرى (التنظيم ،التوجيه ،الرقابة) حيث تسبق هذه
الوظيفة كل وظائف اإلدارة .ويشمل التخطيط كافة أجزاء املنظمة من
أعلى إىل أسفل ويف مجيع االجتاهات ،وبالتالي ال جيب النظر للتخطيط
على أنه وظيفة فريدة من وظائف اإلدارة العليا ،بل هو وظيفة كل
مدير يف أي مستوى إداري  ،ويف كافة أنواع املنظمات  .وهذا يعين أن
وظيفة التخطيط وظيفة ضرورية وملحة لكل منظمات األعمال
كبرية كانت أم صغرية ،صناعية كانت أم جتارية ،خدمية كانت أم
زراعية أو غريها.
وال ميكننا القول أن التخطيط ميثل أحد اإلفرازات احلديثة يف
الفكر اإلداري احلديث ،أو أنه وليد عصر املدرسة التقليدية يف اإلدارة
وروادها تايلور وفايول ،ذلك أنه منذ قديم األذل وهناك دالئل كثرية
على ممارسة وظيفة التخطيط ومنها على سبيل املثال ال احلصر :بناء
سيدنا نوح عليه السالم للسفينة بهدف إنقاذ الكائنات احلية من
الطوفان ،واختيار قدماء املصريني ملوقع األهرامات فوق هضبة
األهرامات يف مصر ،وهجرة رسولنا الكريم حممد صلى اهلل عليه وسلم
من مكة للمدينة .كل هذه األمثلة وغريها تعد خري شاهد على أن
الفكر التخطيطي قديم يف عهده .إال أن أهمية هذه الوظيفة ازدادت
عاما بعد آخر وال سيما بعدما أصبحت منظمات األعمال تعيش يف ظل
بيئة ديناميكية دائمة التغري ،كما أنها تعيش يف ظل ظروف عدم
تأكد.
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وسوف نتناول يف هذا الفصل اإلطار العام لوظيفة التخطيط من
حيث املفهوم ،واألهمية ،والعوامل املؤثرة فيه ،وطبيعة التخطيط يف
املستويات اإلدارية املختلفة ،ومؤشرات فعالية التخطيط وأنواعه،
وخيتتم هذا الفصل باحلديث عن مشاكل التخطيط يف منظمات
األعمال.

أوال :مفهوم التخطيط
يعترب مفهوم التخطيط من املفاهيم العامة ذات املعنى الواسع اليت
قد ختتلط يف بعض األذهان بالعديد من املفاهيم واملعان األخرى.
فبعض الكتاب ومنهم (جوتز  )Goetzيعرفون التخطيط على أنه:
عملية اختيار بديل من بني عدد من البدائل لتطبيقه يف املستقبل.
والبعض اآلخر من الكتاب ومنهم (هنري فايول )Henry Fayol
يعرف التخطيط على أنه :التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع
االستعداد هلذا املستقبل  .ويعرف آخرون التخطيط ومنهم (هيمان
وهيلجرت  ) Heman And Helgrtعلى أنه  :تلك الوظيفة اليت
تتضمن حتديد األهداف والسياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق
أهداف املنظمة  .إال أن املؤلف مييل إىل تعريف التخطيط على أنه:

أحد الوظائف األساسية للمدير واليت تسعى لتوفري إجابة على
جمموعة التساؤالت التالية:
س 1ماذا جيب عمله لتحقيق األهداف؟ مبعنى ماذا تريد املنشأة
حتقيقه يف املستقبل؟
س 2كيف ستؤدى األعمال؟ مبعنى (كيف ميكن أن تصل املنشأة ملا
تصبو إليه؟ وما هي الوسائل أو البدائل املتاحة اليت متكن
إدارة املنشأة من إجناز أهدافها اعتمادا على افرتاضاتها
األساسية؟ وما هو أفضل بديل من البدائل املتوافرة حاليا؟)
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س 3متى ستؤدى األعمال؟ مبعنى حتديد التوقيتات املناسبة لكي
تستطيع إدارة املنشأة حتقيق ما تصبو إليه من أهداف.
س 4و أين ستؤدى األعمال ؟ مبعنى حتديد املكان الذي ستؤدى فيه
األعمال.

ويتضح من هذا املفهوم ،أن وظيفة التخطيط تتميز
باخلصائص اآلتية:
-1إنه مستقبلي ،إذا تقرر اإلدارة من خالله ما سوف تقوم به
وكيفية القيام به.
-1إنه توقعي ،إذ يعتمد على تنبؤ األحداث املستقبلية وحماولة
السيطرة على الظروف غري املؤكدة واملتغرية يف العمل.
-1إنه يركز على األهداف ،حيث يسعى لتسهيل عمليات حتقيق
األهداف يف املستقبل.
-1إنه يعتمد على القرارات واإلجراءات ،إذ يتبع التخطيط
عدداً من القرارات املتالحقة اليت حتدد التصرفات املستقبلية
املرغوبة.
-1إنه عملية مستمرة ،فهو ال يتوقف عند حد إجناز هدف
معني ،فطاملا أن هناك أهدافاً ،فالبد من وجود خطط  ،ومن
ثم عملية ختطيط .

وجيب أن منيز عزيزي القارئ بني مفهوم التخطيط
ومفهوم اخلطة والعالقة بينهما ،فالتخطيط هو عملية
أما اخلطة فهي نتاج أو خمرجات لعملية التخطيط.
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ثانيا :جدوى التخطيط
ال ينظر املخططون لوظيفة التخطيط على أنها جمرد مدخل إلدارة
مستقبل املنظمة فحسب ،بل يعتربونها عملية حتمية ال ميكن ألي
منظمة االستغناء عنها ،ومرجع هذه احلتمية ما يلي:
 .1ميثل التخطيط النرباس الذي يضيء طريق املنظمة ملواجهة
احتماالت عدم التأكد من املستقبل .فالتخطيط يعد أداة
مساعدة للمنظمات للتأكد من مدى استعدادها للمستقبل
وحماولة االستفادة املبكرة من الفرص ،والتكيف مع
التهديدات .فاملنظمة اليت ختطط تكون أكثر قدرة من غريها
على اكتشاف املخاطر ا تملة مبكرا واالستعداد ملواجهتها،
وإحداث التغيريات املطلوبة يف اسرتاتيجياتها لتجنب مثل هذه
املخاطر .وهذا جيعل هذه املنظمة أكثر مرونة يف مواجهة
املتغريات والتحديات أو التعقيدات البيئية.
 .1ينبغي على كل منظمة أن ختطط لكي تنسق بني أنشطتها
املختلفة لتحقيق األهداف اليت وضعت مسبقا .حيث ميد
التخطيط املنظمة بآلية اتصال تساعدها على حتقيق التنسيق
بني أجزائها املختلفة ،ومساعدة كل فرد داخل املنظمة موقع
ودوره بدقة .وهذا هو الدور االتصالي.
 .1يساعد التخطيط على التحديد الدقيق للمدخالت من املوارد
املادية والبشرية واملعلوماتية واملطلوب استخدامها يف املستقبل
لتحقيق أهداف املنظمة.
 .1جيرب التخطيط املديرين على التفكري بعمق وعلى التحليل
املنظم واملنطقي للمفاضلة بني البدائل املتاحة.
 .5التخطيط ضروري ملمارسة بقية الوظائف اإلدارية فقبل أن
يقوم املدير بالتنظيم فيجب أن تتوافر لديه خطة ،وقبل أن
ميارس املدير وظيفة التوجيه ينبغي أن ميارس أوال وظيفة
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التخطيط حتى يكون لديه دليل مرشد يف توجيه وقيادة
املرؤوسني .ولكي يستطيع املدير أن ميارس وظيفة الرقابة،
ينبغي عليه أن خيطط أوال ألن التخطيط ميثل أحد األضالع
األساسية ملثلث الرقابة حيث يوفر املعايري اليت يقاس بناء
عليها ما ينجز من أعمال سواء من حيث الكم أو الوقت أو
طريقة األداء.

ثالثا :العوامل املؤثرة يف التخطيط
تتأثر طبيعة التخطيط بعدة عوامل من بينها ما يلي :
مهارة اإلدارة واجتاهها.
-1
 -1املوارد والوقت املتاح.
 -1نوع املشاكل اليت تقابل املنظمة.
 -1الظروف البيئية واالجتماعية واإلنسانية.
 -1استخدامات اخلطط.
ولعل مهارة اإلدارة واجتاهها هـو أهـم تلـك العوامـل مجيعـا ،فمـاذا
يتوقع للمنظمة اليت يعتمد رئيسها على املنجمني لتبني املصري؟ وهـذا
للعلم ليس ضرباً من اخليال! أو كيف يتصـور التخطـيط يكـون علميـاً
إذا كانت اإلدارة العليا يف املنظمة ال تقبل أي عـرض كمـي للمعلومـات أو
البيانات؟ ومن جهة أخرى قـد توجـد اإلدارة الـيت تتطـرف يف اشـرتاط
العرض الكمي للقرارات املصحوبة بقدر هائـل مـن اجلـداول واخلـرائط
واملعادالت ،ومن الواضح أن األساس يف التخطيط اجليـد يكمـن يف مهـارة
واجتاه اإلدارة.
ويــرتبط بالعامــل الســابق نوع ـ ًا مــا املــوارد والوقــت املتــاح لتأديــة
وظيفة التخطيط ،ولعامل الوقت عدة جوانب مثل اآلتي:
-1الوقت املتاح إلعداد اخلطة.
-1الوقت الذي ينبغي أن تنفذ فيه اخلطة.
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-1الفرتة الزمنية اليت تشملها اخلطة.
-1الوقت الذي ينبغي فيه مراجعة اخلطة أو العدول عنها.

وهناك عدة اشرتاطات أيضا بالنسبة لعامل املوارد مثل اآلتي :
-1األموال املتاحة لالستثمار يف إعداد اخلطط.
-1توافر األشخاص املدربني على التخطيط أو الذين تتوافر لديهم
القابلية لذلك.
-1توافر اإلمكانات الفنية للتخطيط.
-1درجة التعاطف وتفهم األفراد املتوقع استخدامهم للخطط.
ورمبا يكفي القول أن دقة التخطيط ال ميكن أن تزيـد عـن الوقـت أو
املــوارد املتاحــة لــذلك ،أو أنــه ال ينبغــي أن يك ـون التخطــيط أك ـرب مــن
طاقــات أولئــك الــني سيســتخدمون اخلطــط ،فمــن الواضــح أنــه إذا كــان
الوقت املتاح لتخطـيط نظـام للتخـزين ال يتجـاوز األسـبوع يصـبح مـن
غــري العملــي الــتفكري يف اســتخدام وســائل متقدمــة أو معق ـدة يف وضــع
اخلطة .وعامل آخر يف التخطيط يتصل بنوع املشاكل اليت تتعرض هلا
املنظمة  ..فبعضها بسيط ويشـتمل علـى عـدد مـن املـتغريات وال ميثـل
معضــلة يف التوصــل إىل وضــع خطــة لــه مثــل وضــع نظــام لالقرتاحــات
باملنظمـة ،علـى عكـس احلـال بالنســبة ملشـاكل أكثـر تعقيـداً أو تركيبــا
وتشــتمل علــى العديــد مــن املــتغريات الــيت قــد يصــعب الــتحكم فيهــا أو
التنبؤ بآثارها.
ويتأثر التخطيط أيضا بالظروف البيئية واالجتماعية واإلنسانية،
ومثــال ذلــك فيمــا يتصــل بــالقوى العاملــة ،والقــوانني والتشــريعات
العمالية ،أو بالنسبة ملنظمة أعمال هلـا فـروع يف دول أخـرى هلـا قـوانني
وعادات ونظم سياسية واجتماعية وحضارية خاصة بها.
وعامـــل آخـــر يـــؤثر يف التخطـــيط هـــو االســـتخدامات املتوقعـــة
للخطــط ،فــإذا كــان الغــرض مــن التخطــيط هــو اســتخدامه كوســيلة
للرقابة على مدى فعالية أداء األشخاص فإن هذا قد يولد شـعورا سـلبيا
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مبعثه اخلوف من اخلطط املوضـوعة ،يف حـني أن النظـر إىل التخطـيط
باعتباره يهيئ الفرص للحلول الصحيحة للمشـاكل احلاليـة واملسـتقبلة
فإن النظرة إليه تكون بناءة وإجيابية.

رابعاًً :التخطيط واملستويات اإلدارية
خيتلف الوقت املستغرق يف التخطيط باختالف املستوى اإلداري،
فكلما اجتهنا ألعلى السلم اإلداري  -مستوى اإلدارة العليا  -كانت الفرتة
اليت تستغرقها أعمال التخطيط أطول حيث يرتكز االهتمام باألجل
الطويل للمنظمة .حيث تركز اإلدارة العليا على صياغة رسالة
املنظمة  Missionوحتديد األهداف الرئيسة للمنظمة .أي جمموعة من
األهداف العامة ،ثم حتديد اسرتاتيجيات وسياسات العمل املختلفة
واليت متثل القواعد املرشدة للمنفذين أثناء أدائهم األعمال يف
املستويات اإلدارية املختلفة .وكلما اجتهنا ألسفل السلم اإلداري -
مستوى اإلدارة الوسطى ،سنجد أن اإلدارة الوسطى تهتم برتمجة
األهداف الرئيسة اليت وضعتها اإلدارة العليا إىل جمموعة من اخلطط
التنفيذية يف جماالت العمل املختلفة سواء كانت هذه اجملاالت تسويقية
أو إنتاجية أو مالية أو غريها.
أما اإلدارة املباشرة فهي تسـتغرق وقـت أقصـر يف أعمـال التخطـيط
حيث يرتكز اهتمامها باملستقبل القريب أو الوقت احلاضر ،حيث تقـوم
برتمجة اخلطط التنفيذية اليت وضعتها اإلدارة الوسطى جـداول عمـل
أو خطط تفصيلية يف جماالت أكثر حتديداً .فمثالً تضع خطط ألعمـال
البيع يف مناطق بيعية معينة ،وتضع خطط إنتاج أصـناف معينـة مـن
املنتجات خالل ورديات العمل املختلفة ،وهكذا .ثم تضـع جمموعـة مـن
اإلجراءات وبرامج العمل لوضع اخلطط التنفيذية موضع التنفيذ.
وأيا كان الـدور الـذي تقـوم بـه كـل إدارة مـن اإلدارات الثالثـة سـواء
كانت اإلدارة (عليـا ،وسـطى ،مباشـرة) فـإن هنـاك ضـرورة يف أن يكـون
هناك تناغم وتكامل يف ممارسة وظيفـة التخطـيط بواسـطة كـل إدارة
من هذه اإلدارات الثالثة .فال نتوقع أن يكون هنـاك انعـزال أو تنـاقض
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وعدم تنسـيق بـني املسـتويات اإلداريـة الثالثـة عنـد ممارسـة وظيفـة
التخطيط.

خامساً :مؤشرات فعالية التخطيط
ميكن احلكم على مدى فعالية التخطيط من خالل عدة مؤشرات منها:
-1أن يكون التخطـيط مؤسسـا علـى بيانـات ومعلومـات دقيقـة وعلـى
تقـــدير صـــحيح للمـــوارد وإمكانـــات املنظمـــة البشـــرية واملاديـــة،
والظروف اليت تعمل فيهـا واملشـاكل والعقبـات الـيت مـن ا تمـل أن
تعـ ـرتض ســـبيلها ،واألهـــداف الـــيت ترغـــب يف حتقيقهـ ـا مســـتقبال
وتطوراتها املتوقعة يف املستقبل .ويف ضوء هذه الدراسة والتقديرات
ميكن للقـائم بعمليـة التخطـيط أن حيـدد مـدى اجلهـد التخطيطـي
الواجب بذله يف الفرتة القادمة.
-1مدى حتقيق اخلطط لألهداف املطلوبة ،فإذا كانـت النتـائج تطـابق
ما هو مرغوب فيه فإن اخلطـة تكـون قـد جنحـت ،والعكـس صـحيح
أيضا فإذا كانت النتائج تقل عما هـو متوقـع فـإن اخلطـة تكـون قـد
فشلت.
 -1مدى توضيح اخلطط للوسائل والبـدائل املتاحـة أمـام إدارة املنشـأة
من أجل إجناز أهدافها.
-1مدى مشول اخلطة لكل أجزاء ومستويات العمل يف املنشأة.
-1مدى التنسيق والتناغم بني األنـواع املختلفـة مـن اخلطـط حتـى ال
حيدث أي نوع من التضارب فيمـا بينهـا األمـر الـذي يضـر باملنظمـة
ككل.
 -1مدى ما تنتجه عملية التخطيط من خطط دقيقة وموضوعية.
 -1مدى مرونة اخلطة ،مبعنى أن يراعي وقت إعداد اخلطط أن يؤخذ
يف االعتبار كافة الظروف املتوقعة فإذا تغريت الظـروف خـالل فـرتة
تطبيق اخلطة ،تغريت اخلطة ملواجهة هذه الظروف.
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-1مــدى االلتــزام باخلطــة ،مبعنــى أن طاملــا أنــه مل حيــدث أي تغــيري يف
الظروف اليت تنبأت بها اخلطة فالبد أن تظل اإلدارة ملتزمـة بهـذه
اخلطة وال حتيد عنها .وال سيما أن وضع اخلطة يستنفذ الكـثري مـن
الوقت واجلهد واملال.
-1مدى وضوح وبساطة اخلطط ملنفذيها.
 -11مدى مشاركة كافة املستويات اإلدارية يف إعداد اخلطط ،وهو مـا
يعرف بـ ((هرمية التخطيط)) ،حيث يشرتك اجلميـع يف مرحلـة
التجريــب يف مناقشــة ومراجعــة اخلطــة بــدءا مــن أســفل اهلــرم
اإلداري حتى الوصول إىل مستوى القمة (مسـتوى اإلدارة العليـا ) ،
ويف كثري من املنشآت يتم وضع جمموعة مـن اخلطـط اجلزئيـة يف
املستويات اإلدارية الدنيا  ،ثـم تتصـاعد هـذه اخلطـط لتتجمـع يف
خطة واحدة شـاملة عنـد املسـتويات اإلداريـة العليـا  .وال شـك أن
ذلك يسهم كثريا يف جناح اخلطـط وموضـوعيتها وقبوهلـا ،ألن كـل
مـــن شـــارك يف إعـــدادها سيصـــبح أول املتحمســـني وامللتـــزمني
بتنفيذها.
 -11مدى االهتمام باملراجعة املستمرة للخطط بهدف قياس التقـدم
أو التــأخر يف إجنازهـــا والتعـــرف علـــى أســـباب االحنرافـــات ســـواء
املوجبة أو السالبة بالنسبة لألداء.

سادساً :أنواع التخطيط
ينقسم التخطيط إىل نوعني أساسيني هما:
 1/6التخطيط االسرتاتيجي Strategic Planning
Performance Planning
 2/6ختطيط األداء
ونستعرض معا هاذين النوعني من التخطيط فيما يلي :

[ ]1/6التخطيط االسرتاتيجي
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Strategic Planning

مبوجب هذا التخطيط يتم حتديد االجتاه الرئيس طويل األجل
للمنظمة ،وتتفق معظم آراء املتخصصني يف إدارة األعمال بأن الفرتة
الزمنية للتخطيط طويل األجل تغطي عادة الفرتة املستقبلية من
ثالث سنوات إىل عشر سنوات أو أكثر .وملا كان التخطيط االسرتاتيجي
يتطلب حتديد األولويات ،وتطوير األهداف وتقرير الربامج
والسياسات اليت يتم مبقتضاها حصر املوارد واإلمكانات اخلاصة
باملنظمة (مادية كانت أم بشرية أم معلوماتية) وتوزيعها مبا يتالءم
وحيقق األهداف املرجوة ،فإننا ال نتوقع أن يكون أي مستوى إداري آخر
خبالف مستوى اإلدارة العليا مسئوال عن القيام بالتخطيط
االسرتاتيجي .وتتبع اإلدارة العليا يف منظمات األعمال املتقدمة إداريا
منهجاً متميزا للتخطيط االسرتاتيجي يتكون من خطوات حمددة سلفا
ومسئوليات مسندة إىل أفراد معينني .وال شك أن هذه اخلطوات ختتلف
من منظمة ألخرى والسبب يف ذلك هو اختالف ظروف كل منشأة
وإمكانات واهتمامات مسئولي اإلدارة العليا يف هذه املنظمات.
وبالرغم من اختالف املناهج اليت تتبعها منشآت األعمال عند
ممارستها ألنشطة التخطيط االسرتاتيجي ،إال أن هناك جمموعة من
املرتكزات ينبغي أن تقوم عليها عملية التخطيط االسرتاتيجي وهذه
املرتكزات هي :
 -1إعداد قاعدة بيانات :وهي املستودع املتكامل لكل البيانات
واحلقائق عن األداء السابق للمنشأة ،ومواقفها احلالية ،والتطورات
املتوقعة .وحتتوي قاعدة البيانات على تسجيل حي ومتطور للبيانات
عن كل أوجه النشاط اخلاص بالبيئة الداخلية للمنشأة ،وخمتلف
املوارد واإلمكانيات املتاحة هلا وجماالت استغالهلا .وهي تشمل بالتالي
بيانات عن:
 oاملبيعات.
 oاملخزون السلعي.
 oالطاقات اإلنتاجية.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

اآلالت واملعدات واألصول الثابتة.
القوى العاملة.
العمالء.
اإليرادات والنفقات واألرباح.
املشاريع حتت التنفيذ.
اإلنتاجية .
كفاءة استثمار األموال.
نظم العمل وإجراءاته.
سياسات اإلدارة.
املركز التسويقي للمنشأة.
األرباح ا ققة ونسبتها إىل إمجالي رأس املال ،ورأس املال
املستثمر ،واملبيعات.
نسبة مساهمة كل نوع من املنتجات يف األرباح ا ققة.
موقف منتجات املنظمة يف السوق واملرحلة اليت بلغتها كل
منها يف دورة حياتها السوقية.
املوارد الداخلية من حيث املباني واآلالت واملعدات ،النقدية،
االئتمان من البنوك ،واألفراد من خمتلف املهن ومستويات
الكفاءة.
تطور اهليكل التنظيمي للمنظمة واالجتاهات املتوقعة
للتغيري.
مركز املنظمة التنافسي ودرجة تقدمة أو ختلفه بالنسبة
للصناعة.
أنشطة البحوث والدراسات اجلارية باملشروع واحتماالت
جناحها.
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وعلى ضوء مثل هذه البيانات ميكن حتديد مواطن القوة أو الضعف
للمنظمة ،حيث تعترب اجلوانب القوية مبثابة موارد تعتمد عليها
املنظمة يف خططها القادمة ،واجلوانب الضعيفة مبثابة أعباء أو قيود
ينبغي أخذها يف االعتبار حتى تأتي اخلطط واقعية وقابلة للتنفيذ.
وتتضمن البيانات أيضاً بيانات عن املناخ احمليط باملنظمة أي عن بيئتها
اخلارجية ومنها :






معدالت النمو يف االقتصاد القومي ويف كل من قطاعاته الرئيسية وانعكاسات
هذا النمو على الطلب احملتمل ملنتجات املنظمة .
مواقف املنافسني احملليني واألجانب وتتبع سياساتهم وإسرتاتيجيتهم
واستنتاج تأثريها على أنشطة املشروع ومركزه التسويقي.
احتماالت ظهور منتجات بديلة ملا تقدمة املنظمة .
مصادر احلماية اليت تتمتع بها املنظمة مثل دعم الدولة أو احلماية
اجلمركية ضد املنافسة األجنبية واحتماالت استمرارها.
تركيب السوق احمللي وهيكل التوزيع الذي تستخدمه املنظمة واحتماالت
التغري فيها .

 اجلهاز املصريف والسياسة االئتمانية والتطورات احملتملة فيها ومدى تأثري
ذلك على قدرة املنظمة التمويلية .
 سوق املواد اخلام وقطع الغيار اليت تعتمد عليها املنظمة ودرجة االستقرار
فيها ،واجتاهات املوردين بالنسبة للمنظمة.
 اجتاهات املستهلكني بالنسبة للمنظمة ودرجة رضاءهم عن منتجاتها.
 األحوال السياسية واالقتصادية العامة احمللية والدولية والتطورات
احملتملة فيها .

وعلى ضوء مثل هذه البيانات ميكن حتديد الفرص املتاحة أمام
املنظمة واليت ينبغي عليها أن تستثمرها وحتقق منها عائدا إجيابيا ،
وكذلك حتديد املعوقات املتوقعة أو التهديدات أو ا ددات اليت توجد
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يف البيئة ا يطة باملنظمة وتهدد املنشأة بعدم حتقيق أهدافها ،
وينبغي على املنظمة أن تتكيف معها .
ومفاد ما تقدم ،أن اخلطة اإلسرتاتيجية تهدف يف األساس إىل
استثمار الفرص املتاحة للمنظمة باستخدام نقاط القوة املتوفرة هلا
من ناحية ،ومعاجلة الضعف وجتنب تأثري املعوقات من ناحية أخرى.
 -2تقييم ومراجعة املوقف :ويقصد بذلك التحديد والدراسة الشاملة
لعناصر املوقف الداخلي واخلارجي للمنشأة  ،وينتج من هذه الدراسة
املعلومات األساسية الالزمة لوضع االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط
وأهم املعلومات الناشئة عن هذا التقييم هي :
 األوضاع االجتماعية السائدة واجتاهاتها يف املستقبل.
 األوضاع االقتصادية السائدة واجتاهاتها يف املستقبل.
 تطلعات املستهلكني وأمناط تصرفهم.
 تطورات مستويات الدخول واألسعار.
 أوضاع املنافسة واملنافسني.
 التشريعات واألنظمة احلاكمة للنشاط.
 حركة األسواق املالية واجتاهات املصارف حنو توفري التمويل
واالئتمان.
 حركة أسعار األسهم واألوراق املالية .
 آراء واجتاهات رجال اإلدارة العليا يف املنشأة .
 تطورات اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية يف املنشأة .
 املركز املالي للمنشأة حالياً ومستقبالً.
 املركز التنافسي للمنشأة حالياً ومستقبالً.
 حركة املبيعات.
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 حركة املخزون.
 -3حتديد األهداف :يف ضوء ما يتجمع من بيانات ومعلومات عن
املنظمة واملناخ الذي تعمل فيه ،ويف ضوء تقييم ومراجعة املوقف
وحتديد اجتاهات املستقبل يتم حتديد أنواع األهداف التالية:
 1/3اهلدف العام للمنظمة :وهو الغرض الذي أنشئت املنظمة من
أجل حتقيقه ،فاهلدف العام للبنك املركزي مثال هو إدارة اجلهاز
املصريف والرقابة على االئتمان يف الدولة.
 2/3اهلدف الوسيط :وهو غرض فرعي يقوم على حتقيقه جزء
من املنظمة ،مثال عملية إصدار البنكنوت متثل هدف وسيط
للبنك املركزي تقوم على حتقيقه إدارة اإلصدار .وتنفيذ
جمموع األهداف الوسيطة يؤدي إىل حتقيق اهلدف العام
للمنظمة .كما أن اهلدف الوسيط يتم حتليله عادة إىل جمموعة
من األهداف الدقيقة.
 3/3اهلدف الدقيق :وهو نتيجة حمددة كميا ينبغي الوصول إليها
يف جمال نشاط معني ويقوم على الوفاء بها أقسام املنظمة
ووحداتها التنفيذية املختلفة.
والصفة األساسية لألهداف أن تكون واضحة وحمددة حتى تتخذ
أساسا للتخطيط  ،وعلى سبيل املثال إذا كانت السياسة التسويقية
إلحدى املنظمات تنص على (( ضرورة التوسع يف التصدير لألسواق
األوربية )) فإن اهلدف الوسيط يف هذه احلالة جيب أن يكون يف صورة
(( زيادة الصادرات إىل دولة أملانيا بنسبة  %20عما كانت عليه يف العام
السابق )) كما أن اهلدف الدقيق قد يكون (( زيادة صادرات السلعة (أ)
إىل دولة أملانيا بنسبة  ، %50والسلعة (ب) بنسبة  ،%30والسلعة (ج)
بنسبة  %75وذلك يف نهاية عام 2007م حتقيقا للزيادة الكلية
املستهدفة يف الصادرات ))  .كذلك إذا كانت سياسة إحدى الشركات
تستهدف أن تكون ((رائدة صناعة الدواء)) فإن األهداف الوسيطة
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والدقيقة جيب أن ترتجم تلك السياسات يف شكل رقمي حمدد مثل
((زيادة اإلنتاج واملبيعات بنسبة  %25سنويا للسنوات الثالثة املقبلة
وبنسبة  %15للسنتني التاليتني))  .كما تفصل تلك الزيادات يف شكل
أهداف دقيقة بالنسبة لكل نوع من املنتجات ولكل منطقة بيعية .
ومن األهداف الشائعة بني الشركات حماولة حتقيق عائد حمدد
على رأس املال املستثمر  ،ومن خالل هذا اهلدف تستطيع اإلدارة
حتديد أهداف املبيعات واإليرادات اليت جيب حتقيقها والنفقات اليت ال
جيوز ختطيها حتى تصل إىل العائد ا دد  ،ويتوقف حتديد العائد
املطلوب على مدى تقبل اإلدارة للمخاطر  ،إذ ال شك أن احلصول على
 %50عائد على رأس املال املستثمر مثال حيتم على اإلدارة الدخول يف
جماالت عمل تتسم باملخاطرة ملا يتطلبه األمر من جتديد وابتكار  ،أما
إذا قنعت اإلدارة بعائد يعادل  %5أو  %10فيمكنها احلصول عليه دون
خماطرة كبرية  ،وبشكل عام فإن فكرة األهداف الوسيطة جتعل اإلدارة
ملزمة بتعيني هدف كمي لكل وجه من أوجه النشاط يف اإلنتاج ،
التسويق  ،التمويل  ،املوارد البشرية  ،وكذلك يف عالقات املشروع
بالبيئة ومدى حتمله للمسئولية االجتماعية .
 -4رسم االسرتاتيجيات :اإلسرتاتيجية هي وسيلة أو أداة لتحقيق
األهداف  ،أوهي عملية تصميم الوسائل البديلة اليت ميكن من خالهلا
حتقيق أهداف املنشأة باستخدام املوارد املتاحة هلا والظروف املناخية
ا يطة.أي أن اإلسرتاتيجية حتدد أسلوب اإلدارة يف استغالل مواردها
والتغلب على نقط الضعف بها ،كما حتدد كيف تتصرف اإلدارة يف
مواجهة التغريات اليت تطرأ على املناخ  ،فعلى سبيل املثال قد تبين
إحدى الشركات إسرتاتيجيتها يف اإلنتاج والتسويق على أساس رفع
أسعار البيع ا لي واستخدام الناتج يف تغطية اخلسائر الناجتة عن
التصدير بأسعار تقل عن التكلفة الكلية لإلنتاج  .تلك اإلسرتاتيجية
تقوم على حتميل السوق ا لي عبء عملية غزو األسواق األجنبية يف
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سبيل احلصول على قدر من العمالت األجنبية يسمح باسترياد
مستلزمات اإلنتاج الضرورية الستمرار نشاط املنشأة.
من ثم جند أن هذه اإلسرتاتيجية قد حددت لإلدارة كيف تستفيد
من أحد املوارد املتاحة هلا وهي السوق ا لي الذي ال ينافسها فيه أحد،
وكيف تتغلب على نقطة ضعف هي ارتفاع تكلفة اإلنتاج وعدم القدرة
على املنافسة يف األسواق األجنبية إال بتخفيض األسعار.
من ناحية أخرى ،فإن اإلسرتاتيجية ترشد اإلدارة إىل أنواع
التعديالت اليت جيب أن تلجأ إليها لتواجه التغيريات اليت تطرأ على
املوقف .ففي مثالنا السابق قد متنح الدولة فجأة تراخيص استرياد
لشركة أخرى لتوريد منتجات مماثلة ،وبالتالي تضطر الشركة األوىل
إما إىل خفض أسعار البيع ا لي لالستمرار يف السوق أو التضحية
بعمليات التصدير وهنا جيب على اإلسرتاتيجية الواضحة أن ترشد إىل
القرار السليم.

[ ]2/6ختطيط األداء

Performance Planning

تفصل اخلطة اإلسرتاتيجية إىل خطط فرعية ألوجه النشاط
املختلفة مثل:
 التخطيط التسويقي.
 ختطيط اإلنتاج.
 ختطيط القوى العاملة.
 ختطيط املواد.
 التخطيط املالي.
وتعد خطط األداء نوع من أنواع ((التخطيط التكتيكي)) وذلك
بالقياس إىل التخطيط االسرتاتيجي ،حيث توضح اخلطة التكتيكية
واجبات كل وحدة ومتى وكيف تؤديها .ونستعرض معا األبعاد
الرئيسية للخطط التكتيكية املختلفة كالتالي:
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أ -التخطيط التسويقي:
اا بناء على اخلطة اإلسرتاتيجية جيب حتديد ما يلي :









ختطيط مزيج املنتجات.
ختطيط أسعار املنتجات.
ختطيط أساليب التوزيع.
ختطيط عناصر املزيج الرتوجيي (اإلعالن ،النشر،
تنشيط املبيعات ،البيع الشخصي ،العالقات العامة،
التسويق املباشر).
حتديد نوعية العمالء الذين تسعى الشركة إىل خدمتهم
من حيث (الدخل ،النوع ،اخلربة ،التعليم .... ،إخل) .
حتديد مستوى جودة املنتجات.
حتديد شروط البيع وسياسات االئتمان.
التنبؤ باملبيعات.

ب -ختطيط اإلنتاج:








استنادا إىل التنبؤ باملبيعات ،حيدد مدى كفاية إمكانيات
اإلنتاج ملقابلة حجم املبيعات املتوقع.
ختطيط الطاقة اإلنتاجية.
ختطيط مستويات اجلودة.
ختطيط التنظيم الداخلي ملوقع اإلنتاج.
اجلدولة والتحميل.
حتديد التحسينات املطلوبة يف مواقع اإلنتاج.
حتديد أساليب الرقابة على اإلنتاج.
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ج -ختطيط املوارد البشرية:








حتديد املطلوب من األنواع والتخصصات واملهارات
واخلربات املختلفة من القوى العاملة يف كل إدارة أو قسم
داخل املنظمة حبيث تعكس التقديرات النوع ،ومستوى
املهارة واخلربة.
حتديد املعروض حالياً من املوارد البشرية.
تقدير الفائض أو العجز يف العمالة.
يف حالة وجود عجز يتم إعداد برنامج الجتذاب
املوظفني اجلدد.
إعداد برامج تدريب تأهيلي للمعينني اجلدد.
يف حالة وجود فائض يف العمالة ،يتم وضع برنامج
للتصرف يف الفائض وعمل التدريب التحويلي الالزم.

د -التخطيط املالي:






وضع خطة بالتدفقات النقدية الداخلة.
وضع خطة بالتدفقات النقدية اخلارجة.
تقدير الفائض أو العجز النقدي ا تمل.
يف حالة وجود عجز ،يتم دراسة وسائل تدبري األموال
املطلوبة.
يف حالة وجود فائض ،يتم حتديد وسائل إنفاق األموال .
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سابعاً :معوقات التخطيط
تواجه عملية التخطيط عقبات عدة حتد من فعاليتها ،وتسبب
الفشل للكثري من اخلطط ،ومن هذه املعوقات:
-1التعقد البيئي بسبب التغري السريع للبيئة الداخلية واخلارجية.
 -2نقص املعلومات اليت يرتكز إليها التخطيط.
-3توافر املعلومات ولكنها قد تكون متقادمة أو غري صحيحة.
-4سوء التقدير واملبالغة أثناء حتديد األهداف.
-5اإلفراط يف التفاؤل بشأن املستقبل.
-6عدم الربط والتنسيق بني الوحدات اإلدارية املختلفة واملستويات
اإلدارية املختلفة أثناء إعداد اخلطط.
-7شح املوارد املالية.
-8ندرة الكفاءات البشرية القادرة على القيام بوظيفة التخطيط.
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(( حالة دراسية ))
حماكمة التخطيط
قام أحد العلماء الفرنسيني املتخصصني يف علوم اإلدارة بإجراء
دراسة على العديد من الشركات األوربية بعد أزمة الطاقة عام
1973م ،فوجد أن كثرياً منها قد ألغت إدارات التخطيط لتقليص
املصروفات .ويف حماولة منه إلجياد تفسرياً هلذا التصرف ،قام العامل
الفرنسي بسؤال مدير إحدى هذه الشركات عن رأيه يف التخطيط
فأجابه :إن هؤالء الذين يدعون أن التخطيط مهم كاذبون ،فكل شيء
ممكن أن يتغري بني عشية وضحاها .وعندما سئل مدير آخر ،فأجابه:
أن التخطيط له تأثرياً سيئا على االبتكار .وهذا يؤكد أنه كلما زادت
بريوقراطية التخطيط ،كلما عجز املديرون عن التفريق بني
التخطيط واالسرتاتيجية والتنفيذ.
وعندما سئل مدير ثالث عن رأيه يف التخطيط ،فأجاب :إن أفضل
رأي يف التخطيط هو ما قاله (والدا فسكي) :إذا كان املخططون
يعتقدون أنهم أطباء جملتمعاتنا ..فإن املريض (اجملتمع) مل يتحسن،
ولكن املخططني يعزون النجاح ألنفسهم والفشل للمجتمع .وإن
إصرارهم على أنهم معصومون حيرمهم من خربة التعلم من أخطأهم
ولقد أثبتت التجارب يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء ،أن
الفجوة تتسع باستمرار بني التخطيط واإلسرتاتيجية.
ويف مقابلة مع بعض املخططني يف هذه الشركات ،جلأ املخططون إىل
إنكار املشكلة واستمروا على اعتقادهم بأن مزيداً من التخطيط حيل
املشاكل .وأحنى بعضهم بالالئمة على املديرين وعلى البيئة املعادية
للتخطيط ،وقال بعضهم :إن التخلي عن التخطيط يعترب قراراً غري
مسئول .وقال آخرون  :إن أي نوع من التخطيط أفضل من ال ختطيط .
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واملطلوب:
 -1ذكر رأيك يف وجهيت النظر السابقة؟ ثم أذكر هل أنت مع
التخطيط أم ضده؟
 -1هل يفرتض يف التخطيط الكمال؟ وضح رأيك ؟
 -1هل التخطيط يعد وسيلة أم غاية؟ وملاذا؟
 -1يرى البعض أنه من اخلطأ أن تتوقع اإلدارة أن تأتي نتائج
التخطيط مطابقة متاماً للخطط املوضوعة ..ما رأيك يف ذلك؟
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أسئلة على الفصل اخلامس
حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:
-1يتميز التخطيط بعدد من اخلصائص.
-1تتأثر وظيفة التخطيط بعدة عوامل أساسية.
-1التخطيط واخلطة مصطلحان مرتادفان.
-1يقتصر التخطيط على اإلدارة العليا فقط.
-1خيتلف الوقت املستغرق يف التخطيط باختالف املستوى
اإلداري.
 -1جيب أن يتوافر تناغم بني املستويات اإلدارية عند ممارستها
لوظيفة التخطيط.
-1يتشابه التخطيط االسرتاتيجي مع التخطيط التكتيكي.
-1ميكن احلكم على جودة التخطيط من خالل عدة مؤشرات.
-1ال توجد عالقة بني أنواع التخطيط التكتيكي.
 -11جيب أن يعتمد املدير على حسه الشخصي عند القيام
مبهمة التخطيط.
-11

ال يوجد ارتباط بني أنواع اخلطط.

 -11تفصل اخلطة اإلسرتاتيجية إىل خطط فرعية ألوجه
النشاط املختلفة.
-11

تواجه عملية التخطيط عدة عقبات حتد من فعاليتها.

166

الفصل السادس

وظيفة التنظايااام
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الفصل السادس
وظيفة التنظيــم
عندما ينتهي القارئ من دراسة هذا الفصل يكون قادرا على :
 .1التعرف على املفهوم احلقيقي للتنظيم .
 .1التعرف على مكونات التنظيم .
 .1معرفة أنواع التنظيم.
 .1معرفة طبيعة التنظيم اإلداري الفعال.
 .1معرفة خطوات تصميم اهليكل التنظيمي ألي منشأة.
 .1التعرف على طبيعة السلطة واملسئولية.
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الفصل السادس

وظيفة التنظيـــم
مقدمة:
حيتـل مفهــوم التنظـيم أهميــة كـربى يف اجملتمعــات احلديثـة ،حيــث
يسيطر عدد كبري من التنظيمات على إنتاج السلع واخلـدمات املختلفـة
اليت يرغبها اإلنسان يف حياته .فاإلنسان احلديث يعيش معظم وقته يف
تنظــيم معــني ،كمــا أن درجــة تقــدم اجملتمــع ورفاهيتــه تتوقــف علــى
كفـــاءة التنظيمـــات املختلفـــة الـــيت تباشـــر اســـتغالل مــوارد اجملتمـــع
وثرواته.
ومن هنا كانت دراسة التنظيم على جانـب كـبري مـن األهميـة ممـا
جعلها موضوعاً خصباً للبحث والتحليل منـذ عشـرات السـنني .وهـدف
دراسة التنظـيم هـو فهـم وتفسـري السـلوك التنظيمـي أي فهـم وتفسـري
سلوك أعضاء التنظيم والبيئة اليت يعمل بها.

أوال :مفهوم التنظيم
لكل شخص يف الواقع مفهوم عن ((التنظيم))
وختتلف هذه املفاهيم عن بعضها اختالفا بيناً يف بعض األحوال ،وقد
تصل إىل تناقضات شديدة سواء كان ذلك يف الواقع العملي أو بني علماء
التنظيم أنفسهم .فالبعض يستخدم كلمة ((تنظيم)) لتعين عكس
((الفوضى)) فهم إذا مل جيدوا شيئاً يف مكانه فإنهم غالباً ما
يستخدمون كلمة ((فوضى)) وهم بذلك ينظرون إىل ((التنظيم)) إىل
أنه وضع كل شيء يف مكانه وختصيص مكان لكل شيء.
ويســتخدم الــبعض اآلخــر كلمــة ((تنظــيم)) مبعنــى ((ترتيــب))
فيقولون مثالً ((تنظـيم املـرور)) أو ((تنظـيم الـدخول واخلـروج)) أو
تنظيم الوقوف يف ((الطابور)).
Organization
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ويستخدم بعض املديرين ورجال األعمال كلمة ((تنظـيم)) مبعنـى
((تصميم اهليكل التنظيمي)) فهم ينظرون إىل ((التنظـيم)) علـى أنـه
تلك العملية املتعلقة بعمل ((اخلرائط التنظيمية)).
وإذا زادت الصراعات بني الناس يف جهة عمل مـا (حكومـة ،شـركة
هيئة) فإن األصوات تعلو مطالبة ((بإعادة التنظيم )) ومفهومهم هنـا
(( إعــادة تصــميم اهليكــل التنظيمـــي )) أو (( إعــادة رســم اخلـــرائط
التنظيمية )).
والذي ينقب يف أدبيـات اإلدارة سـيلحظ أن هنـاك اختالفـات كـثرية
بــني علمــاء التنظــيم حــول تعريــف التنظــيم فعلــي ســبيل املثــال ال
احلصر:
يعرف ((فايول)) التنظيم على أنه “ تزويد املشروع بكـل
-1
شيء م فيد للقيـام بوظيفتـه سـواء كانـت هـذه األشـياء ماديـة
كاآلالت واملعدات واخلامات  ،أو كانت بشرية كاألفراد " .
يعرف ((جيمس موني وأالن رايلي )) التنظيم على أنـه
-1
:
“ شكل أي جتمع إنساني يهدف إىل حتقيـق هـدف مشـرتك  ،علـى
أساس أن التنسيق حيوي بـني طياتـه كافـة مبـادئ التنظـيم ،
حيث يقصد بالتنسيق الرتتيب املـنظم للمجهـودات اجلماعيـة
مــن أجــل الوصــول إىل وحــدة يف النشــاط بهــدف حتقيــق هـدف
مشرتك " .
يعــرف ((كونــت)) التنظــيم علــى أنــه “إقامااة عالقــات
-1
السلطة مع إجياد تنسيق هيكلي رأسي وأفقي بني املناصب اليت
أســندت إليهــا الواجبــات املتخصصــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف
املنظمة “.
يعرف ((بيرت دراكر)) التنظيم على أنه “عملياة حتليـل
-1
النشـاط وحتليــل القـرارات وحتليــل العالقـات وذلــك لتصــنيف
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العمــل وتقســيمه إىل أنشــطة ميكــن إدارتهــا ،ثــم تقســيم هــذه
األنشــطة إىل وظــائف ووحــدات ،ثــم جتميــع هــذه الوظــائف
والوحدات يف هيكل تنظيمي ،ثم اختيار األشخاص إلدارة هـذه
الوظائف واإلدارات “
-1يعرف ((د .سيد اهلواري)) التنظيم على أنه “وضاع نظـام للعالقـات
منسق إرادياً لتحقيق هدف مشرتك “.
ووفقا لتعريف الدكتور سيد اهلواري فالتنظيم عبـارة عـن نظـام أو
منظومة تتكون من جمموعة أجزاء متسقة مع بعضها لـبعض ،وتكمـل
بعضــها الــبعض ،وأي خلــل يف أي منهــا حيــدث خل ـالً يف النتيجــة الكليــة.
وبناء على رؤية الـدكتور سـيد اهلـواري ،فلـيس التنظـيم جمـرد هيكـل
تنظيمي يوضح التبعية واملسئولية اإلشـرافية ،ولـيس التنظـيم جمـرد
حتديــد لالختصاصــات أو الواجبــات ،ولــيس التنظــيم جم ـرد توصــيف
للمناصب اإلدارية مبعـزل عـن تـدفق العمـل ولـيس التنظـيم جمـرد أي
جتمع إنساني بدون هدف مشرتك ،وليس التنظيم جمرد وضع الشخص
املناسب يف املكان املناسب بصرف النظر عـن سـلوكه ودوافعـه وعالقتـه
بــاآلخرين .ولــيس التنظــيم أي ترتيــب للعالقــات مبعـزل عـن الــدوافع
واملشـجعات ،بـل إن التنظـيم هـو كــل مـا تقـدم بطريقـة يـتم مبوجبهــا
تفاعل األجزاء مع بعضها البعض.
فالتنظيم إذا نظام للتعاون بني عدة أشخاص قادرين على االتصـال
ببعضهم وراغبني يف املساهمة بالعمل لتحقيـق أهـداف مشـرتكة بإيقـاع
متســق .ونظــام التعــاون هــذا يفــرتض حتديــد أدوار لألجــزاء وحتديــد
عالقات بني تلك األجزاء حبيث تؤدي النتائج اجلزئية إىل نتيجـة كليـة
أكرب من جمرد اجلمع احلسابي هلـا  .وحتديـد األدوار يتطلـب بالضـرورة
تصــميم هيكــل مقســم إىل أجــزاء أو مناصــب وحتديــد العالقــات بــني
األجــزاء مــن أجــل توحيــد اجلهــود حنــو اهلــدف أو األهــداف املشــرتكة.
وحتديـــد العالقـــات معنـــاه  -يف الواقـــع  -حتديـــد للســـلطات وكيفيـــة
ممارستها حيث يصبح لكل جزء سـلطات مسـتمدة مـن مسـئولية ذلـك
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اجلزء عن نتائج حمددة يف عالقتها بالسلطات األعلى واألدنى .وجيـب أال
يفهــم ممــا تقــدم أن التنظــيم جمــرد هياكــل تنظيميــة واختصاصــات
(مســئوليات وســلطات) يف حالــة ســكون ،ولكــن التنظــيم حالــة حركيــة
(ديناميكيــة) ألنــه نظــام عالقــات بــني أشــخاص حيــث يكــون الســلوك
املتــداخل لألفــراد املعنــيني هــو العامــل املشــرتك املوحــد للتكنولوجيــا
واهليكل والشخصية.
وملا كان التنظيم نظام عالقات (بني أشـخاص) فإنـه مـن الضـروري
دراسة األشخاص بصفة مستمرة لضمان مدى تـأثريهم علـى بعضـهم -
من خالل احلوافز واملشجعات أو من خـالل القـوى وهيكـل ((اإلذعـان))
من أجل التأكد من أن األشخاص لن خيلقـوا حالـة عـدم تعـاون أو روحـاً
معنوية منخفضة أو عداء.
وبعــد اســتعراض هــذه اجملموعــة مــن التعــاريف للتنظــيم والــيت
سيقت على سبيل املثـال ال احلصـر .ميكننـا أن نشـري إىل وجـود بعـض
اخلصائص والسمات العامة ملفهوم التنظيم والـيت اتفـق عليهـا معظـم
الكتاب والباحثون منها:
-1النظر للتنظيم على أنه وظيفة أساسية من وظائف اإلدارة.
-1النظر للتنظيم على أنه نظام حيتوى على جمموعة من النظم
الفرعية واليت تتشابك وتتفاعل مع بعضها لتحقيق أهداف
مشرتكة.
-1النظر للتنظيم على أنه نظام مفتوح يؤثر يف البيئة ويتأثر
بها.
-1النظر للتنظيم على أنه أساس لتحقيق التنسيق بني جمهودات
األفراد والعاملني معاً داخل املنظمة.
وبالرغم من هذه السمات واخلصائص العامة املشـرتكة بـني معظـم
الكتاب إال أن هناك عـدة اختالفـات وتناقضـات بـني الكتـاب مـن حيـث
التوجهات ،واخللفية العلمية واملهنية ،والفرتة الزمنيـة الـيت مت خالهلـا
صياغة تعريف التنظيم.
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ومييل املؤلف إىل النظر للتنظيم من وجهـة نظـر (مفهـوم الـنظم)
وتأسيساً على ذلك يعرف املؤلف التنظيم على أنه:
((نظام مفتوح حيتوي على جمموعة مـن األجـزاء الفرعيـة ،والـيت
تتفاعل وتتشابك مع بعضها وتتكامل بغية حتقيق هدف  /أهداف
حمددة يف إطار بيئة معينة يؤثر فيها ،ويتأثر بها)).

ثانياً :مكونات التنظيم
يتكون التنظيم من مخسة مكونات أساسية هي املدخالت والعمليات
واملخرجات كما يشتمل التنظيم على مخسة أجزاء رئيسية هي:
 -1اجلزء الفين أو اإلنتاجي  :وخيتص هذا اجلزء بعمليات حتويل املوارد
أو املدخالت إىل خمرجات فإذا أخـذنا كمثـال تنظـيم مثـل املدرسـة
فإن اجلزء الفـين مـن التنظـيم خيـتص بعمليـة التعلـيم  ،أو شـركة
صــناعية مــثالً فــإن اجلــزء الفــين أو اإلنتــاجي يتعلــق بالعمليــات
الصناعية املختلفة اليت جترى لتحويل املواد اخلام والعمل  ،وغريها
من املدخالت إىل سلع وخدمات صاحلة لتقدميها للسوق.
 -1اجلزء التسويقي :ويؤدى هذا اجلزء من التنظيم وظيفتني هـامتني
األوىل هــي احلصــول علــى املــوارد واملــدخالت وتوفريهــا للتنظــيم،
والثانية هي تسـويق املنـتج أي تبـادل خمرجـات التنظـيم .وحيـث
ترتبط الوظيفتان السابقتان باجملتمع من حيث حصول التنظـيم
على املوارد الالزمة والتخلص مـن منتجاتـه ،فـإن تنظـيم عالقـات
التنظيم باجملتمع وصيانتها ،والعمل على حتسينها تصبح من مهام
هذا اجلزء التسـويقي ،وقـد تتصـور أن مثـل هـذه املهمـة متاثـل مـا
يطلق عليه اسم العالقات العامة.
 -1اجلزء اخلاص بصيانة التنظيم :وترتكز مهام هذا اجلزء يف العمل على
حتسني وتطوير العالقات اإلنسانية بني أعضاءه .ويهتم هذا اجلزء
أذاً بأعمــال إدارة األفــراد أو إدارة العنصــر البشــرى يف التنظــيم مــن
اختيار وتعيني ومكافأة وتقييم .كذلك يكـون مـن اختصـاص هـذا
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اجلــزء مــن التنظــيم حتديــد دور كــل عضــو مــن األعضــاء وبيــان
واجباته وإعادة مراقبته يف أداء تلك الواجبات ،وتقرير مكافآتـه أو
عقابه بناء على ذلك .وعلى هذا فـإن مـن أهـم وظـائف هـذا اجلـزء
من التنظيم اآلتي:
أ  -إدارة نظام االتصاالت يف التنظيم.
ب -إدارة نظم احلوافز.
ج -تطبيق قواعد العمل باإلشراف والقيادة.
 -1اجلازء اخلاااص بااالبحوث ومجااع املعلومااات :حيـث يعمـل التنظـيم يف
جمتمع معني ونظراً لشدة اعتماده علـى هـذا اجملتمـع وتـأثره بـه ،
فإن أي تقلب أي تغيري يصيب اجملتمع ال شك يؤثر علـى التنظـيم ،
وقــد يهــدد كفاءتــه واســتمراره .لـذلك خيصــص جــزء رئيســي مـن
التنظــيم مهمــة متابعــة مــا جيــرى يف اجملتمــع وجتمي ـع البيانــات
واملؤشــرات الــيت تســاعد التنظــيم علــى مالئمــة أوضـاعه وتكييــف
نشاطه دائماً مبا يتفـق مـع احتياجـات البيئـة وظروفهـا .ويتمثـل
هذا اجلزء أساساً يف نشاط البحوث على اختالف جماالتها من حبـوث
إنتاجية أو تسويقية .كذلك فإن عمليات التنبؤ والتخطيط طويـل
األجل تندرج حتت مهام هذا اجلزء من التنظيم.
 -1اجلزء اإلداري :لقد تعددت أجزاء التنظيم حتى اآلن واختلفت مهام
وواجبــات كــل منهــا ،لــذا البــد مــن وجــود جهــاز متخصــص يهــتم
بالتنســـيق والتوحيـــد بـــني أنشـــطة األجـــزاء الســـابقة ،وضـ ـمان
اجتاهاتها ناحية حتقيق أهداف التنظـيم األساسـية ،وتلـك وظيفـة
اإلدارة من ختطيط وتنظيم وتنسيق ومتابعة.
وال شـــك أن نشـــاط اجلـــزء اإلداري يتخلـــل األجـــزاء األربعـــة
السابقة ويربط بينها يف وحدة متناسقة .ويستخدم اجلـزء اإلداري
أساسـ ـاً جمموعـــة مـــن القواعـــد والتعليمـــات كأســـاس للتنســـيق

176

والتوجيه .كما يستند إىل سـلطة متكنـه مـن وضـع تلـك السياسـات
موضع التطبيق.

ثالثاًًً :أنواع التنظيم
ميكننا التمييز بني نوعني من التنظيم هما (التنظيم الرمسي /
التنظيم غري الرمسي) وسوف نتحدث عن كل نوع من هما فيما يلي :

 - 1التنظيم الرمسي:
هو البناء الرمسي الذي حيدد العالقات واملستويات اإلدارية لألعمال
اليت يقوم بها املوارد البشرية ،وتوزيع املسئوليات والواجبات بطريقة
تسمح بأداء املهام أو الوظائف لكل وحدة إدارية أو شخص يف املنظمة.
ويتمثل اهليكل التنظيمي الرمسي يف اخلريطة التنظيمية اليت
تكشف عن عالقات متبادلة بني خمتلف الوظائف واألدوار ،وتصور
هذه اخلريطة التسلسل الرئاسي للسلطة والنطاق ا دد ملسؤوليات
املكانة الرمسية وقنوات االتصال بني مجيع املسؤوليات املتدرجة .
ومن أجل أن حيقق التنظيم الرمسي األهداف املتوخاة منه فالبد
من توافر الشروط اآلتية:
 oسهولة عمليات االتصال بني األفراد داخل التنظيم .
 oوجود عالقات تنظيمية واضحة جتعل املرؤوسني يستقبلون
األوامر بوضوح وفهم ورحابة صدر واهتمام.
 oتوافر اإلمكانيات الالزمة والتسهيالت اليت يتطلبها العمل
واليت من شأنها تنفيذه ورفع كفاءته بصورة متميزة.
 oحتقيق أهداف املنظمة بأقل تكلفة وبأقل جهد .
 oجتميع األعمال ذات الصبغة الواحدة يف مكان واحد الكتشاف
املهارات الفردية الالزمة املباشرة له .
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 oتضييق نطاق اإلشراف بسبب حمدودية قدرات املديرين يف
اإلملام جبميع القضايا وعدم استطاعتهم املتابعة واإلشراف
الكامل.
 oالتأكيد على أهمية بساطة التنظيم ومرونته استجابة
لظروف التغيري والتطوير.

 - 2التنظيم غري الرمسي:
هو ذلك التنظيم الذي ينشأ بفعل العالقات اليت تنشأ ،وتستمر بني
العاملني بسبب وجودهم يف مكان واحد للعمل واشرتاكهم يف أهداف
ومشكالت متشابهة.
ويظهر هذا النوع من التنظيم نتيجة العالقات التلقائية أو
االختيارية بني األفراد الذين ينتمون ملنظمة ما ،حيث يقوم بدور
رئيس يف حتديد اجتاهات وسلوك العاملني أو املوظفني ،وله أثره البالغ
يف حتديد مستويات اإلنتاج اليت قد ختتلف عن املستويات اليت يتطلبها
التنظيم الرمسي إما بالزيادة أو النقصان.
وال يظهر التنظيم غري الرمسي يف اهليكل التنظيمي ألي منظمة،
وال يتم حماسبة أعضائه عن أي تقصري أو مكافأة على إجنازه.
ويهدف التنظيم غري الرمسي إىل إشباع حاجة كل فرد أو جمموعة
أفراد يف التنظيم .والعالقات داخل هذا التنظيم هي عالقات
اجتماعية وليست رمسية على عكس التنظيم الرمسي.

رابعاً :التنظيم اإلداري الفعال
نستطيع أن حنكم على أي تنظيم إداري بأنه تنظيم فعاال وحيقق
()17
أهدافه متى توافرت فيه جمموعة املقومات اآلتية:
-1السيطرة على التكلفة :حيقق التنظيم التميز من خالل وضع
التكلفة دائماً حتت السيطرة بصف مسـتمرة حتـى يكـون سـعر
منتجات املنظمـة تنافسـياً .ولكـن ال يعـين هـذا أن يكـون السـعر
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والتكلفة األقـل دائمـ ًا عـن املنافسـني ،حيـث مل تعـد ،أو ثبـت أن
سياسة أقل تكلفة وأقـل سـعر ليسـت هـي التوجـه االسـرتاتيجي
الصحيح  ،وإمنا جعل كل من التكلفة والسعر حتت السيطرة هو
التوجــه االســرتاتيجي احلقيقــي  .وقــد ثبــت مــن عديــد مــن
الدراســات امليدانيــة أن العميــل الــذي يبحــث عــن الســعر األقــل
يكون عميالً غري مهتماً باالنتماء ملنظمة معينة أو منتج معـني
وهذا يتعارض كلية مع مقومات جناح املنظمة وحتقيـق التميـز
ويرتتب على ذلـك ضـرورة أن تكـون املنافسـة السـعرية القائمـة
على السيطرة على التكلفة هي امليزة التنافسية للمنظمة .ولـن
يتحقق ذلك دون الرقابة الذاتية والتوجيه الذاتي داخـل فـرق
العمل من خالل تنظيم إداري فعال وعالقات مهنية اقتصـادية
ومــوارد بشــرية علــى درجــة عاليــة مــن الدافعيــة واالنتمــاء
والرضا.
-1توافر مناخ عمل صحي :تتحدد فعالية التنظيم أإلداري مبدى
قدرته على خلق مناخ عمل حيتوي على املستوى الصحي من
ضغوط العمل والقدر املستهدف من الصراع التنظيمي
والوظيفي الذي يدفع األفراد إىل التنافس اإلجيابي من جانب،
واحلرص املستمر على اإلبداع واالبتكار من جانب آخر،
وتعميق االستعداد للتعاون والعمل كفريق متكامل من جانب
ثالث.
-1جودة فكر املنظمة بشأن رضا العميل :من املمارسات الشائعة
يف كثري من املنظمات عند ختطيطها لرتمجة شعارها بشأن
إرضاء العميل أن تسال :ماذا يقدم املنافس للعميل لكي حناول
توسيع جمال املنافع اليت نقدمها حنن إىل العميل .وقد أثبت
الواقع العملي فشل هذا املدخل وعدم فعاليته يف حتقيق التميز
املستمر للمنظمة يف ذهن العميل ،حيث انتبهت بعض املنظمات
هلذا اخلطأ يف منهج التفكري وتأكد هلا وجود فرق كبري بني
التوجيه السطحي الذي ال حيقق التأثري املستمر على العميل،
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والتوجيه االسرتاتيجي الذي من خالله يتحقق الرضا التام
واملستمر املستقر للعميل عن سياسة وفكر املنظمة قبل الرضا
عن ما تقدمه املنظمة من منتجات وخدمات .ويتطلب ذلك أن
تكون عقيدة خدمة العميل أكثر عمقاً لدى العاملني شاغلي
الوظائف القيادية واإلدارية يف املنظمة ،ويصعب أن يتحقق
ذلك دون وجود ثقافة تنظيمية تغرس قيم وظيفية لدى
أعضاء املنظمة جتعل خدمة العميل مهيمنة على تفكريهم
وتصرفاتهم.
-1حتقيق متوازن للمنافع  :من الضروري أال تكون زيادة أرباح
املالك وأصحاب األموال على قمة أولويات األهداف  ،وتؤكد
نتائج األحباث امليدانية أن املنظمات اليت جعلت هدف تضخيم
أرباح أصحاب األموال يف مقدمة أولويات أهدافها  ،فقد حققت
معدالت رحبية وعائد أقل من تلك املنظمات اليت مل تتبع هذه
السياسة  :حيث وضعت تلك املنظمات األخرية هدف تعظيم
عائد ومنافع كل من العمالء والعاملني على قمة أولويات
أهدافها وذلك من خالل بناء تنظيمها اإلداري وسياساتها
اإلدارية مجيعها حول مصاحل وأهداف العمالء والعاملني قبل
أهداف ومصاحل أصحاب األموال .
-1حرص املنظمة على االبتكار أكثر من حرصها على االخرتاع:
حيث مل تعد القضية هي توصل املنظمة إىل منتج جديد جملرد
أن تعلن لعمالئها بأنها توصلت إىل منتج جديد (االخرتاع) وأنها
حققت بذلك سبقاً على منافسيها .وإمنا القضية اإلسرتاتيجية
هي أن تصبح القدرة على التفكري االبتكاري والرغبة يف
االبتكار طاقة فكرية إنتاجية مستمرة كجزء رئيسي من ثقافة
املنظمة والعاملني بها إىل درجة جتعل املنظمة حريصة دائم ًا
على دفع العميل إل التخيل بل قد تدفعه إىل إثارة املشكالت
حول املنتج لتعظيم احتياجات العميل وتوقعاته ثم العمل
على إشباعها من خالل االبتكار واإلبداع املتواصل من املنظمة.
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-1حتقيق التوليفة الصحيحة الصعبة بني األضالع الثالثة ملثلث
التميز (االبتكار واإلبداع  /التكلفة  /رضاء العميل) :حيث
يؤكد واقع املنظمات اليت حققت التميز مبفهومه العام أن هذه
التوليفة ال تتحقق بالصورة اليت يتولد عنها التميز من خالل
قرارات وتعليمات إدارية مؤقتة أو طارئة أو جهود فردية
متفرقة ،وإمنا يتحقق ذلك من خالل حد أدنى من املقومات
األساسية منها ما يلي:
[ ]1/6هياكل تنظيمية تعمق االستعداد والرغبة يف االبتكـار
لدى املوارد البشرية يف املنظمة.
[ ]2/6سياســـات وثقافـــات تنظيميـــة تعمـــق اقتنـــاع أفـــراد
املنظمــة بــأن رضــا العميــل وانتمائــه للمنظمــة ه ـو
أساس وجود املنظمة والعاملني بها.
-1التطبيق الفعال لسياسة التمكني :مل تعد الكفاءة اإلدارية هي
السيطرة على اآلخرين ،وإمنا تكون بالتخلي عن السيطرة
والتحكم وتفويض الصالحيات ومتكني اآلخرين من ممارسة
هذه الصالحيات ،وتعميق االجتاه بني املساءلة عن اإلجنازات
وحتقيق النتائج والتمتع بصالحية التصرف.

خامساً :خطوات تصميم اهليكل التنظيمي
مير تصميم اهليكل التنظيمي مبجموعة اخلطوات اآلتية:
-1حتديد األهداف التنظيمية.
 -1حتديد األنشطة واألعمال الالزمة لتحقيق هذه األهداف.
 -1جتميع األنشطة املتشابهة يف أقسام.
 -1جتميع األقسام يف إدارات.
حتديد االختصاصات التنظيمية والعالقـات الوظيفيـة
-1
بني خمتلف الوحدات التنظيمية.
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إعداد اخلريطة التنظيمية ودليل التنظيم اإلداري.
-1
وفيما يلي توضيح ملضمون كل خطوة من هذه اخلطوات.

اخلطوة األوىل :حتديد األهداف التنظيمية
تعترب عملية حتديد األهداف التنظيمية هي نقطة البداية يف تصميم
اهليكل التنظيمي ألي منظمة ،ألنه على ضوء األهداف سيتحدد العمل
املطلوب .وتتعدد وتتنوع أهداف املنظمات ،كما قد ختتلف أهداف
املنظمة الواحدة من فرتة زمنية ألخرى بفعل العديد من العوامل
واالعتبارات أهمها :طبيعة النشاط ،شكل امللكية ،التدخل احلكومي،
ظروف املنافسة ،ظروف الصناعة ،وأخرياً املسئولية االجتماعية اليت
تقع على عاتق املنظمة .وإذا ما أردنا وضع تصور عام عن هذه األهداف
التنظيمية فإننا نستطيع أن نقرر أن املنظمات قد تسعى إىل حتقيق
واحد أو أكثر من األهداف التالية:
 -1حتقيق الربح.
-1تقديم سلعة أو خدمة جبودة متميزة.
-1النمو واالستمرار.
-1الريادة يف السوق.
 -1املساهمة يف حتقيق أهداف اجملتمع.
وتأخذ األهداف داخل املنظمة شكل هرمي متوازن يوضح مقدار ما
تســاهم بــه كــل إدارة وكــل قســم املســاهمة االقتصــادية ال ـيت تــؤدي إىل
حتقيق األهداف النهائية املوضوعة وبشكل يسهل قياسه.
وحيث أن لكل وحدة تنظيمية عمالً معيناً وحمـدداً ،فـإن األهـداف
ال هنــاك أهــداف
ا ــددة اخلاصــة بكــل منهــا لــن تكــون متماثلــة  -فمــث ً
خاصة بإدارة التسويق ،وأخرى خاصـة بـإدارة اإلنتـاج ،وثالثـة لـإلدارة
املاليــة ،ورابعــة إلدارة املــوارد البشــرية .. ،وهكــذا .إال أن هنــاك حاجــة
دائمــة إىل ضــرورة وجــود عنصــر الت ـوازن بينهــا علــى مســتوى مجيــع
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الوحــدات التنظيميــة باملنظمــة .ويعــين ذلــك ضــرورة التأكــد مــن أن
األهداف اخلاصة بكل وحدة تنظيمية عند كل مستوى تنظيمي تـؤدي
إىل إضــافة أو إســهام مــا للوحــدات التنظيميــة األخــرى عنــد املســتوى
التنظيمي التـالي .ولعـل هـذه الفكـرة هـي مـا يعـرب عنهـا باسـم ( هـرم
األهــداف ) .وحيــث أن االلتــزام الشخصــي بأهــداف الوحــدة التنظيميــة
داخــل املنظمــة يزيــد مــن احتمــاالت حتقيقهــا ،لــذلك فــإن املشــاركة
الفردية يف حتديد هذه األهداف جيب تشجيعها من قبـل إدارة املنظمـة.
أضــف إىل ذلــك أن هــذه األهــداف عــادة مــا تكــون هــي املعيــار املســتخدم
لتقيــيم أداء الوحــدات التنظيميــة املختلفــة باملنظمــة ،وكــذلك األفــراد
()18
القائمني بالعمل بها.

اخلطوة الثانية :حتديد األنشطة واألعمال الالزمة لتحقيق هذه األهداف
يتم يف هذه املرحلة حصر كل أنـواع األنشـطة الـيت يـتعني علـى إدارة
املنظمة القيام بها من أجل حتقيق األهداف .ومن أمثلة هذه األنشطة:
 تصميم املنتجات. ختطيط مستلزمات اإلنتاج. التنظيم الداخلي ملكان اإلنتاج. اجلدولة والتحميل. ختطيط الطاقة اإلنتاجية. الرقابة على اجلودة. الصيانة. توفري قطع الغيار. دراسة السوق. التنبؤ باملبيعات . البيع الشخصي . الرتويج .183
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تسعري املنتجات.
التوزيع.
التحصيل.
التسجيل يف الدفاتر ا اسبية.
إعداد املوازنات التخطيطية.
إعداد احلسابات اخلتامية.
إدارة السيولة.
التخطيط املالي.
إعداد اهلياكل التنظيمية.
حتليل وتوصيف الوظائف.
ختطيط املوارد البشرية.
االختيار والتعيني.
التأهيل والتدريب.
تقويم أداء العاملني.
إعداد سلم الرواتب.
تقديم اخلدمات للعاملني.
احلراسة واألمن.
الشراء وإبرام العقود.
الفحص واالستالم.
التخزين والرقابة على مستويات املخزون.
إدارة تدفق املعلومات.
تلقي شكاوى العمالء.
خدمة العمالء.
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 نقل العمال.وتالحظ عزيزي القارئ أن هذه القائمة مـن األنشـطة تبـدو طويلـة إال
أنها غري كاملة بالطبع! حيث يتحـتم عنـد تصـميم اهليكـل التنظيمـي
حصر كل األعمال املطلوب أداؤها يف املنظمة بشكل تفصيل وشامل.

اخلطوة الثالثة :جتميع األنشطة املتشابهة يف أقسام
يــتم يف هــذه املرحلــة جتميــع األنشــطة املتشـابهة داخــل املنظمــة يف
جمموعات من األقسام املتجانسة نوعياً طبقـاً ملبـدأ التخصـص وتقسـيم
العمــل حبيــث تســمح لشــخص معــني أن يشــرف عليهــا أو يقــوم بأدائهــا
يطلق علية (رئـيس قسـم) .فمـثالً أنشـطة مثـل ( :إعالنـات الصـحف ،
واإلعالنــات التلفزيونيــة  ،واإلعالنــات اإلذاعي ـة  ،وإعالنــات الطــرق )
جتمــع مع ـاً ليشــرف عليهــا شــخص يســمى ( رئــيس قســم اإلعــالن ) ،
وكذلك أنشطة مثل (حصر طلبـات التوظيـف مـن اإلدارات املختلفـة يف
املنظمــة  ،وتصــميم إعالنــات التوظــف  ،وتص ـميم طلب ـات التوظــف ،
وأخطار املرشحني لشغل الوظائف مبواعيد املقابالت  ،استقبال طـاليب
العمل  ،واملساهمة يف عقد اختبارات التوظف  ،ومتابعة الكشف الطـيب ،
واستكمال مصوغات التعيني  ،ومتابعة قرارات التعـيني ) كلـها أنشـطة
ميكـن إســنادها لشـخص واحــد يطلـق عليــه ( رئـيس قســم التوظيــف )
وهكذا بالنسبة لبقة األنشطة باملنظمة .

اخلطوة الرابعة :جتميع األقسام يف إدارات
يتم يف هذه املرحلة إسناد كل جمموعة من األقسام املتشابهة إىل
مدير يشرف عليها .مثال ذلك جمموعة أقسام (املبيعات  /الرتويج /
خدمة العمالء  /حبوث التسويق  /التسويق الدولي) تسند ملدير يطلق
عليه (مدير إدارة التسويق) .كما أن أقسام مثل (قسم املشرتيات ا لية
 /قسم املشرتيات اخلارجية  /قسم التخزين  /قسم الرقابة على
املخزون) تسند ملدير يطلق عليه (مدير إدارة املواد) .كما أن أقسام
مثل (قسم احللج  /قسم الغزل  /قسم النسيج  /قسم التجهيز
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والصباغة  /قسم التفصيل) تسند ملدير يسمى (مدير إدارة اإلنتاج)،
وهكذا بالنسبة لبقية األقسام باملنظمة.

اخلطااوة اخلامسااة :حتديااد االختصاصااات التنظيميااة والعالقااات
الوظيفية بني خمتلف الوحدات التنظيمية
يــتم يف هــذه املرحلــة حتديــد االختصاصــات التنظيميــة لكــل إدارة
وقســم ،وحتديــد عالقــات العمــل الــيت تنشــأ بــني وظيف ـتني ال توجــد
بينهمــا عالقــة إداريــة رأســية ،أي بــدون ســلطة مباشــرة ،إمن ـا العالقــة
املهنيــة النابعــة عــن املســئولية والصــالحية والســلطة الفنيــة واملهنيــة
لوظيفة على وظيفة أو وظائف أخـرى يف املنظمـة ال تتبـع هلـا مباشـرة
حسب التسلسل اإلداري الرأسي ،إمنا تتبع هلا حبكم املهنة واهلـدف املهـين
املشــرتك .ومــن األمثلــة الواقعيــة علــى هــذه العالقـة الوظيفيــة عالقــة
وظيفــة ا اســبة العامــة املركزيــة " التابعــة إداريــاً للمــدير املــالي "
بوظيفة حماسب اإلنتاج التـابع " ملـدير اإلنتـاج " يف شـركة صـناعية ،أو
بوظيفة حماسب املشروع التابع " ملدير املشروع " يف شركة مقاوالت.
كما يتم يف هذه املرحلة اإلشارة للعالقـة بـني الوظـائف الـيت متـارس
دوراً مركزياً رقابياً على مستوى املنظمة ككل ،وهي اليت حيـتم وضـعها
هذا أن يكون هلا عالقة مع مجيع الوظائف األخـرى يف املؤسسـة وسـلطة
وظيفية عليها لوضع أو متابعة تطبيق سياسـات وإجـراءات املنظمـة أو
تقديم النصح واإلرشاد يف جمال اختصاصاها املهين ،مثل عالقـة مـدير
شـئون املــوظفني واملستشــار القــانوني واملراجــع الــداخلي مــع الوظــائف
األخــرى .فــاألول يتمتــع بســلطة االتصــال املباشــر وفــرض السياســة
واإلجراءات اخلاصة باملوظفني على مجيع املسئولني اآلخرين ،والثـاني
يتمتــع بســلطة فــرض النصــوص القانونيــة ،والثالثــة بســلطة فــرض
األنظمة املالية .ولكن هؤالء ال يتمتعون حبق حماسبة ومعاقبـة املخـالف
لتوجيهــاتهم إال عــن طريــق الســلطة اإلداريــة ،أي عــن طريــق خطــوط
الســلطة الرأســية .وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أهميــة عــدم اخللــط بــني
العالقات الوظيفية والعالقات اإلجرائية بني خمتلف الوظـائف والناجتـة
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عن طبيعة العمل وخط سريه ،مثل العالقة بني مدير التسويق ومدير
اإلنتــاج بشــأن تنفيــذ طلبيــات البيــع ،أو العالقــة بــني البــائع واحلاســب
بشــأن تســليم الفــواتري لقيــدها يف احلســابات ،أو العالقــة بــني منــدوب
املشرتيات وأمني املخزن بشأن استالم األصناف املشـرتاة .فهـذه العالقـات
تفرضها أنظمة إجـراءات وتـربز يف بنـد (املهـام والواجبـات التفصـيلية)
وال يلزم إدخاهلا حتت بند العالقات الوظيفية.
وال شك أن حتديد العالقات الوظيفية خيـدم غـرض فـرز وتلخـيص
وتأكيــد املســئولية والســلطة الوظيفيــة ،وهــي املســتمدة م ـن نصــوص
األنظمة واإلجـراءات الـيت اعتمـدتها أعلـى السـلطات اسـتناداً إىل أهميـة
اإلشراف املهين ومتييزاً له عن اإلشراف اإلداري.
اخلطوة السادسة :إعداد اخلريطة التنظيمية ودليل التنظيم اإلداري
يــتم يف هــذه اخلطــوة بلــورة كافــة النتــائج الــيت توصــلنا إليهــا يف
اخلطوات السابقة يف شكل خريطة تنظيميـة أو هـرم تنظيمـي يوضـح
الوحدات التنظيمية الرئيسية ،وكذلك الوحدات الفرعية التابعـة هلـا.
كما يوضح مـن لـه سـلطة علـى مـن ،وبـالعكس مـن املسـئول أمـام مـن.
معنــى هــذا أن اخلريطــة التنظيميــة حتــدد عالقــة العمــل بــني أعضــاء
خمتلــف اجملموعــات والوحــدات التنظيميــة ،كمــا تــوفر أداة تنســيق ال
ميكن االستغناء عنها يف املنظمات اإلنسانية ،فالبشر حيتاجون إىل هيكل
لضمان التنسيق.
وطبقــاً للنظريـــة الكالســيكية للتنظـــيم ،فــإن خطـــوط الســـلطة
الرمسية تبدأ من املستويات األقـل إىل املسـتويات األعلـى حتـى تصـل إىل
القمة .ويف كل مستوى توجد تأكيـدات بـأن لكـل شـخص رئيسـاً واحـداً
يتلقى منه التعليمات ويعطي لـه البيانـات واملعلومـات .وهـذا مـا ميكـن
توضيحه يف النموذج املبسط للهرم التنظيمي التالي:
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رئيس جملس اإلدارة
مدير عام
مدير إدارة
رئيس قسم
ويرتبط حجم اهليكل التنظيمي بالتوسـع يف حجـم العمـل ،فـإذا زاد
حجـــم العمـــل يـــزداد حجـــم اهليكـــل التنظيمـــي وتتعـــدد املســـتويات
التنظيمية والعكس صحيح .وكلمـا تعـددت املسـتويات اإلداريـة ..كلمـا
طال خط السلطة ( وهو اخلط الذي متر عن طريقه مجيـع االتصـاالت
من وإىل املسئول األول عن املنظمة ) وكل مستوى إداري يطـول  ..يعـين
طول املسافة بني املسئول األول عن املنظمـة واملنفـذين ،وزيـادة درجـة
تعقد االتصاالت سواء إىل أعلى أو إىل أسفل ،وهذا يفـرز بـالطبع صـعوبة
يف التنسيق .كما يرتبط حجم اهليكل التنظيمي أيضاً بنطـاق اإلشـراف
Span Of Controlوالــذي يقصـد بــه عــدد املرؤوسـني الــذين يشــرف
علــيهم رئــيس واحــد .فهنــاك عالقــة بــني نطــاق اإلشــراف وعــدد
املستويات اإلدارية للمنظمة وبالتالي على شكل اهليكل التنظيمـي بهـا.
فكلما كان نطاق اإلشراف قليالً ..فإن عدد املستويات اإلداريـة سـيزداد،
ومــن ثــم يأخــذ التنظــيم الشــكل اهلرمــي ويســمى التنظــيم بــالتنظيم
الطويــل  ،Tall Organizationأمــا إذا كــان نطــاق اإلشــراف أكثــر
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أتساعا ،فإن عـدد املسـتويات اإلداريـة سـيقل ،وبالتـالي يأخـذ التنظـيم
الشــكل املســطح ويســمى يف هــذه احلالــة بــالتنظيم املفلطــح Flat
.Organization
ولقد اهتم العديد من املفكرين يف اإلدارة بالبحث عن العدد األمثل
الــذي جيــب أن يشــرف عليــه رئــيس معــني  .فلقــد نــادى رواد املدرس ـة
الكالسيكية بضرورة ختفيض نطاق اإلشراف حتى يتمكن املشرف مـن
اإلشــراف الفعــال علــى أعمــال مرؤوســيه وميــارس الرقابــة الدقيقــة أو
التفصيلية عليهم مـن أجـل زيـادة الكفـاءة اإلنتاجيـة ،ومـن ثـم زيـادة
اإلنتاج  .ولذلك نادى أصحاب هذا االجتاه بـأن يكـون نطـاق اإلشـراف يف
حدود أربع مرؤوسني فقط.
أمــا رواد املدرســة الســلوكية فلقــد نــادوا بـأن يكـون نطــاق اإلشــراف
واسعاً ،ألنهم يفضلون طريقة اإلشراف العام أو ما يطلق عليه اإلشـراف
على النتائج .من أجل إتاحـة الفرصـة للمرؤوسـني للعمـل حبريـة دون
متابعة دقيقة وتفصيلية لألداء من قبل رؤسائهم .على اعتبار أن هـذا
األســلوب يف اإلشــراف هــو الســبيل الوحيــد لزيــادة دافعيــة املرؤوســني
وزيادة إنتاجياتهم.
وعندما ظهرت املدرسة املوقفية يف اإلدارة ،فلقد أشارت إىل أن نطـاق
اإلشــراف يتوقــف علــى املوقــف وعلــى تــوافر جمموعــة مـن االعتبــارات
خاصــة بــالرئيس أو املشــرف ،وطبيعــة العمــل الــذي يؤديــه املــرؤوس ،
ومنط شخصية وقدرات املرؤوس .
 -1بالنساابة للاارئيس أو املشاارف :إذا تــوافرت فيهمــا قــدرات ذهنيــة
ومعرفية وبدنية اليت متكنـه مـن اسـتيعاب املشـكالت والعالقـات
العديدة اليت تتولد من وجود عدد كبري من املرؤوسـني أي نطـاق
إشراف واسع.
 -2بالنسبة لطبيعة املرؤوسني :إذا كان العمل روتيني ًا بسـيطاً متكـررا
متوقعاً ،فإن املدير ميكنه أن يشرف على عدد كبري من املرؤوسني
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والعكــس صــحيح إذا كــان العمــل مــتغرياً ،متجــدداً ،ومعقــداً غــري
متوقع  ،فاملدير لكي حيقق اإلشراف الفعـال جيـب أن يشـرف علـى
عــدد حمــدود مــن املرؤوســني  ،أي جيــب أن يكــون نطــاق اإلشــراف
حمدوداًُُ .
 -3بالنسبة لنمط شخصية املرؤوس :إذا كان املرؤوس يتمتع بالشخصية
التابعــة الــذي يرغــب دائم ـاً يف احلصــول علــى توجيهــات حمــددة
وقاطعة من الرئيس املباشر ،فهنا جيـب أن يكـون نطـاق اإلشـراف
حمــدوداً .وعلــى العكــس ،فــإذا كــان املــرؤوس يتمتــع بالشخصــية
االستقاللية ،فإنـه يرغـب أن يعمـل بشـكل مسـتقل ،وأن تتـاح لـه
الفرصة للعمل بعيداً عن اإلشراف الدقيق التفصيلي ،فهنا جند أن
نطاق اإلشراف جيب أن يكون واسعاً.
وجيــب اإلشــارة إىل أن نطــاق اإلشــراف قــد خيتلــف لــيس م ـن منظمــة
ألخرى ،بل أنـه قـد خيتلـف مـن مسـتوى إداري إىل مسـتوى إداري آخـر.
فمثالً نطاق اإلشراف لرئيس املنظمـة قـد خيتلـف عـن نطـاق اإلشـراف
اخلاص باملدير العام ،وأيضاً قـد خيتلـف مـن مـدير إدارة آلخـر يف نفـس
املستوى اإلداري ،فمثالً نطاق إشـراف مـدير اإلنتـاج خيتلـف عـن نطـاق
إشراف مدير التسويق نظراً ملا يلي:
 -3مستتتوى الكفتتاءة ابتتاص باملتتدير واملتترسوس :فكلمــا زادت كفــاءة
املدير أو كفاءة املرؤوس كلما زاد نطاق اإلشراف ،فعنـدما تـزداد
كفــاءة املــدير فــإن قدرتــه علــى اإلشــراف علــى ع ـدد كــبري مــن
املرؤوسني سوف تـزداد كـذلك عنـدما تـزداد كفـاءة املرؤوسـني
فإنه حيتاج إىل توجيه وإشراف أقل وبالتالي تزداد قـدرة املـدير
علــى أإلشــراف علــى عــدد أكــرب مــن املرؤوســني وبالتــالي يــزداد
نطاق اإلشراف.
 -3حجتتم املستتاوليات اإلداريتتة املخصصتتة للمتتدير :فكلمــا قــل حجــم
املسئوليات اإلدارية املخصصة للمـدير كلمـا زاد نطـاق اإلشـراف
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حيث أن مقدار ونوع اإلشراف املطلوب منه سوف يقل وبالتـالي
ميكنه اإلشراف على عدد أكرب من املرؤوسني .
 -3كلما زادت درجة التشابه والتماثل يف الوظائف اليت يشرف عليها
امل ت تتدير كلم ت تتا أمكن ت تته اإلش ت تتراف عل ت ت ع ت تتدد أك ت ت م ت تن املرسوس ت تتني:
وبالتالي يزداد نطاق اإلشراف :فمثالً ميكن لـرئيس قسـم اآللـة
الكاتبة اإلشراف على  40كاتباً على اآللة الكاتبة وذلـك لتماثـل
وتطابق األعمال اليت يؤديها هؤالء الكتبة ولكن ال ميكن لرئيس
قســم الصــيانة العجلــة اإلشــراف علــى  10أفــراد وذلــك لتبــاين
األعمال واملهام اليت يؤديها كل منهم.
-3كلم ا كان العمل روتينياً متكرراً وميكن التنبؤ به بسهولة فإن حجتم
اإلشتتراف والتوجيتته املطلتتوب متتن املتتدير يكتتون أقتتل بكتثري :عم ـا إذا
كان العمل مـتغرياً ،متجـدداً وال ميكـن التنبـؤ بـه بسـهولة ،فهنـا
جيب أن يكون نطاق اإلشراف حمدوداً.
 -3كلمتتا كتتان حجتتم العمتتل يتتتم يف مكتتان واحتتد :فــإن نطــاق اإلشــراف
ميكن أن يكون واسعاً ،أما إذا كان العمـل يـتم يف أمـاكن متفرقـة،
متباعدة .فإن املدير ال يستطيع أن يشرف علـى عـدد كـبري مـن
األفــراد حيــث لــن يكــون لديــه الوقــت الكــايف للتنقــل لإلشــراف
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الفعال ،ومن هنا جيب أن يكون نطاق اإلشراف حمدوداً.
وبعد أن يتم إعداد اخلريطة التنظيمية ،يتم إعداد دليـل للتنظـيم
اإلداري والذي يوضح وصف شامل لكافـة مهـام الوحـدات اإلداريـة الـيت
يتكون منها اهليكل التنظيمي للمنظمة ،ووصف الوظـائف الـيت تتكـون
منها هذه الوحدات اإلدارية .مبعنى حتديد املهام الـيت جيـب القيـام بهـا
من كل وظيفة واملسئوليات والعالقات وظـروف العمـل املرتتبـة عليهـا،
والشروط واملؤهالت الواجب توافرها يف شاغلها للتمكن مـن االضـطالع
بهذه املهام بالشكل السليم.

سادساً :السلطة واملساولية
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[ ]1/6مفهوم السلطة:
يقصــد بالساالطة  Authorityاحلــق يف اختــاذ القــرارات وإصــدار
األوامر ،واحلق يف توجيه أعمال اآلخـرين .وتنبـع السـلطة مـن مصـادر
عديــدة ،واحــد مــن هــذه املصــادر هــو وظيفــة الشــخص أو درجتــه
الوظيفية .فرئيس جملس اإلدارة على سبيل املثال يتمتع بسلطة أكثـر
من السلطة اليت يتمتع بها نائب الرئيس .كما أن األخري يتمتع بسـلطة
أكثر من سلطة املدير العام ،أو مدير التسويق ،أو مـدير اإلنتـاج كمـا أن
مدير املبيعات يتمتع بسلطة أكرب من السـلطة الـيت يتمتـع بهـا مشـرف
مبيعــات ... ،وهكــذا .كمــا يوجــد مصــدر آخــر للســلطة هــو اخلصــائص
الشخصــية مثــل الــذكاء ،وقــوة الشخصــية ،واخلــربة واملعرفــة بطبيعــة
العمل .فاخلرباء يف بعض اجملاالت ،يكونون علـى درايـة مبجـاالت معينـة
أكثر مـن غريهـم ،وهـذا جيعلـهم ميتلكـون سـلطة إضـافية علـى أولئـك
الـذين ال ميتلكـون مثــل هـذه املعرفــة أو اخلـربة .والســؤال الـذي يطــرح
نفسه أآلن :هل تنبع السلطة من أعلى ألسفل فقط ؟ أم تنبع مـن أسـفل
ألعلــى أيضـاً ؟ و يفــرتض تقليــدي ًا أن الســلطة املعتمـدة علــى الوظيفــة
تدفع من أعلى إىل أسفل سلسلة األوامـر مـن قمـة اهليكـل التنظيمـي إىل
قاعة.

شكل رقم ( )1عملية تفويض السلطة
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مالك الشركة
مجلس اإلدارة
رئيس المجلس
نائب الرئيس
المدير العام
مدراء اإلدارات
رؤساء األقسام
مشرفو الخط األول
المالحظون
العمال

ويتضــح مــن الشــكل الســابق أن الســلطة تنشــأ م ـن مــالك الشــركة ،
والذين يقومون بتفويضها إىل جملـس اإلدارة  ،ثـم رئـيس اجمللـس  ،ثـم
نائبـــــه  ،ثـــــم املـــــدير العـــــام  ،ثـــــم جمموعـــــة املـــــدراء  ،وهكـــ ـذا
كلما فوضت السلطة إىل أسفل أكثر وأكثر  ،كلمـا أصـبحت أقـل يف جماهلـا
ولذلك فإننا ميكن تشبيه عملية تفويض السلطة بأنها تشبه (القمع ).
ولكن الواقع العملي ال يقصر السلطة على نشوءها من أعلـى ألسـفل
فقط ،بل تأتي السلطة من القاع إىل القمة حيث تعتمد السـلطة الفعالـة
إىل حد بعيد على درجة قبول املرؤوسني هلا.
ولذلك فلقد أشـار ((شيسـرت برنـارد)) وهـو واحـد مـن كبـار علمـاء
اإلدارة إىل أنــه لكــي تصــبح األوامــر قابلــة للتنفيــذ ،فيجــب أن تقــع يف
منطقة قبول املرؤوسني.
فلو فرضنا أن أحد مدراء املبيعات قد قرر نقل أحد منـدوبي البيـع
مــن منطقــة (أ) إىل منطقــة (ب) فهــذا النقــل البــد وأن يــثري يف ذهــن
مندوب املبيعات عددًُا من التساؤالت منها :ملاذا ينقل هـو بالـذات؟ ملـاذا
مل ينقل أي مندوب آخر غـريه؟ هـل هـذا النقـل مت بسـبب عـدم رضـاء
مدير الفرع عن أدائه؟ وهل سيحقق نفس القدر من العمولة من عمله
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يف املنطقة (ب) ؟ وهل سيتمكن من حتقيق رقم املبيعات املستهدف كما
كان حيققه يف املنطقة (أ) اليت أحبها وتوافق معها ومع العمالء فيها؟
صــحيح أن مــدير املبيعــات لــه حــق نقــل منــدوب املبيعــات ،ولكــن
املندوب يستطيع املقاومة وإبـداء رفضـه هلـذا النقـل حتـى وإن مل يكـن
بشكل صريح حتـى ال يظهـر وكأنـه يـرفض إطاعـة أوامـر رؤسـائه .إن
مندوب املبيعات يستطيع أن يبذل جهداً أقل يف منطقة البيع اجلديـدة
كما أنه قد يتعمـد أن يعمـل برتاخـي وعـدم كفـاءة لكـي يشـعر رؤسـاءه
بــأنهم أخطــأوا حــني قــرروا نقلــه ،ومــن األفضــل أن يقــرروا إعادتــه
للمنطقة (أ) مرة أخرى.
والسؤال اآلن :هل يقبل أعضاء أي تنظيم السلطة يف معظـم الوقـت؟
واإلجابة (نعـم) ولكن هل يقبلون السلطة بـنفس الدرجـة؟ واإلجــابة
بالطبع (ال) ألن هناك درجات خمتلفة لقبول السلطة ،وهـذا االخـتالف
()20
له أسباب متعددة منها:
-1االحرتام احلضاري للسالطة :إن السـلطة مقبولـة باعتبارهـا
جزءاً من أسلوب حياتنا .لقد علمونا منذ طفولتنـا املبكـرة أن
حنــرتم الســلطة الشــرعية ،وحنــن نــدرك أن اجملتمــع املــنظم
يتطلــب االلتــزام بــاألوامر والتوجيهــات الصــادرة عـن املصــدر
احلقيقي.
 -1اجلزاءات :سبب آخر لقبـول السـلطة هـو معرفـة أن هنـاك
جزاءات ميكـن أن توقـع علـيهم .ويف الصـناعة مـثالً تكـون
اجلزاءات عادة يف شكل شيء ميكن منعه فإذا خالف العامـل
أو املدير تعليمات معينة علناً ،فقد يفقد عملـه ،أو يعاقـب
بالوقف عـن العمـل فـرتة مـن الوقـت ،أو قـد يفقـد فرصـة
الرتقية.
 -1مصدر السلطة :قد يتمتع شخص مبركـز عـال يف الشـركة
بسبب معلوماته الغزيرة ،أو بسـبب السـمعة املعروفـة عـن
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قدراتـه ،أو ألن اجلميــع يعلمـون أن رئــيس الشـركة يقــدره
تقــديراً خاص ـاً .وأي ـاً كــان الســبب ،فإنــه يســتطيع بشــكل
متكــرر أن ميــارس الســلطة الفعالــة ،بــرغم أنــه ال ميتلــك
سلطة رمسية على أحد  ،ما عدا مرؤوسيه املباشرين .

[ ]2/6أنواع السلطة:
ميكننــا التمييــز بــني ثالثــة أنــواع مــن السـلطة يف التنظـيم ،النــوع
األول يتمثــل يف الســلطة التنفيذيــة ،والنــوع الثــاني يتمثــل يف الســلطة
االستشــارية ،أمــا النــوع الثالــث فيتمثــل يف الســلطة الوظيفيــة .وســوف
نتناول كل نوع من هذه األنواع الثالثة فيما يلي:
السلطة التنفيذية :هي السلطة الـيت ختـول لصـاحبها
-3
احلــق يف اختــاذ القــرارات وإصــدار األوامــر .ومتثــل الس ـلطة التنفيذيــة
عالقة إشرافية مباشرة وتنساب فيها السلطة من أعلـى إىل أسـفل ،مـن

الــرئيس األعلــى إىل املســتويات اإلداريــة األدنــى .وميتلــك ه ـذه
السلطة جمموعة من املـدراء نطلـق علـيهم املـدراء التنفيـذيني،
ومن أمثلتهم مـدير اإلنتـاج ومـدير التسـويق ،واملـدير املـالي .والـذين
يقومون بتفويض السلطة التنفيذية إلجياد خط السـلطة الـذي
يساعدهم على تنفيذ األنشطة وحتقيق األهداف.
الس تتلطة االستش تتارية :هـــي الســـلطة الـــيت ال ختـــول
-3
لصاحبها احلق يف اختاذ القرارات أو إصدار األوامر ،وإمنا ختول هلم فقط
تقديم النصح واملشـورة للمـدراء التنفيـذيني بهـدف مسـاعدتهم يف أداء
أعماهلم .وبالتالي ال يكون للسلطة االستشـارية أي سـلطة مباشـرة علـى
األقسام التنفيذية األخرى .ومن أمثلة السلطة االستشارية تلك السلطة
املمنوحـــة للخـــرباء واملستشـــارين ،وأقســـام البحـــوث والتطـــوير ،وإدارة
الشئون القانونية ،وإدارة اجلودة .وحتـى ميكـن متييـز طبيعـة السـلطة
االستشارية عن السلطة التنفيذية فإننا عـادة مـا نظهرهـا يف اخلـرائط
التنظيمية بطريقة أفقية ومن خالل خطـوط متقطعـة متيـزهم عـن
خط سلسلة األوامر.
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ويالحظ أن حجم املنظمة يلعب دوراً رئيسياً يف حتديد مدى ظهور
السلطة االستشارية علـى اهليكـل التنظيمـي للمنظمـة .ففـي املنظمـات
الفرديــة ال ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن نالحــظ وجــود وحــدات
استشارية ضمن هيكلها التنظيمي ،على عكس شـركات املسـاهمة والـيت
يصــبح احتمــال ظهــور وحــدات استشــارية ضــمن هيكلــها التنظيمــي
احتماال كبرياً.
وبالرغم من انتشار استخدام الكثري من املنشآت لكـال النـوعني مـن
الســلطات التنفيذيــة واالستشــارية ،إال أن الواقــع العملــي يشــهد وجــود
العديــد مــن صــور الصــراع بينهمــا والكــثري مــن مصــادر التـوتر اإلداري
والتشاحن ،والسبب يف ذلك يرجع إىل :
أ -نزعة االستشـاريني عـادة إىل أن يصـبحوا أعلـى تعليمـاً ،ومـن
طبقــات اجتماعيــة أعلــى مــن املــدراء التنفيــذيني ،وه ـم يف
الغالب يكونوا من صغار السن.
ب -غالباً ما يكون املدراء التنفيذيني أكرب سناً مـن االستشـاريني،
ودائماً ما يعلنون يف كل مناسبة أنهـم أكثـر خـربة مـن طبقـة
االستشاريني ،وهلذا يكرهون أخذ النصيحة من االستشـاريني
األصغر سناً ،كمـا أن لـديهم دائمـاً إحسـاس بـأن االستشـاريني
يسعون الفتضاح أمرهم.
ج -أعتـــاد املـــديرون التنفيـــذيون علـــى رؤيـــة االستشـــاريني
كأشــخاص حتــت االختبــار ،ويــتعني علــيهم باســتمرار إثبــات
أنفسهم ،بينما ينظر االستشاري لنفسه دائماً على أنه خبري.
د -يشــعر املــديرون التنفيــذيون أن االستشــاريني يتع ـدون عــن
عمد على واجباتهم وامتيازاتهم وصالحياتهم.
هـــ -يشــكل املــديرون التنفيــذيون م ـن أن االستشــاريني لــيس
لديهم رؤية متكاملة للصورة.
و -وعلــى اجلانــب اآلخــر ،يشــعر االستشــاريون بــأن املــديرين
التنفيذيني ذوي طبـاع صـعبة ،ال يعطـون هلـم سـلطة كافيـة،

196

وال يعطــون هلــم املعلومــات الكاملــة ،كمــا يقــاومون األفكــار
اجلديدة .
ونتيجة هلذه االختالفات اجلوهرية بني التنفيذيني واالستشـاريني
فلقد أشـار (جـاري ديسـلر) إىل جمموعـة مـن املبـادئ الواجـب مراعاتهـا
عند تعيني االستشاريني يف منشأة األعمال منها:
أ -جيــب أن خيــدم االستشــاري وظيفــة ضــرورية واضــحة ،وأن يتأكــد
املســئولون يف الشــركة مــن أن هلــم عمــل كــاف ومــربر لتعـيني هــؤالء
االستشاريني املتخصصني.
ب -التحديـــد الواضـــح حلـــدود الســـلطة التنفيذيـــة وحـــدود الســلطة
االستشارية ،مبعنى أين تنتهي سلطة الشخص االستشاري وأين تبـدأ
سلطة الشخص التنفيذي لكيال حيدث تداخل بينهما وبالتـالي بـدء
مرحلة صراع وتناحر القوة.
ج -جيب التأكد من أن الشخص االستشاري ميتلك السلطة ألداء وظيفتـه
وجيــب أن يكــون هنــاك تناســب بــني مرتــب الشــخص االستشــاري
ووظيفتــه ومكتبــه ومســتواه التنظيمــي ،وبــني حجــم الوظيفــة
املخصصة له.
د  -جيب جتنب تعيني االستشاريني الذين يتسببون يف حتقيق عوائق يف
العمل بني املدراء التنفيذيني ومرؤوسيهم.
هـــ -جيــب تشــجيع التنفيــذيني علــى مســاعدة االستشــاريني بتقــديم
بيانــات ومعلومــات صــحيحة لكــي يتمكنــوا مــن أداء الــدور املنــوط
بكفاءة.
-3السلطة الوظيفية :هي تلك السلطة املمنوحة إلدارة أو قسم معني
علــى أداء األقســام األخــرى لوظيفــة معينــة .فمــثالً ،إدارة املــوارد
البشرية هلا سـلطة وظيفيـة علـى مجيـع اإلدارات األخـرى باملنشـأة
فيمـا يتعلـق مبمارسـتهم ألعمــال االسـتقطاب واالختيـار والتعــيني،
والتــدريب التــأهيلي ،وتقــويم األداء .مبعنــى أن بــاقي اإلدارات مثــل

197

إدارة التسويق عليها إتباع تعليمات إدارة املوارد البشرية فيما يتعلق
بسياسات االختيار والتعيني والرتقية.
وملــا كانــت الســلطة الوظيفيــة تتضــمن احلــق يف تنســيق السياســات
واإلجراءات احلاكمـة ألداء وظيفـة معينـة وتطبيقهـا ،لـذا فإنهـا متتلـك
قوة أكرب من السلطة االستشارية.

[ ]3/6مفهوم املسئولية:
يقصد باملسئولية  Responsibilityااللتزام املرتتب على تقبل الفرد
 سواء كـان مـديراً أو مرؤوسـاً  -لوظيفـة معينـة .مبعنـى أن املسـئوليةتولد حينما مينح الشخص سلطة معينة ،أو حينما يتعهد مـدير معـني
بتحقيق عمل معني ويبدأ يف ممارسة سلطاته.
والســؤال اآلن :هــل يفضــل الكــثري مــن املرؤوســني أن يصــبحوا علــى
مستوى املسئولية وجديرين باحرتام التزامات وظائفهم؟
واإلجابة نعم ،فالكثري من املرؤوسني حيبون أن يكونوا على مسـتوى
املســئولية وجــديرين بــاحرتام التزامــات وظــائفهم .وعنــدما يقبلــون
العمل يف وظيفة معينـة ،فهـم يعملـون علـى إعطـاء أفضـل مـا يقـدرون
عليــه مــن عطــاء ،وســيحاولون إثبــات قــدراتهم وكفــاءتهم علــى إجنــاز
العمل .وهناك مبدأ هام يف اإلدارة ،تعـادل السـلطة واملسـئولية ،ويقصـد
بهذا املبدأ أن تكون السلطة املمنوحة للمدير مساوية للمسـئولية امللقـاة
على عاتقه .فال يعقل أن نطالـب املـدير أن يتحمـل املسـئولية بـدون أن
مننحــه الســلطة الكافيــة والــيت تســمح لــه بــأن يكــون قـادراً علــى اختــاذ
القرارات الكفيلة بالقيام باملسئوليات اليت أضطلع بها.

[ ] 4/6تفويض السلطة وعدم تفويض املسئولية:
يعد مبدأ تفويض السلطة من املبادئ اهلامة يف حقل اإلدارة وذلك ملا
حيققه من مزايا عديدة منها:
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أ -يتيح الفرصة للمرؤوسني للتدريب على اختاذ القرارات مـن خـالل
التجريب واملمارسة واالستفادة من األخطاء.
ب -يؤدي إىل خلق صـف ثـان مـن املـديرين قـادر علـى حتمـل املسـئولية
وقيــادة املنظمــة يف املســتقبل ممــا يســهم يف جنــاح عملي ـة التعاقــب
الوظيفي.
ج -يســـاعد علـــى حتفيـــز املرؤوســـني علـــى اســـتخدام كافـــة طاقـــاتهم
وقدراتهم إلثبات أنفسهم وجدارتهم يف العمل.
د -حيقق تفـويض السـلطة السـرعة يف األداء وإجنـاز األعمـال وخاصـة يف
حالة غياب الرؤساء ألي سبب من األسباب.
هـ -يزيد من جودة القرارات املتخذة وتقديم عـالج موضـوعي للعديـد
من املشاكل ،وذلك ألن تفويض السـلطة للمسـتويات اإلداريـة الـدنيا
املالصقة للمشاكل جيعلها تتخذ قرارات عملية واقعية متمشـية مـع
ظروف التنفيذ.
و -يساهم تفويض السلطة يف تقليل مقاومـة املرؤوسـني للقـرارات الـيت
اشرتكوا يف صناعتها ،وبالتالي يكونوا حريصـني علـى جناحهـا أثنـاء
التنفيذ .وهذا على عكس حالة تركيز السـلطة والـيت تفـرض فيهـا
بعض القرارات على املستويات الدنيا دون مشاركة ،ممـا جيعـل هـذه
املســتويات تســعى جاهــدة إلثبــات فشــل املســتويات اإلداريــة األعلــى
وعدم مالئمة القرارات املتخذة.
وإذا كانت السلطة جيب أن تفوض ،فإن املسئولية ال ميكن أن تفوض
أو يتهرب منها أي مدير  ،فمادامت املسئولية هي التزام عن تأدية
واجبات وظيفة معينة  ،فال يستطيع أي مدير مهما كان مستواه
الوظيفي أن يتهرب من املسئولية املسندة له حتى ولو كان قد أسندها
كلها أو معظمها ملرؤوسيه .
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(( حالة دراسية ))

القادة والصناديق
يرى ( وارين بينيس & وروبرت تاونسند ) أن أي منظمة تتكون
من جمموع من الصناديق تعكس تنظيمها اإلداري  .جيلس القائد داخل
الصندوق الكبري ويراقب الصناديق األخرى ،واليت متثل األنظمة
واإلجراءات واهلياكل التنظيمية والقيم اليت حتدد اخلطوط العريضة
ألداء كل العاملني.
وختتلف الصناديق شكالً وحجماً ونوعاً .هناك صناديق صلبة،
وصناديق مرنة ،وصناديق بني بني  .ومن السهل انتقاد الشركات ذات
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الصناديق الصلبة ،على اعتبار أنها غري مرنة وتعيق االبتكار .لكن
الصناديق ضرورة ملحة يف املنظمات الكبرية اليت حتكمها قوانني
صارمة حلماية حقوق املساهمني واملستهلكني .وهي تسهل إدارة
الشركات الدولية ذات اإلدارة غري املركزية .وهو يوحد اجتاهات
العاملني ويبسط اإلجراءات ويساعد على التوقع وحتديد األهداف.
وأكرب نقد يوجه للصناديق هو أنها مرحية ،وحيث يعتاد عليها
املوظفون ترتسم فوراً على جدرانها مالمح الروتني والبريوقراطية
وتكرار نفس العمل بنفس الطريقة إىل األبد .واملشكلة األوىل هنا ليست
إدخال الناس يف الصناديق ،بل إخراجهم منها .واملشكلة الثانية أن
املدير داخل الصندوق ال يعرف مدى مرونته ألنه ال يستطيع أن
يلمسه من اخلارج ،ومن ثم فهو ال يدرك املساحة احلقيقية املتاحة له
للتحرك داخل الصندوق .وعندما يشكو ،سيقال له بأن الصندوق مرن
 ،وبإمكانه أن يدفع جدرانه إىل اخلارج ويوسعه بالقدر الكايف  .ولكن
القدر الكايف مسألة فيها خالف.
ويوجد قائد املستقبل يف شركته نوعني من الصناديق :صناديق
ثابتة تتعلق بالقيم ومقاييس األداء واألنظمة الرمسية املفروضة من
الدولة أو من املنظمة األم .وصناديق متحركة تتعلق بالعالقات
اإلنسانية واملنافسة واالبتكار واجلودة والبحث والتطوير.

واملطلوب:
 -1هل أنت مع فكرة الصناديق املغلقة داخل املنظمات أم ال ؟
 -1هل يفضل فتح هذه الصناديق أو تكسريها أو حتريكها ،وحتى
الصناديق الثابتة اليت يستحيل حتريكها ،هل جيب أن تكون
شفافة فريى اجلميع ما يف داخلها ،ويرى من بداخلها ما يف
خارجها ..مار أيك يف ذلك؟ وضح؟
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أسئلة على الفصل السادس
حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:
 .1يوجد تعريف واحد متفق عليه للتنظيم.
 .1التنظيم نظام للتعاون بني عدة أشخاص قادرين على االتصال
ببعضهم وراغبني يف املساهمة بالعمل لتحقيق أهداف مشرتكة
بإيقاع متسق.
 .1توجد بعض اخلصائص والسمات العامة ملفهوم التنظيم واليت
اتفق عليها معظم الكتاب والباحثون.
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 .1طبقاً للنظرية السلوكية للتنظيم ،فإن خطوط السلطة
الرمسية تبدأ من املستويات األقل إىل املستويات األعلى حتى
تصل إىل القمة.
 .1تعد الكفاءة اإلدارية هي السيطرة على اآلخرين.
 .1مير تصميم اهليكل التنظيمي مبجموعة اخلطوات.
 .1تأتي السلطة من القاع إىل القمة حيث تعتمد السلطة الفعالة
إىل حد بعيد على درجة قبول املرؤوسني هلا.
 .1املسئولية تفوض بينما السلطة فال تفوض.
 .1يساهم تفويض املسئولية يف تقليل مقاومة املرؤوسني
للقرارات اليت اشرتكوا يف صناعتها.
 .11تتشابه السلطة التنفيذية مع السلطة االستشارية يف أن
كالهما يسعى إلصدار األوامر والتعليمات.
 .11يستطيع أي مدير مهما كان مستواه الوظيفي أن يتهرب
من املسئولية املسندة له حتى ولو كان قد أسندها كلها أو
معظمها ملرؤوسيه.
 .11توجد العديد من الشروط لكي يصبح التنظيم فعاالً.
 .11ال خيتلف التنظيم الرمسي عن التنظيم غري الرمسي.
 .11يتكون أي تنظيم من مكونني فقط هما املوارد املادية
واملوارد البشرية.
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الفصل السابع

وظيفة التوجياااه
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الفصل السابع
وظيفة التوجيااااه
عندما ينتهي القارئ من دراسة هذا الفصل يكون قادرا على :
 .1فهم املضمون احلقيقي لوظيفة التوجيه.
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 .1التعرف على عناصر التوجيه.
 .1التعرف على املفهوم الشامل للقيادة.
 .1التعرف على طبيعة عملية االتصاالت.
 .1التعرف على طرق حتفيز املرؤوسني.
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الفصل السابع

وظيفة التوجيااااه
مقدمة:
تناولنا يف الفصلني السابقني وظيفيت التخطيط والتنظيم ،وكل
وظيفة منهما تشرتك مع األخرى يف خاصية هامة وهي أن كل مدير
ميار سها قبل التنفيذ الفعلي للعمل .أما وظيفة التوجيه Direction
فهي الوظيفة األوىل اليت ميارسها املدير أثناء التنفيذ الفعلي لألعمال
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ال
بهدف التحقق من أن ما مت ختطيطه وما مت تنظيمه يطبق فع ً
وبشكل دقيق يف الواقع العملي .وسوف نتناول يف هذا الفصل وظيفة
التوجيه بشكل تفصيلي حيث نناقش مفهومها وعناصرها املختلفة.

أوال :مفهوم التوجيه
يقصد بالتوجيه كافة األعمال اليت ميارسها املدير أثناء تنفيذ
املرؤوسني ألعماهلم بهدف تعريفهم وتوجيههم ،وتشجيعهم على أداء
أعماهلم بكفاءة من أجل حتقيق األهداف والتأكد من ترمجة اخلطط
إىل واقع فعلي يف ظل األسس واملبادئ التنظيمية اليت مت االتفاق عليها
كما يهدف املدير من ممارسة وظيفة التوجيه إىل مساعدة املرؤوسني
يف التغلب على كافة املشاكل اليت تواجههم.
وجيب اإلشارة إىل نوع التوجيه ومقداره يعتمد بدرجة كبرية على
نوع ومقدار التخطيط والتنظيم الذي مارسهما املدير مسبقاً .فكلما
كان هناك قصور يف أداء وظيفيت التخطيط والتنظيم كلما زادت
احلاجة إىل بذل املزيد من اجلهد لتوجيه األفراد أثناء التنفيذ الفعلي
لألعمال والعكس صحيح ،فكلما أتسمت ممارسة املدير لوظيفيت
التخطيط والتنظيم بالدقة والشمول واملوضوعية ،وكلما اتبع
إجراءات تنظيمية سليمة ومت رسم خطوط واضحة للسلطة
واملسئولية كلما قلت املشاكل اليت من ا تمل أن يقابلها املرؤوسون
أثناء التنفيذ الفعلي لألعمال ،وهذا يقلل من القرارات الفورية اليت
يضطر املدير الختاذها .
وحتى يستطيع أي مدير حتقيق أهداف وظيفة التوجيه فعليه أن ميارس
ثالثة أدوار رئيسية هي:
-1دور القائد اإلداري.
-1دور ضابط االتصال.
-1دور ا فز.
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وهذه األدوار الثالثة متثل عناصر وظيفة التوجيه (القيادة
واالتصاالت والتحفيز).

ثانياً :عناصر وظيفة التوجيه
ميكن جتزئة وظيفة التوجيه إىل ثالثة عناصر فرعية هي :

.1
.1
.1

القيادة .
االتصاالت .
التحفيز .

وسوف نتناول كل عنصر من هذه العناصر بشيء من التفصيل.

( )1القااااايادة:
خيتلف علماء النفس واإلدارة واالجتماع على جوهر القيادة
فالبعض منهم يعتقد أن قلة من القادة يولدون قادة بالفطرة ،وأن
الوراثة وخربات الطفولة املبكرة هي اليت ختلق القادة ،والبعض اآلخر
يعتقد إن القيادة ميكن أن تكتسب ،من خالل اخلربة والتعلم.
ولقد تعددت التعريفات اليت قدمها الكتاب والباحثون ملصطلح
القيادة  ،نوجز بعض ًا منها فيما يلي :
 القيادة هي الطريقة اليت يستطيع بها املدير أن يؤثر يفمرؤوسيه وحيثهم على العمل.
 القيادة هي القدرة على توصيل الثقة والدعم إىل العاملني لكييستطيعون حتقيق أهداف املنظمة وأهدافهم الشخصية.
 القيادة هي القدرة على إيقاظ روح التعاون وتنشيطها بنيالعاملني الذين يؤدون األعمال املؤثرة يف املنظمة.
ولكي تتفهم عزيزي القارئ املعنى احلقيقي للقيادة ،ينبغي أن
نستعرض مفهوم القيادة يف لغتنا العربية اجلميلة:
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القيادة هي مصدر من الفعل (قاد) يقود قوداً.
وخيتلف القُود عن السُوق ،فالقود يكون من األمام ،أما السوق
فيكون من اخللف ،وهذا يعين أن موقع القائد دائماً يكون يف
األمام أي يف املواجهة ،ومن خالل تأثريه يف سلوك التابعني له أي
(املرؤوسني) فإنه جيبلهم على السري خلفه طواعية وحب ًا
وإعجاباً بشخصيته ،كما أنهم وينفذون أوامره وتعليماته ليس
خوفاً أو رهبة ،بل حباً واحرتاماً.
وكون القائد دائماً يف األمام فهو يسري اجلماعة حنو حتقيق
األهداف بطريقة حمرتمة عليك أن تنظر لعملية القيادة على
أنها عالقة وشراكة بني القائد وأعضاء الفريق.
والقائد ينتمي ملرؤوسيه كما ينتمي ألفراد عائلته وأصدقائه
املقربني .ولذلك فال ينبغي أن يضع احلواجز واملسافات بينه
وبني مرؤوسيه ،بل عليه أن خيلق جواً من التآلف واالنسجام
بينه وبني أعضاء فريقه .ومصطلح (شراكة) Partnership
يعكس القوة املتكافئة واملتصلة بني القائد ومجيع مرؤوسيه،
فالقائد الذي هو واحد من أعضاء فريقه يرحب دائم ًا
ُمبداخالت شركائه ،غري أن كونه قائداً خيوله إعطاءهم
التوجيه واإلهلام ،مع جعل أعضاء فريقه شركاء ،وليسوا
مرؤوسني أو موظفني حتت إمرته.

ولكي تستقيم هذه العالقة وتستمر  ،فالبد هلا من عدة حماور :
 يستطيع القائد تكوين رؤيته بعد تلقيه مجيع مقرتحات
شُركائه (أعضاء فريقه).
 القائد وأعضاء الفريق كالهما مسئول عن النتائج ،فلو رغب
األعضاء يف أن يعاملوا على أنهم شركاء ،فعليهم املخاطرة
با اسبة على الفشل قبل النجاح .كما أن القائد ينبغي أن
يشعر باملسئولية الشخصية عن حتقيق مهمة الفريق الكلية.
212






إن القيادي وأعضاء الفريق أمناء فيما بينهم ،فإخفاء احلقيقة
يعد انتهاكا للعقد الضمين املتفق عليه بني الطرفني .لذا
فاالتصاالت دائماً تكون مفتوحة بني القائد وأعضاء فريقه.
ينبغي أن يتمتع القائد بالقدرة الفائقة على اإلهلام واإلقناع
والتأثري وحتفيز اآلخرين.
ينبغي على القائد أن حيدث تغيرياً وتطويراً مستمرين من
أجل قيادة املنظمة حنو االجتاه الصحيح دائماَ.
ينبغي على القائد اإلداري أن يكون واثقاً من نفسه ،ألن الثقة
والقيادة عضوان يف جسد واحد.

[ ]1/1نظريات القيادة:
يالحظ الُمراجع ألدبيات اإلدارة وجود العديد من النظريات
اليت تناولت موضوع القيادة خالل القرون القليلة املاضية بهدف
حتديد منط القيادة الرشيد ونستعرض بعض ًا منها فيما يلي:
[ ]1/1/1نظرية السمات :روجت هذه النظرية ملا يسمى
بالشخصية القيادية ،واليت يتوافر فيها جمموعة من الصفات اليت إذا
ما توافرت يف اإلنسان يصبح قائدا .ومنها السمات اجلسمانية كالطول
والوزن  ،والقوة اجلسمانية  ،واملظهر  ،وهناك أيضا السمات الشخصية
كاالستقاللية  ،والثقة يف النفس ،واملبادأة  ،واملصداقية  ،وعدم الرتدد
والذكاء والنضج الفكري وغريها من السمات .
ولقد تعرضت هذه النظرية للعديد من االنتقادات منها ،أنه
بالرغم من أن هناك بعض الصفات القليلة واملعروفة اليت يتصف بها
معظم القادة ،إال أن الصفات اليت خيتلفون فيها أكثر من الصفات اليت
يتشابهون فيها .بل إن هناك العديد من السمات املتضاربة .فمن بني
القادة اإلداريني الناجحني ،جند شخصيات اجتماعية إىل درجة
مفرطة ،وشخصيات منطوية ال تغادر مكاتبها إال قليال .كما جند قادة
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يتمتعون بلطف املعشر ،وآخرين يتمتعون بالصرامة واحلدة
والسيطرة املطلقة .كما جند بني الناجحني جمموعة من القادة
يتسمون بالسرعة ،ولكن هناك أيضاً من يتسم بالبطء الشديد وال
يتخذ القرارات إال بعد أن يقتلها حبثا .كما أن هناك قادة معروفون
بالصلف والغرور ،وآخرون يتعاملون بتواضع جم .وهناك بعض من
القادة يتسمون باإلنصات الشديد لكل شيء وألي شخص ،ولكن على
اجلانب اآلخر هناك بعض من القادة يتسمون بكثرة الثرثرة وعدم
مساع إال أنسهم .كما أن أنصار نظرية مسات القائد مل يتمكنوا من
حتديد وزن نسيب ألهمية كل مسة من هذه السمات.
[ ]2/1/1النظرية السلوكية يف القيادة :ولقد ركز أنصار هذه
النظرية على دراسة السلوك اخلاص بالقائد .ومن أنصار هذه
النظرية(مشيت) والذي ركز على درجة احلرية اليت يتيحها القائد
للمرؤوسني عند اختاذ القرارات ،وأوضح أنه ميكن متثيل سلوك القادة
على حمور له طرفني هما :
الطرف األول (تأثري القائد) ،والطرف الثاني (تأثري املرؤوسني)
وبني هذين الطرفني توجد درجات خمتلفة من املشاركة يف عملية
اختاذ القرارات بني الرؤساء واملرؤوسني تعكس بدائل السلوك املتاحة
للقائد يف عالقته مبرؤوسيه .وبدائل السلوك للقادة وفقاً لنموذج
مشيت :
أ -املدير يتخذ القرارات ويعلنها على املرؤوسني
ب -املدير يتخذ القرارات ويقنع بها املرؤوسني .
ج -املدير يعرض األفكار ويدعو إىل مناقشتها ثم يتخذ هو
القرار .
د -املدير يقدم مشروع للقرار يكون قابل للمناقشة ويكون
مستعداً لتغيريه
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هـ -املدير يعرض املشكلة وحدودها ويطلب من مجاعة
املرؤوسني أن يقومون باختاذ القرارات.
و -املدير يعطي للمرؤوسني احلرية التامة يف اختاذ القرارات .
ومن أنصار النظرية السلوكية أيضاً العامل ( ليكرت ) والذي قدم
منوذجا للقيادة يقوم على فكرة أساسية مؤداها أن السلوك القيادي
ميكن متثيله على حمور واحد للقيادة يتدرج من (  ) 4 -1وكل منط
من األمناط األربعة ميثل منطاً معيناً من أمناط القائد  .فاألول ميثل
قائد أوتوقراطي متسلط ،والثاني قائد أوتوقراطي أبوي ،والثالث قائد
استشاري ،والرابع قائد مشارك .ولكل منط من هذه األمناط األربعة
جمموعة من اخلصائص املتميزة ،نستعرضها فيما يلي:

(أ) خصائص القائد األوتوقراطي املتسلط:







تسلطي جداً.
حياول أن يستغل مرؤوسيه.
عادة يستخدم أسلوب التهديد والتلويح بالعقاب.
ال توجد ثقة بينه وبني مرؤوسيه .
يتخذ مجيع القرارات دون الرجوع إىل مرؤوسيه.
يفرض على مرؤوسيه نظام صارم للرقابة.

(ب) خصائص القائد األوتوقراطي األبوي:






تسلطي بطريقة أبوية (يستخدم املساومة الضمنية ).
يلجأ إىل استخدام احلوافز اإلجيابية.
يستخدم يف بعض األحيان أسلوب التخويف والعقاب .
يوجد بينه وبني مرؤوسيه ثقة معتدلة .
يقوم باختاذ معظم القرارات .
215



يسمح ملرؤوسيه باختاذ بعض القرارات ولكن يف إطار
حمدد .
تكون الرقابة قوية .
يسمح ببعض التفويض .




(ج) خصائص القائد االستشاري :






يطلب االستشارة من مرؤوسيه .
حيتفظ لنفسه حبق اختاذ القرار النهائي .
يشجع االتصال ذا االجتاهني .
يستخدم غالباً احلوافز اإلجيابية ونادرا ما يستخدم
احلوافز السلبية .
يثق يف مرؤوسيه بدرجة كبرية ولذلك يفوض هلم قدرا
كبرياً من السلطات .

(د) خصائص القائد املشارك :
 واثقاً من مرؤوسيه ثقة كاملة ،ولذلك فهو يسمح هلم
باملشاركة الكاملة  ،ويتخذ القرارات بناء على األغلبية
واإلمجاع .
 يشجع االتصال يف مجيع االجتاهات .
 يشجع الرقابة الذاتية أكثر من الرقابة الرئاسية .
ولقد أشار ليكرث إىل أن ( منط املدير املشارك ) هو أنسب األمناط
األربعة للتطوير  ،وأنسبها مساهمة يف زيادة فعالية املنظمة .ولقد دعا
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ليكرت إىل ضرورة حتريك منط أي قائد من منطه احلالي إىل النمط
الرابع .
ولقد قدم العاملان (بالك ومؤتون) منوذج جديد للقيادة يقوم على
رفض فكرة وجود حمور واحد للقيادة  ،وتبين فكرة وجود حمورين أو
بعدين تتحرك عليهما أمناط القيادة  ،هما ( بعد االهتمام باإلنتاج ،
وبعد االهتمام باألفراد ) ولقد أطلقا على هذا النموذج مصطلح منوذج
(الشبكة اإلدارية ) ويوجد يف هذا النموذج مخسة أمناط أساسية
للقيادة هي ( القائد السليب  /القائد التسلطي  /القائد االجتماعي /
القائد الوسط  /القائد الدميوقراطي ) وال شك أن لكل منط من هذه
األمناط اخلمسة خصائصه املتميزة واليت نستعرضها فيما يلي :

• يف ظل منط القائد السليب  ..يكون القائد :






مهتم اهتماما ضئيالً بكل من اإلنتاج واألفراد.
منوذج للسلبية.
هدفه األساسي بذل أقل جهد للبقاء يف املنظمة.
شعاره (أترك األفراد يعملون وال تضع يدك يف عش الدبابري) .
يقتصر دوره على توصيل األوامر والتعليمات من املستويات اإلدارية
العليا إىل املستويات اإلدارية الدنيا  .مع احلرص على عدم التدخل
يف املشاكل املرتتبة على ذلك ،بدعوى إيثار السالمة والبقاء بعيداً
عن دائرة الصراعات.

 النتيجة الطبيعية لعمله ( الفشل يف االرتقاء مبستوى اإلنتاجية
ويف نفس الوقت الفشل يف إشباع حاجات ورغبات العاملني وتطوير
قدراتهم) .

• يف ظل منط القائد املتسلط  ..يكون القائد:
 مهتم اهتماما زائداً اإلنتاج وال يهتم إال قليالً باألفراد.
 منوذج للسلطة .

217






هدفه األساسي الرتكيز على استخدام السلطة الرمسية وعدم
االهتمام بتطوير األفراد .
شعاره ( اإلنتاج أو اهلالك  -السلطة لإلدارة والطاعة من
املرؤوسني )
ينظر لألفراد الذين يعملون معه على أنهم جمرد أدوات مثل بقية
أدوات اإلنتاج .
النتيجة الطبيعية لعمله ( زيادة مستوى اإلنتاجية ..ويف نفس الوقت
اخنفاض درجة رضاء العاملني عن املنشأة ككل )

• يف ظل منط القائد االجتماعي  ..يكون القائد:






مهتم اهتماما ضئيالً باإلنتاج ويهتم اهتماما زائداً باألفراد .
منوذج للمرح .
هدفه األساسي العمل على إرضاء العاملني و إشباع كافة
احتياجاتهم على أمل أن يزداد اإلنتاج بعد ذلك.
شعاره ( الرجال الظرفاء ال يتشاجرون  -العالقات احلسنة هي
السبيل للسعادة يف العمل ) .
النتيجة الطبيعية لعمله (الفشل يف االرتقاء مبستوى اإلنتاجية ،ويف
نفس الوقت زيادة كسب رضاء وحب العاملني )

• يف ظل منط القائد الوسط  ..يكون القائد :






مهتم اهتماما متوسطاً بكل من اإلنتاج واألفراد.
منوذج للحلول الوسطى.
هدفه األساسي العمل على إحداث توازن بني إجناز العمل ومراعاة
مشاعر العاملني .
شعاره ( األفراد يقتنعون باملنطق ).
يضع أهدافاً مناسبة لكي يستطيع العامل العادي أن حيققها.
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 النتيجة الطبيعية لعمله ( حتقيق درجة معقولة من التوازن بني
أهداف اإلنتاج وأهداف العاملني ).

• يف ظل هذا منط القائد الدميوقراطي  ..يكون القائد :







مهتم اهتماما زائداً بكل من اإلنتاج واألفراد.
منوذج للكفاءة.
هدفه األساسي زيادة إحساس املرؤوسني باملسئولية .
شعاره ( اإلجناز بالعمل كفريق واحد متكامل  ،وأن اإلجناز واملساهمة
هما عنصران أساسيان يف العمل ،وأن اندماج أهداف األفراد مع
أهداف املنظمة يف بوتقة واحدة يولد محاس للعاملني ) .
يشرح دائماً األسباب وراء التعليمات .
النتيجة الطبيعية لعمله ( إشباع حاجات العاملني وزيادة درجة
رضائهم عن العمل ،وحثهم على بذل مزيد من اجلهد لتحقيق
أهداف العمل واإلنتاج ).

ويعترب منط (القائد الدميوقراطي) هو النمط األنسب ألنه يدمج
احتياجات املرؤوسني مع احتياجات العمل ،ويسعى خللق روح الفريق
وينمي العمل اجلماعي  ،ويسعى إىل صهر أهداف املنظمة مع أهداف
العاملني يف بوتقة واحدة ويسعى إىل حتقيقهما معاً .
[ ]3/1/1النظرية املوقفية يف القيادة :يالحظ من استعراض
نظرييت القيادة السابقتني (نظرية السمات ،النظرية السلوكية) إن
هاتني النظريتني تبحثان عن النمط األمثل والذي يصلح يف مجيع
األحوال والظروف .ولكن الدراسات اإلدارية يف الستينات وما بعدها قد
أثبتت عدم وجود مبادئ إدارية صاحلة للتطبيق يف مجيع الظروف
واألحوال ،وينطبق هذا على مبادئ القيادة أيضاً .وبالتالي ال يوجد
منط قيادي يصلح للتطبيق يف مجيع الظروف ،بل أكثر من ذلك فإن
النمط املثالي يف وقت معني قد ال يكون كذلك يف أوقات أخرى.
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أي أن منط القيادة املناسب يعتمد على العوامل السائدة .ولقد
ظهرت النظرية املوقفية (الشرطية) يف اإلدارة لتنادي بعدم وجود
منط قيادي مثالي وإمنا كل شيء يعتمد على املوقف .ومن مل يعد منط
(القائد الدميوقراطي) والذي كان النمط األمثل يف ظل النظرية
السلوكية يف القيادة لكونه يركز على اجلانب اإلنساني للمرؤوس
ويعطي أعلى تقدير ملشاعر املرؤوس كما يركز يف نفس الوقت على
زيادة اإلنتاجية وحتسني كفاءة العمل ( )9 ،9مل يعد منطاً مثالياً صاحل
للتطبيق يف مجيع األحيان.
لقد اجتهت جهود املفكرين يف اإلدارة إىل البحث عن العوامل اليت
تؤدي إىل إتباع منط قيادي معني دون آخر ،ومت استخالص العوامل
اآلتية:
أ -عوامل متعلقة بالقائد نفسه :من حيث مفاهيم وقيم القائد
حنو السلطة والقيادة واملكانة ،ودرجة توافر السلطة الرمسية
والقانونية ملنح مكافآت وكذلك لعقاب املرؤوسني ،والعالقة غري
الرمسية مع املرؤوسني (العالقات الشخصية) والثقة املتبادلة
بني الطرفني.
ب -عوامل متعلقة باملرؤوس :من حيث توافر املهارات والقدرات
الالزمة ألداء العمل وكذلك مدى توافر صفات شخصية فيه من
حيث االستقاللية ،ومقدرته على املبادأة وكذلك حاجاته
الشخصية ،وهل يسعى للحصول على األمان والضمان أو انه
يسعى لتحقيق ذاته يف العمل.
ج -عوامل متعلقة بالعمل املطلوب تنفيذه :من حيث درجة
وضوح العمل أو غموضه وكذلك مقدار اجلهد من املرؤوسني
لتنفيذه واستخدام قدراتهم الذهنية والنفسية.
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ح -د -عوامل متعلقة باملوقف :من حيث طبيعة املشكلة ،ودرجة
أهمية الوقت املتاح للتنفيذ ،ومدى االستعجال يف التنفيذ.
والظروف اليت يتم فيها التنفيذ.

[ ]2/1األخطاء اليت يقع فيها بعض القادة:
توجد جمموعة من األخطاء اليت يقع فيها بعض القادة وتؤدي إىل
تقليل فعاليتهم القيادية ،وهذه األخطاء هي :

أ -عدم االستعانة بآراء ونصائح املرؤوسني وكثرياً ما ال
يتوافر لدى هذا القائد مهارات االستماع واإلنصات الفعالة
أو أن القائد لديه درجه عالية من الغرور .يؤدي هذا إىل
حرمان القائد من معلومات قد تفيده عند ختطيط
العمل واختاذ القرارات وبالتالي ال يتكون قراراته واقعية
عملية .وكذلك ال يتولد بينه وبني املرؤوسني عالقات
إنسانية مما جتعلهم يشعرون أن قراراته وتعليماته
مفروضة عليهم وليس هلم أي دور يف إعدادها مما ال يولد
لديهم االلتزام الذاتي عند التنفيذ.
ب -الرتكيز على اللوائح وإجراءات العمل أكثر من الرتكيز
على مهارات املرؤوسني وتصور الرئيس أن إعداد أنظمة
عمل جيدة تؤدي إىل تقليل تدخل وتأثري العنصر
البشري يف األداء.
ج -عدم إحاطة املرؤوسني علماً باإلجنازات اليت حيققونها
فكثرياً ما يعتقد بعض القادة أن حتفيز املرؤوس أنه حقق
أداء متميزاً ليس مهماً أو مفيداً ،باعتبار أن هذه هي
وظيفته وهذه هي مهمته اليت يتقاضى عنها أجرًا
بالرغم أن املرؤوس غالباً ما يفضل يف أن يتعرف على
شعور اآلخرين جتاهه ويرغب يف التعرف على ما إذا كان
ال متميزًا حتى يستمر يف العطاء.
أدى عم ً
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د -جتاهل شكاوى املرؤوسني واعتبار اجلانب اإلنساني هلم
شيئاً ثانوياً وأن املرؤوس جيب أن يأتي للعمل مستعدًا
ويرتك شخصيته وما حيمل من مواقف وضغوط خارج
بوابه املصنع ويستجيب أوتوماتيكياً للتعليمات واألوامر
بالرغم من األحباث احلديثة يف جمال إدارة الضغوط أفادت
أن الضغوط اليت حتدث لشخص ما يف موقف معني
يأخذها معه يف املواقف األخرى ويكون هلا تأثري على
سلوكه .وبالتالي ال ميكن أن نطلب من الفرد أن ينسى
مشاكله الشخصية وهمومه املنزلية .باإلضافة إىل أن جمرد
مساع القائد ملشكالت املرؤوس الشخصية بإذن صياغة
يؤدي إىل حدوث ارتياح نفسي للمرؤوس.
هـ -عدم إحاطة املرؤوسني بأي معلومات مما يؤدي إىل حدوث
ما يسمى التعتيم ،ويؤدي هذا إىل انتشار الشائعات
والتخمينات اولة مجع املعلومات اليت حيجبها القائد.
و -عدم تشجيع وتنمية شعور حتمل املسئولية لدى املرؤوس
مبحاولة تفويض بعض السلطات هلم حتى ميكنهم املمارسة
ثم االستفادة من األخطاء وتعديل سلوكياتهم املستقبلية.
وبعد استعراضنا للنظريات املختلفة للقيادة واألخطاء اليت يقع
فيها بعض القادة واليت تتسبب يف تقليل فعاليتهم القيادية ،ميكننا
التأكيد على جمموعة احلقائق اآلتية:
-1مادامت القيادة هي عنصرا من عناصر التوجيه ،ومادام
التوجيه عنصراً من عناصر اإلدارة ،إذا فإن مفهوم اإلدارة أمشل
وأعم من مفهوم القيادة ،وبالتالي ال ميكننا أن نستخدم
الكلمتان بشكل تراديف.
 -1إن امتالك أي مدير ملقومات التخطيط والتنظيم والرقابة،
وحتى مقومات االتصال الفعال ،والتحفيز ال تكفي مبفردها
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لتحقيق أهداف إدارته وأهداف منظمته ،وذلك ألن حتقيق
األهداف سيظل مرهون ًا مبدي امتالك املدير ملقومات القيادة.
-1إن امتالك املدير ملقومات القيادة تعين أن يستمد كل مدير
قوته من حب الناس ،وليس من قهر الناس وتهديدهم
وختويفهم ملوحاً بسلطته تارة ونفوذه تارة أخرى .كما أنه
يستمد قوته أيضاً من احرتام املرؤوسني له وثقتهم فيه.
-1املدير الفعال هو الشخص الذي يشغل مركز من مراكز
املسئولية ولدية قدرات القيادة .وبالتالي ليس كل مدير
بالضرورة أن يصبح قائداًًُ رشيداً.

[ ]3/1مقومات القائد الرشيد:







القائد الرشيد هو من يدير منظومة يف شكل شبكة من
الفرق املتفاعلة ،وهو يف ا ور أقرب إىل طبيعة املوجه منه
إىل الرئيس .وهو كالطبيب االستشاري ال يعمل مبفرده وإمنا
يكون له مساعدين أي يعمل ضمن فريق.
القائد الرشيد هو ذلك الشخص متنوع املعرفة ومتعدد
املهارات السلوكية والفنية والفكرية.
القائد الرشيد هو من ميتلك رؤية نافذة لألمور ،ولدية
قدرة على التشخيص الدقيق للمشكالت ،وال يكتفي
بتشخيص ظواهرها أو أعراضها .كما يقرتح عدداً كبريا من
البدائل لعالج املشكلة من جذورها عالجاً حقيقاً ،ثم خيتار
أنسب احللول ويصف أجنح دواء ويراقب تطور احلالة.
القائد الرشيد هو أكثر الناس اهتماما بالنتائج ،وال ميكن أن
حيقق ما يريده إال إذا حول رؤيته  Visionإىل عمل ،وحول
العمل إىل أداء فعال .فهو يصيغ الرؤية ،ثم يرتجم الرؤية إىل
واقع .وهذه الرتمجة تولد الثقة بينه وبني تابعية ،ومع
الثقة تتولد القوة واإلميان بقهر املستحيل .
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القائد الرشيد ال يشرتي الثقة من مرؤوسيه ،بل يغرسها
فتصبح الثقة هي أقوى رابطة جتمع بني القائد وتابعية.
ومصدر للحب املتبادل .ويستطيع القائد أن يكتسب ثقة
مرؤوسيه من خالل االهتمام بهم ،وأن يكون جبانبهم
وليس يف مواجهتهم .
القائد الرشيد هو من يسعى دائماً لتمكـــــــني مرؤوســــيه
 Empowermentمبعنـــــى أن يفـــــوض هلـــــم الســـــلطات و
الصــــالحيات ،وميــــنحهم احلريــــة الكاملــــة ألداء العمــــل
بطــريقتهم دون تــدخل مباشــر منــه ،مــع تــوفري املــوارد
الكافية وبيئة العمل املناسبة هلم  ،وتأهيلـهم فنيـاً وسـلوكياً
ألداء العمل .ومنحهم الثقة املطلقة .
القائد الرشيد هو من يتعامل مع مرؤوسيه كشركاء وليسوا
أجراء.
القائد الرشيد هو شخص ابتكاري مبادر ،ال يتمسك
بالقديم ويدافع عنه ،بل يقبل اجلديد ويوافق على إحداث
التغيري مادام يف صاحل العمل وحيقق أهداف املنظمة .كما
جيب أن يكون مطوراً يؤمن بالتكنولوجيا ويركز على
التطبيق الناجح.
القائد الرشيد هو من حيس مبشاعر تابعية ويفهم أمناطهم
املختلفة وحيسن التعامل معهم ويستطيع أن يؤثر إجيابياً يف
سلوكهم.
القائد الرشيد هو ممن يوحد فرق ومجاعات العمل ويؤلف
بينهم ،فهو جيمع وال يفرق أو يشتت ،ويربط وال يفكك،
ويصل وال يقطع.
القائد الرشيد ليس عامل سنرتال متر من خالله كافة
األوامر والتوجيهات ،وليس شرطي مرور يغري اإلشارات ،بل
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هو مهندس فنان ،يرسم الطريق الصحيح ليسري فوقه
املرؤوسني دون زحام أو صدام.
القائد الرشيد هو من يفكر عاملياً ولكنه يتصرف حملياً ،فال
ينفصل عن بيئته وظروفه وإمكاناته املتاحة .فهو
يستكشف نقاط القوة والفرص ويتكيف مع التهديدات
والتحديات ونقاط الضعف.
القائد الرشيد متنوع الثقافات واملعارف ال حيصر نفسه يف
ختصص وحيد أو جمال عمل واحد.
القائد الرشيد ليس من الضروري أن يقود من األمام ،فهو
يتقدم إذا كان اخلطر يف اإلمام ،ويتأخر ليدفع الناس من
اخللف إذا جاء اخلطر من الوراء .وهو يوجه من األطراف
ليعوض ضعف امليمنة وامليسرة ،وخيتفي وسط اجلموع
تاركاً الساحة لذوي اخلربة والكفاءة حتى يبين أجياال
متعاقبة من القادة تعتمد عليهم املنشأة يف املستقبل.
القائد الرشيد متوازن الطموح ،وقادراً على حتقيق املعادلة
الصعبة بني أن يكون طموحاً من ناحية ،دون أن يطغي
طموحه على طموح اآلخرين .وبني أن يكون صبوراً وهادئ ًا
دون أن جيعل العاملني يفقدون اإلحساس بإحلاح العمل
وقيمة الوقت ،وبني أن يكون حاضراً ومتاحاً ملساعدة كل
من حيتاجه دون أن يوحي بأنه كل شيء وأن العمل لن يتم
بدونه .
القائد الرشيد هو صاحب املواقف الثابتة ال يغري موقفه
حسب املوضة السائدة ((فال مييل متى مالت الريح)).
القائد الرشيد هو من ال يتملكه اخلوف من ارتكاب األخطاء
مهما كانت األخطاء كبرية ،فاخلوف منها يعين التوقف عن
العمل ،والرتدد يف اختاذ القرارات وجتميد دورة اإلنتاج
وانتظار أخطاء املنافسني اليت ال نعلم بها إال بعد فوات
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األوان .إن بعض األخطاء تشبه األحجار الكرمية ،كلما
تقادمت زادت قيمتها.
القائد الرشيد هو من يستفيد من أخطائه ،ويعرتف بها ،ثم
يتقبل العواقب ويتحمل املسئولية ،ثم حيول اخلطأ إىل
جتربة تعليمية يدرب أتباعه من خالهلا على عدم تكرار
مثل هذا اخلطأ.
القائد الرشيد هو من يؤمن بالتفويض ويباشر هو عملية
تقييم النتائج واملراقبة عن بعد ،وكلما أحتاج أحد من
تابعيه ملساعدة يتقدم بناء على طلبه وال حيشر نفسه يف
التفاصيل الصغرية ،وال يتدخل إال يف األوقات احلرجة
وعندما يعجز كل من حوله عن إعادة األمور إىل نصابها.
القائد الرشيد هو من يتسامى ويعتلي القمة ويدخل
القلوب ،فيكون قائداً فعلياً وروحياً ،ويتحول من رئيس إىل
رمز ،فهو موجود وغري موجود .موجود يف مكتبه ويف كل
مكان .يف خطوط اإلنتاج وقلوب العاملني ،وموجود يف رؤية
مساعديه وأهداف حمبيه ،وعلى رفوف ا الت التجارية
جبوار منتجات شركته ،ويف إعالناتها وصورتها الذهنية لدى
عمالئها ،كما أنه يكون موجوداً يف ملفات ودراسات
منافسيه.
وهو يتسامى أيضاً عن كل شيء ،حتى عن القيادة ،ويكون
مستعداً للتخلي وإفساح الطريق للقائد اجلديد .وعندما
يُجلس زميله اجلديد مكانه ،يعود أدراجه ويهبط السلم
الذي صعد عليه بهدوء.

( )2االتصاالت:
متثل االتصاالت أحد العناصر الرئيسة لوظيفة التوجيه ،فهي
مبثابة اجلهاز العصيب داخل أي جتمع بشري ،فهي متده بالبيانات
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واملعلومات والفهم ،وكلها أشياء ضرورية لتحقيق اإلنتاجية وزيادة
الروح املعنوية للعاملني يف املنظمة .وتأكيدا ألهمية االتصاالت بالنسبة
للمدير ،فلقد أشار (شيسرت برنارد) وهو أحد كبار علماء اإلدارة  ،إىل أن
عملية تنمية وا افظة على نظام اتصال فعال تعد هي وظيفة املدير
األوىل يف أي منشأة أعمال .فلكي يستطيع املدير ممارسة وظائفه
املختلفة (ختطيط ،تنظيم ،توجيه ،رقابة) فالبد أن ميارس شكل أو
آخر من أشكال االتصال.
ولكن قبل أن نشرح طبيعة االتصاالت التنظيمية ودور وأهمية
االتصاالت يف حياة املديرين ،دعونا أوال التعرف على مضمون عملية
االتصال ،وأنواع االتصاالت التنظيمية.

[ ]1/2ماهية االتصاالت:
متثل االتصاالت عملية تبادل املعلومات ونقل املعان بني شخصني
(مرسل ومستقبل) شريطة أن يفهم املستقبل املعنى الذي يقصده
املرسل .ألنه إذا مل يفهم املستقبل ماذا يعين املرسل ،فإن االتصال لن
يتم .وهذا ما يؤكده (ليفت هارلود ) أحد خرباء االتصاالت بقوله " إن
()37
عملية االتصال تتعلق بكل من إطالق املعلومات وإصابة اهلدف بها "
وهذا هو اجلزء الصعب يف عملية االتصاالت ،فكيف يضمن املرسل أن
رسالته قد أصابت  -يف الواقع  -هدفها .ومت فهمهما من قبل املستقبل
بنفس املعنى الذي يقصده املرسل بدون حتريف؟
ومعنى ذلك أن االتصال ال حيدث بدون فهم متبادل بني املرسل
واملستقبل.

[ ]2/2منوذج االتصال:
يتكون منوذج عملية االتصال من عدد من األطراف هي :
 .1مرسل .
 .1مستقبل ( مرسل إليه ) .
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 .1رسالة .
 .1وسيلة نقل الرسالة .
 .1معلومات مرتدة .
ويوضح الشكل رقم ( )2منوذج عملية االتصال .

شكل رقم ()2

منوذج عملية االتص تتال
رسالة

مرسل

وسيلة إرسال

مستقبل

معلومات مرتدة
وكما هو واضح من الشكل السابق ،فإن عملية االتصال تبدأ عندما
يقرر املرسل ما يرغب يف قوله ويصيغ رسالته ،ثم خيتار وسيلة نقل
مثل التليفون أو الفاكس ،أو الربيد ،أو املسافة اليت تفصل بني شخصني
يف حجرة واحدة ،لكي يقوم بنقل رسالته إىل املستقبل والذي يسمع
وحيلل ويفسر الرسالة ،ثم يقدم إفادة عكسية  Feed-Backللمرسل
كدليل على فهم الرسالة باملعنى املقصود أو املأمول.
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وكما يبدو لك عزيزي القارئ أن منوذج عملية االتصال يتسم
بالبساطة واليسر .ولكن الواقع العملي يشري إىل عكس ذلك .والسبب يف
ذلك أن هناك جمموعة من العوائق ا ددة لالتصاالت ،واليت من املمكن
أن تعرتض سبيل االتصاالت ومن هذه العوائق:
-1عوائق تتعلق باملرسل نفسه :فقد يفشل يف اختيار الكلمات
املعربة عما يقصده .أو يستخدم لغة إشارة أو إمياءات جسدية
ترسل معنى مغاير للمستقبل.
 -1عوائق تتعلق بالرسالة :مثل كتابة الرسالة بلغة أو رموز ال
يفهمها املستقبل.
 -1عوائق تتعلق بالوسيلة :مثل سوء اختيار الوسيلة املناسبة
ملكان وتوقيت تواجد املستقبل ،أو تلف الوسيلة كما حيدث يف
أجهزة الفاكس أو احلاسب اآللي.
 -1عوائق تتعلق بالبيئة اليت يتم فيها االتصال :مثل الضوضاء اليت
حتدث يف ا يط املادي للشخص املستقبل .وتعدد املستويات
اإلدارية يف املنظمة وهذا يتسبب يف إقامة حواجز طبيعية
تعوق عملية االتصال .فالدراسات أثبتت أنه كلما طالت
خطوط االتصال كلما حدث اختصار يف الرسائل وحتريف
توياتها.
 -1عوائق تتعلق باملستقبل :مثل انشغال ذهنه أو تعكر مزاجه
وحالته النفسية ،وأيضا اختالف طريقته يف اإلدراك عن
الطريقة اليت يدرك بها املرسل .وأيضاً اختالف طبيعة
شخصية املستقبل واجتاهاته ،ودالالت األلفاظ بالنسبة له.

[ ]3/2االتصاالت التنظيمية:
تهدف االتصاالت التنظيمية إىل ضمان تدفق البيانات واملعلومات
يف صور حقائق بني الوحدات التنظيمية املختلفة يف خمتلف االجتاهات
داخل املنظمة ،أو بني املنظمة والبيئة اخلارجية هلا.
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وميكن النظر لالتصاالت التنظيمية على أنها جمموع االتصاالت
الفردية يف املنظمة .ومبعنى آخر فاالتصاالت التنظيمية هلا نفس
أهداف عملية االتصال بني األفراد .وبصفة عامة يالحظ أن األداء
التنظيمي يرتفع عندما يتم تبادل املعلومات الوظيفية حبرية
ووضوح بني أعضاء املنظمة وعندما يوطد املديرون عالقاتهم
بالعاملني من خالل االتصاالت اجليدة معهم .ويف معظم األحوال تتم
عملية االتصال لألسباب التالية:
 حاجة العاملني للمعلومات.
 حاجة العاملني للمساندة والتعزيز.
 رغبة العاملني يف إجناز األعمال.
 تسهيل مهمة العاملني على حتقيق األهداف املخططة.
ولالتصاالت التنظيمية أهمية خاصة يف تسهيل أداء الوظائف
التنظيمية األساسية .فكل الوظائف اإلدارية (التخطيط والتنظيم
والتوجيه والرقابة) تتم من خالل عملية االتصاالت .ومبعنى آخر فإن
عملية االتصاالت متثل الركيزة األساسية اليت يعتمد عليها املدير يف
حتقيق أهدافه .كذلك تتوقف كفاءة عملية اختاذ القرارات يف املنظمة
على نوعية املعلومات اليت يتلقاها متخذ القرارات.
ولتوضيح ذلك ميكن اعتبار االتصال من الدعامات األساسية لعملية
القيادة الرشيدة .ولالتصال أهمية كربى يف توصيل املعلومات من
املستويات اإلدارية العليا إىل املستويات اإلدارية التالية كذلك نقل
مالحظات وآراء ومقرتحات العاملني وشكاواهم إىل اإلدارة العليا
باملنظمة .كما تعترب االتصاالت ضرورة ماسة إلحكام الرقابة على سري
العمل داخل املنظمة .فعن طريق التقارير وما حتويه من معلومات
وبيانات يتسنى لإلدارة تقييم نتائج األعمال وفقاً للمعايري اليت مت
حتديدها يف فرتات سابقة.

ويوجد نوعان من االتصاالت التنظيمية هما :
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[ ]1/3/2االتصاالت التنظيمية الرمسية.
[ ]2/3/2االتصاالت التنظيمية غري الرمسية.
وسوف نتناول كل نوع على حدة يف األجزاء التالية:
[ ]1/3/2االتصاالت التنظيمية الرمسية:
لكل منظمة هيكل تنظيمي يوضح البناء التنظيمي هلا
وتسلسل القيادات ومراكز اختاذ القرارات واجتاهات االتصاالت.
ويعكس اهليكل التنظيمي شبكة االتصاالت الرمسية Formal
 Communicationللمنظمة ويستوجب هذا االتصال أن تنتقل
القرارات من خالل خطوط السلطة دون ختطي ألي مستوى من
املستويات اإلدارية .وغالباً ما تتدفق املعلومات يف اجتاه رأسي،
Vertical
ولذلك يطلق عليها " االتصاالت الرأسية "
 Communicationوميكن يف هذه احلالة التفرقة بني االتصاالت
اليت تتدفق فيها املعلومات من أعلى إىل أسفل (االتصال النازل) أو
من أسفل إىل أعلى (االتصال الصاعد ).
[/1/3/2أ] االتصاالت الرأسية النازلة :
Downward Communication

يستخدم هذا النمط من االتصاالت يف احلاالت اليت تتخذ فيها
اإلدارة قرراً أو تقر خطة عمل معينة وتظهر احلاجة إىل توصيلها
إىل العاملني يف املستويات التنظيمية األقل .ومبعنى آخر فهي
العملية اليت حتدد فيها اإلدارة األعمال اليت جيب على العاملني
القيام بها .ويراعى بصفة عامة عند تصميم اهليكل التنظيمي
سهولة تدفق املعلومات من أعلى إىل أسفل املنظمة .ولذلك فإن هذا
النمط من االتصال حيدث بسرعة وسهولة داخل املنظمة.
ومن األساليب املستخدمة يف نقل املعلومات التنظيمية بسرعة
املذكرات ،والنشرات ،والتعميمات اليت تصدرها اإلدارة العليا.
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وعند استخدام تلك الوسائل جيب العناية بدراسة اآلثار اليت ميكن
أن حتدثها تلك الرسائل وردود فعل العاملني هلا.
غري أنه يف العديد من احلاالت ال تتم عملية االتصال بهذه
الدرجة من السهولة واليسر .ففي بعض احلاالت تتعمد اإلدارة
العليا منع تدفق املعلومات إىل بقية أجزاء املنظمة وخاصة يف
احلاالت اليت يتم فيها تقديم منتج جديد أو احلاالت اليت ترغب
فيها اإلدارة العليا إجراء تعديالت تنظيمية كبرية.
[/1/3/2ب] االتصاالت الرأسية الصاعدة :
Upward Communication

يستخدم هذا النمط من االتصاالت يف احلاالت اليت يرسل فيها
العاملون الرسائل إىل رؤسائهم .ويهدف هذا النوع من االتصاالت إىل
تسهيل وضمان وصول اآلراء واملقرتحات والتوصيات من أسفل أي
من (اإلدارة الوسطى واإلدارة املباشرة) إىل أعلى (اإلدارة العليا).
ويشمل هذا النوع تقارير املشرفني بأنواعها املختلفة ،واالقرتاحات
وااللتماسات ،والشكاوى ،وحماضر االجتماعات ،واملقابالت
الشخصية .غري أن هذا النمط من االتصاالت ال يتم بنفس السهولة
واليسر كما هو احلال بالنسبة لالتصاالت الرأسية النازلة مما قد
يؤدي إىل فشل عملية االتصال يف بعض احلاالت.
وبعض أن حتدثنا عن االتصاالت الراسية ،ينبغي اإلشارة إىل
نوع آخر من االتصاالت يطلق عليها " االتصاالت األفقية "
 Horizontal Communicationويستخدم هذا النوع من
االتصاالت بني العاملني يف املستوى التنظيمي الواحد أو األقران.
والغرض منها تبادل وجهات النظر واملعلومات واخلربات بني
العاملني  .ويرتكز هذا االتصال على العالقات الشخصية القائمة
بني األفراد يف املستوى اإلداري الواحد .ولذلك يعاب على هذا
االتصال تأثره الشديد بالعالقات الشخصية بني العاملني ،فإذا
ساءت العالقات فشلت االتصاالت األفقية.
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وتشري نتائج الدراسة اليت أجراها كل من (جيبسون
وهودجيتس) يف عام  1986أن مخس عمليات من كل ست عمليات
اتصال تتم بشكل غري رمسي داخل املنظمة .وتتطلب عملية
التنسيق بني اإلدارات املختلفة يف املنظمة دوام عملية االتصال بني
املشرفني على تلك اإلدارات .وبنفس الطريقة فإن هناك حاجة
ماسة للعامل يف إدارة ما االتصال ببقية العاملني يف إدارته أو
اإلدارات األخرى لتسهيل إجناز األهداف التنظيمية.
[ ]2/3/2االتصاالت التنظيمية غري الرمسية:
متثــل االتصــاالت غــري الرمسيــة Informal Communication
منطاً أساسياً من أمنـاط االتصـاالت التنظيميـة .يوجـد هـذا الـنمط
إلشـباع احلاجـات االجتماعيـة للعـاملني والـيت ال يـتم إشـباعها مــن
خالل شبكة االتصاالت الرمسية مثل تدعيم العالقات االجتماعيـة
بــني العــاملني أو تبــادل اآلراء واالجتاهــات أو حتــى مناقشــة أحــوال
العامل بشكل غري رمسي.
وتتمثــل املســميات الــيت ميكــن أن تطلــق علــى االتصــاالت غــري
الرمسيــة حيــث قــد تســمى أحيانــاً شــبكة الشــائعات Rumors
 Networkومن سوء احلظ أن هناك ارتباطا مباشراً بـني االتصـاالت
غري الرمسية والشائعات التنظيمية .وتتصف الشـائعات التنظيميـة
بدرجة عالية من املغاالة يف املعلومات وتشـويهها أحيانـاً .وغالبـاً مـا
تتكـون تلـك الشـائعات عنـدما حتـاول اإلدارة حجـب املعلومـات عـن
العـــاملني ألســـباب معينـــة .وحيـــاول العـــاملون يف هـــذه احلالـــة إىل
احلصول على معلومات غري دقيقة أحياناً أو مغرضة أحياناً أخـرى
ويتميز هـذا النـوع مـن االتصـاالت بدرجـة عاليـة مـن القبـول مـن
جانــب أعضــاء املنظمــة  .وقــد يعــاب عليه ـا إحــداث أضــرار داخــل
املنظمة خاصة يف احلاالت اليت يتم االعتماد فيها علـى بيانـات غـري
مكتملة أو مضللة.

233

وهناك العديـد مـن الطـرق الـيت تسـلكها املعلومـات عـن طريـق
االتصال غري الرمسي .وال يعين هذا أن االتصال غري الرمسي البد أن
يــتم يف غــري أوقــات العمــل أو خــارج التنظــيم ،ولك ـن املقصــود هــو
حدوث عملية االتصاالت خارج منافذ االتصال الرمسية.
غري أنه من األهمية مبكان أن نؤكـد أن االتصـاالت غـري الرمسيـة
هــي حتميــة تنظيميــة ال ميكــن القضــاء عليهــا ،ولــذلك جيــب علــى
املســئولني باملنظمــة االســتفادة منهــا كوســيلة فعالــة م ـن وســائل
االتصــال.ومن ناحيــة أخــرى ،فإنــه ميكــن تقليــل األثــر الســليب
لالتصــاالت التنظيميــة غــري الرمسيــة مــن خــالل ضــمان اس ـتمرار
تدفق املعلومات التنظيمية بوضـوح وصـراحة داخـل املنظمـة مـع
تشـــجيع العـــاملني علـــى االستفســـار وتشـــجيع املناقشـــة يف األمـــور
التنظيمية ذات االهتمام املشرتك.
ويــذكر ( هــورتن  )Hortonأنــه يف حماولــة لتقليــل أثــر شــبكة
الشائعات  ،قامت إحدى املنظمات بعمـل خـط تليفـوني لالستفسـار
عن الشائعات  Rumor Hot Lineويقوم عامل التليفون باإلجابـة
عن أسئلة العاملني فيما يتعلق بالشـائعات الـيت تظهـر يف املنظمـة .
فإذا مل تتوافر لديه املعلومات الكافيـة عـن ذلـك طلـب مـن املوظـف
إعادة االتصال بعـد فـرتة وجيـزة ريثمـا يـتمكن مـن احلصـول علـى
إجابة السؤال املطروح عليه .وال تقتصر أهميـة هـذا األسـلوب علـى
تقليل الشائعات فقط بل متتد فائدتـه إىل مسـاعدة املسـئولني علـى
()22
التعرف على نواحي القصور التنظيمي أيضاً.

[ ]4/2دور االتصاالت يف حتسني كفاءة املديرين يف التوجيه:
تعتمد فعالية أي منظمة  -إىل حد كبري -على مـدى انفتـاح وصـدق
وصــراحة نظــم االتصــال الســائدة فيهــا .فاملرؤوســون يتبــارون يف نقــل
املعلومات السارة إىل رؤسائهم ،ولكن عنـدما حيـدث العكـس ،فـال خيـاطر
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أحد يف نقل املعلومات السـيئة إىل الرؤسـاء بـالرغم مـن األهميـة البالغـة
لنقل تلك املعلومات يف الوقـت املناسـب .وعلـى الـرغم مـن أن الصـراحة
التامة بعيدة املنال ..إال أنه ميكن تعزيزها عن طريق بناء الثقة.
ال بــني األفــراد ولكــن األمــر خيتلــف داخـل
وبنــاء الثقــة يكــون ســه ً
املنظمات حيث يشكل اهليكل التنظيمي عائقـاً طبيعيـاً بـني املسـتويات
اإلداريــة املختلفــة وحيــول  -أحيان ـاً  -دون ظهــور وتعزي ـز عوامــل بنــاء
الثقة .فاهليكل التنظيمي حيدد سلطات ونفوذ العاملني يف منظمة مـا .
إذ يقل النفوذ كلما اجتهنا إىل أسفل والعكس صحيح أيضاً .وكلمـا حظـي
العامل بسلطة أقل ..كلما مال إىل احلذر يف عالقاتـه واتصـاالته .ويـزداد
احلذر إذ أضطر املوظف للتعامل مع شخص ميلك حق الثـواب والعقـاب.
فالثقة ترتاجع دائماً أمام السلطة.
لذا فإن أول حمددات الثقة هي احلمايـة الذاتيـة .وبـالرغم مـن أنهـا
قد تنجح على املدى القصري ،فإن فشلها يكون أكيداً علـى املـدى الطويـل
أما ا ـدد الثـاني للثقـة فهـو لعبـة السياسـة الـيت تـتم داخـل املنظمـة.
فاملنظمــات شــأنها شــأن الكــثري مــن العالقــات االجتماعيـة تعتــرب حلبــة
للصــراع يــتم فيهــا بنــاء التحالفــات واملواجهــات بــني القــوى املختلفــة
للحصول على املكاسب ومن أجل اهليمنـة .ولـيس هنـاك أي ضـمان يف أن
يكون املرؤوس إىل جانب املـدير يف كـل األحـوال .لـذا فعلـى املـدير الـذي
يود النجاح أن ينتهز كـل فرصـة لكـي يكسـب ثقـة مرؤوسـيه .وتوجـد
جمموعة من العوامل اليت تساعده على بناء الثقة منها:
-1جيب أن جيعل املدير قنوات االتصال بينه وبني مرؤوسيه مفتوحة
وذلك لنقل وتلقي املعلومات .ومن خالل تلك القنوات يتم توضـيح
السياسات والقرارات اليت يـتم اختاذهـا ،مـع حماولـة مقاومـة إغـراء
استعمال املعلومات كأداة للثواب والعقاب.
-1جيب أن تتم عملية االتصال بني الرئيس ومرؤوسيه علـى املسـتوى
اجلماعي (كفريق) وعلى املستوى الفردي (كأشخاص).
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-1جيب أن يقوم املـدير مبسـاندة مرؤوسـيه والـدفاع عـنهم واالهتمـام
حبياتهم الشخصية ومستقبلهم الوظيفي.
-1جيب أن يسود االحرتام املتبادل بـني الـرئيس واملـرؤوس ،ومـن أهـم
مظــاهر االحــرتام (التفـــويض) يليــه يف األهميـــة (االســتماع) ثـــم
(اإلنصــات) .حيــث تعــد مــن العقبــات اهلامــة الــيت تعــوق عمليــة
االتصــال يف منشــآت األعمــال ،ميــل الغالبيــة العظمــى مــن املــدراء إىل
تقييم املتحدث بـدالً مـن االسـتماع واإلنصـات لـه .فكلمـا تعلـم كـل
مدير كيف يستمع وينصت جيداً وتوقـف عـن التقيـيم ،كلمـا زادت
قدرته على االتصال الفعال تلقائياً.
-1جيـــب أن يراعـــي املـــدير املوضـــوعية والعدالـــة عنـــد تقـــويم أداء
مرؤوسيه وإقرار املكافآت والزيادات السنوية والرتقيات.
-1جيب أن يتسم سلوك املدير باالستقرار (الثبات االنفعالي).
-1جيب أن حيافظ املدير على وعوده ويرسخ مصداقيته.
-1جيــب أن يتمتــع املــدير بقــدر كــاف مــن املهــارة اإلداريــة والفنيــة
والسلوكية ألن املرؤوسون ال يرتـاحون للعمـل حتـت قيـادة تنقصـها
الكفاءة ،فالكفاءة تثري اإلعجاب والثقة بالرئيس.
ويتضح مما سبق ،أن بناء الثقة ال يتم بني عشية وضحاها ،بـل يـتم
تدرجيياً من خالل سلسلة من التجارب واخلربات اإلجيابية بني الرئيس
واملرؤوس  .إال أن هذه الثقة قد تهدم يف حلظة واحدة إذا ما أقدم املـدير
على عمل يؤدي إىل فقدان الثقة فيه .ولكن الثقة ال تشكل ضـمان ًا أكيـدا
للصراحة ونقل املعلومات الصحيحة للمدير .مما يلزم املدير باالعتمـاد
على وسـائل تسـاعده علـى اإلحسـاس بوجـود املشـكالت قبـل تفاقمهـا.
ومن املؤشرات على وجود املشكالت ما يلي:
 -1قلة وصول املعلومات :وهي من أهم مظاهر بـروز املشـكالت ،إذ يقـل
تدفق املعلومات وحيجم املرؤوسون عن التعبري عن وجهات نظرهم
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وحيـــاولون جتنـــب االجتماعـــات ،وتبـــدأ التقـــارير يف التـــأخر عـــن
مواعيدها.
 -1اخنفاااض الااروح املعنويااة :ومــن مظاهرهــا غيــاب احلمــاس وروح
التعــاون ،وزيــادة التــذمر ،وكثــرة غيــاب املرؤوســني ،والتــأخري يف
الوصول ملكان العمل ،والتأخري يف بدء العمل ،والتأخري يف إجناز املهـام
والتكليفات ،وسيادة العدوانية وتبادل االتهامات.
 -1غمااوض الرسااائل الشاافهية :ويــأتي الغمــوض مــن العــاملني الــذين
حيملــون رســائل أو ينقلــون معلومــات ال يرضــون عنهــا أو هــم غــري
مقتنعني بها.
 -1التذمر الصامت للمرؤوسني :عن طريق اعتمادهم على جمموعة مـن
املؤشرات غري اللفظية باللجوء إىل لغة اجلسـد كاإلميـاءات واإلشـارات
باليــد أو تعــبريات الوجــه .وكــذلك تغــري العــادات والــروتني اليـومي
للمرؤوسني.
 -1مؤشرات خارجية :ومن مظاهرها ازدياد شكاوى العمالء اخلارجيني
(زبائن املنظمة) ،والداخليني (الزمالء يف إدارات وأقسام أخرى).
وعندما يالحظ املدير أحد املؤشرات السابقة فإنه جيب عليه التأكد
مما يراه ،وأن يسـرب غـور مـن حولـه ،فيبـدأ بتوجيـه األسـئلة للحصـول
على مزيد من املعلومات .وتعتمد مصـداقية اإلجابـات علـى مـدى ثقـة
املرؤوسني باملـدير .فـإذا غابـت الثقـة وسـاد الصـراع بيئـة العمـل ،فـإن
املرؤوس سيبادر إىل حجب املعلومات عن الرئيس .ويف هذه احلالة جيـب
على املدير مراعاة ما يلي:
 أن املرؤوسني األكفاء يكونـون أكثـر ثقـة بأنفسـهم وميلكـون
الشجاعة لتوجيه النقد للمدير ،لذا يستحسن سؤاهلم أوالً.
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 أن كــثريًا مــن املرؤوســني يظنــون أن إعطــاء املعلوم ـات قــد
يكون وباالً علـيهم ،لـذا جيـب عـدم اسـتغالل تلـك املعلومـات
ضدهم ،وهذه مرحلة جديدة من مراحل إعادة بنـاء الثقـة
بني املدير ومرؤوسيه.
والسؤال اآلن :ماذا سيفعل املدير بعد حصوله على املعلومات؟
إن املدير املتميز هو الذي يتعامل مع املعلومـات الـيت جيمعهـا مـن
عملية االتصاالت كما يلي:
-1يفسر ويشرح املعلومات لآلخرين.
-1يوزع املعلومات وينشر احلقائق من أجل حماربة الشائعات.
-1يسخر املعلومات حلل املشكالت وال يستخدمها كسـالح يُشـهر بـه
يف وجه اآلخرين.

( )3التحفيااااااااااز:
تعد عملية حتفيز املرؤوسني العنصر الثالث واألخـري والـذي يكمـل
منظومـــة وظيفـــة التوجيـــه .وبـــالرغم مـــن أن الرغبـــة يف حتفيـــز
املرؤوسني وإثارة محاسهم تتـوافر يف الكـثري مـن املـديرين يف منظمـات
األعمــال ،إال أن الواقــع العملــي يشــري إىل عكــس ذل ـك ،حيــث نكتش ـف أن
معظم املديرين ال يقومون بإدارة العمـل بأسـلوب حيفـز العـاملني علـى
إظهــار كــل الطاقــات الكامنــة لــديهم ،بــل يتســببون  -عــن دون قصــد يف
الغالــب  -يف تــنفري املرؤوســني بــد ًال مــن تشــجيعهم ،فتكــون النتيجــة
اخنفــاض إنتــاجيتهم ،واخنفــاض روحهــم املعنويــة ،واخنفــاض درجــة
والءهم وانتمائهم للمنظمة ومن يعمل بها.
وتوجد العديد من األسباب اليت تتسبب يف ظهور مثـل هـذه املشـكلة
ولكن أهمها أن غالبية املدراء مييلـون يف إدارة العمـل إىل تطبيـق نظريـة
إصــدار األوامــر وفــرض الســيطرة .ولقــد توارثــوا تلــك النظريــة مــن
األجيــال الســابقة .ويف حقيقــة األمــر فــإن هــذه النظريــة أو األســلوب يف
إدارة اآلخرين مبنية على أساس إذعان اآلخرين ملـا يصـدره املـدير مـن
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أوامر وليس على أساس أن يكون هذا املدير مصـدراً إلهلـامهم مبـا جيـب
عليهم القيام به .وقد حققت تلك النظرية جناحـاً ملحوظـاً لفـرتة مـن
الوقت ،والسيما يف أوائل القرن العشرين ،إبـان سـيادة مبـادئ ومفـاهيم
املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة .ومنـذ تلـك الفـرتة أعتـاد املـديرون علـى
تطبيــق هــذه النظريــة للدرجــة الــيت جعلــتهم ال يقومــون مبراجعــة
الطريقـــة الـــيت يتعـــاملون بهـــا مـــع مرؤوســـيهم ،أو حتـــى يقومـــوا
باستعراض البدائل.
ويرى (ألكسندر هيام  ) Alexander Hiamأن الكـثري مـن املـديرين
قــد اعتــادوا يف بيئــات العمــل التقليديــة علــى معــدالت متوســطة م ـن
التشجيع ودفع املرؤوسني حنو العمل  ،وبالتالي أصـبحت تلـك الطريقـة
فرضاً عليهم  .ومع مرور الوقت ،فإن املديرين يقومون بوضع متوسط
للتوقعات املنتظرة من العاملني .وقد يقوم العـاملون باالسـتجابة لتلـك
التوقعات بشكل أو بآخر ،ومن ثم فإن كل شيء يبدو طبيعياً وال توجد
أي مشكلة( .وإذا سألت أي مدير أو أي رئيس قسـم عـن أحـوال العمـل يف
إدارته أو قسمه ،فإنه سوف جييبك مباشرة ،حسـناً كـل األمـور علـى مـا
يرام !!) .ولكن لو أمعنا النظر يف عملية التشجيع ،فسوف نتفـق مجيعـاً
يف أنــه ال ميكــن االســتمرار يف الوضــع الــراهن إذ إنــه ل ـيس جيــداً علــى
اإلطــالق ،وذلــك ألن باســتطاعة األفــراد العمــل مــن خ ـالل مســتويات
تشجيع أعلى كمـا أنهـم قـادرون علـى أداء العمـل مبسـتويات أفضـل ممـا
نراه حالياً يف معظـم بيئـات العمـل .إن معظـم األفـراد يـؤدون أعمـاهلم
مبستوى أقل بكـثري ممـا تسـمح بـه إمكانـاتهم .وهـذا املوضـوع ال ميثـل
نوعاً من التحدي ملدير معني مبفرده ،إذ أن كل مدير يشعر باإلمكانـات
الكامنة داخل مرؤوسيه واليت من املمكن أن يـتم رفـع النقـاب عنهـا إذا
()23
ما مت توظيف احلوافز الفعالة اليت تشجعهم على العمل.

[ ]1/3ماهية التحفيز:
يقصد بالتحفيز كافة اجلهود اليت تبذهلا اإلدارة خللق اجتاه إجيابي
لدى العاملني لكي خيضعون أهدافهم الشخصية ألهداف التنظيم.
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وليس من املتوقع أن يضع العامل أهدافه الشخصية يف مرتبة تاليـة
ألهداف املنشأة اليت يعمـل بهـا ،إال إذا كـان يتوقـع نتيجـة هلـذا أن تـزداد
فرص حتقيقه لتلك األهداف الشخصية على املـدى الطويـل .وإذا كانـت
هذه الفرص كبرية يف رأيه ،فإن روحـه املعنويـة ترتفـع .أمـا إذا قـدر أن
فرص حتقيق أهدافه قليله ،فسوف تنخفض روحـه املعنويـة ،وبالتـالي
إنتاجيته .وحيـاول العـاملون ،أفـراداً أو مجاعـات ،احلصـول علـى إشـباع
لبعض احلاجات املادية والنفسية من خالل العمل الذي يقوم به.

ولكن ما هي أهم تلك احلاجات ؟
تتمثل أهم احلاجات اإلنسانية يف :
-1احلاجات الفسيولوجية (الغذاء واملأوى).
-1احلاجة إىل األمن (احلماية ضد األخطار ،التهديد ن أو احلرمان).
-1احلاجات االجتماعية (االنتماء والقبول واحلب).
-1احلاجــات الذاتيــة (الثقــة بــالنفس ،واالســتقالل ،املركــز واحــرتام
اآلخرين).
-1احلاجة إىل حتقيـق الـذات (تنميـة الـذات والشـعور بتحقيـق أهـداف
اإلنسان يف احلياة).

وجيدر بنا أن نوضح اآلتي:
 أن أي حاجة إذا مت إشباعها يبطل تأثريها يف حفز اإلنسان.
 إن إشــباع بعــض احلاجــات ال ميكــن أن يفــرض عل ـى اإلنســان ،فعلــى
سبيل املثال إشباع احلاجات االجتماعية يتوقف على اإلنسـان ذاتـه.
كما أن معظم احلاجات اليت ميكن أن تعطي لإلنسـان قـد سـنحت لـه
فعالً( :الطعام ،املأوى ،األمن) وبالتالي يصبح اهلدف اجلديد يف جمال
التحفيز هو مساعدة األفراد على أن يساعدوا أنفسهم.

[ ]2/3أنواع احلوافز:

ميكننا أن منيز بني نوعني من احلوافز هما:
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[ ]1/2/3احلاااوافز املعنوياااة :يقصـــد بهـــا حتفيـــز املرؤوســـني
مستخدمني طرق وأساليب غري مادية .فمـن املمكـن أن نتخيـل عوامـل
التحفيز باعتبارها جمموعة مـن الـدوائر الـيت حتـيط مبركـز احلـوافز
كلها ،وهو اإلنسان نفسه .وطبقاً هلذا املفهوم فإن اإلنسان يكون مـدفوعاً
للعمل بأكثر درجة نتيجة لالهتمام الشخصي ،ويـأتي بعـده يف األهميـة
نوع العمل الذي ميارسه ،ثم زمالء العمل ،والرئيس ،ثم املنشـاة ،ويـأتي
يف املرتبة قبل األخرية البيئة اليت يعيش بها ،وأخرياً يأتي اجملتمـع .وال
شك أن األمـر يتطلـب اسـتخدام الكـثري مـن املزايـا اإلضـافية وسياسـات
املوارد البشرية املتطورة للتغلب على املوقف الذي ال مييل فيـه اإلنسـان
إىل عمله .ويكون األفراد متحفزين للعمل حني:
 يكونــون مقتــنعني بــأنهم يــؤدون أعمــاالً نافعــة ومــثرية
للتحدي.
 يشــعرون بشــعور مــن احلمــاس والتفــاؤل ،بالنســبة آلمــال
وقدرات إدارة املنشأة.
 حيرتمون قدرات ومفاهيم رؤسائهم املباشرين.
 يعلمــون أهــداف ،ومســئوليات ،ومعــايري ،قبــول األداء اجليــد
املرتبط بأعماهلم.
 يكونـون متحــررين مــن اخلــوف الــذي يهــدد اســتمرارهم يف
أعماهلم ،نتيجة لتصرفات تعسفية من إدارات الشركات.
 يتمتعــون بفــرص للتقــدم يف املركــز والرواتــب ،إذا ك ـانوا
يستحقونها.
[ ]2/2/3احلوافز املادية :يقصد بها االعتماد على النواحي املاليـة يف
حتفيــز العــاملني .وجيــب اإلشــارة إىل أن العــاملني ال يريــد ون األجــور
واملرتبات يف حد ذاتها ،ولكنهم يرغبون فيما ميكن شراؤه بهذه األجـور
واملرتبات :الطعام ،املالبس ،املسكن ،وغري ذلك من احلاجات األساسية.
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وال شك أن حاجات كل موظف ختتلـف ،ومـن ثـم رغبتـه يف النقـود
ختتلف أيضا .ومن األمور املشاهدة يف الدول النامية أن عشرات العاملني
يعملون فقط من أجل تدبري املـال الـالزم لشـراء شـيء معـني حيتـاجون
إليــه ،ومبجــرد جتميــع هــذا املــال يرتكــون العمــل عائــدين إىل حي ـاتهم
البســيطة غــري املعقـــدة يف الريــف .ومثـــة أفــراد آخـــرين يبــدو أنهـــم
مدفوعون برغبة ال تشبع ،من أجل كل األشياء اجلميلة يف احلياة ،وهـم
على استعداد للعمل ساعات طويلة ،وشاقة ،لكـي حيققـوا رغبـاتهم غـري
العاديــة ،والــبعض اآلخــر يبــدو كســوالً وغــري مهــتم ،وحيــاولون حتقيـق
رغباتهم من خالل أحالم اليقظـة .وال شـك أن اهتمـام اإلدارة يرتكـز يف
اجملموعة األوىل  -هؤالء الـذين هلـم القـدرة والرغبـة يف العمـل مـن أجـل
حتقيق الثروة ،إنهم مدفوعون ذاتياً للعمـل ،ولكـن هـذه الـدوافع ميكـن
توجيهها من خالل نظم احلوافز مبا حيقق أهداف اإلدارة .

[ ]3/3دور املديرين يف عملية التحفيز:
ميكن لإلدارة أن تسهم يف مساعدة األفراد علـى أن يسـاعدوا أنفسـهم
يف العمل من خالل اجملاالت الرئيسية اآلتية:
 إعــادة تعريــف وحتديــد دور الفــرد بواســطة اإلدارة مــع
توضـــيح مصـــدر وطبيعـــة الســـلطة الـــيت يتمتـــع بهـــا،
والطريقة اليت يتوقع أن ميارس بها هذه السلطة.
 تكبري األعمال ا دودة ،واملتخصصة لتشـمل املشـاركة يف
حتديد األهداف والتخطيط والتقـويم ،باإلضـافة إىل أداء
العمل ذاته.
 الســـماح بإشـــراك األفـــراد يف حتديـــد األهـــداف ،وحـــل
املشكالت .وهذا األسلوب يتطلب التفرقـة السـليمة عنـد
كل مستوى تنظيمي بني تلك املشكالت اليت ميكـن حلـها
باملشاركة بني األفراد واملشكالت اليت ال حتـل إال مبعرفـة
اخلرباء واملتخصصني.
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 استخدام الالمركزية ،وتفـويض السـلطة إىل أقصـى حـد
لتســهيل اإلدارة باملشــاركة ،ولتجنــب املشــكالت النامجــة
عن كرب حجم التنظيم.
 حتديـد أهـداف التنظـيم يف ضـوء وظيفتـه االجتماعيــة
بشكل جيـذب انتبـاه كـل العـاملني ،ويسـتقطب والءهـم،
وطاقـــاتهم علـــى التخيـــل واالبتكـــار ،وكـــذلك والء كــل
املتعــاملني مــع املنظمــة ســواء كــانوا (العمــالء ،املــالك،
()24
املوردين ،املوزعني ،البنوك ،اخل).

(( حالة دراسية ))
ساااار النجاااااااح
أنشـــأت شـــركة ) (N.C.Rاألمريكيـــة فرعـــاً هلـــا يف اســـكتلندا
وخصصــته إلنتــاج اآلالت احلاســبة ،وآالت صــرافة ،وأجهــزة حســابية
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حتـــى مطلـــع الســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين  ،ولكـــن مـــع ظهـــور
تكنولوجيا جديدة ومنافسة قوية كان البد من إحداث تغيري.
ولقد بدأت عملية التغيري والتحديث الالزمة فعـالً خبلـق خطـوط
إنتاج جديـدة تعتمـد علـى التكنولوجيـا املتطـورة أكثـر مـن اعتمادهـا
على األيدي العاملة الكثيفة ،مما أدى إىل تقليص العمالـة مـن مائـة ألـف
إىل ستني ألـف عامـل فقـط  .ولقـد أدى ذلـك إىل هبـوط الـروح املعنويـة
ومستوى األداء بني بقية العاملني فحاولت الشركة معاجلة هذه املشكلة
الكارثــة بفرعهــا يف اســكتلندا عــن طريــق إعطــاء العــاملني مزيــداً مــن
احلرية يف اختاذ القرارات ويف اختيار املنتج .
ولقد حققت الشـركة جناحـاً نسـبياً إذ بـدأت الشـركة يف إنتـاج نـوع
جديد من بنوك احلائط وقامت بتوزيعه على بعض البنـوك يف إجنلـرتا
إال أنه سرعان ما بدأت تظهر عيـوب خطـرية يف تشـغيل املنـتج اجلديـد
ممــا أدى إىل توقــف طلبــات الشــراء وزيــادة املخــزون  ،مم ـا دفــع ب ـإدارة
الشركة يف الواليات املتحدة األمريكية للبحـث عـن مـدير جديـد لفـرع
الشـــركة يف اســـكتلندا  .وجنحـــت مســـاعيها يف التعاقـــد مـــع املهنـــدس
(أندرســون ) وهــو اســكتلندي األصــل  ،والــذي كــان يتمتــع مبواصــفات
مالئمــة مــن حيــث خلفيتــه اهلندســية ومعرفتــه بظــروف الواقــع مــن
حوله  .ولقـد بـدأ ( أندرسـون ) عملـه بالقيـام بعـدة زيـارات إىل مواقـع
البنوك املختلفة اليت أبلغت عن أعطال بـاآلالت الـيت اسـتلمتها حـديثاً ،
باإلضافة إىل عقد اجتماعات شبه يوميـة مـع جمموعـة مـن املـديرين ،
واجتماعات شهرية مـع كـل العـاملني يـتم خالهلـا االتفـاق علـى خطـة
إلصالح املاكينات يف أماكن وجودها بـدالً مـن نقلـها  ،مـع خطـة أخـرى
إلعادة تصميم النموذج وتعديل خطوط اإلنتـاج مبـا يتالفـى األخطـاء
والسلبيات السابقة .
وبعد فرتة وجيزة بدأت اخلطة تؤتي مثارهـا يف شـكل تلقـي طلبـات
جديدة بعد أن مت إصالح التالف ،وبـدأت الشـركة تسـتعيد مصـداقيتها
يف السوق مرة أخرى.
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وفور حتقيق هذا النجاح ،بدأ أندرسون يف تقوية صـالته بالعـاملني
ومطالبتهم بالتعاون املستمر معه وإبالغـه باملعلومـات أوالً بـأول سـواء
كانــت حســنة أو ســيئة ،كمــا دعــم ذلــك بتشــجيع املــديرين علـى عقــد
اجتماعات دورية مع مرؤوسيهم للتعرف علـى آرائهـم واملشـكالت الـيت
تؤرقهم .
وقد كان لرتكيزه على اجلودة وإصراره على أنها أساس النجـاح أكـرب
األثر يف حتقيق احللم الذي طاملـا كـان يـراوده بإنتـاج جيـل جديـد مـن
بنوك احلائط هلا نفس اجلـودة املوجـودة لـدى أي شـركة منافسـة إن مل
تتفــوق عليهــا .وكانــت أوىل خطواتــه لتحقيــق ذلــك تقســيم مهندســي
املصــنع إىل جممــوعتني :جمموعــة مســئولة عــن إنتــاج وتطــوير جيــل
جديد ،وجمموعة أخرى لتحسني اجليل املوجود يف اخلدمة .
ولقد صاغ أندرسون رؤيـة ورسـالة وأهـدافاً اسـرتاتيجية ،وجمموعـة
مــن االســرتاتيجيات الواضــحة لتحقيــق تلــك األهــداف .ثــم شــرح هــذه
االســرتاتيجيات للعــاملني مبــا أدى إىل التــزامهم بهــا وشــعورهم بوجــود
حافز حقيقي على ختطـي أيـة عقبـات ،فاخلطـة الـيت ينفـذونها بـدأت
منهم وتنتهي إليهم .ولقد اكتملت عناصر النجاح مع وجود إدارة علـى
درجــة عاليــة مــن الكفــاءة ســاعدت علــى التخطــيط والرقابــة وتــوفري
هيكــل تنظيمــي يســاعد علــى حتويــل التصــور إىل واقــع  .فك ـان ظهــور
اجليل اجلديـد مـن هـذه اآلالت جبـودة تفـوق املنافسـني نسـبياً سـبباً يف
زيـــادة نصـــيب الشـــركة يف الســـوق العـــاملي إىل  %42وبـــدأ املنافســـون
يتساقطون.

واملطلوب:
 .1ما هي األشياء اهلامة اليت تربزها هذه القصة ؟
 .1هل تعتقد أن املهندس أندرسون إدارياً فعاالً أم قائاداً رشايداً؟
وضح رأيك؟
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 .1هاال تعتقااد أن وجااود قيااادة رشاايدة هااو أساااس النجاااح ألي
منظمة؟ وضح رأيك باألدلة واألسانيد؟

أسئلة على الفصل السابع
حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:
 .1يتميز التوجيه عن التخطيط والتنظيم يف انه يتم قبل
العمل.
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 .1القود مثل السوق كالهما نفس املعنى.
 .1أفضل نظرية تفسر القيادة هي نظرية مسات القائد.
 .1القائد املتميز هو من جيرب الناس على مساع تعليماته بدون
تفكري فيها.
 .1القائد املوقفي هو أفضل القادة.
 .1يوجد نوع واحد من االتصاالت هي االتصاالت اهلابطة.
 .1يوجد نوع واحد من االتصاالت هي االتصاالت الرمسية.
 .1يوجد نوع واحد من احلوافز هي احلوافز املادية.
 .1ال تلعب االتصاالت أي دور يف العملية اإلدارية.
 .11املعلومات مبثابة الدم يف عروق أي منظمة.
 .11ميكن لإلدارة أن تسهم يف مساعدة األفراد على أن يساعدوا
أنفسهم يف العمل من خالل العديد من اجملاالت.
 .11القيادة أمشل من اإلدارة.
 .11تتم عملية االتصاالت يف أي منظمة بكل سهولة ويسر.
 .11تكون كافة االتصاالت يف اجتاه واحد من املدير ملرؤوسيه.
 .11جيب أن يكون املدير حمفزاً لكي يستطيع أن حيفز
مرؤوسيه.
 .11القائد الرشيد متوازن الطموح دائماً.
 .11تهدف االتصاالت التنظيمية إىل ضمان تدفق البيانات
واملعلومات يف صور حقائق بني الوحدات التنظيمية املختلفة.
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الفصل الثامن

وظيفة الرقاباااة
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الفصل الثامن
وظيفة الرقاباااة
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عندما ينتهي القارئ من دراسة هذا الفصل يكون قادرا على :
 .1فهم طبيعة وظيفة الرقابة .
 .1فهم األنواع املختلفة من الرقابة .
 .1التعرف على وسائل الرقابة .
 .1التعرف على مبادئ الرقابة .
 .1فهم طبيعة التكامل بني وظيفة الرقابة والوظائف اإلدارية
األخرى .
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الفصل الثامن
وظيفة الرقاباااة
مقدمة:
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نتناول يف هذا الفصل وظيفة الرقابة كآخر حلقة من حلقات
وظائف املدير .وال جيب أن تعتقد عزيزي القارئ أن تأخري مناقشة
وظيفة الرقابة يعين أنها وظيفة أقل أهمية ،وإمنا ألنها تؤثر وتتأثر
بكافة الوظائف اإلدارية األخرى (ختطيط وتنظيم وتوجيه).
ولألسف اعتاد الكثريون من املمارسني للعمل اإلداري على إساءة
استخدام وظيفة الرقابة ،حيث يعتربونها وسيلة لكشف عيوب
وأخطاء البشر ،ووسيلة يستطيعون من خالهلا إيقاع األذى بهم
ومعاقبتهم .وهذا االعتقاد تتربأ منه وظيفة الرقابة ،وال ينسجم مع
أهدافها ومبادئها.
ومن أجل تصحيح مثل هذه االعتقادات اخلاطئة ،فلقد خصصنا
هذا الفصل للتعرف على املفهوم احلقيقي للرقابة ،ومناقشة أهدافها
وأنواعها املختلفة ،ثم استعراض مبادئها ،وأخرياً مناقشة معايري
الرقابة الفعالة.

أوال :مفهوم الرقابة
يعترب مفهوم الرقابة من املفاهيم اإلدارية القليلة اليت أتفق غالبية
الكتاب واملمارسني على صياغتها .فعندما تبحث يف كافة املراجع
والدوريات اإلدارية ستلحظ أن مفهوم الرقابة ال خيرج عن:
" تشمل الرقابة كافة األنشطة اليت ميارسها املدير من أجل التحقق من
أن النتائج الفعلية تتطابق مع اخلطط واملعايري احملددة سلفاً ،وحتديد
االحنرافات بنوعيها املوجبة والسالبة والعمل على تصحيحيها ".

ويف ضوء هذا التعريف  ،ميكن استخالص نتيجتني أساسيتني :
-1الغرض النهائي مـن الرقابـة هـو حتقيـق التـوازن املطلـوب بـني
األداء الفعلي واملعايري ا ددة.
-1تتكون الرقابة من أربعة مراحل متتابعة ومتكاملة مع بعضـها
البعض ،وهذه املراحل هي:
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 1/2وضع املعايري الرقابية.
 2/2قياس األداء الفعلي.
 3/2مقارنة األداء الفعلي باألداء املخطط (املعايري) واكتشاف
االحنرافات بنوعيها.
 4/2تصحيح االحنرافات غري العادية.
وتعترب خطوات عملية الرقابة خطوات واحدة يف كل أنظمة
الرقابة مهما اختلفت نوعية املنشأة واجملاالت الرقابية .وبالتالي
فالفرق بني منشأة وأخرى حيدث يف درجة الكفاءة يف أداء كل مرحلة أو
درجة آليتها .وال شك أن خطوات عملية الرقابة تعرب عن دورة
متكاملة ،تبدأ من وضع املعايري ،ثم تسجيل األداء الفعلي ،ثم املقارنة
والتقييم وحتديد االحنرافات وحتليلها الختاذ اإلجراء التصحيحي
املناسب ملعاجلة االحنرافات غري العادية منها .وترتبط عملية
التصحيح بالتعديل سواء لسلوك األداء أو املعايري ا ددة طبقاً ألسباب
االحنراف.
إن إظهار طبيعة كل مرحلة من مراحل العملية الرقابية تتطلب
منا توضيح بعض اجلوانب األساسية لكل منها كما يلي:
 -1وضع املعايري الرقابية:
تعترب هذه املرحلة من أوىل اخلطوات الرئيسة لدورة الرقابة بل
تعترب األساس لفعالية الرقابة خصوصاً أن املعايري ما هي إال خطط
تصف ما جيب أن يؤدي أو حيدث ،وتستخدم يف عملية مقارنة الفعلي
والتقييم وحتديد االحنرافات.
إن وضع معايري األداء ليست باملهمة السهلة حلاجاتها إىل إدراك
حقيقي لبيئة العمل الفعلية ،وحتى تصمم مبا جيعلها مناسبة للواقع
حبيث ال تكون سهلة الوصول إليها بشكل ال تدفع األفراد إىل بذل املزيد
من اجلهد .كما أنها جيب أال تكون مبالغ فيها مما يؤدي إىل تعذر
الوصول إليها مما ينعكس يف النهاية على اخنفاض معنوياتهم.
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ومن املعروف أن أي تنظيم حيوي بني جنابته جمموعة من األنشطة
املتباينة يف طبيعتها ونوعياتها ،ومن الطبيعي أن يؤثر هذا االختالف
على املعايري املناسبة هلا ونوعياتها ،وميكن تقسيم املعايري إىل نوعيني
رئيسيني هما:
[ ]1/1املعايري املادية امللموسة :ومتثل هذه املعايري معيار
الوقت ،والتكلفة ،واجلودة ،والوحدة ،والعائد .وتعترب هذه املعايري من
أكثر أنواع املعايري استخداما يف الواقع العملي نظراً لدقتها وسهولة
حتديدها .ولكن املشكلة أن بعض األنشطة يصعب قياسها كمياً مما
يستلزم االلتجاء إىل املعايري غري امللموسة (النوعية) وقد تستخدم
املعايري الكمية يف أغراض الرقابة فقط ،وقد يرتبط بها أنظمة أخرى
مثل أنظمة ربط األجر باإلنتاج وحوافز ومكافآت العاملني .إن وجود
هذه احلالة األخرية تؤدي إىل تعقد املشكلة أكثر مما لو استخدمت
لألغراض الرقابية فقط.
واألمثلة للمعايري الكمية كثرية ،فمثالً يوجد معيار الوقت ويرتبط
بتحديد الزمن الالزم لألداء مثل معدل إنتاج اآللة أو العامل يف الساعة،
أو الوقت الالزم إلنتاج الوحدة ،أو الوقت الالزم لتنفيذ أوامر اإلنتاج أو
مراحل اإلنتاج .أما معيار التكلفة يعترب من املعايري الكمية الشائعة
االستخدام الفعلي مثل تكلفة الوحدة املنتجة ،وتكلفة املبيعات ،وتكلفة
العمالة أو اخلامات أو التعبئة أو النقل .كما يوجد معيار اجلودة الذي
يستخدم يف جمال اإلنتاج لتحديد مواصفات املنتج والذي على أساسه
يتم الفحص ومراقبة اجلودة .بينما معيار الوحدة يستخدم يف جماالت
متعددة مثل اإلنتاج واملبيعات والشراء والتخزين مثل الطن ،والكيلو
جرام  ،واملرت  ،واللرت  .جبانب هذه املعايري يوجد معيار العائد مثل جممل
الربح وصايف الربح ،والعائد على االستثمار ،ومعايري رأس املال اليت
تستخدم يف احلكم على كفاءة االستثمار واملركز املالي للمنشأة.
معنى ذلك أن املعايري املادية حتظى بقبول منشآت األعمال لسهولة
حتديدها ودقتها مقارنة باملعايري الغري ملموسة.
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[ ]2/1املعايري غري امللموسة :ومتثل درجة الرضا عن العمل ،والروح
املعنوية ،والعالقة مع العاملني أو اجملتمع .ورغم الطبيعة الغري حمددة
هلذه املعايري وصعوبة حتديدها ،إال أنه جيب أخذها يف احلسبان ألجل
فعالية الرقابة طاملا أن اجلوانب واجملاالت اليت تغطيها هلا تأثري واضح
املعامل على مدى حتقيق أهداف املنشأة الرئيسية.

 -2قياس األداء الفعلي:
تتعلق هذه املرحلة بتسجيل وقياس األداء الفعلي .وتتوقف فعالية
هذه اخلطوة على وجود نظام متطور للمعلومات يوفر التغذية
العكسية عن نتائج التنفيذ ،ويتيح تسجيل التفصيالت اليت تساعد يف
حتليل االحنرافات بدقة .إال أن عملية التسجيل التفصيلي حتتاج إىل
تكلفة كبرية وتستغرق وقت طويل خصوصاً إذا ما مت االعتماد على
النظام اليدوي يف تسجيل املعلومات .كما أن كثرة التفصيالت قد
تعطي انطباعا سيئاً لدى املنفذين أو تعرقل تدفق العمل .وعموم ًا
األمر حيتاج إىل موازنة دقيقة بني كافة هذه اجلوانب عند حتديد
درجة التفصيل املطلوبة.
ويعترب الوقت عامل حيوي عند أداء هـذه املرحلـة ،وهـذا يفـرض
أهمية التسجيل الفوري للنتائج عقب حدوثها .حيـث يـرتبط بعمليـة
التأخري يف هذه املرحلة أخطار عديدة قد تؤثر على كفاءة العمل ككـل،
وتزيد من تكلفة اإلنتاج ،وختفض مـن الرحبيـة .ويوجـد أمثلـة كـثرية
تؤيد هذه احلقيقـة ،فمـثالً يف حالـة بـطء عمليـات التسـجيل والقيـاس
ملســتوى املخــزون ،يكــون نتيجــة هــذا التــأخري احتمـاالت نفــاد الصـنف
تكون كبرية .ومن الطبيعي إذا ما حدث نفاد الصـنف فعـالً فإنـه يـؤدي
إمــا إىل توقــف اإلنتــاج أو اضــطرار املنشــأة إىل الشــراء العاجــل ويف كلتــا
احلالتني تؤدي هذه الظاهرة إىل ارتفاع التكلفة.
 -3مقارنة األداء الفعلي باألداء املخطط (املعايري) واكتشاف االحنرافات:
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يــتم يف هــذه املرحلــة مقارنــة األداء الفعلــي والــذي مت قياســه يف
اخلطوة السابقة ،باملعايري ا ددة والذي مت وضعها يف اخلطوة رقـم ()1
بهــدف حتديــد نطــاق مشــكالت األداء ،وحتديــد االحنرافــات وحتليل ـها
للتعرف على أسبابها مبا يعاون يف تصحيح املسارات بأقل تكلفة ممكنة.
وينبغــي أن تــتم عمليــة املقارنــة والتقيــيم يف أســرع وقــت ممكــن
ألجــل اكتشــاف االحنرافــات قبــل أن تتضــخم أخطارهــا وحتــى ميكــن
معاجلتهــا يف الوقــت املناســب وبأقــل قــدر ممكــن مــن التكلفــة .حي ـث
يرتبط بعملية التأخري يف هذه املرحلة أيضـ َا أخطـار عديـدة قـد تـؤثر
على كفاءة العمل ككل ،وتزيد من تكلفة اإلنتاج ،وختفض من الرحبية.
فمثالً يف حالة بطء إجراءات مراقبة اجلودة حيتمل أن تؤدي إىل تفـاقم
العيوب وارتفاع تكلفة اإلنتاج نتيجـة لزيـادة نسـبة املعيـب يف اإلنتـاج.
كمـــا أن التـــأخر يف عمليـــة مقارنـــة نتـــائج أداء املنفـــذين واكتشـــاف
احنرافاتهم يؤدي إىل استمرارية األخطاء يف حالة حدوثها مما يـؤدي إىل
ارتفاع تكلفة العالج أو صعوبته أو تعذره يف بعض احلاالت.

 -4تصحيح االحنرافات غري العادية:
تعترب هذه املرحلة ركن أساسـي يف عمليـة الرقابـة طاملـا أن الغـرض
النهــائي مــن الرقابــة هــو حتقيــق التــوازن املطلــوب بــني األداء واملعــايري
ا ــددة .ويــرتبط نشــاط التصــحيح بثالثــة أشــكال رئيســية إمــا عــدم
التغيري أو التعديل يف األداء أو املعايري ،أو تعـديل يف سـلوك األداء الفعلـي،
أو تعديل املعايري أو اخلطط املوضوعة.
ومــن الطبيعــي أن أداء أي شــكل مــن هــذه األشــكال الثالثــة يتوقــف
بالدرجة األوىل على طبيعة ونوعية االحنراف ودرجـة حدوثـه .فمـثالً
إذا أظهرت عملية املقارنة والتقييم وجود احنراف ولكن هـذا االحنـراف
بســيط وال يــؤثر علــى درجــة حتقيــق اهلــدف ا ــدد فهــذا يعــين إتبــاع
الشـــكل األول وهـــو عـــدم تعـــديل يف األداء أو املعـــايري .أمـــا إذا أظهـــر أن
االحنراف يتجاوز احلدود املعيارية املسموح بها  ،فهذا يعين أن االحنراف
غــري عادي ـاً لتــأثريه علــى مــدى حتقيــق اهلــدف ا ــدد  ،وبالتــالي يــتم
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البحث والدراسة عن طبيعة هذا االحنـراف حتـى ميكـن اختـاذ اإلجـراء
التصحيحي املناسب.
وتتعلــق عمليــة البحــث والدراســة لالحنــراف غ ـري العــادي جبوانــب
متعددة حتدد نوعية االحنراف واألسباب والعوامل املؤديـة إليـه ،والـيت
قــد تكــون راجعــة لقصــور يف التنفيــذ أو التخطــيط ،ف ـإذا م ـا تــبني أن
السبب الرئيسي لظهوره يرجع لوجود عقبات يف التنفيـذ أدت إىل عـدم
وصــول األداء الفعلــي ملســتوى املعــايري ا ــددة  ،يف هــذه احلال ـة يكــون
اإلجــراء التصــحيحي متعلــق بتعــديل ســلوك األداء مب ـا حيق ـق التــوازن
املطلــوب .أمــا يف حالــة مــا إذا كــان االحنــراف راجعــاً لــتغري الظــروف
واالفرتاضات اليت بنيت عليها اخلطة وحـددت علـى أساسـها املعـايري ،يف
هذه احلالة يكون اإلجراء التصـحيح مـرتبط بتعليـق بتعـديل املعـايري
املوضوعة وتصحيح مسارات التخطيط.
معنى ذلك أن نشـاط التصـحيح يـرتبط أساسـاً بوجـود االحنرافـات
اليت تتجاوز احلدود املسموح بهـا ،وقـد تكـون هـذه االحنرافـات لعوامـل
راجعــة لظــروف التنفيــذ أو التخطــيط ممــا يتطلــب تعــديل األداء أو
املعــايري .وميكــن القــول أن تعــديل املعــايري أمــر صــعب ،ولكــن يف نفــس
الوقت من الضروري تعديلـها إذا مـا تغـريت الظـروف الـيت أعـدت علـى
أساســها حتــى ميكــن للمنفــذين االلتــزام بهــا ،وحتــى تتحقــق الفعاليــة
املرجوة من حتديدها.
إن نشاط التصحيح ليس باألمر السـهل ،ويتطلـب وعـي وإدراك مـن
املــدير ،وحيتــاج إىل ســرعة التغذيــة العكســية حتــى ميكــن اكتشــاف
االحنرافات بسرعة ،وإجراء عملية التصحيح يف الوقت املناسـب قبـل أن
تتفاقم األخطاء أو يتعود املنفذين على وجودها مما يـؤدي إىل صـعوبة
العالج أو تعذره يف بعض احلـاالت .كمـا جيـب إمـداد املنفـذين بالوسـائل
واألدوات الـيت تعــاونهم يف التعـرف أو ًال بــأول علـى موقــف أدائهـم وقــت
حدوثه ،والكيفية اليت مبوجبهـا يـتم تصـحيحه يف حالـة عـدم توازنـه
مع مستوى األداء املرغوب.
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وتعــد خطــوة تصــحيح االحنرافــات هــي خطــوة ضــرورية لتحقي ـق
إجيابية الرقابة ،كما أن فعالية أدائها تؤدي إىل جـدوى املراحـل السـابقة
ألنه ال قيمة من دقة وضع املعايري وسرعة التسجيل والقياس واملقارنـة
والتقييم إذا مل تعقبها عملية التصحيح املناسبة.
جبانب ما تقدم جيب أن نشري أنه يصعب اختاذ اإلجـراء التصـحيحي
جتاه كل االحنرافات يف الواقع العملي طاملا أن بعض االحنرافات وجودهـا
ال يؤثر على درجة الكفاءة يف حتقيق اهلـدف .بـل تعتـرب ضـرورة ألجـل
توفري املرونة يف التنفيـذ وحتقيـق اقتصـادية الرقابـة  .إن هـذه احلالـة
تفرض ضرورة أن يتضمن املعيار حدود لالختالف املسـموح بـه  ،ومـن
الطبيعــي أن هــذا املــدى يتوقــف علــى أهميــة األداء وتكلفــة االحن ـراف
والرقابة  .إن إتباع املدير هلذا املبـدأ الـذي يطلـق عليـه مبـدأ االسـتثناء
عند تعامله مع االحنرافات جيعله يركز على االحنرافات غري العادية أي
الشاذة واليت حتد من إمكانية بلوغ األهـداف ا ـددة بـدالً مـن تشـتيت
جهــده يف حتليــل كافــة االحنرافــات كمــا أن هــذا املبــدأ يعــاون يف خفــض
تكلفــة االحنرافــات الــيت تكــون حمــل الرقابــة والتصــحيح طبق ـاً ملبــدأ
()25
االستثناء.

ثانياً :أنواع الرقابة
هناك ثالثة أنواع من الرقابة اإلدارية .النوع األول ،وهو ما يطلق
علية الرقابة املسبقة  Precontrolوالنوع الثاني يطلق عليه الرقابة
أثناء األداء  Concurrent Controlوالنوع الثالث ما يطلق عليه
الرقابة الالحقة  Feedback Controlوكما هو مالحظ فإن حتديد
نوع الرقابة يتم بناءًُ على الوقت الذي متارس فيه بالنسبة لألداء .
وسنقوم فيما يلي مبناقشة هذه األنواع من الرقابة اإلدارية:
 -1الرقابة املسبقة :تعرب الرقابة املسبقة عن عمليات الرقابة اليت
تتم قبل األداء .وهنا تقوم اإلدارة بإجياد سياسات ،وإجراءات
وقواعد تهدف إىل منع أمناط السلوك واليت ميكن أن يرتتب عليها
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حدوث أخطاء يف األداء أو احنرافات .وعلى سبيل املثال ففي أحد
متاجر األقسام قد جيد املدير أن عدم انتباه البائع للعميل من
املمكن أن يرتتب عليه زيادة يف مردودات املبيعات كنتيجة الكتشاف
العميل عدم مالئمة املنتج لرغباته ،وهنا فقد يصدر املدير قاعدة
أو أمر حبيث مينع رجال البيع من احلديث مع بعضهم البعض أثناء
عمليات البيع .ويرتتب على ذلك انتباه رجل البيع متاماً لطلبات
العميل ومن ثم ال حتدث مردودات املبيعات بشكل ميثل مشكلة.
مثل هذه القاعدة تعرب عن عملية رقابة إدارية مسبقة تهدف إىل
توقع املشاكل قبل حدوثها ومن ثم اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع
حدوثها.
-1الرقابة املصاحبة :ميارس هذا النوع من الرقابة أثناء األداء .وقد
يطلق عليها متابعة .فعلى سبيل املثال يعد التأكد من وجود
املوظف يف مكان عمله أثناء فرتة العمل ،أو أن اآللة تعمل طبق ًا
للقياسات اخلاصة بها ،أو أن مستوى نظافة مكان العمل مالئمة .كل
هذه متثل عمليات رقابة مصاحبة لألداء وتتطلب عمليات متابعة
مستمرة من قبل اإلدارة يف مكان العمل.
 -1الرقابة الالحقة :تركز هذه الرقابة على قياس األداء بعد التنفيذ
الفعلي للعمل ،حيث يقوم املدير بدراسة وفحص نتائج األداء اليت
متت بالفعل خالل فرتة زمنية سابقة .وقد يتم هذا الفحص
جلانب واحد حمدد أو قد يتناول مجيع اجلوانب اخلاصة باألداء
التنظيمي .وعلى سبيل املثال ،فقد يقوم املدير بفحص وضع
املخزون خالل فرتة زمنية سابقة ملعرفة املستويات املختلفة
للمخزون اليت أتبعتها املنشأة وما إذا كانت سليمة أم ال .وقد
يتناول فحص كلي من خالل دراسة تارخيية للعائد على
()26
االستثمار والعوامل املشرتكة يف حتقيقه.

ثالثاً :وسائل الرقابة
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إن وظائف الرقابة ال تنفذ نفسها وإمنا متارس عن طريق وسـائل أو
النــاس .ولعــل أبســط وســيلة للرقابــة هــي املالحظــة الشخصــية  ،إذ
يستطيع املدير عن طريق مالحظة عمل اجملموعـة أن حيـدد مـثالً مـا
إذا كان هناك تقدم أم ال يتفق مع املسـتوى املطلـوب  ،وحتديـد اإلجـراء
التصحيحي الذي ينبغي اختاذه إذا مل تكن النتيجة مرضـية  ،لكـن مـن
الواضح أن املالحظة الشخصية حمـدودة مبقـدرة املـدير علـى التواجـد
شخصياً لريى ما جيرى .و يستطيع املدير مراجعة السجالت ملعرفة ما
جيــرى داخــل إدارتــه  ،أو قــد حيصــل علــى تقــارير ملخصــة ترس ـل إىل
مكتبــة  ،وبهــذه الطريقــة يســتطيع املــدير اإلحاطــة بعمــل املنظم ـة
املنتشر يف مساحة واسـعة .وميكـن اسـتخدام وسـائل مسـاعدة متنوعـة
كالتليفون أو الكمبيوتر أو اخلرائط بأنواعها لإلسراع يف نقل التقارير
والسجالت.
وتــرتبط جمموعــة أخــرى مــن وســائل الرقابــة باالتصــاالت بــني
األشــخاص  ،فيســتطيع املــدير حتســني رقابتــه عــن طريــق االســتخدام
املناســب لألوامــر والتعليمــات  ،وميكــن تزويــد املرؤوس ـني بالتوجيــه
الالزم لكي يطابق عملـهم مـع اخلطـط املرغوبـة شـفهياً أو عـن طريـق
التوجيهات والسياسات  ،وميكن زيـادة فعاليـة هـذه الوسـائل باسـتخدام
طــرق حفــز أو إجــراءات تأديبيــة مناســبة  ،أي أن هنــاك ن ـواح تتص ـل
بالعالقــات اإلنســانية بالنســبة للرقابــة جبانــب النــواحي امليكانيكيــة
اخلالصة  ،ويف احلقيقة ميكن تقليـل مقـدار اهتمـام املـدير واحلاجـة إىل
النقل امليكانيكي للمعلومات بالقدر الذي يسمح بـه تـدريب املرؤوسـني
وحفزهم طبقاً للخطط املرغوبة .
وجيب أن تؤدى الرقابة يف تتابع فعـال ،وهـذا التتـابع ال ينبغـي أن
يــؤدي فقــط إىل ربــط وظــائف الرقابــة معــاً ،ولكــن ربطهــا بطريقــة
صحيحة بنواحي النشاط املطلـوب مراقبتهـا ،وجيـب أن تسـند وظـائف
الرقابة باألسلوب نفسه إىل وحدات تنظيمية مرتبطـة ببعضـها جيـداً،
وبهذا الشكل فإن مسئولية ممارسة وظائف الرقابـة حتـدد دون ثغـرات
()27
يف السلطة اخلاصة بالرقابة أو التداخل يف تلك السلطة .
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رابعاً :مبادئ الرقابة
تتوقف فعالية الرقابة على وجود نظام رقابي سليم يتالءم مع
ظروف العمل ،ويتكامل مع التنظيم ،وحيقق االقتصادية يف األداء
ويعاون يف كشف وتصحيح االحنرافات يف الوقت املناسب .إن التصميم
السليم هلذا النظام يتطلب مراعاة كافة األسس واالعتبارات والعوامل
املؤثرة .وبالرغم من عمومية هذه املبادئ إال أن االختيار منها مبا
يالءم طبيعة وظروف املنشأة يعتمد بالدرجة األوىل على مهارة وكفاءة
املصمم .كما أن املبادئ ال تقف عند حدود تصميم النظام فقط بل
تتجاوز ذلك لتغطي أداء العملية الرقابية مبا حيقق فعالية التطبيق.
ويف ضوء هذا املفهوم سوف نتناول أهم املبادئ واالعتبارات الالزمة
إلجيابية الرقابة على الوجه اآلتي:
 - 1مبدأ املالئمة:
يعرب هذا املبدأ عن أهمية أن يكون النظام الرقابي انعكاسا لطبيعة
نشاط املنشاة ،ومتالئماً مع طبيعة التنظيم وأهدافه .وهذا يعين أن
النظام الرقابي خيتلف باختالف نوعية املنشأة .وحتى بالنسبة
للمنشأة الواحدة يتباين طبقاً ملراحل تطورها وطبيعة الظروف
واملناخ اليت تعمل فيه .فمثالً النظام الرقابي يف منشأة صناعية قد
خيتلف عن النظام يف منشأة جتارية أو خدمات ،كذلك خيتلف النظام
طبقاً ملراحل تطور املنشأة الواحدة فإذا كانت املنشأة صغرية احلجم
فقد يالئمها نظام رقابي بسيط وحيقق الفعالية املرجوة ،ولكن بعد
منوها وازدياد حجمها قد يصبح هذا النظام قاصراً  ،مما يتطلب نظام ًا
أكثر تطوراً وتعقيداً ومدعماً باألساليب الرقابية املتقدمة مع
االستعانة باآلالت احلديثة  .أيضاً جند املنشأة اليت تتعامل يف نطاق
جغرايف حمدود قد يالئمها نظام خيتلف عن النظام الرقابي املناسب
ملنشأة تتعامل يف عدة مناطق جغرافية وتعمل يف السوق ا لي والسوق
اخلارجي يف نفس الوقت.
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إن النظام الرقابي الشامل للمنشأة يضم أنظمة فرعية حتقق كل
منها هدف معني ،وإجناز هذه األهداف بكفاءة يؤدي إىل حتقيق اهلدف
الرئيسي للنظام الشامل .إن هذه احلالة تفرض ضرورة تناسق
األنشطة الفرعية مع بعضها البعض ،واليت تكون يف جمموعها النظام
الشامل ،ولكمن التناسق ال يعين التماثل بينها فمثالً نظام رقابة
اجلودة  ،خيتلف بالضرورة عن نظام مراقبة املخزون أو مراقبة
املبيعات أو الرقابة املالية .
ويرتبط بهذا املبدأ أيضاً ضرورة أن يتالءم النظام مع كل مستوى
من املستويات اإلدارية اليت خيدمها ويعاونها يف مهمة الرقابة  ،ومن
الطبيعي أن ختتلف املعلومات الرقابية اليت حتتاجها اإلدارة العليا عن
اليت حتتاجها اإلدارة املتوسطة أو املباشرة .
إن فعالية النظام الرقابي تفرض أن يرتبط باألهداف الرئيسية
اليت تسعى إىل حتقيقها املنشأة .ولكن مراعاة ذلك عملياً يتطلب من
مصمم النظام أن يقوم بدراسة األهداف طاملا أن التنظيم يضم شبكة
معقدة من األهداف اليت يصعب أن يغطيها النظام الرقابي .بل حماولة
تغطيتها كاملة بالرغم أن ذلك ميثل افرتاضاَ نظرياً حبتاً يؤدي إىل
تعقيد النظام وارتفاع تكلفته واليت قد تتعارض مع مبدأ االقتصادية
الواجب مراعاته أيضاً ،ولذلك جيب أن يقوم بدراسة األهداف لتحديد
أكثر األهداف تأثرياً على التنظيم ككل  ،ويف ضوء هذا التحديد يتم
تصميم النظام  ،إن هذا املنهج جيعل النظام يتفادى إغفال أهداف
رئيسية أو يركز على أهداف فرعية فقط  .توجد أمثلة كثرية يف
الواقع العملي تربز هذه النقطة فمثالً يف شركات األدوية يكون هدف
اجلودة ذو أهمية كبرية يف بقاء واستمرارية املنشأة ،ولذلك جند نظام
الرقابة يركز على هذا اهلدف بالدرجة األوىل  ،وكذلك الرقابة على
وزن الطائرة يف شركة الطريان  ،وسرعة أداء اخلدمة يف البنوك ،
وتدعيم الثقة بني البنك وعمالئه  ...... ،اخل .
 -2مبدأ التكامل:
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يرتبط هذا املبدأ بعملية التكامل بني النظام الرقابي والتنظيم
باعتباره ميثل النظام الشامل للمنشأة .إن أهمية التكامل ترجع بسبب
أن نظام الرقابة ميثل نظاماً فرعياً من النظام الشامل للمنشأة،
وبالتالي جيب أن يرتبط باهلدف الرئيسي للنظام الشامل ،ويتكامل مع
األنظمة الفرعية األخرى مبا حيقق التفاعل املطلوب بني أجزاء النظام
ويتطلب تكامل نظام الرقابة مع التنظيم أن يراعى عند حتديد
مراكز املسئولية عن النتائج أن تكون هي نفسها مراكز اختاذ القرار يف
التنظيم ،وهذا يعين أن يكون كل مدير ميثل مركز مسئولية يف نظام
الرقابة  ،وأن تتوفر هلم السلطات يف التحكم يف املدخالت واليت على
ضوئها يتم حماسبتهم عن املخرجات  .كذلك يراعى أن يكون هناك
معايري دقيقة تسمح بدقة القياس واملقارنة للنتائج لكل مركز
مسئولية واليت على ضوئها يتم ا اسبة واملسائلة .وأن يتم انسياب
املعلومات الرقابية من خالل خطوط االتصال يف التنظيم ،وتتدفق
بالسرعة اليت متكن متخذ القرار بالتصحيح يف الوقت املناسب.
إن حتقيق هذه االعتبارات يف الواقع العملي ليس باألمر السهل
وحيتاج إىل مهارة وخربة من املصمم حتى حيقق التكامل املطلوب ،ويف
نفس الوقت من الضروري أن تتم لفعالية النظام.
 -3مبدأ االقتصادية:
يعد شرط االقتصادية مبدأ حيوي عند بناء كافة األنظمة ،وهو
أمر جوهري عند وضع نظام الرقابة لتحديده لنطاق الرقابة
واجملاالت الواجب تغطيتها ،ودرجة املرونة املناسبة يف األداء .ويقصد
باالقتصادية أن يكون العائد الناجم من الرقابة يفوق تكلفة النظام
الرقابي ،وبالرغم من بساطة فكرة هذا املبدأ إال أن توفريه يف نظام
الرقابة أمر غاية يف الصعوبة لظهور عقبات يف عملية حتديد العائد يف
كثري من احلاالت  ،وحتديد نطاق وجماالت الرقابة الرتباطها مبناخ
العمل  ،والذي حيكمه عديد من العوامل واملتغريات سواء داخلية أو
خارجية  .وحيتاج مراجعة هذا املبدأ من املصمم دراسة كافة األنشطة
اليت متارسها املنشأة وعالقتها باألهداف الرئيسية املرجوة .وحتديد
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النتائج واألضرار املرتتبة على اخلطأ يف ممارستها ،وأثرها على درجة
حتقيق األهداف العامة .ويرتتب على هذه الدراسة حتديد املصمم
اجلوانب واألنشطة اإلسرتاتيجية اليت تكون حمل اهتمام النظام وحمور
تركيزه ،والنقاط األخرى اليت ال حتتاج إىل هذا العمق يف الرقابة ،
واجلوانب املمكن التغاضي عن مراقبتها لعدم خطورتها  ،أو أن تكلفة
مراقبتها تتجاوز تكلفة املخاطر النامجة من اخلطأ يف أدائها .
كذلك يرتتب على هذه الدراسة أيضاً حتديد املدى الذي يكون فيه
االحنراف مقبوالً ،وبالتالي ال خيضع للدراسة والتحليل تفادياً للوقت
واجلهود وما يرتبط بهما من تكلفة دون مربر .إن توفري الدقة
واملوضوعية يف هذه الدراسة تتطلب استعانة املصمم باألساليب العلمية
املتطورة اليت تساعده يف حتديد نطاق الرقابة على أسس سليمة.
وتتعقد مهمة املصمم يف الواقع الفعلي عند حمافظته على شرط
االقتصادية بسبب أن أهداف املشروع يف حالة تغري مستمر ،وهذا يؤدي
إىل أن النشاط اهلام اليوم قد ال يكون بنفس األهمية يف الغد  ،وهذا يلقي
عبئاً جديداً عليه بضرورة املراجعة املستمرة للعوامل اإلسرتاتيجية
وتعديلها إذا ما تغريت الظروف واليت تستدعي ذلك .
 -1مبدأ االستثناء:
يرتبط هذا املبدأ بشرط االقتصادية السابق تناوله ،وبالتالي
يرتتب على مراعاة هذا املبدأ يف النظام الرقابي حتقيق مبدأ
االقتصادية ويف نفس الوقت توفري مرونة األداء اليت تسمح بتدفق
العمل وانتظامه وختفيف اآلثار السلبية واليت تؤدي إىل رد فعل سيء
املدى املنفذين يف التنظيم.
يعرب هذا املبدأ على ضرورة الرقابة باالستثناء طاملا من الصعب
مراقبة كل شيء يف التنظيم .ولذلك يتم الرتكيز يف الرقابة على
األنشطة واجملاالت اليت تكون أكثر تأثرياً على املنظمة ككل ،كذلك
الرتكيز على االحنرافات الشاذة عند عملية التصحيح ،وبالتالي ال داعي
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لتناول االحنرافات العادية اليت تربط بطبيعة األداء وليس هلا آثار
سلبية على درجة حتقيق األهداف ا ددة.
حيقق تطبيق هذا املبدأ فوائد عديدة تنعكس على فعالية الرقابة
واقتصاديتها وبساطة ووضوح النظام ،ويف نفس الوقت تتوفر املرونة
يف األداء ،وتقل جوانب السلوك السلبية من املنفذين جتاه النظام،
باإلضافة إىل إتاحة الوقت للمدير للرتكيز على املسائل احليوية بدالً من
إغراقه يف تفصيالت ال جدوى من أن يتناوهلا بنفسه.
-1مبدأ الضرورة والتالزم:
يؤدي التخطيط إىل حتديد األهداف والكيفية الالزمة لبلوغها
خالل فرتة زمنية مقبلة .وبالتالي اجلهد املبذول يف التخطيط لن
تكون له فائدة إذا مل تكن هناك رقابة تظهر درجة حتقيق هذه
األهداف ،واألسباب وراء عدم حتقيقها مما يسهم يف إعادة عملية
التخطيط مرة ثانية بدقة وفعالية.
ويرتتب على هذا املفهوم أن الرقابة ضرورة للتخطيط فال ميكن
التحقق من اخلطط دون الرقابة ،وال ميكن ختيل ممارسة الرقابة دون
وجود معايري رقابية.
ويرتبط بهذا املفهوم جانب آخر يتعلق بأهمية التالزم بني
الوظيفتني إذا ما كانت هناك حاجة إىل إنشاء أجهزة تعاون املدير يف
مهميت التخطيط والرقابة .ولذلك إذا ما ظهرت هذه احلاجة فمن
الضروري أن تكون الوظيفتان يف جهاز واحد حتى ميكن ألخصائي
الرقابة تفهم اخلطط واملعايري اليت متثل األساس ملمارسة وظيفته .كما
أن ذلك يعاون أخصائي التخطيط يف تفهم نتائج الرقابة مبا يعاونه يف
وضع اخلطط عند ممارسته إلعادة التخطيط للفرتات التالية.
إن طبيعة هذا املبدأ ترتبط مببدأ التكامل السابق اإلشارة إليه ،
وتفرض عناية خاصة من املصمم عند مراعاة التكامل بني وظيفيت
التخطيط والرقابة مبا حيقق فعالية املمارسة لكل منهما .
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-1مبدأ السرعة:
تتوقف فعالية نظام الرقابة على عامل الوقت الذي يوفر السرعة يف
التغذية العكسية اليت تسمح باكتشاف االحنرافات مبجرد ظهورها
وقبل تفاقم أضرارها ،كما يرتبط بذلك سرعة حتليل االحنرافات غري
العادية واختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة ملعاجلتها .ويتطلب
مراعاة هذا اجلانب وجود نظام للتسجيل الفوري لنتائج التنفيذ ،وأال
يستغرق وقت طويل بني عملية املقارنة والتقييم واإلجراءات
التصحيحية ملعاجلة االحنرافات غري املقبولة.
إن توفري ذلك حيتاج إىل نظام متطور للمعلومات حيقق سرعة
التغذية العكسية ،ويوفر املعلومات الرقابية بشكل متكامل ،وأن تتيح
هذه املعلومات ملتخذ القرار سرعة اختاذ اإلجراءات املناسبة لتحقيق
التوازن املطلوب ،ومن الطبيعي أن حتقيق ذلك يتطلب االستعانة
باآلالت احلديثة اليت تسهل عملية التسجيل لألداء الفعلي ،وتعاون يف
عملية املقارنة والتحليل ،مع ضرورة وجود إجراءات نظامية حتدد
أساليب االتصال ووقت حدوثه ،ونوعية وأشكال التقارير ووقت
تقدميها إىل متخذي القرارات.
-1مبدأ املرونة:
يعترب هذا املبدأ من املبادئ العامة الواجب مراعاتها عند تصميم
كافة األنظمة وتزداد أهميته عند تصميم نظام الرقابة .ويعرب هذا
املبدأ عن قدرة النظام الرقابي يف مواجهة التغريات املتوقعة احلدوث
دون أن يكون هناك حاجة إىل إجراء تعديل جوهري يف النظام .ولكن
جيب أن يكون واضحاً أن املرونة هلا حدود معينة ،وبالتالي جيب
حتديدها بدقة مبا يوفر سرعة تكيف النظام مع األحداث املستجدة
دون أن يفقد االستقرار الالزم لفعاليته وبقاؤه.

 -1مبدأ االعتبارات اإلنسانية:
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يرتتب عل الرقابة آثار على العاملني يف التنظيم ،وتتباين هذه
اآلثار من إجيابية أو حمايدة أو سلبية ،إن التصميم السليم للنظام يعين
زيادة اآلثار اإلجيابية وتقليل اآلثار السلبية إىل أقل حد ممكن .ولكن
توفري ذلك يف الواقع الفعلي أمر بالغ الصعوبة لوجود مقاومة طبيعية
من املنفذين جتاه أنظمة الرقابة لنظرتهم إليها على أنها وسائل ضغط
يف يد املدير عليهم .إن ختفيف هذه اآلثار السلبية حيتاج من املصمم
دراسة دقيقة لكافة العوامل اليت ختلق هذه احلالة ،ثم وضع األسس
واألساليب اليت حتد من تأثريها .ومن بني هذه األساليب إشراك
املنفذين يف وضع املعايري الرقابية حتى تكون مالئمة لظروف التنفيذ
الفعلي ،واستخدام مبدأ الرقابة باالستثناء حبيث ال يتم حماسبة
املنفذين عن االحنرافات العادية اليت ال تؤثر على حتقيق األهداف
املرجوة .وإمداد املنفذين بوسائل الرقابة الذاتية اليت متكنهم من
معرفة موقف أدائهم أول بأول وتصحيحه يف حالة عدم تطابقه مع
املعايري املوضوعة .وأن يتم وضع النظام الرقابي حبيث يسمح بتدفق
العمل ،ويتيح للمنفذين املرونة يف األداء .وهذا يعين تركيزه على
اجلوانب االسرتاتيجية ،وعلى النتائج أكثر من الوسائل.
وجبانب ما تقدم جيب تدعيم مفهوم التعاون بني أخصائي الرقابة
واملنفذين حبيث يكون اهلدف الرئيس هو تقديم العون هلم ألجل
تصحيح مسارات األداء ،وهذا يعين ضرورة أن يقوموا مبهمة اإلرشاد
الفعال للمنفذين ،وال داعي إلظهار االحنرافات بصورة متثل عنصر
ضغط على املنفذين ،وإذا كان من املمكن التصحيح دون حاجة ملعرفة
املستوى األعلى فيجب معاونة أخصائي الرقابة للمنفذين يف حتقيق
ذلك مما خيلق حالة من التفاهم والتفاعل بينهم.
-1مبدأ البساطة والوضوح:
من الضروري أن يكون النظام الرقابي واضحاً وبسيطاً مبا حيقق
سهولة الفهم ملن سيطبقونه والذين سيطبق عليهم ،والذين سيتولون
اإلجراءات التصحيحية املناسبة .وبالرغم من صعوبة حتقيق ذلك مع
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الرغبة يف حتقيق الشمولية والدقة عند تصميم النظام ،إال أن ذلك
ميثل عنصر حيوي لفعالية بقاؤه.
ويرتبط توفري البساطة والوضوح يف النظام الرقابي جبوانب
عديدة مثل مكونات النظام وأساليبه ،وطريقة عرض املعلومات
الرقابية ،وجماالت الرقابة واالحنرافات ونوعياتها ،وحدود املسئولية
عنها وما جيب أن يتم يف تصحيحها ،ودرجة التكامل بني النظام
والتنظيم واألنظمة املختلفة يف املنشأة .جبانب ذلك يراع توفري
األخصائيني األكفاء مع تدريبهم على كيفية تشغيل النظام وتهيئة
اإلدارة لتفهم النتائج املرتتبة على تطبيقه ،وتوعيه العاملني بدوره
وأهدافه واليت تعاونهم يف ترشيد األداء مبا حيقق املنفعة هلم وللمنشأة
ككل.
 -11مبدأ الشمولية:
قد يتعارض هذا املفهوم مع مبدأ البساطة والوضوح ومبدأ
االقتصادية ،وهذا يفرض أهمية حتقيق التوازن بينهما مبا حيقق
الفعالية يف النظام .ويرتبط هذا املبدأ باألشكال املختلفة للرقابة حبيث
يراعي االرتكاز على األشكال الضرورية للرقابة سواء على أساس
األهداف واخلطط الطويلة األجل أو على أساس املعايري ا ددة،
والرقابة قبل األداء وأثناء التنفيذ وبعد إمتامه .وكذلك يتناول
جماالت الرقابة وال يقصد بالشمول هنا تغطية كافة األحداث يف
املشروع بل جيب الرتكيز على اجلوانب اهلامة اليت هلا تأثري واضح على
أهداف املنشأة الرئيسية .ولكن املقصود بالشمول أن يتم تغطية كافة
النتائج اهلامة وليس اليت يسهل قياسها فقط ،وهذا يؤدي إىل تغطية
الرقابة للنتائج املادية وغري امللموسة أيضاً ،وتغطية املدخالت
واملخرجات للمواقف املختلفة.
-11

مبدأ النظرة للمستقبل:
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يراع أن يرتبط نظام الرقابة باملستقبل أكثر من املاضي حبيث
يقوم على أسس التصحيح بدالً من العقاب فقط ،واليت ترتكز عليه
معظم أنظمة الرقابة التقليدية .معنى هذا أن الرقابة جيب أال تنظر
إىل املاضي واحلاضر فقط بل جيب أن تربز االجتاهات يف املستقبل .إن
قيام النظام على هذا املفهوم يؤدي إىل حتقيق النظام ألهدافه املرتبطة
بتصحيح املسارات ،ويقلل من تكلفة العالج لألخطاء ،ولتقليل
األخطاء املتوقع حدوثها إىل أقل حد ممكن ،ويوفر له الدعم والتأييد
من املنفذين أو يقلل على األقل من مقاومتهم العنيفة اليت تعوق من
استقراره وتقدمه .
 -11مبدأ توفر أخصائي الرقابة األكفاء:
من الضروري توفر األفراد األكفاء لتشغيل النظام وتطويره ،ألنه ال
يكفي دقه النظام لفعاليته ،بل جيب التحقق من كفاءة تشغيله ،وهذا
لن يتحقق بدون وجود أخصائي الرقابة األكفاء .إن توفري األخصائيني
األكفاء ال يعين بالضرورة تعيينهم بصفة دائمة يف املنشأة ،بل من
املمكن استخدام بعض منهم كجزء من الوقت فقط إذا ما كانت احلاجة
ال تفرض ضرورة وجودهم باستمرار ،أو أن هناك نوعيات معينة
يصعب على املنشأة حتمل أعباء تكلفتهم املرتفعة .فمثالً من املمكن
للمنشأة أن تستعني خببري خارجي لوضع نظام التكاليف أو الرقابة
على املخزون أو وضع معدالت األداء .عموماً ميكن القول أن احلاجة إىل
األخصائيني يف التنظيم أصبحت حقيقة واقعة يف معظم منشآت
األعمال الكبرية احلجم ،كما أن هذه الظاهرة سوف تزداد مبعدالت أكرب
سواء يف املستقبل القريب أو البعيد ،وستغطي جماالت عديدة وأنشطة
خمتلفة ومنها الرقابة ،ولذلك جيب أن تدرك اإلدارة أهمية وأبعاد هذه
()28
الظاهرة حتى ميكن مسايرتها يف الوقت وبالتكلفة املناسبة.
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ترتبط وظيفة الرقابة كوظيفة أساسية من وظائف املدير
وتتكامل مع بقية الوظائف اإلدارية األخرى (ختطيط ،تنظيم،
توجيه) .فمن خالل ممارسة املدير لوظيفة التخطيط يتم صياغة
جمموعة حمددة من اخلطط واملعايري ،ومن خالل ممارسته لوظيفة
التنظيم يسعى املدير لتحقيق األهداف ،كما أنه من خالل ممارسته
لوظيفة التوجيه يتم قيادة وحتفيز املرؤوسني لتحقيق هذه األهداف،
وأخرياً تأتي وظيفة الرقابة لتالزم هذه الوظائف مجيعها وتتفاعل
معها .فهناك عالقة وطيدة بني وظيفيت التخطيط والرقابة ،فالعملية
الرقابية تعتمد على املعايري ا ددة ألهداف اخلطة يف قياس ومقارنة
النتائج الفعلية بهذه املعايري لتحديد االحنرافات .وتفيد الرقابة يف
حتديد الثغرات املوجودة يف اخلطط ،األمر الذي تتطلب معاجلته
تعديل يف اخلطة أو إعادة التخطيط .والتنظيم حيدد السلطات
واملسئوليات واالختصاصات والعالقات للمستويات اإلدارية املختلفة مبا
يساعد العملية الرقابية فنظام التقارير الرقابية يعتمد إىل حد بعيد
على نظام االتصال يف املنظمة .والرقابة قد تكشف عن عيوب يف
التنظيم احلالي ويف خطوط االتصال مما قد يستدعي إعادة التنظيم.
وتتكامل وظيفة التوجيه ووظيفة الرقابة معاً ،فأسلوب التوجيه
والقيادة والتحفيز يساعد على تقليل األخطاء مبا يسهل من عملية
الرقابة .كما أن نتائج الرقابة تفيد يف حتديد نوع اإلرشادات املطلوبة
للعاملني ،وحتديد أوجه النقص يف الكفايات البشرية اليت تستدعي
إشرافاً معيناً يساعد على حتسني األداء ،كما تساعد أيضاً على تطبيق
أنظمة احلوافز.
وعندما يتوفر للتنظيم القوى البشرية الكافية واملناسبة ،وعندما
ترتفع كفاية العاملني فإن ذلك يساعد على حتقيق أهداف املنشأة
وتسهيل الرقابة .كما تساعد الرقابة يف حتديد نوع التدريب املطلوب
للعاملني ،كما تساعد يف حتديد مدى كفاية املوارد البشرية املتاحة
لتنفيذ اخلطط.

((حالة دراسية ))
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ثقافاااااااة مدياااااار
حصل حارس يف أحد الفنادق الكربى على ترقية ،وأصبح رئيس
أطقم احلراسة بالفندق .ولقد زاد راتبه بسبب الرتقية مبقدار
200جنيه  ،إال أنه خسر بسبب هذه الرتقية ما كان حيصل علية
شهري ًا من بقشيش والذي كان يبلغ يف املتوسط  500جنيه شهرياً .
وأصبحت هلذا احلارس حبكم منصبه اجلديد سلطة حتديد مواقع
احلراس ،وهو ما يعين بالتالي حتديد البقشيش الذي ينالـه كـل مـنهم،
ألنه يتغري طبقاً للباب الذي يقف عليه احلارس .
ولقد استطاع رئـيس احلـراس أن يعـوض خسـارته بسـبب الرتقيـة
عن طريق تقاضي مبلغاً من املـال مقـدم ًا مـن كـل حـارس يعمـل حتـت
رئاســته لتســكينه يف موقــع أكثــر حساســية أكثــر إي ـراداً مــن ناحيــة
البقشيش .
وعندما وصلت هذه املعلومات ملـدير عـام الفنـدق  ،مل يكـرتث بهـا ،
ألن كل ما كان يعنيه أن جيد حارساً علـى كـل بـاب مـن أبـواب الفنـدق ،
وأن كل حارس يؤدي وظيفته جيداً  .ولكن يف صباح أحد األيـام عثـروا
على جثـة رئـيس احلـراس  ،وسـاءت مسعـة الفنـدق وأفلـس بعـد أشـهر
قليلة .

واملطلوب :
 -1هل أعجبك تغاضي مدير الفندق عن ثقافة الرشوة اليت ينشرها
رئاايس احلااراس بااني العاااملني ،واكتفاااءه باالهتمااام بالوظااائف
والعمل فقط ؟
 -1هل تعتقد أن هناك خلالً يف نظاام الرقاباة بهاذا الفنادق ؟ وضاح
رأيك ؟

أسئلة على الفصل الثامن
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حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:
 .1تأتي الرقابة يف املرحلة الرابعة من وظائف اإلدارة ألنها أقل
أهمية من الوظائف الثالث األخرى.
 .1يقصد بالرقابة كشف عيوب الناس وأخطائهم من أجل
معاقبتهم.
 .1التخطيط والرقابة وجهان لعملة واحدة.
 .1يوجد نوع واحد من الرقابة هو الرقابة العالجية.
 .1جيب الرقابة على كل شيء.
 .1جيب الثبات على مبادئ الرقابة طوال الوقت ويف كل املنظمات.
 .1تتكامل وظيفة التوجيه ووظيفة الرقابة معاً.
 .1جيب توفري البساطة والوضوح يف النظام الرقابي جبوانب عديدة
مثل مكونات النظام وأساليبه ،وطريقة عرض املعلومات
الرقابية ،وجماالت الرقابة واالحنرافات ونوعياتها.
 .1متارس الرقابة الوقائية أثناء األداء الفعلي لألعمال.
 .11ال جدوى من الرقابة العالجية طاملا أن املشكلة قد وقعت
بالفعل.
.11يصعب اختاذ اإلجراء التصحيحي جتاه كل االحنرافات يف الواقع
العملي.
.11تتوقف فعالية الرقابة على وجود نظام رقابي سليم يتالءم مع
ظروف العمل ،ويتكامل مع التنظيم.
.11تعترب خطوات عملية الرقابة خطوات واحدة يف كل أنظمة
الرقابة مهما اختلفت نوعية املنشأة واجملاالت الرقابية.
.11يصعب اختاذ اإلجراء التصحيحي جتاه كل االحنرافات يف الواقع
العملي طاملا أن بعض االحنرافات وجودها ال يؤثر على درجة
الكفاءة يف حتقيق اهلدف.
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