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 ة: ـــمقدم

يعتبر التنظيم اإلداري أمرا ضروريا لقيام السلطة اإلدارية بوظائفها، وتضطلع  
الموكلة لها لكي تحقق األهداف والغايات المحددة لها. وقد برزت أهمية التنظيم  باختصاصاتها

، فبدون التنظيم اإلدارةمختلفة وعلى وجه الخصوص علم العلوم ال داري في دراسات وبحو اإل
لذلك،  بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المحدد أهدافهاالسليم لن تنجح المنظمة في الوصول إلى 

ذا خدمة لألهداف المسطرة فهو ضرورة بشرية البد منها لترتيب الجهود البشرية وتصنيفها . وا 
تبرز بوضوح في مرحلة تكوين وتأسيس المنظمة فإن الحاجة إليه ال كانت الحاجة إلى التنظيم 

، وقد تحد  عملية إعادة ذلك تنتهي بانتهاء هذه المرحلة، بل يتم اللجوء إليه كلما تطلب األمر
 للتنظيم إذا وجد أي قصور أو اختالالت في التنظيم القائم.

معات وبالتالي المنظمات، المجتوضرورة التنظيم عبر تاريخ تطور  وقد ازدادت أهمية 
الثورة الصناعية نقطة تحول جذرية في هذا السياق سواء من حي  التغييرات التي  وشكلت

جيا، وهو ما أدى إلى حدو  انقالب وسياسيا واجتماعيا وبالخصوص تكنولو  اقتصاديافرضتها 
متنوعة  بوأسالي ونماذجفي هذا المجال واستمر ذلك إلى حد اآلن. فقد ظهرت نظريات  فكري

سعت كلها إلى تطوير عمل المنظمة بالشكل الذي يتماشى وبيئتها التي تنشط  للتنظيمومتعددة 
، وهذا ما ستحاول هذه المطبوعة التطرق إليه بأسلوب منهجي وبيداغوجي مكانا وزمانا فيها

ر ، من خالل ستة محاو وتكون إضافة لهم في دراستهم يتناسب مع مستوى الطلبة الموجهة إليهم
كان األول منها عبارة عن مدخل حول ماهية التنظيم، أما المحاور األخرى فقد حاولت أساسية 

دراسة وتفسير التنظيم عبر مجموعة من النظريات أو األساليب مثل النظريات الكالسيكية وهذا 
للتنظيم  البيروقراطية، أما في النظريات اإلنسانيةاإلدارة بالتطرق إلى نظريتي اإلدارة العلمية، و 

 نظريات التنظيم الحديثة وبخصوص ،(y)و( xإلتون مايو، )نظريات  فسنعرض ما جاءت به
والتوازن التنظيمي  نظرية اتخاذ القراراتو النظام التعاوني لبرنارد شستر، ية نظر فعملنا على شرح 
( Zة )نظرينظرية النظم،  التطرق إلىفعمدنا  النظريات البيئيةب . وفيما يتعلقلهربرت سيمون

 اإلدارةالحديثة في ساليب األ . وفي األخير حاولنا عرض بعضالنظرية الموقفيةو  اليابانية(
أسلوب اإلدارة باألهداف، أسلوب إدارة التغيير، أسلوب إدارة األزمات، أسلوب إدارة متمثلة في 
 ما ورد في المطبوعة.أهم ملخصات عن ب نهي هذا العمللن التفاوض.
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 المحور األول: مدخل مفاهيمي حول التنظيم:

 أوال: تعريف التنظيم:

قبل التطرق إلى تعريف التنظيم نعرف المنظمة والتي هي عبارة عن نظام أو وحدة 
اجتماعية يتم تصميمها على شكل هرمي معين وذلك لتحقيق أهداف محددة. فهي تضم 
مجموعة من األفراد وهؤالء األفراد قد يكونوا عاملين أو إداريين يتصلون ببعض اتصال متبادل 

دة ما يعملون على شيء ما، أو من أجل تحقيق أهداف معينة في شكل منظم ومرتب، وهم عا
 للمنظمة وألنفسهم. 

وفيما يخص تعريف التنظيم، فإن استعراض كتابات رجال اإلدارة وعلماء التنظيم تبين 
 . ولذا سنقوم بذكر الشائع منها.لمفهوم التنظيموجود العديد من التعاريف المختلفة 

التنظيم بأنه: "عملية تحديد وتجميع العمل الذي   Louis A. Allenيعرف لويس آلن
قامة العالقات لغرض تمكين األشخاص  ينبغي أدائه، مع تحديد وتفويض المسؤولية والسلطة، وا 

 من العمل بأكبر فاعلية لتحقيق األهداف."

: "يحدد التنظيم الجزء الذي يتوقع من كل عضو في Alven Brownويقول ألفن براون 
والعالقات بين هؤالء األعضاء، بغرض أن يكون أداؤهم أكثر ما يكون فاعلية  المنشأة أدائه،

 لتحقيق هدف المنشأة."

التنظيم بأنه عبارة عن: "الشكل  Mooney and Reilyويصف كل من موني و رايلي 
 الذي تبدو فيه أي جماعة إنسانية لغرض تحقيق هدف مشترك." 

فيقدما التعريف التالي: "التنظيم هو  Koontz and ODonnelأما كونتز و أودونال 
سناد كل مجموعة من مجموعات النشاط  تجميع األنشطة الضرورية لتحقيق أهداف المنشأة وا 
إلى مدير يتمتع بالسلطة الالزمة ألداء هذا النشاط، وبالتالي فإن التنظيم ينطوي على تحديد 

 منظمة."عالقات السلطة مع التنسيق بينها أفقيا وراسيا داخل هيكل ال

من جهته يعرف ريتشارد وهودجتس التنظيم بأنه: "توزيع المسؤوليات والتنسيق بين كافة 
 العاملين بشكل يضمن تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية في تحقيق األهداف المحددة."
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"تقسيم العمل الواجب تنفيذه ثم تجميعه في وظائف  :على أنه التنظيم نيومان ويعرف
 .العالقات المقررة بين األفراد شاغلي هذه الوظائف" معينة ثم تحديد

التنظيم إذن هو عملية تحديد األعمال التي يراد أداؤها وتجميعها، والتقسيمات اإلدارية 
الالزمة والعالقات وأنماط االتصال وتوزيع المسؤوليات والواجبات وتفويض السلطات 

 داف.والصالحيات الالزمة ألداء األعمال بغرض تحقيق األه

التنظيم باعتباره عملية أو وظيفة من  األولويجب التفريق بين معنيين مختلفين للتنظيم، 
يقصد به التنظيم كهيكل للعالقات القائمة بين األفراد العاملين في  الثانيوظائف اإلدارة، و

 المنظمة. بمعنى أن التنظيم هو المنظمة.

لكي يوجد تنظيم البد من وجود هدف من استعراض التعاريف السابقة وغيرها يتضح أنه 
محدد ومجموعة من األشخاص يستطيعون االتصال بعضهم ببعض وراغبين في اإلسهام 
بجهودهم نحو تحقيق الهدف المشترك. كما يتبين أيضا اتفاق هذه التعاريف على أن التنظيم 

قيق الهدف ينطوي على تحديد المسؤوليات والسلطات وعلى إقامة العالقات التي تمكن من تح
بكفاءة وفاعلية. وبالتالي يمكن القول بأن التنظيم ينطوي على عنصرين أساسيين ومحددين هما 

 األجزاء والعالقات.

ويمكن النظر إلى األجزاء كوحدات العمل أو المهام الضرورية لتحقيق العمل بأكمله 
ت العمل وكذلك واألشخاص المختلفين الذين تسند إليهم هذه المهام. وال شك أن عدد وحدا

تكوينها فيتوقفان على طبيعة العمل وعلى األشخاص المعهود إليهم تنفيذ العمل. ومن ثم فإن 
وحدات العمل هذه تختلف اختالفا كبيرا من منشأة ألخرى. كما ال يخفى عنا أن البيئة المادية 

قات بين وحدات التي تعمل فيها هذه الوحدات من األمور الهامة. وباإلضافة إلى ذلك فإن العال
العمل هذه تأخذ في الظهور نتيجة األهمية النسبية التي تعطى لكل وحدة. ولكن  العالقات 
األكثر أهمية تأخذ في الظهور عند قيام األشخاص المعينين المسؤولين عن هذه الوحدات 

ه كل بأعمالهم. وهذه العالقات تؤدي بدورها إلى ظهور السلطة والدرجة أو المدى الذي يتمتع ب
 شخص أو الذي يفوض إليه.

ون موأن مهمة تحديد األنشطة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف، األشخاص الذين سيقو 
بأدائها، وما ينبغي توفيره من العناصر المادية للبيئة والعالقات بين األشخاص من وجهة نظر 
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ت الملموسة للتنظيم. ن ما يمكن أن نطلق عليه األجزاء أو المكونااألبعاد النسبية للسلطة تكو  
 وهي تبدو من األمور الجوهرية في مفهوم التنظيم اإلداري. 

إذن التنظيم هو وظيفة من وظائف اإلدارة ذات التأثير الشمولي على كامل نشاطات 
المشروع. وهو الوظيفة اإلدارية الثانية بعد التخطيط، ويتحدد دوره في تحديد وتوزيع المسؤوليات 

ت بين المستويات اإلدارية المختلفة ويقدم الوسائل التي يستطيع األفراد والسلطات والعالقا
بمقتضاها العمل جماعيا وبفاعلية نحو تحقيق األهداف المرسومة. فالتنظيم يعد من الوظائف 
األساسية للمدير التي تساعد على استقرار العالقات بين العاملين وعلى إيجاد التوازن والتناسق 

ام داخل المنظمة. لذلك يتوجب على المدير أن يحدد أوال ما هي النشاطات والتكامل واالنسج
دارتها، ومن سيتولى مساعدته، ولمن يقدم تقارير العمل. والبد  واألعمال المطلوب تنفيذها وا 
للمدير أن يعرف اإلطار التنظيمي الكلي الذي يعمل فيه وموقعه في هذا اإلطار، ووسائل 

مرؤوس يجب أن يعرف طبيعة الوظيفة المطلوبة منه، وحدوده هذه االتصاالت. وبدوره فإن ال
الوظيفة، وعالقته برئيسه، والمجموعة التي تعمل معه، والمجموعة الكلية التي يتكون منها البناء 

 التنظيمي. 

نما أداة لتحقيق األهداف من خالل تحديد  وعلى ذلك ال يمكن اعتبار التنظيم هدفا وا 
مة وتجميعها في وظائف ثم تجميع هذه الوظائف في إدارات وأقسام المهام الرئيسية للمنظ

ووحدات مع تحديد االرتباط بين األفراد واألنشطة المختلفة التي يقومون بها على كافة 
 المستويات.

 :التنظيمعناصر وفوائد ثانيا: 

 التنظيم في اآلتي: عناصريمكن حصر  

أو النشاطات التي تمارسها المنظمة لتحقيق أهدافها كاإلنتاج والتسويق وغيرها  األعمال – 2
 وتختلف باختالف طبيعة عمل المنظمة.

 الفنية. أواألفراد أو العاملون في المنظمة على مختلف مستوياتهم العلمية  – 1

الموارد المتاحة للمنشأة وهي تشمل الموارد والطاقة والمال والمعلومات  أواإلمكانات  – 3
 والتكنولوجيا.
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 النظم واإلجراءات والطرق والخطوات والمراحل المخططة ألداء األعمال. – 4

اد العاملين بين األعمال المختلفة وتحديد عالقاتهم الوظيفية الهيكل أو أسلوب توزيع األفر  – 5
 وخطوط االتصال.

 تحديد السلطات والمسؤوليات لكل مركز وظيفي. – 6

ظيم ولون تصميم التننعنصر في الوظيفة التنظيمية هو عنصر األفراد فهم يت أهمويبقى 
وتوزيع السلطات وتحديد المسؤوليات ويسترشدون بالسياسات والنظم واإلجراءات، كما يقومون 

 الفعلي للنشاطات. بتنفيذ

 فيما يلي: فوائد التنظيم الجيد يمكن إيجازو ، ةمتعددالتنظيم فهي  فوائدأما عن  

موضوعية بعيدا عن العوامل  أسسوظائف الستناده على لول لألعمالالتوزيع العلمي  – 2
 وبما يمنع الفوضى واالرتباك في تصنيف العمل وتوزيعه وتحديد أهميته. الشخصية،

تحديد العالقات بين العاملين ودور كل واحد منهم بوضوح، وتحديد خطوط السلطة بينهم  – 1
بما يقضي على االزدواجية في العمل ويحقق االستقرار في سير عمل المنظمة، فمن خالله 

 يعرف كل موظف عالقاته برؤسائه ومرؤوسيه وزمالئه في العمل.

كل وحدة في تعظيم أهميتها ودورها  مبالغةالتنسيق بين أنشطة المنظمة بفاعلية ومنع  – 3
خلق الجو المالئم  إلىبينها بما يؤدي  اإلداريةواحتياجاتها، وبالتالي ضمان سالمة العالقات 

 العاملين في المنظمة. للعمل واستقرار

عناصر البيئة  أوالتكنولوجيا  أو األفراد أو األعمالاالستجابة للمستجدات في مجال  – 4
 والتكيف معها، فالتنظيم المرن يساهم في إحدا  تغييرات إيجابية وجديدة في الهيكل التنظيمي.

من خالل قنوات جيدة لالتصال مما يسهل  والصالحياتضمان نقل القرارات والمعلومات  – 5
 المشتركة. األهدافق ومجموعات العمل والتنسيق بينها لتحقي األفرادعملية التواصل بين 

 المادية المتوفرة. واإلمكانياتطاقات البشرية لتحقيق أفضل استخدام ل – 6
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 ثالثا: مبادئ التنظيم:

ال تتسم بالثبات في معناها حي  يتطور مفهوم بعضها  أنها إالئ مبادللتنظيم قواعد و  
 :هم هذه المبادئالمتغيرات التي يعرفها العالم، وأ وفقا للمستجدات و 

للمنظمة ويلتزم بما كان التخطيط يعمل على تحديد الهدف العام  إذامبدأ تحديد الهدف:  – 2
الجزئية للوحدات التنظيمية التي توصل  األهدافيحدد  أنه بالمقابل على التنظيم جاء فيه. فإن

 لتخطيط.االهدف العام الذي وضعه  إلىبمجملها 

في الوحدات التنظيمية  الواردة األنشطةيشمل كافة  أنبمعنى شمولية التنظيم وتكامله:  – 1
 بشكل متكامل ومتناسق. أهدافهالكي تتمكن من تحقيق 

جهد وزمن وتكلفة، وتقاس الفاعلية  بأقل نظيم أهدافهوالذي يعني تحقيق الت مبدأ الفاعلية: – 3
 لتنظيم وخدمة المجتمع.اوتفاعل العاملين في  اإلنتاجيةبمعيار الكفاية 

والوسائل التي يعتمدها التنظيم  واألساليب األهدافتكون  أن بمعنىمبدأ الشرعية:  – 4
عراف والتقاليد والتعليمات والقيم والعادات واأل واألنظمةمشروعة، وال تتعارض مع القوانين 

الفي مجال النشاط الذي يتناوله التنظيم  والمطبقةا، هالمعترف ب  أخالقياتتتعارض مع  وا 
 المجتمع. أوالمهنة 

 أوومفردات التنظيم محددة غير غامضة  األهدافتكون  أنيجب  مبدأ الوضوح وااللتزام: – 5
رافات بسب أو انحدون حصول اختالفات  إلى أهدافهاكي توصل المنظمة مباشرة  للتأويلقابلة 
ذا ن ينطبق هاإلدارة بدقة التنظيم وأتلتزم  أنسوء التفسير. كما يجب  أوالغموض  أواللبس 

 .المبدأ على كافة من لهم صلة به

لرئيسية والفرعية والعالقات  وعناصره إن تقسيم العمل لمعرفة مكوناته لعمل:اتقسيم  مبدأ – 6
بينها يؤدي إلى االستفادة من مبدأ التخصص والتكامل بين النشاطات المختلفة. فمبدأ 

وبالتالي يؤدي إلى سرعة اإلنجاز  ،التخصص يمنع التداخل ويتجنب التكرار وازدواجية العمل
هماله بسبب تأخر البت في األمور وتبديد الجهد والمال وزيادة  تقان العمل وخفض الكلفة وا  وا 

براز األهمية الذاتية.  حدة الصراع داخل المنظمة نتيجة الحرص على توسيع االختصاصات وا 
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ا يؤدي إلى فقدان روح أحيان ألنهوفي المقابل البد من الحرص عند تطبيق هذا المبدأ  
والشعور بالروتين. وعليه البد من االعتدال دى العامل ويصيبه بالرتابة والملل اإلبداع واالبتكار ل

 اإلداريةالتنظيمية  القطاعاتعند تطبيقه وفقا لطبيعة نشاط المنظمة وأهدافها وكذلك حسب 
 فيها.

على أساس للمنظمة يبنى الهيكل التنظيمي  أنيجب مبدأ اعتماد الوظيفة ال الشخص:  – 7
يبقى ويستمر بغض النظر  ن التنظيم يبنى لكياألفراد وعالقاتهم، أل أساسالوظيفة وليس على 

القائمين عليه، كما أن الوظيفة تمثل أنشطة ضرورية لتحقيق هدف جزئي يسهم  عن األشخاص
تعون ام بالوظائف التي يتمختارون للقيي   األشخاصفي تحقيق الهدف العام، في حين أن 

إنجاز والدوائر والشعب تكون من أجل  واألقسامبمواصفاتها، فاألصل هو الوظيفة ال الموظف، 
 وليس إرضاء لألشخاص أو من أجلهم. واألعمال الوظائف

تعرف السلطة بأنها الحق الشرعي في إصدار األوامر  مبدأ توازن السلطة والمسؤولية: – 8
المحاسبة عليها. فهي عالقة بين طرفين الرئيس والمرؤوس يحكمها القانون ابعة تنفيذها و توم

 للرؤساء وواجب الطاعة للمرؤوسين. األمرول صالحية م العمل الذي يخونظا

الوظيفة، أما  أووالسلطة في الفكر اإلداري الكالسيكي هي سلطة رسمية بحكم المنصب  
نمابالمنصب  التنظيم أي بمراكزتبطة في الفكر اإلداري الحدي  فهي ليست بالضرورة مر   وا 

وليس بالمؤثر، بمعنى  بالتأثيربالشخص نفسه الذي يتمتع بالسلطة. فقبول السلطة مرتبط 
وليس المؤثر الذي هو مصدر السلطة. وبالتالي فعالية  األمرالذي تحدثه على متلقي  التأثير

 وليس للرئيس.  لألمرقبول المرؤوس  إلىالسلطة على حد تعبير برنارد شستر تعود 

عموما، السلطة هي القوة أو الحق في التصرف أو إعطاء األمر أو الحصول على 
العمل بواسطة اآلخرين. وفي اإلدارة السلطة هي قوة لمطالبة اآلخرين بالعمل الذي يعتبر 
مناسبا من وجهة نظر حائز السلطة لتحقيق الهدف السابق تحديده. وتنطوي السلطة ضمنيا 

وة اتخاذ القرارات والتأكد من تنفيذها، أو بعبارة أخرى إن السلطة هي الحق في التصرف على ق
صدار األوامر، سواء كانت هذه األوامر متعلقة بالقيام بعمل أو االمتناع عنه.  واتخاذ القرارات وا 

 وبالتالي فإن األساس في السلطة هو القوة على إلزام اآلخرين لالمتثال لما يريد حائزها. 
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التزام الفرد بالقيام المسؤولية هي نتيجة طبيعية للسلطة ويتعين أن تتناسب معها. فهي و 
بالواجبات المحددة له بكونه عضوا في التنظيم وبغض النظر عن رغباته الخاصة، وعلى ذلك 

هي العبء أو االلتزام الذي يترتب على الشخص مقابل أو فإن االلتزام هو أساس المسؤولية. 
سلطة ما، ولهذا البد من تحديد المسؤوليات بدقة ووضوح لتجنب الفوضى عند على  حصوله

 بح  المسؤولية وتسهيل مهمة الرقابة والمتابعة.

تفويض السلطة هو من األمور تفويض السلطة وعدم تفويض المسؤولية:  مبدأ – 9
لى تفويض الضرورية لوجود التنظيم، فتجميع الواجبات في وحدات تنظيمية ينطوي بالضرورة ع

السلطة ألداء هذه الواجبات، وهو يعني منح أو إعطاء السلطة من إداري آلخر أو من وحدة 
تنظيمية ألخرى لغرض تحقيق واجبات معينة، وفي اإلدارة ال يعني التفويض التخلص من 
السلطة أو التنازل عنها، فالمدير الذي يقوم بالتفويض يحتفظ دائما بسلطته الشاملة على هذه 

اجبات المعينة رغب في ذلك أم لم يرغب. فالتفويض ال يعني التخلي الدائم عن هذه الو 
 االلتزامات، ولكنه يعني منح اآلخرين الحق في العمل داخل نطاق محدد. 

والمسؤولية عكس السلطة ال يمكن تفويضها. فالرئيس قد يفوض المرؤوس سلطة أداء 
السلطة التي حصل عليها، ولكن ال الرئيس واجب وقد يقوم المرؤوس بدوره بتفويض جزء من 

 أو المرؤوس يفوض شيئا من مسؤوليته.

 األوامرالمرجع في تلقي يجب تحديد  (:القيادة)وحدة  األمر أو اإلشرافوحدة  مبدأ – 20
عند الضرورة لكي ال تحد  مخالفات في  األوامرفي تلقي  إصدار األمرمصدر  إلىوالرجوع 

من جهة واحدة فقط  أوامرهميتلقوا  أنفالمرؤوسون البد  .العمل لتضارب المعلومات والتوجيهات
لمرؤوس االقيادة الجماعية، ف أشكالغير ذلك من  أو إدارةمجلس  أولجنة  أمسواء كانت فردا 

ه وهو ما يساعد على تحديد ر تقاري إليهويرفع  األوامريتعامل مع رئيس واحد يتلقى منه 
 .األوامرب التناقض في ويجن   اإلداريةالمسؤولية 

 إلشرافالذين يخضعون  األفرادتحديد عدد  المبدأيعني هذا  :اإلداري اإلشرافنطاق  مبدأ – 22
. مع العلم تحقيق وظيفة التوجيه ووظيفة الرقابة بشكل رئيسيوذلك ما أجل  ،واحد إداريرئيس 

نماعليهم،  اإلشرافيوجد عدد مثالي للمرؤوسين الذي يمكن لكل رئيس تولي نه ال أ يستحسن  وا 
يتماشى هذا العدد مع القدر المناسب الذي يسمح للرئيس بأن يشرف عليهم وينسق جهودهم  أن

 ويوجههم بفعالية.



15 

 

 المسؤولياتتوضيح  إلى باإلضافة مرونة التنظيم وبساطته )ديناميكية التنظيم(: مبدأ – 21
 األعماليكون التنظيم بسيطا يتناسب مع حجم  أنسلفا، يتعين  إليه اإلشارةبدقة كما تمت 

اإلدارية عدد كبير من الوحدات  بإنشاءالسلطة  إلغراءوالعاملين في المنظمة، وعدم االستجابة 
 إلىؤدي بما ي أعمالهمعلى  األهمية إضفاءة رغبة بعض الرؤساء والمرؤوسين في الصغيرة نتيج

 المرؤوسين. إلىتعقيد التنظيم وزيادة نسبة الرؤساء 

تغييرات جوهرية في  طرأتالنظر فيه كلما  بإعادةيسمح التنظيم ومن جهة ثانية، يجب  
يكون التنظيم على درجة معقولة من المرونة بما يضمن  أنالبيئة المحيطة بالمنظمة، بمعنى 

بسير  اإلخاللمهامها بانتظام وقدرتها على مجابهة التغييرات دون  أداءاستمرار المنظمة في 
 س جموده أمر ضروري لنجاحه.عمل المنتظم فيها. فحركية وحيوية التنظيم ولي

 : أنواع التنظيم:رابعا

هناك نوعان من التنظيم يعمالن جنبا إلى جنب في أي منظمة هما: التنظيم الرسمي  
وبتحديد العالقات والمستويات  الرسمي يهتم بالهيكل التنظيمي، والتنظيم غير الرسمي، التنظيم

اإلدارية وتقسيم األعمال وتوزيع االختصاصات كما وردت في الوثيقة القانونية التي تأسست 
بموجبها المنظمة. وبالتالي فهو يشمل القواعد والترتيبات التي تطبقها اإلدارة وتعبر عن الصالت 

ية وأخرى أو بين كل فرد آخر في المنظمة بهدف تنفيذ سياسات الرسمية بين كل وحدة إدار 
 العمل في لمنظمة.

يتكون من الجماعات  هوضمن التنظيم الرسمي و  أالتنظيم غير الرسمي، فهو ينش أما 
لعدم قدرته على  أوالتي تتشكل بطريقة عفوية كنتيجة لسوء معاملة الرئيس لمرؤوسيه  اإلنسانية

 األولالتنظيم، والتنظيم غير الرسمي نوعان، النوع  أهدافتوجيه المرؤوسين نحو تحقيق 
" التي ة"جماعة الصداق مشتركة، و أهدافالذين تجمعهم  األفرادمجموعة  أي"جماعة المصلحة" 

مادية تحقيق حاجاتهم النفسية وال أهدافهمتتكون نتيجة لعوامل جذب شخصية، ويكون من بين 
 لم يستطع المدير تحقيقها لهم.  أووالتي لم تستجب 

التنظيم غير الرسمي هو عبارة عن نماذج من العالقات الشخصية واالجتماعية التي  
 ويتأثرتظهر بسبب األنشطة غير الرسمية للعاملين في المنظمة. وينشأ ويتطور بشكل عفوي 
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إليه وقيمهم واهتماماتهم وعالقاتهم  نفي تشكيله بقواعد سلوك األفراد العاملين المنضمي
 واالجتماعية هي األساس في التعامل بين أعضائه. الشخصية تاالجتماعية. فالعالقا

جانب التنظيم الرسمي إال أنه ال يظهر على  ويوجد التنظيم غير الرسمي عادة إلى 
م، كرة اليد، كرة الخريطة التنظيمية كما هو حال التنظيم الرسمي، ومن أمثلته: فريق كرة القد

السلة، الشطرنج، التصوير....وهي فرق يؤسسها األفراد العاملون بمحض إرادتهم وبدافع 
 شخصي منهم.

فوليت،  ويعود االهتمام بهذا التنظيم إلى رواد المدرسة السلوكية )مايو، ماري باركر 
يستند إلى السلطة برنارد شستر..( الذين ركزوا على نوعي السلوك الرسمي في المنشأة الذي 

 داخل المنشأة، وغير الرسمي الذي يستند إلى أسباب أخرى شخصية واجتماعية.

وقد أدرك علماء اإلدارة أهمية وخطورة التنظيم غير الرسمي وحذروا من عواقب وجود  
أن التنظيم غير الرسمي يأخذ إحدى  واتناقض بين التنظيمين الرسمي وغير الرسمي، وبين

 الصورتين:

شكل مغاير ومختلف عن اتجاه التنظيم الرسمي وهو ما قد يؤدي إلى بأن يعمل  لى:األو  -
 العمل ضد أهداف المنظمة.

أن يعمل لصالح التنظيم الرسمي، ولكن من خالل إجراءات مغايرة لإلجراءات  الثانية: -
لعدم مواكبة التنظيم القائم  أوالرسمية لعد صالحيتها وفقا للظروف المستجدة مثال 

 للواقع.

ولهذا يتعين على إدارة المنشأة فهم طبيعة التنظيم غير الرسمي وسلوك الجماعة فيه وتحقيق 
يدعم  أن الرسميبينه وبين التنظيم الرسمي حي  أنه بإمكان التنظيم غير  والتعاوناالنسجام 

مكانيات  االتصال ةحسين نوعيالرسمي في عدة نواح مثل السرعة في االتصال وت التنظيم وا 
تبادل المعلومات المفيدة للعمل وتسهيل التنسيق بين األعمال واألفراد وكذلك خلق روح 

ذا لم تتفهم اإلدارة طبيعة هذا التنظيم ولم تحسن توجيهه فإنه بإمكانه عرقلة مساعيها  الفريق...وا 
وتشويه  تطويرتغيير أو ضة أي ار وسائل مختلفة كاإلشاعات ومعومهماتها وذلك بواسطة 

ى أداء المنشأة وفشلها في تحقيق علمما يؤثر  للعامليناالتصال وتخفيض الروح المعنوية 
 والشكل التالي يبين نوعي التنظيم الرسمي وغير الرسمي في المنظمة. أهدافها.
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 تنظيم غير رسمي                                               تنظيم رسمي   

 

 

 

  

 

 

 خامسا: أساليب التنظيم: 

نه ال التنظيم، والثابت أتتعدد أساليب تنظيم العمل اإلداري بتعدد األسس التي يقوم عليها  
يختلف باختالف أهداف المنظمة، طبيعة يوجد أسلوب مثالي يصلح لكافة المنظمات، فهو 

، موقع عملها، مدى تخصصها، نوعية تقنيتها وعية أعمالها، حجمها ومدة حياتهانشاطها، ن
 ليب في:اإيجاز أهم األس نوقدراتها البشرية وظروفها البيئية، ويمك

 (:Line organizationأسلوب التنظيم العمودي أو الرأسي ) – 2

البعض متعددة ترتبط ببعضها  إداريةا التنظيم من مستويات تتكون المنظمة حسب هذ 
يتخذ التنظيم شكل الهرم يوجد في قمته مدير المنظمة ويليه رتبة مساعد ارتباطا رأسيا عموديا. و 

دارية اإل المستوياتارتباط  إلىفرؤساء الشعب، ويشار  األقساممدير، فمديرو الدوائر، فرؤساء 
 األعلىحسب هذا التنظيم من  األوامرالبعض بخطوط متصلة. وتصدر  مع بعضهاالمختلفة 

 تنفيذها، وهو نمط تنظيمي أكثر شيوعا. األدنى اإلداريوواجب المستوى  األسفل إلى

سرعة اتخاذ فيه من مزايا هذا التنظيم أنه بسيط، سهل الفهم، مسؤولياته محددة بدقة، و  
المدير، يعاب عليه هو تركيز جميع السلطات في  كبيرة. وما القرارات ألن سلطة الرؤساء فيه

 لبأحيانا. كما يتطثانوية  بأموروتضيع وقته النشغاله  أعباء تثقل كاهله مما يحمله

 

 المدير العام

 المدير نائب المدير نائب المدير نائب

 مدير إدارة مدير إدارة مدير إدارة مدير إدارة مدير إدارة مدير إدارة مدير إدارة مدير إدارة

 ر قسم قرئيس  ر قسم

 

 ر قسم

 

 ر قسم

 

 ر قسم

 

 ر قسم

 

 ر قسم

 

 ر قسم

 

 ر قسم
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، وهو يغفل والتعامل معها اإلدارية األمورهم مختلف فلالمدير  وجود معرفة وثقافة واسعة لدى
 يوضح طبيعة هذا التنظيم.( 1التخصص. والشكل رقم ) أساستقسيم العمل على 

 

 

 

 

 

 

 

 أسلوب التنظيم الوظيفي: – 1

في  األعمالم التخصص في تقسيم العمل وبالتالي تقس مبدأ أساسيقوم هذا التنظيم على  
دد، المنظمة إلى إدارات أو أقسام أو وحدات إدارية مختلفة تختص كل منها بنشاط وظيفي مح

 :(2كما في الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 المدير العام

 مدير دائرة

 

 مساعد المدير

 مدير دائرة

 

 مدير دائرة

رئيس 

 قسم

 

رئيس 

 قسم

رئيس 

 قسم

 

رئيس 

 قسم

 

رئيس 

 قسم

 

رئيس 

 قسم

 

مدير المنظمة 
 اقتصادية()منظمة 

 الماليةمدير  مدير التسويق دير الشراءم مدير اإلنتاج

قسم 

 المشتريات

قسم 

 الرواتب

قسم 

 الحسابات
 قسم العقود
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التخصص الوظيفي مما يساعد  أساسمن فوائد تقسيم العمل على من مزاياه االستفادة  
 وفنية علميةعلى إتقان العمل بشكل أفضل، كما أنه يمكن المدير من الحصول على مساعدة 

 والفنية.  اإلداريةتمكنه من معالجة العديد من القضايا 

 إشرافنتيجة لتداخل نطاق  اإلشراففيه نوع من االزدواجية في  أنوما يعاب عليه  
المرؤوسين، ووقوعهم في  إلىالصادرة  األوامرتعارض  إلىالفنيين والتنفيذيين مما يؤدي 

طغيان  إمكانيةليه كذلك رضة، ويؤخذ علمتعاا باألوامرالتقيد  أولويةالتردد في  أواالرتباك 
المنظمة، نتيجة تغلب نزعة المتخصصين  أهدافعلى حساب  أهدافهابتحقيق  اإلداريةالوحدات 

النزاع  إشعال إلىقد يؤدي  لوبهذا األس أنومحاولة تحقيق مصالحهم الخاصة. كما  إدارةلكل 
قه من منافسة وتحدي بين الوحدات لما يخل واألشخاص واألقسام اإلداراتوروح العداء بين 

 المختلفة في المنظمة.

 (:Line and Staff Organizationأسلوب التنظيم الرأسي االستشاري ) – 3

 األحياننظرا لمحدودية قدرات المديرين في بعض القضايا واالختصاصات يتم في بعض  
في التخطيط  باألساسن المستشارين والخبراء أو تعيينهم، ينحصر عملهم ماالستعانة بمجموعة 

 اإلدارةدراسة البرامج والمشكالت التي تواجه وكذا ووضع السياسات ورفعها للمدير للنظر فيها، 
دورا تنفيذيا مباشرا في ، وهم ال يلعبون قبل اتخاذ القرارات بشأنها ورفع التوصيات حيالها

نمااليومية  األعمال ملزم  رغي رأيهم أن، كما األدنى الراداريةالتنفيذ للمستويات  أمريترك  وا 
نماللمدير وليس لديهم سلطة اتخاذ القرار   يقتصر دورهم على تقديم التوصيات والنصائح. وا 

يتخذها المديرون،  أنعلمية وموضوعية للقرارات التي يفترض  أسسايوفر هذا التنظيم  
القيام بالعمل  ن هؤالء يوفرون عنهمأكثر إلنجاز مصالحهم أليين وقتا ويوفر للعاملين التنفيذ

قديم توصيات حيالها، وكذلك يخفف عنهم تالفكري الخاص بحل مشكالتهم والعمل على 
حتى حدو  صراعات بين المستشارين  أوحساسيات  إلىضغوطات الوقت، ولكن قد يؤدي 

 :(3ات العمل وكفاءة التنظيم. انظر الشكل رقم)مما ينعكس سلبا على عالق التنفيذيينوالعاملين 
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 :(3الشكل رقم )

 

 

 

 تنظيم فريق العمل ) بواسطة اللجان أو تنظيم الفريق(: – 4

، أعمالهاالمهمة التي تستخدمها المنظمات في تسيير  األساليبيعد تشكيل اللجان من  
يتولون بشكل جماعي  واألقساممن مختلف الدوائر  األشخاصمجموعة من  بأنهاوتعرف اللجنة 

 محددة. أهداف إلىدراسة موضوع ما للوصول  أومهام مشتركة  أومسؤولية القيام بعمل معين 

المتشابكة التي تتطلب قدرا مناسبا من  أوويصلح هذا التنظيم للقضايا والمسائل المعقدة  
المرونة في اتخاذ القرار وقدرا عاليا من االبتكار، والمسؤولية فيها تضامنية وليست شخصية، 

تكون  نجاز المهام الموكولة لها، وقدفي إ التنفيذيةوقد تكون هذه اللجان تنفيذية تمتلك السلطة 
 قتراحات والتوصيات فقط.استشارية مهمتها دراسة المشكالت وتقديم اال

يمثلون مختلف مستويات  أفرادفي هذا التنظيم يتم تقسيم العمل بين فرق تتكون من  
نجاز مشروع محدد، إ أومؤقتة لحل مشكلة معينة  أوويعملون كوحدة دائمة  المنظمةالسلطة في 

ا، وقد تهة متوازنة وينتهي عمل الفريق كوحدة متماسكة بانتهاء مهمطحي  يمنح كل فريق سل
كانت  إذالذات المهمة  أو أخرىمهمة  ألداءمختلف بعد ذلك  أوثل يعاد تشكيلها على نحو مما

 متكررة.  أومتجددة 

هذا التنظيم تخفيف الحواجز التقليدية بين الوحدات المختلفة في المنظمة، ورفع  مزايامن  
وهذا لشعورهم  أعمالالروح المعنوية للعاملين وتعاظم ثقتهم وتماسكهم واعتزازهم بما ينجزونه من 

تحقيق  إلىيجابي داخل المنظمة مما يؤدي ، وخلق مناخ التعاون والتنافس اإلبروح المشاركة
 المنظمة التي يصعب تحقيقها بصورة فردية. أهداف

بل والصراع بين فرق العمل المتعددة، ومشكلة الوالء  أحيانا النزاعومن مساوئه ظهور  
 مدراء الوحدات التنظيمية ومتطلبات فريق العمل خاصة  الفريق بين ألفرادالمزدوج 

 مدير المنظمة

 مدير دائرة

 

 مدير دائرة

 

 مدير دائرة

 

 مستشار

 

 مستشار
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حاجة الفريق باإلضافة إلى ، األفرادمع شعور المدير بفقدانه لبعض من صالحياته تجاه هؤالء 
على نحو دائم، وكذلك  األعضاءبين جهود  التنسيقلى االجتماعات المستمرة وا   عقد إلىالدائمة 

دة ما تكون ابطء عملية اتخاذ لقرارات نتيجة النقاشات المطولة التي تتميز بها فرق العمل وع
على هدف المنظمة، كما  متعارضة وتتعرض لمساومات قد تطغى ألفكارهذه القرارات توفيقية 

ق من مسؤوليتهم الفردية حيال بعض يالفر  أعضاءوتهرب  أحيانابتشتت المسؤولية  أيضايتميز 
 التوصيات الخاطئة. أوالقرارات 

 (:4الشكل رقم )

 

 

 

 

 الخدمة المقدمة: أساسالتنظيم على  – 5

الخدمات المقدمة، فيستقل التنظيم  أوالسلعة المنتجة  أساسيتم فيه تقسيم العمل على  
 .(5لكل خدمة على حدى، كما في الشكل رقم ) أولكل سلعة 

التخصص، وتحقيق التنسيق الفعال بين العمليات  مبدأمن مزاياه االستفادة الكاملة من  
خدمة، مع فعالية التقييم والرقابة على مستوى كل وحدة مستقلة، ومن  أوالخاصة بكل سلعة 
 اإلداراتعلى مستوى  األنشطةنظرا لتعدد الوظائف وتكرار  االقتصاديةعيوبه زيادة التكلفة 

 . داراتاإلفي كل وحدة وصعوبة التنسيق بين هذه ماثلة تالم

 :(5الشكل رقم )

 

 

  

 مدير المنظمة

لجنة اختيار 

 الموظفين

 

 لجنة التخطيط

 

 دائرة

 

 دائرة

 

 دائرة

 

 إدارة المكتبة

دائرة خدمات 
 المعلومات

دائرة الخدمات 

 الفنية
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 فئات المستفيدين: أساسالتنظيم على  – 6

مهما للتقسيم  أساسايعتبر المستفيد )المنتفع( محور نشاطات المنظمة لذا اعتبر  
المنظمة حسب فئات المستفيدين منها، مثال مكتبة  وأقسامالتنظيمي، وبناء عليه يتم تقسيم دوائر 

، شباب، كبار، صغار، معاقين.... وهذا وفق أطفال، إنا قسم للذكور،  أساستقسم على 
 .(6الشكل رقم )

من مزاياه يمنح العناية الفائقة بالمستفيدين والعمل على تلبية حاجاتهم المتنوعة مما يزيد  
 إقبالعيوبه فتنحصر في احتمال عدم  أماعلى المنظمة.  إيجابامن رضاهم وهو ما ينعكس 

 األوقاتمطلوب في وقت من  هو وكبار السن على المنظمة كما كاألطفالبعض المستفيدين 
لبرد الشديد، وهو ما يعطل العمل ولو بشكل جزئي، وفي ظل ا أوكالحر لظروف مختلفة 

 دمجها مع بعضها. أوبعض الوحدات  إلغاءالظروف المالية الصعبة قد يتم 

 (:6الشكل رقم )

 

 

 

 

 جغرافي: أساسالتنظيم على  – 7

 أوالوحدات التي تفصل بينها مساحات جغرافية واسعة  إدارةيعتمد هذا التنظيم في  
الدولة، وذلك بهدف السيطرة على المشاكل المحلية  أقاليممعظم  أوكامل  إلىالمنتشرة والممتدة 

 .(7رقم )، وهذا كما هو مبين في الشكل األخرىعن  جغرافيةالتي تميز كل منطقة 

يتميز هذا التنظيم بمراعاته الظروف المحلية لكل منطقة والتشجيع على المشاركة  
وزيع، وتنمية المهارات القيادية المحلية في اتخاذ القرارات الالمركزية، وخفض تكاليف النقل والت

لعام ا اإلشرافضعف وفاعلية الرقابة والتقييم فيها. ويعاب عليه  اإلقليميةلرؤساء القطاعات 

 إدارة المكتبة

 مكتبة الرجال مكتبة النساء مكتبة األطفال

 شباب شباب كبار كبار
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 إضافة، اإلقليميةللمنظمة في المركز الرئيسي، وصعوبة توحيد سياسات العمل بين القطاعات 
 .المنظمة أنشطةلخبرة المتنوعة في اصعوبة توفير المديرين ذوي  إلى

 :(7الشكل رقم )

 

 

 
 مدينة    مدينة   مدينة         مدينة          مدينة ة  مدين       مدينة        مدينة   مدينة    مدينة      مدينة           مدينة   

 ليات:المراحل أو العم أساسالتنظيم على  – 8

جراءاتهيتم هذا التقسيم تبعا لتسلسل مراحل العمل وعملياته   وهو يعتمد على وصف  وا 
جراءاتهتسلسل مراحل العمل وعملياته  الي تكون الوحدات التنظيمية تخطوة خطوة، وبال وا 

 ((8ظر الشكل رقم )نالمكونة للمنظمة انعكاسا حقيقيا لهذه المراحل والعمليات )ا

في العمل وتجميع  التخصصنه يستفاد فيه من خصائص من مزايا هذا التنظيم أ 
فتتمثل في تعقيد الهيكل التنظيمي  عيوبه أماعمليات معينة في وحدة معينة. المتخصصين في 

توفير الكفاءات البشرية  إمكانيةلمراحل والعمليات، وعدم انتيجة التخصص الشديد في 
 .األحيانالمتخصصة في نوع من العمليات في بعض 

 (:8الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة المركزية

 منطقة الجنوب منطقة الغرب منطقة الشرق منطقة الشمال

 إدارة المكتبة

قسم الفهرسة  قسم التزويد
 والتصنيف

 قسم الدوريات قسم اإلعارة

شعبة 

الفهرسة 

 الوصفية

شعبة 

اإلعارة 

 الخارجية

شعبة 

 التصنيف

 قسم المراجع

شعبة 

الدوريات 

 المحلية

شعبة 

الدوريات 

 األجنبية

 

شعبة 

اإلعارة 

 الداخلية
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 التنظيم الشبكي: – 9

مستقلة والتي يتم التعاقد  أخرىمنشآت  إلىيتم في هذا التنظيم إسناد وظائف رئيسية  
يتم مثال وضع وحدات التصنيع والهندسة  أنالعليا للمنظمة، وعوضا  اإلدارةمعها من قبل 

والمبيعات والمحاسبة في المنظمة، فإن خدمات هذه الوحدات تقدم من قبل منشآت أخرى 
 الرئيسي للمنظمة. ود وترتبط بالمكتبعق مستقلة تعمل بموجب

من أجل تقديم  المنظماتمن التنظيم تتعاقد المنظمة مع غيرها من  النوعفي هذا  
في  خدمات مثل التدريب والنقل، الشؤون القانونية والشؤون الهندسية. فمثال يمكن تصميم سلعة

ي كندا عن طريق شركة وتوزيعها ف الجنوبية في كوريا أمريكيةالسويد وهندستها في مصانع 
فيها عن طريق التعاقد والتنسيق اإللكتروني وهو نوع جديد  يابانية، وهذه النشاطات يتم التعاون

 .(9من التنظيم. انظر الشكل رقم )

المنظمة  الدولية حي  تستطيع المنافسةمن مزايا هذا التنظيم القدرة على التعامل وسط  
ضل جودة وسعر تنافسي على المستوى فمن خالله أاستخدام موارد على مستوى دولي تحقق 
 إليهاخدمة قد تحتاج  ةأي  القدرة على استئجار  باإلمكانالدولي، وكذلك المرونة التحدي، حي  

 والفرص، وكذا التكيف مع المنتجات الجديدة ةالصيان أوالمنظمة مثل التصميم الهندسي 
 التسويقية.

نما على المديرين   وما يعاب على هذا النوع من التنظيم هو عدم وجود رقابة مباشرة، وا 
لربط تفاصيل النشاطات  لكترونيةاإلالعقود الخارجية والتنسيق والمفاوضات والرسائل  إلىاللجوء 
مكن االستغناء عنهم ضها، كما يتميز بوجود مشكل والء العاملين، حي  يشعرون أنه يمع بع

 (:9الشكل رقم) التعاقد الخارجي. عن طريق

   

  

 

 

 

 مركز المنظمة

 التوزيع

 أوربا

 النقل

 كوريا الجنوبية

 التصميم التنظيمي

 الواليات المتحدة

 الحسابات

 كندا

 التصنيع

 آسيا
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 ، الخريطة التنظيمية والدليل التنظيمي:التنظيميسادسا: إعداد الهيكل 

 إعداد الهيكل التنظيمي:  – 2

يعرف الهيكل التنظيمي بأنه البناء أو اإلطار الذي يحدد اإلدارات واألجزاء الداخلية  
)األقسام والشعب( للمنظمة الالزمة لتحقيق األهداف، وأيضا خطوط السلطة ومواقع اتخاذ القرار 

 ومواقع تنفيذ القرارات اإلدارية.

ء المختلفة في المنظمة في وضع كلي يوضح كما يشير كذلك إلى ترتيب األجزا 
المنظمة ككل. فهو نظام  والعالقة بين هذه العناصر المستخدمة في إدارة الهيكليةالعناصر 

المهام وانسياب األعمال وعالقات السلطة وقنوات االتصال التي تربط أعمال األشخاص 
يمي الرسمي، وهناك هيكل التنظ والمجموعات المختلفة بعضها ببعض. وهذا ما يسمى بالهيكل

 ة كانت أو أفقية.موديي المنظمة عيمي غير رسمي يتجاوز حدود العالقات الرسمية فظتن

والهيكل التنظيمي البد أن يتصف بالبساطة والوضوح والفاعلية والعملية والمرونة  
 واالستقرار حتى تتمكن المنظمة من البقاء واالستمرار والنمو والمنافسة.

 عوامل مؤثرة في اختيار الهيكل التنظيمي أهمها:وهناك عدة  

حي  كلما زاد الحجم والنشاطات التخصصية الواسعة والمتنوعة كان الهيكل  حجم المنظمة: –أ 
 الحجم متوسطةوالمنظمات التنظيمي أكثر تفصيال وتبرز فيه الدوائر والشعب بشكل واضح، 

وصغيرة الحجم في الغالب ال يتوافر لديها ، فقط والشعب األقسام يبرز في هيكلها التنظيمي
 هيكل تنظيمي خاص بها.

 أصبح أنشطتهايكون الهيكل في بداية عمر المنظمة بسيطا وكلما ازدادت عمر المنظمة:  –ب 
اتساعا وتفصيال وتعقيدا عما أكثر يصبح  وبالتاليالجديدة،  األنشطةيعكس الهيكل  أنلزاما 
 قبل.

هناك اختالف بين الهيكل التنظيمي لمنظمة يتوزع نشاطها ويغطي  طبيعة عمل المنظمة: –ج 
 مناطق جغرافية مختلفة عن تلك التي يتركز نشاطها في منطقة واحدة.
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حجم ونوع العنصر البشري المتواجد في المنظمة يؤثر على اختيار  إن العنصر البشري: –د 
وخبراته كلما  تخصصاتهالتعمق في  إلىالهيكل التنظيمي لها، فكلما زاد العدد وزادت الحاجة 

تعقيدا وتفصيال يعكس بوضوح عالقات السلطة والمسؤولية بين هذه  أكثركان الهيكل 
 التخصصات والقدرات والعكس صحيح.

كلما زاد تعقيد التكنولوجيا المستخدمة كلما ازداد تعقيد الهيكل التنظيمي  التكنولوجيا: -هـ 
المهام التي يجب  أو الوظائفعة العمل ووسائل تنظيمه ونوع للمنظمة، فالتكنولوجيا تحدد طبي

 المهام. أوالقيام بها وعالقات العمل بين هذه الوظائف 

استقرارا وتجانسا كلما  أكثركلما كانت البيئتين الداخلية والخارجية للمنظمة  بيئة المنظمة: –و 
البيئية المتالحقة  تالتغيران الخاص بها، والعكس صحيح، وهذا أل قل تعقيد الهيكل التنظيمي

 في تعقيد الهيكل التنظيمي للمنظمة. تأثيرلها 

 الخريطة التنظيمية:تعريف  – 1

، تصور الشكل أو مخطط( بيانية)صورة  إيضاحيةالخريطة التنظيمية هي وسيلة  
األقسام ، )اإلدارات وحدة تنظيمية فيها. فهي تبين الوحدات التنظيمية أوالتنظيمي للمنظمة 

الموجودة وتوضح خطوط السلطة والمسؤولية والعالقات  واالختصاصاتوالوظائف الشعب(، و 
 .المنظمة وانقسام إداراتبين مختلف 

الرئيسية في المنظمة  واألقساموهي عبارة كذلك عن رسم بياني توضيحي يبين الدوائر  
وخطوط السلطة والمسؤولية والعالقات الرسمية فيها. والمنظمات الكبرى لها خريطة تنظيمية 

بين وحداتها التفصيلية، وتمكننا الخريطة من معرفة قنوات ت واألقسامعامة وخرائط فرعية للدوائر 
 لطة.والتخصص في تقسيم العمل ومدى تفويض الس اإلدارةاالتصال ومستويات 

يمي خاص بكل منها، ظدليل تن بإعدادتقوم غالبية المنظمات  إعداد الدليل التنظيمي: – 3
 يتضمن:

 وموقعها. رأسمالها، عنوانهاهوية المنظمة وتشمل اسمها،  –أ 

 العامة. وأهدافهاطبيعة نشاطها  –ب 
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وعالقاتها وسلطاتها  وأقسامهاوطبيعة مهام كل وحدة  اإلداريةتفاصيل عن الوحدات  –ج 
 ومسؤولياتها.

قية، النظام ر الفرعية التي تحكم نشاط المنظمة والعاملين فيها كنظام التعيين، الت األنظمة –د 
 المالي....

 عدد العاملين ومهامهم وتخصصاتهم. -هـ 

 اللجان الرئيسية والفرعية الدائمة في المنظمة. –و 

 المنظمة.التي تعتمدها  واإلجراءاتالسياسات  –ز 

 الخرائط التنظيمية الخاصة بالمنظمة. –ح 
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 : النظريات الكالسيكية للتنظيم:المحور الثاني

 أوال: نظرية اإلدارة العلمية.
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 النظريات الكالسيكية للتنظيم: المحور الثاني:

نظرية  األولى :نظريتين مجموعة من النظريات نذكر منها تتدرج تحت هذه المدرسة
 اإلدارة العلمية والثانية نظرية البيروقراطية اإلدارية.

 نظرية اإلدارة العلمية: أوال:

 فلسفة نظرية اإلدارة العلمية: -2

 ةلاآلالتنفيذية، فاستخدام  اإلنتاجيةدراستها على رفع الكفاءة اإلدارة العلمية نظرية ركزت  
، وحجم جودة اإلداريةظهور مشاكل تتعلق بنقص المهارات وتدني الكفاءة  إلى أدى تاجفي اإلن
جديدة للتغلب على مثل هذه المشكالت، فقد ثبت  أساليب. فكان البد من البح  عن اإلنتاج

غير علمية،  بأساليبالعمل اإلداري ال يمكن ممارسته  أنمن خالل الخبرة العلمية المجردة 
والمشاريع ال يمكن  األعمالعلى تنفيذ  اإلداريةمثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة  فعمليات

العمل  تقسيمالفرد العامل بدون  إنتاجيةالتركيز على  أنممارستها بطريقة عشوائية، كما 
ضخامة  أنللتعلم، كما  ألفراداواستعداد  دريب المستمرتوالتخصص فيه يصعب تنميته بدون ال

نه أل المشروع، أعمالالقيام بكافة  يستطيع وحده صاحب العمل ال أوالمدير  أن أكدتيع المشار 
المشروع. وضمن هذه الشروط وظروف العمل لرفع  إدارةبكافة متطلبات  اإللمامليس بمقدوره 

 العلمية على تحقيق الهدفين الرئيسيين: اإلدارةركزت نظرية  واآلالت لألفراد اإلنتاجيةالكفاءة 

في هذه الموارد لتقليل  واإلسرافللموارد المادية للمشروع والحد من الهدر  األمثلاالستغالل  –أ 
 التكاليف.

 إنتاجيتهالفنية لزيادة  واألساليبللعنصر البشري باستخدام كافة السبل  األمثلاالستغالل  –ب 
 وبأقل تكلفة وزمن ممكن.

ية ركزت على النواحي الداخلية لمالع اإلدارةمبادئ نظرية  إن يتضح من خالل ما سبق 
بيئة العمل الداخلية ال  أن أية نظاما مغلقا، أ، وهي بذلك اعتبرت نظام المنشاألعمالة شألمن

في التنظيم، وليس  اإلداريمركزهم  أوالعاملين مهما كان عملهم  األفرادبقرارات  إال تتأثر
المتغيرة. فالنظرية لم  الحكوميةالسياسات  أومثل تلك المتعلقة بالسوق  أخرىبعوامل خارجية 

 العالقة مثل  ويالمصالح ذ أصحاب إلى وأ الخارجيةالبيئة  إلىتتطرق 
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التفاعل  أهميةحد كبير  إلى أهملتوردين والحكومة والجامعات... وهي بذلك مالمساهمين، وال
 النظرية. بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، مما يشكل قصور في هذه والتنسيق

 رواد نظرية اإلدارة العلمية: – 1

 :(Frederick Taylor)تايلور فريدريك -أ 

( الذي قام م1915 – م1856العلمية باسم المهندس فريدريك تايلور ) اإلدارةاقترنت حركة  
 داممعتالمستخدمة في التنظيم والرقابة  األساليبفلسفي جديد، اختلف من حي   إطارببناء 
ية وافتراضاته على خبرته ر في دراسة الوقت والحركة، وقد بنى تصوراته الفك العلمية ليبااألس

 المنظمةالهدر والضياع الذي تعانيه  وأوجهاته  لتسلسل حلقات العمل، ظكمهندس وعلى مالح
 .اإلنتاجيةالعلمية في العمليات  األساليبجراء عدم استخدام 

العلمية في دراسة الوقت والحركة،  األسسوتقوم افتراضات تايلور على ضرورة اعتماد  
بأقل كلفة  أوكفاءة  بأعلىنجاز عمله ية والتنظيمية لكي يقوم العامل بإوتهيئة الظروف الماد

 مادية ممكنة.

 لتفاعالت المادية،االمنظمة عبارة عن نظام شبه مغلق تتم داخله  أنلقد اعتبر تايلور  
 :تيالتي اعتمدها كاآل االفتراضات أهمويمكن تحديد 

لرغبات السلطة التي تشرف عليه فيقبل  يستجيب، اإلنتاجية اآللةالنظر للعامل بما يشبه  –أ 
  .الجماعة التي يعمل معها آثاربالتوجيه وبما يطلب منه تنفيذه، بصيغته الفردية بعيدا عن 

زيادة خبراتهم  إلىيؤدي  ألنهالتخصص بين العاملين  أواعتماد مبدأ تقسيم العمل  –ب 
تقانه، بسبب تخصصهم بجزء صغير محدود منه األداءوكفاءتهم في   بالتكرار. وا 

بعدد قليل منهم بغية تحقيق  عدد المرؤوسين للرئيس الواحد أيتحديد نطاق اإلشراف،  –ج 
 .واألداءالكفاءة العالية في الرقابة 

قامت  ، حي  كلمااألداءلتحسين كفاءة  رئيسياادي المدفوع للعامل دافعا مال األجريعد  –د 
نجاز الفعاليات كلما ضاعف العامل جهده في إ أكثروحوافز مادية   أعلىجر المنظمة بدفع أ

 المناطة به. اإلنتاجية
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نه المنظمة التي يعمل بها، حي  أ إدارةبرشد وعقالنية عند تعامله مع  اإلنسانيتصرف  -هـ 
لمضاعفة  أساساي دا، ولذلك فهو يعتبر الجانب المفكير بطبيعتهترجل اقتصادي ومثالي في ال

 .أهدافهافي تحقيق  اإلدارةوقبوله لمتطلبات  اإلنتاجيجهده 

 تاجيناإلالجهد  دراسة الوقت والحركة لغرض استبعاد الضياع في أسلوبالبد من اعتماد  –و 
بموضوعية، بعيدا عن المواقف  األداءيا سليما لقياس كفاءة وعلم إداريا أساساالمبذول واعتباره 

 في المنظمة. المكافآتالشخصية في تحديد 

لغرض تحقيق الكفاءة  اآللةضلية وتفاعلها مع حركات تمام بالحركات الفيزيولوجية والعااله –ز 
  .اإلنتاجية

 وقدم تايلور عدة وظائف جديدة للمديرين، وهي: 

 العلمية محل الطرق البدائية أو القواعد التقديرية في تحديد عناصر العمل.إحالل الطرق  – أ

 االختيار العلمي للعمال وتدريبهم على أساس علمي. – ب

 .تعاون كل من اإلدارة والعمال ألداء العمل طبقا للطريقة العلمية – ج

 .وتنظيم العمل تقسيم عادل للمسؤولية بين المديرين والعمال مع قيام المديرين بتخطيط – د

العلمية كما شرحها تايلور. ويتضمن  لإلدارة األربعةدئ اهذه الوظائف بمثابة المبعتبر وت 
داخل التنظيم طبقا للطرق المتبعة في  األنشطةمالحظة وتصنيف وتبويب وتحليل  األول المبدأ

 أنتنفيذها ثم تبسيط هذه الطرق من حي  الحركات المطلوبة لتنفيذ كل عمل. وكان يرى 
 .(والخطأ)التجربة  ةتحل محل الطريقة القديم أنالوسيلة العلمية )التحليل والتبسيط( يجب 

ة الالزمين لتأدية كل ر ارة والمقدطبقا للقدر من المه األفرادمع اختيار  الثاني المبدأويتعامل 
تكون  أنق التدريب التي يجب ر ط المبدأ الثالثمية المحددة له. ويتناول لعمل بالطريقة الع

بديال للطرق القديمة المستخدمة والتي كانت تسمح للعاملين في التنظيم باالختيار الحر للطريقة 
 أماعلى قدر المستطاع.  أنفسهميب المطلوبة منهم مع قيامهم بتدر  األعمالالتي يؤدون بها 

 اإلدارةقيام  أساسوالعمال على  اإلدارةللمسؤولية بين  فيتضمن تقسيما عادال المبدأ الرابع
 . التنفيذبتخطيط العمل مع تولي العمال مهام 
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 اإلداريهيكل تنظيمي للمنشأة حي  قسم العمل  بتصميموفي مجال التنظيم قام تايلور  
كل منها مدير مسؤول، وطبقا لهذا التنظيم جعل هؤالء رأس ، وعين على ثمانية أقسام إلى

انية مدراء، مكل عامل يرتبط تنظيميا بث أنالمدراء مسؤولين عن العمال بصورة مباشرة بحي  
تعرض  لولتايلور، ف اإلداريقصورا واضحا في الفكر  األفكار. وتعتبر هذه األوامرويتلقى منهم 

قت واحد من اثنين من المدراء، فأي من المدراء يستجيب لهم. لقد عمل في و  ألمريالعامل 
تايلور في هذا  ألفكارالكثير من المشاكل والنزاعات، مما شكل فشال واضحا  التنظيمهذا  أثار

 المجال.

أدى إلى عدم رضا العمال فقد ر الذي وضعه تايلو  جورنظام الحوافز واأل وفيما يخص
وكأنه رابات عن العمل قائلين إن تايلور ينظر للفرد العامل وظهر ذلك من خالل تكرار اإلض

 آلة ال يأخذ في اعتباره أننا من البشر ونحتاج إلى الرعاية اإلنسانية واالجتماعية.

هذه السلبيات في فكر تايلور اإلداري إال أن بعضا من زمالئه المهندسين رأوا كل رغم 
برت لالدراسة، مثل هنري فايول، هنري جانت وفرانك جفيها أساسا مناسبا للتطوير ولمزيد من 

 وغيرهم.

 :(Henry Fayol) هنري فايول -1

 –م 1841أن رجل الصناعة الفرنسي هنري فايول ) اإلدارةيعتقد الكثير من كتاب  
في كتابه المشهور "  أفكارهالحديثة. ولقد ظهرت  اإلدارةالحقيقي لنظرية  األبم( هو 1925
 م1916" الصادر عام Administration Industrielle et Généraleالعمومية والصناعية  اإلدارة

يبح  في ضرورة  األول، جزأين، ويتكون من م1949عام  إالنجليزية اإلاللغة  إلىولم يترجم 
مكانية  ومبادئها. اإلدارة، بينما الثاني فيبح  في عناصر اإلدارةتدريس  وا 

وعناصرها. فهو  اإلدارة، فقد ميز فايول بين مبادئ األخيرفي خصوص هذا الجزء  
. ولقد Functionsجهة نظره الوظائف و العناصر فهي من  أما،  Rulesدولى القواعيقصد باأل

مرنة وليست مطلقة، ومن ثم يمكن بل يجب استخدامها بغض  اإلدارةأن مبادئ  ىإل أشار
التي استخلصها من تجربته، فهي  اإلدارةدئ امب أماالنظر عن الظروف المتغيرة والخاصة. 

 :اآلتية عشر األربعةالمبادئ 
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ويعني التخصص الذي يعتبره االقتصاديون ضروريا  :(Divsion of Work) تقسيم العمل –أ 
 كانت إدارية أو فنية. سواءعند استخدام العمال. ويطبق فايول هذا المبدأ لكل أنواع لعمل 

يجد فايول أن السلطة  (:Authority and Responsibility) السلطة والمسؤولية –ب 
 والمسؤولية مرتبطتان، فالمسؤولية تتبع السلطة وتنبثق منها، والسلطة حسبه هي مزيج من
السلطة الرسمية المستمدة من مركز المدير، والسلطة الشخصية التي تتكون من الذكاء والخبرة 

 السابقة... والخدماتوالقيمة الخلقية 

 اإلخاللفاقات والنظم وعدم تاال احتراميرى فايول أن النظام هو  (:Discpline) النظام –ج 
 .اإلدارية، وهذا ما يستلزم وجود رؤساء قدرين في كل المستويات باألوامر

ومعناها أن الموظف يجب أن يحصل  (:Unity of Command) وحدة السلطة اآلمرة –د 
 قط.على األوامر من رئيس أو مشرف واحد ف

طبقا لهذا المبدأ، فإن كل مجموعة من األنشطة  (:Unity of Direction) جيهوحدة التو  -هـ
ون لها خطة واحدة ورئيس واحد. وهذا المبدأ يتعلق بالمنشأة وليس كلها نفس الهدف يجب أن ت

 بالعاملين كما الحال في مبدأ وحدة السلطة اآلمرة.

 Subordination of Individual) العامةلمصلحة الشخصية للمصلحة خضوع ا –و 

Interest to General Interest:)   ذا تعارضت  ألولويةاويعني وضع للمصلحة العامة، وا 
مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة أو المنشأة فالبد من األخذ بالمصلحة العامة للجماعة 

 والمنشأة.

حي  يجب أن   (:Remuneration and Compensation) مكافأة األفراد وتعويضهم –ز 
العاملين وطرق دفع أجورهم عادلة وقادرة على تحقيق أقصى رضاء ممكن لكل من  مكافأةتكون 

 العاملين وصاحب العمل.

 إلى السلطةوتعني احتفاظ المدير بالقرار النهائي وتفويض  (:Centralization) المركزية –ح 
واجباتهم ولتساعدهم على تنفيذ ما يطلب منهم من المرؤوسين بالقدر الذي يتناسب مع مهامهم و 

 مهام استثنائية.
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، أسفلها إلىالرتب  أعلىويقصد به سلسلة الرؤساء من  (:Scalar Chain) تدرج السلطة –ط 
أي تسلسل السلطة من أعلى إلى أسفل، وضرورة احترام هذا التسلسل في تنفيذ األعمال 

 .اإلدارية

ويقسمه فايول إلى الترتيب المادي  والترتيب االجتماعي، ويعني األول  (:Order) الترتيب –ي 
معروفة وثابتة حتى يسهل الحصول عليها. أما الثاني  أماكنوالمواد في  واألفراد األجهزةترتيب 

 عمله.  قران ثابت ومعروف في مكفيعني أن يكون لكل موظف م

أي يجب على المديرين الحصول على والء مرؤوسيهم وتفانيهم في  (:Equity) المساواة –ك 
 العمل عن طريق مزيج من العطف والعدل عند التعامل معهم.

ورة وتكلفة معدل دوران طوينبه فايول إلى خ (:Stability of Tenure) ةاستقرار العمال –ل 
 ا أنه يرجعه إلى سوء اإلدارة.مالعمال دون ضرورة، ك

ن الرجل الذكي نظرا ألف .ويقصد به التفكير في الخطة وتنفيذها (:Initiative) المبادأة –م 
يشعر برضاء كبير عند قيامه بالتجربة أي تنفيذ وتطبيق أفكاره، فإن فايول يناشد المديرين 

مرؤوسيهم لتطبيق هذا المبدأ. أو بعبارة أخرى على الرؤساء العمل على  أمامالمجال  بإفساح
 إيجاد المبادأة واالبتكار بين مرؤوسيهم.

السلطة وهو مبدأ "االتحاد قوة" كما أنه امتداد لمبدأ وحدة  (:Cooperation) التعاون –ن 
 الحصول عليه.اآلمرة. وهذا المبدأ يؤكد الحاجة إلى العمل الجماعي وأهمية االتصال في 

فكما أشرنا إليه سابقا كان ينظر إليها فايول على أنها  بعناصر اإلدارةوفيما يتعلق  
، التنسيق والرقابة. والتخطيط األوامر )أو القيادة( إصداروظائف اإلدارة أي التخطيط، التنظيم، 

إلى الهدف عن في كيفية الوصول  في رأيه يقوم على بعد النظر واالستعداد للمستقبل، ويتمثل
ل بكل مطريق التنبؤ. وهو ينظر للتنظيم نظرة واسعة، حي  تتضمن هذه الوظيفة تزويد الع

 تمع إقامة عالقا شيء يساعد على تحقيق األهداف من مواد وأموال وآالت وعاملين، هذا
هم. ومادية، وتنسيق أوجه النشاط، واتخاذ القرارات، مع اختيار العاملين بدقة ثم تدريب إنسانية

األمثل، وهذا  فإن مهمة إصدار األوامر هي تنفيذ التنظيم الموضوع على الوجه ومن وجهة نظره
 . ويقصد بالتنسيق تحقيق االنسجام بيناإلنسانلزم مواصفات معينة في تيس
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فيذ للخطة المقررة ولألوامر تنالرقابة فهي عملية التحقق من سالمة ال أماالنشاط.  أوجه
 سبة معاقبة المخطئ ومكافأة المجد.الصادرة، وتستلزم ح

من خالل ما سبق نجد أن مالحظات فايول مازالت صالحة ولها قيمتها في ميدان اإلدارة  
يمانا بعمومية مبادئ  بالرغم من مرور زمن طويل عليها. فمن خالل كتابه نجد فهما واضحا وا 

فقط، بل تطبق  ألعمالانشآت مإلدارة. فهو أشار مرارا إلى أن هذه المبادئ ال تطبق على 
والخيرية....ونظرا ألن كل هذه المنظمات  على المؤسسات السياسية والدينية والعسكرية أيضا

تتطلب إدارة، فإن تكوين نظرية لإلدارة يعتبر ضروريا لتقديم دراسات فعالة لإلدارة. ومن جهة 
مال للجوانب التي جاء أخرى يتضح لنا أن اإلطار الفكري اإلداري الذي جاء به فايول كان مستك

ذا كان تايلور قد ركز على األساليب التنفيذية في العملية اإلدارية التي يمارسها  بها تايلور، وا 
المرؤوسون في المستويات الدنيا وخاصة في اإلنتاج لمباشر، فإن فايول أكد على النشاط 

العلمي الذي أحدثه تايلور اإلداري وخاصة اإلدارة العليا. لقد جاءت أفكار فايول لتكمل المنهج 
  في الفكر اإلداري.

 البيروقراطية:اإلدارة نظرية ثانيا: 

لهذه النظرية، وكان هدفه م رائدا  1921 –م  1864( Max Weberماكس ويبر )يعتبر  
الالزمة لتنظيم سير العمل في  اإلداريةمن وضعها هو تحديد مجموعة من القواعد والمبادئ 

أن رر اهتمامه بهذه النظرية بالقول الكبيرة واألجهزة الحكومية، وقد ب اإلداريةالمنظمات 
حكامإداري يضمن الدقة في العمل لحكومية الضخمة تحتاج إلى تنظيم المؤسسات ا السيطرة  وا 

 على تنفيذ األعمال مع تحقيق الكفاءة اإلنتاجية. 

 األولم إلى قسمين كلمة يونانية التينية تنقسهي ( Bureaucracyوكلمة بيروقراطية ) 
(Bureau( وتعني مكتب، أما الثاني )cracy فتعني سلطة أو حكم، لتشكال معا مصطلحا )

 حكم المكتب"."سلطة المكتب" أو " واحدا

هيم هي فيبر مجموعة من المبادئ والمفا اإلدارية لماكس البيروقراطيةوقدمت نظرية  
 كاآلتي:
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 تدرج الوظائف:  – 2

ته، حي  تنساب األوامر دالسلطة من قمة الهرم اإلداري حتى قاعويقصد بها تسلسل  
) المدراء( وسطىاإلدارة ال بمستوياتمرورا  أسفلعليمات والتوجيهات من أعلى سلطة إلى توال

، حي  يكون لكل موظف رئيس واحد، ولكل واإلدارة التنفيذية )رؤساء األقسام ومشرفي العمل(
 ئيس رئيس أعلى منه في السلطة.رئيس واحد مدير، وهكذا فإن لكل ر 

 تقسيم العمل والتخصص فيه: – 1

على أهمية توزيع األعمال على األفراد العاملين على أساس  البيروقراطيةتؤكد نظرية  
مكانياتهخبراتهم وتخصصاتهم، وقيام كل فرد بأداء عمل محدد يتوافق مع قدراته  الجسدية  وا 

 والذهنية، ألن من شأن ذلك ضمان الدقة في العمل وتحقيق مبدأ الكفاية في توزيع األعمال.

 في األداء: النمطيةتحقيق  – 3

ويعني ذلك تنفيذ األعمال داخل المنظمة على أساس لوائح وقواعد عمل رسمية مكتوبة  
ر أن تحقيق النمطية في األداء األداء. ويقول فيب يءه، وذلك من أجل تحقيق النمطية فتنظم أدا

ممارسة التسلط متى شاء  أو المعاملةحيز في تيحمي الموظف من تعسف رئيسه ويمنعه من ال
 على الموظفين والعمال.

 التدوين الكتابي:  – 4

يعني أن على المنظمة االحتفاظ بسجالت توثق بها األعمال والقرارات التي يتم اتخاذها  
إليها عند الحاجة، وتشمل إلى جانب القرارات السجالت  الرجوعداخل المنظمة بحي  يسهل 

ن هذا من شأنه فة المعامالت مع الخارج، ألالمحاسبية والمالية ووثائق الشراء ووثائق األفراد وكا
 شأة، كما يساعدها في وضع الدراسات وحل المشكالتنوالمتعاملين مع الم األفرادقوق حفظ ح

 التخطيط ووضع األهداف. في عملية كذلك وتقدير ما سيحد  مستقبال ويساعد
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 عدم التحيز: – 5

 كذلك يتعن ويعني ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو الشخصية، و 
ظم العمل بطريقة غير شخصية على اعتبار أن خدمة المتعاملين هي تنفيذ جميع القوانين ون

 الهدف الذي يعمل على تحقيقه الموظف.

 اإلدارة المهنية: – 6

لوظائف اإلدارية الرئاسية بفئة من المدراء المؤهلين علميا في علم اإشغال ويقصد بها  
 اإلدارة، وهذا من أجل ضمان سالمة القرارات التي يتخذونها.

 أسيس نظام خدمة لألفراد:ت -7

 ني وجود نظام وظيفي ينظم حياة الموظفين ويتضمن ما يلي:عوي 

 الكفاءة والخبرة. أساسعلى  لألفرادعيين السليمين تاالختيار وال –أ 

 وسلوكه صحيحان. أداؤهاالحتفاظ بالموظف طالما  – ب

 وجود هيكل عادل للرواتب. –ج 

 على ترقية عند استحقاقها. الموظفحصول  أيالترقية،  – د

 هاية خدمتهنحصول الموظف على راتب تقاعدي أو مكافأة مجزية عند  أيالتقاعد،  - هـ

 التدريب: – 8

الموظفين من أجل إكسابهم مهارات جديدة في مجال  لجميعالتدريب أمرا مهما  يعتبر 
 أن ىيصيب الموظفين الذين يؤدون أعماال نمطية، إضافة إل يعملهم وللتغلب على الملل الذ

 ءة ودقة عمل الموظف إلداري.االتدريب يزيد من كف

 اعتبار خدمة العمالء هدفا: – 9

خدمة العمالء والمتعاملين مع المؤسسة هدفا يجب أن يسعى إليه  أنها بويقصد  
 اري.دالموظف اإل
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 السرية: – 20

ية في عمله، فال يجوز له اإلفصاح ر البيروقراطي أن يراعي السوتعني أنه على الموظف  
المؤسسة التي  يقول سرا يضر بسمعة أنالتي تنجز بعد في المنظمة، أو  واألعمالعن الخطط 

 عن المؤسسة. المتعاملينيعمل بها حتى ال تتفاقم اإلشاعات الضارة بين 

 مكن تلخيص أهمها في اآلتي:وقد تعرضت نظرية البيروقراطية إلى انتقادات عديدة، ي 

غفالها لطبيعته اإلنسانية واالجتماعية، األمر الذي و نه آلة، ألفرد ومعاملته على لإهمالها  – 2 ا 
يؤدي إلى احتمال حدو  نتائج غير متوقعة تؤدي إلى انخفاض كفاءة األداء في المنظمة 

 عوضا عن ارتفاعها.

تساعد بعض المبادئ التي تقوم عليها هذه النظرية على اإلهمال، وانخفاض الكفاءة مثل  – 1
 مبدأ األقدمية في الترقية.

التركيز على تطبيق مبدأ "الرقابة واإلشراف" مما يؤدي إلى زيادة احتمال محاولة االنحراف  – 3
 جلنتائاشراف، يليها المزيد من إلى خلق المزيد من الرقابة واإل وبالتاليعن القواعد والتعليمات، 

 وضياعي ذلك إلى انخفاض الكفاءة، وتحمل تكاليف أعلى دغير المتوقعة، وفي النهاية يؤ 
للمنظمة بدون  األساسيةالوقت في التركيز على إنجاز أنشطة الرقابة، في حين تترك األهداف 

 قابة على إنجاز األعمال.ر تنفيذ يتناسب مع تكاليف ال

نما  أونجاح المنظمة وفعاليتها بالخصائص الداخلية ال يرتبط  – 4  للظروفالذاتية فقط، وا 
طية اإلدارية رانظرية البيروقتبر تع المحيطة بالمنظمة دور كبير ومهم، بعبارة أخرى، البيئية

 ويتأثر بها. البيئةيؤثر في  مفتوحنظام مغلق وليست نظام  أنها أساسالمنظمة على 

الكالسيكية، فيمكن مالحظة مجموعة من الخصائص التي اتسمت بها وكتقييم للمدرسة  
 نظرياتها وهي:

وهي من أهم الصفات الواضحة في فكر رواد المدرسة التقليدية، حي  نجد أنها      اآللية: – 2
 محسوبة بالزمن ومحددة سلفا مما آليةنظرت إلى العنصر البشري العامل نظرة آلية، فحركاته 

  علىالحافز المادي ب أنها اهتمتفقط، كما نجد  لألوامرهو شخص مطيع حريته، ف فقدهأ
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نماال يعيش فقط بالمال  فاإلنسانالحافز المعنوي، حساب  نسانيتهبكرامته،  بإحساسهكذلك  وا   وا 
 له.موباحترام الناس لع

بالبيئة  تتأثرنظام مغلق ال   المنظمةالمدرسة أن  هذه اعتبرتلقد  المنشأة نظام مغلق: – 1
المنظمة وخارجها،  ، فالموظف من وجهة نظرها عليه أن يفصل بين حياته داخلالخارجية

 خارجيةفعندما يكون في العمل عليه أن ينسى مشاكله، وبالتالي تفترض عدم وجود مؤثرات 
 سلوكه داخل المنظمة. ىعل

ارة المنظمة من أجل تنادي هذه المدرسة بتطبيق األسلوب المركزي في إد السلطة والنفوذ: – 3
خضاعهم لألوامر والتعليمات التي تصدر عن الرؤساء. األفرادإحكام السيطرة على   وا 
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 : النظريات السلوكية )اإلنسانية( للتنظيم:المحور الثالث

 أوال: نظرية إلتون مايو.                            

 Douglas( لدوغالس ماك غريغور )y) ( ونظريةxنظرية )ثانيا:                           

Mc Gregor). 
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 للتنظيم:)اإلنسانية( المحور الثالث: النظريات السلوكية 

جاءت المدرسة السلوكية كرد فعل على قصور المدرسة التقليدية في تناولها العنصر  
 مبادئفي المنظمات وعدم االهتمام به من جهة، وكذلك وجد المدراء الذين طبقوا  اإلنساني
والمفاهيم عجزت عن تحقيق الكفاءة العالية واالنسجام  المبادئتلك  أن التقليديةالمدرسة  وأفكار

ركزت وقد  وهكذا تزايد االهتمام بكيفية مساعدة المدراء ليصبحوا أكثر كفاءة.في بيئة العمل، 
المدرسة السلوكية اهتمامها على دراسة وتحليل سلوك األفراد والجماعات في المنظمة باستخدام 

المدراء على فهم السلوك ليكونوا قادرين على تعديله  المنهج العلمي في البح ، بهدف مساعدة
  ما يلي:نذكر وتغييره بما يحقق أهداف المنظمة. ومن أهم روادها ونظرياتها 

 : Elton Mayo))تون مايوأوال: نظرية إل

( رائد نظرية العالقات اإلنسانية، وقد وضع نظريته من 1949 – 1881يعتبر إلتون مايو) 
في  Western Electricخالل خبراته ودراساته وممارساته اإلدارية في شركة ويسترن إلكتريك 

فيما بعد بسلسلة سلة أبحا  عرفت الواليات المتحدة األمريكية، ونفذ مع مجموعة من زمالئه سل
رفة تأثير عدد من المتغيرات المادية الشهيرة، وكان الغرض منها هو مع هاوثورن دراسات

كاإلضاءة، ظروف العمل وفترات الراحة على إنتاجية العاملين، ومن أهم النتائج التي توصلت 
 إليها:

 اإلنسان هو محور العملية اإلنتاجية وأهم عناصر اإلنتاج على اإلطالق. – 2

هناك عالقة طردية بين ارتفاع الروح المعنوية وزيادة اإلنتاجية لذلك يجب معاملة العنصر  – 1
 بشري معاملة حسنة حتى تبقى معنوياته مرتفعة.لا

الحوافز االقتصادية وحدها ال تكفي لزيادة اإلنتاجية وتحقيق الرضا بل يجب استخدام  – 3
 الحوافز المعنوية.

التي تسمح بالمشاركة والمبادأة وتخلق  القيادةي ههي القيادة الناجحة و  اطيةالقيادة الديمقر  – 4
 مناخا طيبا للعمل.
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أن المنشأة نظام اجتماعي باإلضافة إلى كونها كيان قانوني واقتصادي، وأن هذا النظام  – 5
عن أدوار ومعايير االجتماعي يلعب أدوارا هامة في تحديد سلوك الفرد، وهذه األدوار تختلف 

 تنظيم الرسمي للمنشأة.ال

يحتاج مديرو المنشآت إلى مهارات سلوكية، وخلفية اجتماعية كافية إلى جانب مهاراتهم  – 6
 الفنية واإلدارية.

يجب على إدارة المنشأة التقرب من أعضاء التنظيم غير الرسمي ومعرفة أسباب نشوئه  – 7
في هذه الحالة هو المنشأة  الخاسر الوحيدسلوب المواجهة ألن وأهدافه ومعالجتها وليس اختيار أ

  ومصالحها.

 :(Douglas Mc Gregor) ماك غريغوردوغالس ( لy)نظرية( و xثانيا: نظرية )

  (:xنظرية ) – 2

م بإجراء دراسات علمية عن سلوك  1957غريغور في عام  كقام المفكر دوغالس ما
أن التحفيز شبه منعدم وأن  من نتائج تلك األبحا  اإلنتاج، وتبين مؤسساتالعمال في 

المسؤولين يفرضون أسلوب اإلكراه في العمل بطرق خفية )انتقد في هذه النظرية الكالسيكية في 
اإلدارة خاصة في نظرتها وتعاملها مع العنصر البشري، حي  أنها ال تهتم بحاجات الفرد 

ابل منحه ة والتوجيه عليه مقوتنظر إليه كآلة بيولوجية يجب تشديد الرقاب ،اإلنسانية واالجتماعية
 .الحوافز المعنوية( الحوافز المادية وتجاهل

 واتضح من خالل أبحاثه أن: 

 يعمل إذا كان ذلك ممكنا. أنب اإلنسان بطبيعته سلبي وال يح – أ

 مسؤولية.الالعامل خامل وال يرغب في تحمل  – ب

 يعمل بجانب شخص يقوده ويوضح له ماذا يعمل. أنالفرد يفضل  – ج

 مل أناني وال يأخذ بعين االعتبار احتياجات المؤسسة.العا – د

 .المؤسسةهناك مقاومة للتغيير والتحسين في  – هـ
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في العمل لكي يعمل، والعامل بصفة  إنسانالبد من فرض الرقابة والمتابعة على كل  – و
شراف.ين على القيام بأي شعامة ال يؤتم  ء دون متابعة وا 

 األجر والمزايا المادية من أهم الحوافز. – ز

واعتماد أساليب  سياساتهاواعتمادا على هذه النتائج اتجهت مختلف اإلدارات إلى تغيير  
ن صرف طاقاتهم في إنتاج و التهديد واإلشراف المحكم ما دام العمال يميلون إلى الكسل ويتجنب

الوقت عملت المؤسسات على إنتاج سياسات جديدة تقوم على . وفي نفس منظماتهمما يخدم 
 .تحفيزهم للعمل وكسب رضاهم عن طريق توفير ظروف عمل مناسبة

 (:yنظرية ) – 1

( خلقت انطباعا سيئا عن العمال في نفوس x) ن التعميمات التي جاءت بها نظريةإ 
غريغور بإعادة النظر في استنتاجاته السابقة عن سلوك  كالناس، ولذلك قام الباح  ذاته ما

وهي تصحيح للنظرية السابقة، وقد أظهرت  (y)ين، وقدم نظرية أخرى سماها نظرية العامل
 دراساته المعدلة أن:

 ء طبيعي.العمل شي – أ

 أصبحوا كسالى نتيجة لنقص التجربة. وأنهمالناس ليسوا كسالى بالوراثة  - ب

 يحرصون على تحقيق األهداف المنشودة. وأنهمالناس يتمتعون بضمائر حية  –ج 

 بقدرات كبيرة وعندهم استعداد لتحمل المسؤولية. األفراد يتمتعون – د

ذا قامت بذلك فإنه - هـ  مالمشكل يكمن في تجاهل المؤسسات التي ال تقوم بتدريب العمال، وا 
 سيقدمون أعماال متميزة.

، أي لتحقيقها يتضح أن للعامل حاجات متعددة وهو يسعى باستمرار وحسب هذه النتائج 
أشبعها  أوحاجة  حققلديه حافز للحصول على ما يحتاجه حتى يحافظ على حياته، وكلما  أن

 فإنه يسعى للحصول على الحاجة الثانية التي يحتاجها وهكذا.

مواهب وقدرات ورغبات، لقد حاول الباح  من خالل هذه النظرية إثبات أن األفراد لديهم  
 غير أن المسؤولين اإلداريين اعتمدوا أساليب غير مناسبة الستغالل هذه القدرات، 
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واالختالفات في قدرات الناس طبيعية ولكن ما على القادة القيام به هو السعي لالستفادة من 
ضرورة  وقد دعا المفكر من خالل نظريته إلى الموجودة في سوق العمل. اإلنسانية تالطاقا

تغيير أساليب التحفيز والقيام بدراسات ميدانية للسلوك اإلنساني للتعرف على األداء الحقيقي 
 للعاملين والتخلص من األفكار الخاطئة عنهم.

وتكمن أهمية هذه النظرية في تأثيرها اإليجابي على إعادة االعتبار للفكر التنظيمي  
يجاد حلول شاملة وكلية للعمل التنظيمي وه  ذا من خالل مزاياها التالية:وا 

 مساهمتها في البح  عن نماذج جديدة للتنظيم والتحفيز في المنظمات. – أ

فزة للعمل بدال من مواصلة حمن ناحية خلق ثقافة تنظيمية م التنظيملموضوع  إثرائها – ب
خضاعالمتمثلة في استعمال السلطة  التقليدية باألساليبالعمل   فية.لألوامر التعسالعمال  وا 

القيام بمحاوالت جادة لمعرفة  إلىفتحها آفاق التغيير في المجال التنظيمي ودفعها بالمدراء  – ج
 ألداء.اسلوك العمال ومكافأة كل واحد منهم يثبت جدارته في 

  األفراد أولوياتلة في ترتيب ثالمتم األساسيةتمهيد الطريق لبروز نظريات االحتياجات  – د
 ثم المطالبة بغيرها. األساسيةالحاجات  وسعيهم الحثي  لتحقيق

في أذهان المفكرين ورجال  المنظمةوقيم العمل في  اإلنسانيةغرس فكرة االهتمام بالقيم  - هـ
ض وبذلك يستفيد العمال البعتفهم لبعضها ت، حي  تكون هناك مراعاة و األعمال في اإلدار ا

 والمنظمة في وقت واحد.
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 نظريات التنظيم الحديثة:: المحور الرابع

 أوال: نظرية النظام التعاوني لبرنارد شستر.        

 ثانيا: نظرية اتخاذ القرارات والتوازن التنظيمي لهربرت سيمون.                     
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 نظريات التنظيم الحديثة:: رابعالمحور ال

في الوقت الذي كان تيار العالقات اإلنسانية والنظريات المعدلة للتنظيم سائدا ومنتشرا،  
كان هناك تيار آخر من الفكر التنظيمي أكثر عمقا وأصالة يتطور ببطء ولكن بشكل ترك أثرا 

ظهر كتاب "وظائف المديرين" لبرنارد شستر، م 1938النظرية التنظيمية. ففي عام كبيرا في 
قويا في طبيعة  اب "السلوك اإلداري" لهربرت سيمون. وقد أثار هذان الكتابان تأثيراوتاله كت

حدثا تحوال أساسيا في نظريات التنظيم. فبعد أن كانت النظريات الكالسيكية \الفكر التنظيمي وأ
تركز على العمل والهيكل التنظيمي وبعد أن بالغت النظريات المعدلة في وصف أهمية العنصر 

وخصائصه وتحديد الشروط التنظيمية المناسبة لحفز األفراد على اإلسهام في العمل البشري 
التنظيمي، جاء برنارد و سيمون ووضعا أساسا جديدا في النظر إلى التنظيم بوصفه نظاما 
اجتماعيا يقوم باتخاذ القرارات وبالتالي أصبحت دراسة التنظيم منصبة أساسا على  تتبع عملية 

وتحديد المؤثرات التي تتفاعل لتوجيه الوصول إلى القرار. كذلك فقد ركز برنارد  اتخاذ القرارات
على اعتبار التنظيم نشاطا تعاونيا وبالتالي البد من توفير عنصر الرغبة في االشتراك لكي يتم 
تحقيق الهدف، وبذلك وضع دور الفرد في موضعه الصحيح. من ناحية اهرى اتجه برنارد و 

فكرة النظام المفتوح بأن جعال أعضاء التنظيم يضمون أصحاب  رأس المال  سيمون إلى توسيع
ورجال اإلدارة والعاملين بالمشروع من ناحية، كذلك العمالء والمتعاملين مع التنظيم، وبذلك 

 لفكرة البيئة معنى جديدا.  أعطيا

 نظرية النظام التعاوني لبرنارد شستر:أوال: 

 تعريف التنظيم عند شستر: -2

رنارد "وظائف المدير التنفيذي" إلى وضع نظرية للتعاون والتنظيم وعرض يهدف كتاب ب
وصف لإلدارة التنفيذية. فقد بدأ كتابه من خالل البح  عن أصول المنظمة من خالل محدودية 
اختيار الفرد حي  يرى أن قدرة اإلنسان على االختيار محدودة بعوامل طبيعية بيولوجية 

العوامل تحد من البدائل المتاحة له وتحصر خياراته في بعض البدائل القليلة واجتماعية. وهذه 
األمر الذي يؤدي إلى إضعاف قدرته على االختيار ألنه يكون مضطرا أحيانا إلى االختيار من 

ين، أو عدمه في بين بدائل قليلة. ويرى أن الفرد يختار بغض النظر عن تعاونه مع اآلخر 
 ختيار يرتكز على:حاالت معينة. وهذا اال
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 أغراضه، رغباته، دوافعه أو بواعثه في تلك اللحظة. -أ

 البدائل الظاهرة له والمتاحة. -ب

ونظرا لمحدودية الفرد فإنه ال يستطيع تحقيق أهدافه إال إذا تعاون ونسق مع اآلخرين  
 نطاق قدرته.نتيجة لعوائق البيئية المحيطة به والتي ال يستطيع التحكم فيها ألنها خارجة عن 

ن التنظيم هو عبارة عن نظام تعاوني يقوم على أساس تعاون شخصية يرى شستر أولهذا 
أو أكثر من أجل تحقيق هدف محدد. والتنظيم بهذا المنطق يمثل وحدة فرعية في نظام أكبر 
من ناحية كما أنه سيضم وحدات أصغر منه من ناحية أخرى. فالتنظيم إذن نظام مفتوح ومن 

 عدد من االستنتاجات المترتبة على هذه الحقيقة هي: ثم هناك

أن المناخ المادي المحيط يمثل جزءا أو عنصرا رئيسيا في التنظيم وبالتالي فإن تشكيل  -أ
 التنظيم يجب أن يتوافق مع خصائص هذا المناخ.

أن المناخ االجتماعي المحيط يمثل جزءا أهم وأكثر خطورة في التأثير على التنظيم.  -ب
يصل تأثير هذا المناخ االجتماعي إلى التنظيم بوسائل مختلفة منها األفراد الذين يلتحقون و 

بعضوية التنظيم أو يتعالمون معه ومن خالل اتصال التنظيم بغيره من التنظيمات في 
 المجتمع.

أن السمة المميزة للتنظيم حقيقة ليست في اتصاله بالمناخ المادي أو االجتماعي  -ج
 تكوينه من جماعات بشرية تتعاون من أجل أهداف محددة.ولكنها في 

أن عضوية التنظيم ال تقتصر على العاملين فيه، ولكنها تشمل أيضا المتعاملين معه  -د
والمستفيدين منه. وعلى ذلك فتنظيمات األعمال تضم عضوية فئات أربع هم أصحاب رأس 

 تهلكين والعمالء بصفة عامة. سالمال ومن يمثلهم من المديرين ثم العاملين بأجر والم

برنارد شستر التنظيم بمثابة نظام من الناشطة أو القوى الشخصية المنسقة بوعي  تبرويع
وشعور. وهو يعمم هذا التعريف على جميع التنظيمات في شتى المجاالت صناعية كانت أو 

 عسكرية آو حكومية وغيرها.
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 اس توفر ثالثة عناصر هي:و تقوم نظرية برنارد في التنظيم الرسمي على أس

 هدف مشترك يجمع أعضاء التنظيم. – أ

 إمكانيات لالتصال بين األعضاء. – ب

 الرغبة في العمل والمساهمة من جانب األعضاء. – ج

ومن ذلك نرى أن برنارد يجعل للعنصر اإلنساني والدوافع اإلنسانية مركزا حيويا في 
تماما عما كان سائدا في الفكر الكالسيكي، وهو  نظريته، وهو بذلك يمثل تيارا فكريا مختلفا

 يعتبر كذلك مبشرا بالفكر السلوكي الجديد في دراسة التنظيم.

والتنظيم في نظره هو نظام تعاوني يعتمد على فاعلية تعاون أعضائه من ناحية، كما أن  
ته بين استمرار وجوده يتوقف على قدرته في تحقيق أهدافه من ناحية أخرى. ويفرق في نظري

أنواع التنظيمات ويقسمها إلى منظمات كاملة وناقصة وأخرى تابعة. وهو يرى انه في 
المجتمعات الحديثة ال توجد تنظيمات رسمية وحيدة تكون هي البارزة أو الغالبة. ولكن يوجد في 
المجتمع الحدي  عادة تنظيم كبير )الدولة( تتبعه باقي تنظيمات المجتمع. وتكون تبعية 

مات للدولة إما مباشرة أو غير مباشرة أو االثنتين معا. والنتيجة التي يخلص إليها أن التنظي
تبعية المنظمات لتنظيم رسمي أعلى يترتب عليها أشكال من التقييد والحد من حرية الحركة 

 للمنظمات التابعة التي تصبح بالتالي معتمدة أو قاصرة أو ناقصة.

 نظيم بأنه يحد  بواحدة أو بأخرى من الطرق اآلتية:ويفسر برنارد في نظريته نشأة الت 

 النشأة التلقائية. – أ

النشأة نتيجة لجهد أحد األفراد ومبادرته إلدراك هدف معين ومن ثم قيامه بإغراء أفراد  – ب
 آخرين للمساهمة معه.

 النشأة نتيجة توسع تنظيمات قائمة فعال وتفرعها إلى تنظيمات جديدة فرعية. – ج

 النشأة باالنفصال عن تنظيمات قائمة بالفعل. – د
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وهو يرى أن النمو هو الصفة الطبيعية للتنظيم حي  يكبر في الحجم نتيجة للتوسع 
وضم تنظيمات أخرى إليه وأن هناك حدا لما يمكن أن يصل إليه هذا الحجم يتحدد بفعل 

 العوامل اآلتية:

 تعقد األهداف والظروف التكنولوجية السائدة. – أ

 صعوبة عمليات االتصال بين أجزاء التنظيم. – ب

 تعقد العالقات والتفاعالت الشخصية بين األعضاء. – ج

 التنظيم غير الرسمي: -1

في الوقت الذي تجاهلت النظريات الكالسيكية موضوع التنظيم غير الرسمي، فإن نظرية 
بالتنظيم الرسمي وأنواع الوظائف برنارد تعترف بهذا التنظيم وتطرح أفكارا واضحة حول عالقته 

  التي يمكنه القيام بها.

هذا وقد عرف برنارد التنظيم الرسمي بأنه تعاون بين الناس من النوع الشعوري المقصود  
الهادف، ويعرفه كذلك بأنه نظام أنشطة أو قوى منسقة عن قصد من اثنين أو أكثر من الناس. 

تركيب معين كما ليس له أقسام فرعية محددة فهو في هذا التنظيم هو شيء محدد وليس له و 
حالة حركة دائمة و عرضة للتغيير المستمر. ويختلف حجم وتأثير التنظيم غير الرسمي 
باختالف األعضاء الداخلين في تركيبه وتنوع عالقاتهم وأهدافهم وأنماط سلوكهم. وبصفة عامة 

كل تنظيم رسمي، ويرى أن للتنظيم غير فإن برنارد يرى بأن هناك تنظيما غير رسمي يرتبط ب
 الرسمي آثارا مهمة تتبلور في أمرين:

 أنه يخلق لدى األعضاء اتجاهات ومفاهيم وعادات ويشكل أنماط سلوكهم بدرجة كبيرة. – أ

أنه يسهم في تهيئة الظروف التي يمكن للتنظيم الرسمي أن يمارس في ظلها أعماله  -ب
 المحددة.

ين التنظيمين الرسمي وغير الرسمي فإن نظرية برنارد ترى أن كل وفي تحليل العالقة ب 
تنظيم رسمي ينشأ بالضرورة عن تنظيم غير رسمي ثم عندما يشرع التنظيم الرسمي في العمل 
فإن تنظيما غير رسمي ينبع من داخله. أي أن العالقة بين التنظيمين هي عالقة دائرية األصل 

 ل هذه الفكرة تمثل تطورا مهما في الفكر فيها هو التنظيم غير الرسمي. ولع
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التنظيمي، إذ أن االستنتاج المنطقي منها هو ضرورة اتجاه المسؤولين في التنظيمات الرسمية 
إلى رعاية التنظيم غير الرسمي ومحاولة اإلفادة منه في خدمة األهداف الرسمية وهذا عكس ما 

التنظيم غير الرسمي والعمل على القضاء دعت إليه النظريات الكالسيكية التي نادت بمقاومة 
 ليه. ع

ومن أهم الوظائف التي يرى برنارد أن التنظيم غير الرسمي يقوم بها داخل التنظيم  
 الرسمي ما يلي:

 تنمية وتدعيم االتصاالت بين أعضاء التنظيم وأجزائه. -أ

 تحقيق التماسك والترابط بين أجزاء التنظيم الرسمي. -ب

بالتكامل الشخصي واحترام الذات وحرية االختيار بالنسبة ألعضاء التنظيم  تحقيق الشعور -ج
 الرسمي.

 التخصص التنظيمي:  - 3

يعتقد برنارد أن قيام التنظيم يترتب عليه بالضرورة ظهور ظاهرة التخصص، الذي يعبر  
 عن حالة من التوافق والترابط بين جهود وأعضاء التنظيم في سبيل الوصول إلى األهداف

 المشتركة، ويقوم التخصص على خمسة أسس:

 التخصص على أساس جغرافي. -أ

 التخصص على أساس زمني. -ب

 التخصص على أساس األشخاص الذين يؤدى لهم العمل. -ج

 التخصص  على أساس طبيعة األشياء التي يجري عليها العمل. -د

 التخصص على أساس طرق وأساليب العمل. -هـ

وقد أوضح أن للتخصص أهمية أساسية في فعالية التنظيم، ومن ثم فكل تنظيم يسعى إلى 
مكانياته كما أن النجاح في الوصول إلى نمط  ابتكار أنماط تخصص تتناسب وظروفه وا 

أهداف عامة إلى أهداف تخصصي مناسب يتطلب االسترشاد بأهداف التنظيم وتحليلها من 
 متوسطة. لى أهداف دقيقة أو وسيطة ثم إ
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 اقتصاديات الحوافز:  - 4

تخص نظرية برنارد العنصر اإلنساني في التنظيم باهتمام كبير فقد رأينا أنها تعد األفراد  
الراغبين في العمل عنصرا من عناصر التنظيم الرئيسية كما أن اتصاالت هؤالء وتفاعالتهم في 

 التنظيم.إطار التنظيم غير الرسمي تحتل مكانا بارزا في حركة 

ولكي يتعاون الفرد على تحقيق أهداف التنظيم البد من وجود مغريات أو حوافز تحفزه  
على العطاء والعمل. لذلك نجد برنارد يطرح ألول مرة فكرة المغريات التي يقدمها التنظيم 
ألعضائه لكي يستقطب في مقابلها مساهمات هؤالء األفراد ويحدد برنارد أنه في كل أنواع 

 يمات يصبح تقديم الحوافز الكافية أدق وأخطر مهمة في وجودها.التنظ

وتعكس فكرة المغريات والمساهمات منطق التوازن الذي يستهدفه الفرد فهو ينظر إلى  
ة التي تبعاد التضحيات أو األضرار السلبيصافي المزايا اإليجابية التي يحصل عليها بعد اس

فإن مشكلة التنظيم التي يسعى إلى الحصول على  تترتب على تعاونه مع التنظيم. وعلى ذلك
مساهمات أعضائه هي العمل على إيجاد حوافز إيجابية أو تقليل )أو استبعاد( الحوافز السالبة. 
وبصفة عامة، فإن التنظيم شأنه شأن الفرد يسعى إلى توازن بين المغريات والمساهمات حي  

 التنظيم المغريات ألعضائه.أن مساهمات األعضاء هي المصدر الذي يقدم منه 

 ويقسم برنارد المغريات إلى: 

المغريات المادية مثل النقود وغيرها من األشياء المادية مثل الفرص المتاحة للتقدم  -أ
 والتفوق والوصول إلى مراكز السيطرة في التنظيم.

في  ظروف العمل المادية المالئمة تمثل نوعا من المغريات التي قد يكون لها أهميتها -ب
 بعض األحيان.

 المغريات المعنوية مثل الجهود المبذولة والشعور بالخدمة والوالء لتنظيم. -ج

 حافز االرتباط الجماعي والشعور باالنتماء إلى جماعة تؤيد الفرد وتحميه. -د

 حافز المشركة والشعور باألهمية نتيجة لإلسهام في القرارات. -هـ
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ويعرض برنارد بعض الطرق التي قد يلجأ إليها التنظيم للحصول على اقتناع األفراد 
بالحوافز المتاحة وأهمها: القهر، أو الترويج للحوافز وتبريرها لكي يقبل عليها األعضاء أو 
العمل على خلق الدوافع والرغبات المناسبة للحوافز من خالل عمليات التعليم والتدريب. و 

ح التنظيم في إدارة الحوافز يتوقف على التكامل والتناسق بين الحوافز المعروضة الشك أن نجا
 من ناحية وبينها وبين المساهمات المتوقعة من األعضاء من ناحية أخرى. 

  السلطة واتخاذ القرار عند شستر:مفهوم  -5

هي قبول المرؤوسين سلطة الشخص الذي يصدر األمر أو قبول رنارد عند ب السلطة
القرار. وبمعنى آخر فإن القرار اإلداري يتخذ شرعيته من المرؤوس وليس من الشخص الذي 
يصدر األمر. وبهذا فقد أتيحت له فرصة تطوير نظرية السلطة المقبولة لتفسير سلطة المدير 
متخذ القرار والتي مفادها أن المصدر الحقيقي لسلطة المدير في إصدار األمر أو اتخاذ القرار 

ي قبول المرؤوسين لهذه السلطة وال تكمن في شخص المدير متخذ القرار. أي أن تحديد يكمن ف
سلطة القرار أو األمر هي اختصاص الشخص الذي يوجه إليه األمر وليس الشخص الذي 

طة من المرؤوس. وتفسير ذلك عند يصدر القرار. وأنه ال سلطة لرئيس ما لم تقبل هذه السل
رفض أمرا أو قرارا صادرا إليه من مديره فإن األمر أو القرار يفقد رنارد أن الموظف عندما يب

فاعليته بالنسبة إليه، وأنه حتى عندما يتقبل الموظف مثل هذا األمر أو القرار ال يمكن تقبله 
نما قد يتقبله دون إدراك لمضمونه أو اعتراض عليه،  عن طواعية واختيار في جميع األحوال، وا 

للسلطة في مثل هذا الموقف نابعا عن عدم وجود خيار أمامه.  وغالبا ما يكون خضوعه
والنظرية ال تعلق أهمية على من يتخذ القرار بل على من يستقبل القرار، وعليه، فإن قبول 

 النفس للسلطة من المرؤوس أهم بكثير من السلطة القانونية. 

والسلوك التنظيمي، وكذا رنارد بين السلوك الفردي ، فقد فرق باتخاذ القرارات وفي مجال 
القرار الشخصي والقرار التنظيمي. فبالنسبة للسلوك الفردي فهو يتميز بالعفوية، أما السلوك 
التنظيمي فيعتمد على العقالنية والتأني والقصد. كما أن القرارات التنظيمية تبنى على الحساب 

 األهداف أو بوسائل تنفيذها.الدقيق لألسباب والنتائج سواء أكانت تلك القرارات تتعلق بوضع 
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أما بالنسبة للفرق بين القرار الشخصي والقرار التنظيمي، فيرى برنارد أن القرار  
الشخصي هو قرار بالمساهمة في أعمال المنظمة وال يفوض. أما القرار التنظيمي فهو عملية 
تجرد القرار من صفاته الشخصية ألنه جزء من العمل التنظيمي ويمكن تفويضه للمستويات 

ي المنظمة، وهو يتضمن مجموعة من القرارات الفرعية التي تمر بعدة مراحل اإلدارية المختلفة ف
 وتأخذ طابعا جديدا وأبعادا مختلفة في كل مرحلة يمر بها. 

  : (Herbert A .Simon )ثانيا: نظرية اتخاذ القرارات والتوازن التنظيمي لهربرت سيمون

أستاذ العلوم االجتماعية ة وهو ودرس العلوم السياسي م1916عام هربرت سيمون ولد  
ويعتبر من أكثر الكتاب اليات المتحدة األمريكية، بالو  والسياسية في جامعة كارنيغي ميلون

مساهمة واهتماما بموضوع اتخاذ القرارات وأشهرهم وأشدهم انتقادا للنظريات اإلدارية التقليدية، 
ي مجال اتخاذ القرارات وقد نظرا لمساهماته وكتاباته الرائدة ف م1978منح جائزة نوبل عام 

 امتدت مساهماته في تطوير الفكر اإلداري على مدار نصف قرن. 

على لفهم أهمية وتضمين اتخاذ القرارات مهما كتابا "السلوك اإلداري" ويعتبر كتابه  
العملية اإلدارية. ويرى فيه أن المنظمات وجدت من أجل تعظيم عقالنية اإلنسان معتمدا في 

أن العنصر البشري محدود في قدرته للتعامل مع المشكالت المعقدة التي تواجهه،  مناقشته على
وأن قدرة العقل البشري قليلة الستنباط وحل المشكالت المعقدة إذا ما قورنت مع حجم هذه 
المشكالت التي تتطلب سلوك الرشد الموضوعي )السلوك المثالي لتعظيم المنفعة( في العالم 

ما دام العنصر البشري محدود في درجة بلوغ العقالنية الفعلية أن ينضم مع الواقعي الحقيقي. و 
 أما كتابه غيره لتكوين مجموعات ومنظمات العمل للتعامل بفعالية مع العالم المحيط بهم. 

المشترك مع جيمس مارتش "التنظيم" فيعتبر دعما إضافيا ألعمال سيمون الرائدة في دمج العلوم 
 اإلداري.االجتماعية بالفكر 

يرى سيمون قبل كل شيء كمقدمة منطقية لدراساته وأبحاثه المختصة باتخاذ القرارات أن 
اتخاذ القرارات هي اإلدارة، حي  يعتبر أن العملية اإلدارية ال تخرج عن كونها عملية اتخاذ 
قرارات ألن في رأيه األعمال التي تجري في أي تنظيم يمكن تحليلها إلى مجموعة من القرارات 

خلة والمتشابكة. كما يرى أن عملية السلوك اإلداري تتأثر هي األخرى بعملية اتخاذ المتدا
القرارات، ألن التأثير في السلوك يقتضي ارتكاز القرارات على جوانب إنسانية حتى يمكنها أن 

 تحقق االستجابة التي يهدف إليها مصدر القرار. وقد أكد أن الجوانب الرشيدة 
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ك االجتماعي لإلنسان هي من العناصر الهامة لنظرية التنظيم. وغير الرشيدة في السلو 
وهو يرى أن نظرية التنظيم هي نظرية عن الرشد المحدود ألن ما يتطلع إليه الفرد في الواقع 
هو الوصول إلى قرارات معقولة وليست قرارات رشيدة. لذلك فإن هذه النظرية تبح  في سلوك 

ن الحد األقصى للمنفعة ألنهم ال يستطيعون الوصول إلى الناس الذين يقنعون ويرضون بأقل م
 هذا الحد األقصى. 

يطلق سيمون وغيره من علماء اإلدارة الحديثة مصطلح المثالية الجزئية على مستوى 
المثالية غير الكامل والذي يتحقق عند مستوى معقول ومقبول من الرشد اإلداري ويطلق عليه 

 المستوى المرضي.

أن الرشد الكامل في عملية اتخاذ القرارات يتحقق عند المستوى األمثل،  وجدير بالذكر،
وعندما تكون الظروف مثالية، وعندما يكون الهدف من القرار هو تحقيق العائد األقصى أو 
التكلفة الدنيا. أما على المستوى المرضي من الرشد فهو الذي يتحقق عندما تتم عملية اتخاذ 

من المستوى األمثل يتالءم مع الظروف المحيطة واإلمكانيات القرارات عند مستوى أقل 
 المتاحة، والتي قد ال تكون مثالية هي أيضا. 

ويرى سيمون أن عملية اتخاذ القرارات على أي مستوى إداري تتكون من ثال  مراحل 
 هي:

هذه مرحلة البح  واالستطالع وهي عملية البح  عن مواقف مناسبة التخاذ القرارات. وفي  – 2
المرحلة يتم الحصول على البيانات، تشغيلها وا عدادها ثم فحصها للوصول إلى مؤشرات تدل 

 على طبيعة المشكلة الموجودة أو الفرص المتاحة.

مرحلة التصميم وهي عملية إيجاد بدائل مختلفة أو محتملة للعمل لمواجهة هذه المواقف.  – 1
، ووضع الحلول المالئمة العامة، واختبار هذه وتشمل هذه العملية فهم مدى المشكلة وطبيعتها

 الحلول لمعرفة مدى تطبيقها واستخدامها.

مرحلة االختيار وهي عملية اختيار البدائل األكثر احتماال للنجاح في تحقيق األهداف من  – 3
بين البدائل التي سبق التوصل إليها في مرحلة التصميم. وتشمل هذه المرحلة عملية االختيار 

 طبيق لهذه البدائل.والت



55 

 

ويرى أنه على الرغم من أن هذه المراحل الثال  غير واضحة العالم وتهدف إلى  
 أغراض تحليلية، فإنها تكون بمجموعها قاعدة أساسية التخاذ القرارات. 

يعد هربرت سيمون أحد المفكرين الذين انتقدوا النظريات الكالسيكية للتنظيم وبينوا ما بها 
نظرية في التنظيم تختلف تماما عن الفكر الكالسيكي  وتناقض. من ناحية أخرى قدمقصور من 

تتخذ من مفهوم اتخاذ القرارات أساسا تدور حوله العمليات التنظيمية المختلفة. أي أن السلوك 
التنظيمي هو نتيجة لعملية اتخاذ القرارات التي تجري في التنظيم، وبالتالي فإن مفهوم السلوك 

ي والتنبؤ به يقتضيان دراسة كيف تتخذ القرارات في الوحدات التنظيمية و ما هي التنظيم
 المؤثرات التي تحددها.

إن إضافة سيمون الحقيقية لنظرية التنظيم أنه قدم نموذجا أكثر تعقيدا أو واقعية لإلنسان  
م المنفعة مما كانت النظريات الكالسيكية تقدمه. لقد عدل عن افتراض الرشد والرغبة في تعظي

 التي استندت إليه النظريات الكالسيكية للتنظيم، بأن فرق بين نوعين من الرشد:

وهو ذلك السلوك الصحيح أو المثالي لتعظيم المنفعة الذي يفترض  الرشد الموضوعي: – 1
 وجود تفضيالت محددة لإلنسان وكذلك معلومات كاملة عن البدائل ونتائجها المتوقعة.

وهو ذلك السلوك لتعظيم المنفعة في ضوء المعلومات المتاحة لإلنسان  :الرشد الشخصي – 2
 وآخذا في االعتبار القيود المختلفة التي قد تحد من قدرة اإلنسان على االختيار األمثل. 

إن تفكير سيمون يعتبر في بعض النواحي امتدادا ألفكار ونظرية برنارد شستر عن  
ارا ومؤيدين لها وامتدت لتنعكس في أعمال زمالئه بمعهد التنظيم كما أن أفكاره قد وجدت أنص

 كارنيغي وعلى األخص سيرت و مارش.

إن الفارق األساسي بين نظريته والنظريات الكالسيكية أن األخيرة عمدت إلى إلغاء  
عمليات البح  عن المعلومات وعمليات اتخاذ القرارات التي يقوم بها الفرد في التنظيم في حين 

 سيمون على هذه العمليات بوصفها من المتغيرات اإلنسانية المحددة للسلوك التنظيمي.ركز 
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 ويحدد سيمون مراحل تكوين نظرية التنظيم في اآلتي: 

أن الخطوة األولى في بناء نظرية التنظيم هي التوصل إلى مجموعة من المفاهيم التي  – 2
 يمكن استخدامها في وصف مختلف المواقف اإلدارية.

أن المفاهيم ينبغي أن تكون قابلة للقياس العلمي أي يمكن تعريفها بشكل علمي وتطبيقي  – 1
 حي  يجب أن تتفق مع حقائق ومواقف يمكن مشاهدتها عمليا.

أن وصف التنظيم من خالل ذكر أقسامه وكيفية توزيع الوظائف المختلفة على هذه األقسام  – 3
 القرارات. ليس كافيا في وصف مراحل عملية اتخاذ

يجب أن تهتم نظرية التنظيم بتحديد العوامل المختلفة التي تحيط بعضو التنظيم وتحدد  – 4
 قدرته على األداء واتخاذ القرارات أو ما يسميه سيمون "حدود الرشد".

أن تعريف وحصر حدود لرشد تساعد نظرية التنظيم على تنمية بعض المعايير التي  – 5
 يم والسلوك التنظيمي. قييم التنظتستخدم في ت

كذلك ينبغي أن توضح نظرية التنظيم األهمية النسبية من تلك المعايير المستخدمة في  – 6
 تقييم التنظيم.

ويرى سيمون أن محل االهتمام الرئيسي لنظرية التنظيم هو الحد بين الجوانب الرشيدة  
في رأيه هي نظرية عن الرشد  وغير الرشيدة في السلوك االجتماعي لإلنسان. إن نظرية التنظيم

المحدود وهي بذلك تبح  في سلوك الناس الذين يقنعون بأقل من الحد األقصى للمنفعة ألنهم 
ال يستطيعون الوصول إلى هذا الحد األقصى. وهو بذلك يقدم تعبيرا جديدا وهو الرضا بأقل من 

يكية وهو السعي للتعظيم الحد األقصى بدال من التعبير الذي كانت تستخدمه النظريات الكالس
والحصول على الحد األقصى، ويقدم نموذجا لما يسميه بالرجل اإلداري كبديل للرجل 
االقتصادي الذي افترضت وجوده النظرية الكالسيكية االقتصادية واستعارته نظريات التنظيم 

 التقليدية وأهم مالمح أو صفات الرجل اإلداري، هي:

لى التوصل إلى حلول مرضية للمشاكل التي تواجهه مثال ذلك أن الرجل اإلداري يهدف إ – 2
 حين يسعى للحصول على نصيب من السوق أو ربح معقول.



57 

 

أن الرجل اإلداري حين يتخذ قراراته فإنه يبني تلك القرارات على أساس صورة مبسطة  – 1
 للعالم حي  يترك جانبا عددا من العوامل التي ال ترتبط مباشرة بموضوع بحثه.

أن الرجل اإلداري حين يتخذ قراراته ال يبح  عن كل البدائل وهو يعتمد على عدد من  – 3
 القواعد البسيطة في اتخاذ تلك القرارات. 

 تعريف التنظيم عند سيمون: - 2

التنظيم عن سيمون هو عبارة عن هيكل مركب من االتصاالت والعالقات بين مجموعة  
كل فرد جانبا كبيرا من المعلومات والقيم واالتجاهات التي  من األفراد، من هذه العالقات يستمد

تحكم عمليات اتخاذه للقرارات. كذلك يتكون التنظيم من توقعات األعضاء ألنواع السلوك 
 المتبادل.

نلمس من هذا تأثر سيمون بالعلوم السلوكية وخاصة علم االجتماع حي  يطابق تعريفه  
تركيز سيمون على عملية اتخاذ  لفكرة الدور، كذلك نالحظ للتنظيم الذي يعطيه علماء االجتماع

رارات واألثر المتبادل بين أعضاء التنظيم فهو يركز على التفاعل بينهم كمتغير أساسي يؤثر الق
في تكويناتهم النفسية وبالتالي يؤثر في كيفية اتخاذهم للقرارات. ويعبر سيمون عن ذلك بأن كل 

ظر بعين االعتبار إلى القرار الذي يبحثه وينظر بالعين األخرى إلى مدير حين يتخذ قرارا فإنه ين
اآلثار المتوقعة لهذا القرار ورد الفعل المنتظر لدى أعضاء التنظيم. وهذا ما يدعونا إلى القول 
بأن سيمون قد جمع بين مفهوم برنارد للتنظيم بوصفه نظاما اجتماعيا قائما على العالقات 

ء المختلفين وبين مفهوم المباراة الذي قدمه فون نيومان ومورجنستون واالتصاالت بين األعضا
 فيما يطلق عليه اسم نظرية المباريات.

 نظيم:تالحول عناصر نظرية سيمون  - 1

يقدم سيمون نظريته عن التنظيم والسلوك اإلداري بوصفها دراسة لعمليات اتخاذ القرارات 
األساسي نستطيع أن نتتبع عناصر أو خيوط تلك في التنظيمات اإلدارية. ومن هذا المنطلق 

 النظرية:

ي تحديد لما يجب أن يتم لتصرفات التنظيمية عملية اختيار أأن وراء كافة أنواع األعمال وا – أ
 وهذا يسبق األداء الفعلي وبالتالي فإن االهتمام جدير بالتحول من دراسة األعمال أو 
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دراسة عمليات االختيار واتخاذ القرارات التي تسبق تلك األعمال بل وتحققها  إلىالوظائف 
 بداية.

أن عملية اتخاذ القرارات ال تنتهي بمجرد تحديد الهدف العام للتنظيم أو عند رسم  – ب
السياسات العامة له، بل على العكس من ذلك فإن اتخاذ القرارات يشمل التنظيم اإلداري كله 

ذي يصله األداء الفعلي لألعمال. وبالتالي فإن النظرية العامة للتنظيم يجب أن بنفس القدر ال
تتضمن األسس والمبادئ التنظيمية التي تضمن التوصل إلى قرارات صحيحة تماما كما يجب 

 أن تتضمن المبادئ التي تحقق األداء الصحيح لألعمال.

التنظيم إلى فئتين: المنفذين وهم أن طبيعة التنظيم الهرمي تقتضي عادة أن يقسم أعضاء  – ج
الذين يتولون األداء الفعلي لألعمال وتنفيذ القرارات وهؤالء يوجدون عادة في المستويات الدنيا 

 من التنظيم. والفئة الثانية وهم فئة متخذي القرارات وهم في المستويات اإلدارية العليا.

دائل وتقرير نوع العمل الواجب القيام به أن وظيفة متخذ القرار هي عملية االختيار بين الب – د
في التنظيم ولكن حي  أن التنفيذ يقع على عاتق أفراد آخرين لذا فإن إسهام متخذ القرارات في 

 تحقيق أهداف التنظيم يتمثل في:

 أنه يتخذ قرارات مناسبة. -

ال  - أنه يستطيع التأثير على المنفذين من أعضاء التنظيم لوضع القرارات موضع التنفيذ وا 
 انعدمت فائدته. 

وبالتالي نجد أن سيمون يربط بكفاءة نادرة بين عنصرين أساسيين من عناصر التنظيم وهما 
بط إلى اتخاذ القرارات والتأثير أو النفوذ على أعضاء التنظيم، وسنرى كيف يؤدي به هذا الر 

 إدخال السلطة كمتغير أساسي في السلوك التنظيمي.

حي  تتعدد المستويات التنظيمية فإن الفاصل بين المنفذين وبين متخذي القرارات من  – هـ
أعضاء التنظيم يكون كبيرا. وبالتالي فإن محاوالت التأثير على المنفذين تتم بواسطة المستويات 

دد من المستويات الوسيطة من المشرفين الذين يقومون بنقل العليا من التنظيم مارة من خالل ع
 وتوضيح وتعديل محاوالت التأثير المبذولة من متخذي القرارات.
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وبذلك يصبح التنظيم من وجهة عمليتي اتخاذ القرارات ومحاوالت التأثير عبارة عن:  – و
القدرة على التأثير مجموعة من المنفذين الذي يعملون تحت إشراف هيئة من المشرفين لديهم 

 في سلوك المنفذين وتوجيه ذلك السلوك ناحية نمط من السلوك التناسق والمنتج.

تتم عمليات التأثير في التنظيم من خالل استعمال السلطة وغيرها من أساليب توجيه  – ز
 السلوك اإلنساني.

ين حي  يتوقف أن محل التركيز واالهتمام في التنظيم ينبغي أن يكون لألعضاء المنفذ – ح
على أدائهم نجاح التنظيم أو فشله. لذلك فإن دراسة هيكل التنظيم ووظائفه يجب أن تتجه ناحية 

 هؤالء المنفذين بواسطة التنظيم. قرارات وسلوك  تأثير التعرف على كيفية

أن عمليات االختيار التي تسبق أداء أي عمل تعني أن الفرد يختار بين عدة بدائل متاحة  – ط
أمامه طريقا معينا للعمل، وهو بذلك يضحي بالبدائل األخرى التي لم يقع عليها االختيار وهذا 
النوع من التصرف يطلق عليه أنه تصرف رشيد حي  يهدف إلى تحقيق هدف محدد بغض 

 ان االختيار قد تم شعوريا أم ال.النظر عما إذا ك

في بعض األحيان تكون عملية االختيار نتيجة لعملية طويلة من التخطيط، وبالتالي فإن  – ك
عملية االختيار أو اتخاذ القرارات يمكن تصويرها ببساطة على أنها أي موقف يواجه فيه الفرد 

 عددا من البدائل حي  يتم اختيار واحد منها يتم تنفيذه.  

أن جانبا كبيرا من السلوك الفردي في التنظيمات اإلدارية سلوك هادف بمعنى أنه يتجه  - ل
إلى تحقيق هدف معين، ووجود هذا الهدف هو الذي يحقق التجانس والتكامل بين أنماط السلوك 

 المختلفة.

يلة يجب النظر إلى القرار على أنه يرمي إلى تحقيق هدف وأن هذا الهدف في ذاته يعد وس – م
 لتحقيق هدف آخر وهكذا. وبالتالي فإنه في أي تنظيم نجد سلسلة من القرارات المتداخلة.

أن عملية اتخاذ قرار هي دائما عملية بح  عن حل وسط بمعنى أنه ال يوجد بديل قادر  – ن
على تحقيق الهدف تحقيقا تاما ولكن البديل الذي يتم اختياره يكون عادة أفضل البدائل في 

ظروف السائدة حي  أن قيود البيئة والمجتمع تحد من عدد البدائل المتاحة وبالتالي حدود ال
 تضع حدا أقصى لدرجة تحقيق األهداف التي يستطيع التنظيم الوصول إليها.
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من ذلك نرى أن سيمون في عالجه لموضوع اتخاذ القرارات ال يرى أن االختيار يتوقف  
ن جانبا كبيرا من االختيار يتحدد وفقا للظروف البيئية على المتغيرات الداخلية للتنظيم بل إ

السائدة وكيف أن المجتمع عادة يضع حدا أقصى لقدرة التنظيم على تحقيق أهدافه من خالل 
 الحد من عدد البدائل المتاحة له.

أن العمل التنظيمي هو عمل جماعي في األساس وبالتالي فإنه ينبغي توفير بعض  – س
العمليات التي تسهل تنظيم العمل الجماعي. تلك هي عمليات اتخاذ القرارات في المقام األول. 
تقوم هذه العمليات على أساس استبعاد بعض عناصر القرارات التي ينبغي أن يتخذها أعضاء 

صورة إجراءات عامة منتظمة ويحل محلها عملية قرارات على مستوى  التنظيم ووضعها في
 التنظيم. وأنواع القرارات التي يتخذها التنظيم بدال من الفرد هي:

 تحديد وظيفة الفرد، أي واجباته العامة. -

 تحديد السلطة، أي تقرير من الذي يملك حق اتخاذ قرارات أخرى بدال من الفرد. -

مجاالت االختيار المتاحة أمام الفرد وذلك للتنسيق بين أنشطة األفراد وضع القيود على  -
 المختلفين في التنظيم.

ومعنى العملية السابقة أنه يتم تقسيم العمل على أساس رأسي حي  يتم إنشاء هرم سلطة  – ع
يتدرج من القمة إلى القاعدة ويتم تخصيص أفراد في مستويات التنظيم المختلفة لعملية اتخاذ 

 القرارات بدرجات متفاوتة. إن هذا التخصص في اتخاذ القرارات يحقق المزايا التالية:

 التنسيق بين األنشطة المختلفة. -

 زيادة خبرة متخذي القرارات. -

 التنظيم.  تحديد المسؤوليات بين أعضاء -

 أساليب التأثير على سلوك أعضاء التنظيم: -3

لها إال إذا تم تنفيذها لذلك  قيمة التنظيم العليا الإن القرارات التي تتخذ في مستويات  
ينبغي تبليغها للمنفذين من أعضاء التنظيم والتأثير عليهم بشكل يجعلهم يقبلون تنفيذها. وتختلف 

 أساليب التأثير على المنفذين ولكنها تنقسم عادة إلى نوعين:
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أعضاء التنظيم المنفذين تجعلهم أن يتم تنمية عادات واتجاهات وأساليب تفكير معينة في  – أ
 على استعداد دائم لتقبل تنفيذ القرارات بطريقة تحقق أهداف التنظيم.

 إجبار المنفذين على قبول القرارات التي اتخذت في مستويات أعلى من التنظيم. – ب

قناع األعضاء بهدف الكفاءة   ويتم األسلوب األول من خالل خلق الوالء للتنظيم وا 
أما األسلوب الثاني فيعتمد أساسا على السلطة ويستعير سيمون تعريف شستر والتدريب. 

للسلطة بأنها: "قبول شخص أن يتخذ قرارات شخص آخر كمحدد لسلوكه دون أن يحاول 
مناقشة صالحية هذه القرارات". ولكن سيمون يضيف عنصرا جديدا لفكرة السلطة وهو أن الفرد 

دى نقطة معينة وهي التي تمثل منطقة القبول للفرد يقبل سلطة الرؤساء ما دامت ال تتع
)ويالحظ أن شستر يطلق على هذه الفكرة منطقة السواء( ويقول سيمون أن مساحة منطقة 
القبول أي مدى استعداد الفرد لقبول سلطة الرؤساء تتوقف على نوع وحدة الجزاءات المقررة 

أن اتجاه السلطة أي عمليات التأثير للخروج عن السلطة، وبالتالي فإننا نستطيع أن نتصور 
يمكن أن يكون إلى أسفل من الرؤساء إلى المرؤوسين أو إلى أعلى جانبيا وذلك طبقا لطريقة 

 في مجال اتخاذ القرارات. ص صختوال تقسيم العمل

 التنظيمي ومعيار الكفاءة: ءفكرة الوال -4

في عملية اتخاذ القرارات حي  يقدم سيمون مفهوم الوالء التنظيمي بوصفه متغيرا يساعد  
يدفع الفرد حين محاولة االختيار بين البدائل إلى اختيار البدائل التي تحقق مصلحة التنظيم 
الذي ينتمي إليه. وقد يكون الوالء لجزء معين من التنظيم كالجماعة مثال وهذا يساعد على 

غفل عن االحتماالت التي تحديد مسؤولية متخذ القرار. ولكن هذه الفوائد لم تجعل سيمون ي
يمكن أن يؤدي إليها الوالء لجزء من التنظيم من تناقض بين مصالح هذا الجزء ومصالح 

 التنظيم العام وهي النتائج غير المتوقعة التي أوضحها نموذج سلزنيك عن البيروقراطية.

 كما أن اتخاذ الكفاءة كمعيار للعمل يساعد على تسهيل مهمة متخذي القرارات حي  
يعمدون إلى اختيار البديل الذي يعطي نتيجة أفضل وتكلفة أقل، أو تحقيقا أعلى ألهداف 

 التنظيم.
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 :دريبتاالتصاالت وال - 5

من الوسائل اإلضافية التي يسهم بها التنظيم في مساعدة أعضائه على اتخاذ القرارات 
والتدريب الذي يؤثر وسيلتي االتصاالت التي تعمل على توفير المعلومات ألعضاء التنظيم 

على كيفية اتخاذ القرار بتغيير أسلوب الفرد في االختيار بين البدائل إلى طريقة أفضل وأيسر. 
أي أن التنظيم يستطيع التأثير على أعضائه في عملية اتخاذ القرارات وفي تنفيذهم لتلك 

 القرارات بأساليب مختلفة نلخصها في:

 خلق والوالء التنظيمي.  – أ

 نشر معيار الكفاءة. – ب

 االتصاالت ) النصح وا عطاء المعلومات(. – ج

 استخدام السلطة. – د

 توازن التنظيم:  - 6

إن عناصر التنظيم التي أوضحناها حتى اآلن ال تقدم بعد تفسيرا لظاهرة انضمام األفراد  
طاعتهم لما يصدر من قرارات. إن التنظيم  إلى التنظيم وقبولهم بسلطة المستويات العليا فيه وا 

من العالقات التي تنشأ بين عدد من الناس وأي كما عبر عنه سيمون هو عبارة عن مجموعة 
أي أن السلوك اإلنساني ال يعد  ،تحقيقه داخل التنظيم إنما يتحقق بمعرفة هؤالء الناسشيء يتم 

سلوكا تنظيميا إال في حالة قبول مجموعة من األفراد أن تتأثر قراراتهم وسلوكهم باشتراكهم في 
 التنظيم.

ويرى سيمون أن السبب الذي يدفع إلى االنضمام إلى التنظيم وقبولهم للسلطة هو  
عهم بأن هذا التنظيم ومشاركتهم في أعمال التنظيم سوف يسهم في إشباع حاجاتهم اقتنا

ورغباتهم الشخصية. وبالتالي فنحن نستطيع أن نتصور اإلنسان وكأنه نظام مفتوح هو اآلخر 
يحصل على الموارد الالزمة لبقائه في المجتمع ويؤدي عددا من األنشطة في سبيل الحصول 

واستخدامها وكذلك هو يقدم إنتاجا معينا للمجتمع. والتنظيم يمثل أحد الموارد وصيانتها  ىعل
وتشجيع  بها اإلنسان ويجد فيه مجاال لتحقيق أهدافه يتصل عناصر المجتمع األساسية التي

 رغباته. 
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مها الفرد للتنظيم دساهمات التي يقموعلى هذا األساس يقدم سيمون فكرة التوازن بين ال 
عليها من التنظيم ويعدها أساسا لتفسير إقبال الناس على االشتراك في والمغريات التي يحصل 

األعمال التنظيمية. إن الفرد يسعى لتحقيق احتياجاته الشخصية وهو يقبل العمل في التنظيم 
 ويخضع لسلطته ما دام هذا العمل مؤديا إلى مساعدته على تحقيق أهدافه:

 أصحاب رؤوس األموال وهؤالء يقدمون أموالهم للمشروع ويحصلون مقابل ذلك على أرباح. – أ

المديرون والعمال )العاملون بصفة عامة( وهؤالء يقدمون للمشروع وقتهم وجهودهم  – ب
 وخبراتهم ويحصلون مقابل ذلك على األجور والمكافآت المختلفة المادية منها والمعنوية.

الء يقدمون للمشروع نقدا في صورة ثمن السلعة أو الخدمة ويحصلون لقاء المستهلكون وهؤ  – ج
ذلك على السلعة أو الخدمة التي يرغبون فيها كذلك ينطبق هذا النوع على العمالء والوكالء 

 والمتعاملين مع المشروع بصفة عامة.

إلى  وتقوم فكرة التوازن التنظيمي على أساس أن التنظيم بوصفة نظاما مفتوحا يسعى 
ذا أخذت بعين  حالة من التوازن بين ما يقدمه من مغريات وما يحصل عليه من مساهمات. وا 
االعتبار أن مساهمات األعضاء هي المصدر الذي يقدم منه التنظيم مغرياته لوجدنا أن شرط 
ال فإن التنظيم يعجز عن االسمرار. فإذا تصورنا أن المغريات فاقت  التوازن يصبح أساسيا وا 

همات فإن هذا التنظيم يتحمل تكلفة أعلى مما يجب وأن ما يحصل عليه من مساهمات المسا
لن يكفي لدفع تلك المغريات المتزايدة وبالتالي يحد  نوع من االختالل أو عدم التوازن. نفس 

يقدمه األعضاء من مساهمات عما يحصلون عليه من مغريات شيء ممكن الحدو  لو زاد ما ال
ذه الحالة إنهم في سعيهم لتحقيق التوازن بين ما يقدمه التنظيم وبين ما وبالتالي نجد في ه

 يحصلون عليه منه سوف يلجؤون إلى تقييد مساهماتهم.

إن الفرد والجماعة أو التنظيم كل يتصف بخصائص التنظيم المفتوح. التي من بينها  
ديناميكي وبالتالي ففي أي االتجاه إلى تحقيق درجة من االستقرار الحركي أو ما يسمى التوازن ال

موقف يحد  فيه ما يخل بتوازن النظام فإن هناك وسائل تلقائية فيه وظيفتها العمل على 
 استعادة التوازن مرة أخرى. وعلى هذا األساس فإن التنظيم حين يستشعر ما يخل بالتوازن 
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رى وذلك عن طريق بين المساهمات والمغريات فيه فإنه يعمد إلى استعادة هذا التوازن مرة أخ
 أحد السبيلين اآلتيين:

زيادة المساهمات للتعادل مع المغريات المقدم )في حالة انخفاض المساهمات( أو زيادة  – أ
 المغريات للتعادل مع المساهمات في حالة العكس.

تخفيض المغريات لتتفق مع مستوى المساهمات التي يحصل عليها )أو تخفيض  –ب
قدرة التنظيم على دفع المغريات وقد يتخذ هذا اإلجراء شكل تقليل  المساهمات( لتتناسب مع
بتعيين أفراد حديثي الخبرة والتجربة بمرتبات بسيطة بدال من  تركيبها حجم القوة العاملة أو تغيير

 كبار الموظفين القدامى الذين يحصلون على مرتبات مرتفعة.

أيضا استعادة التوازن في حالة ونالحظ أن الفرد أو الجماعة داخل التنظيم يحوالن  
من خالل  حدو  أي اختالل فيه. ويوضح سيمون أن الفرد يسعى أساسا إلى تحقيق أهدافه

 عمله بالتنظيم. 

 March Modelيمون ومارتش نموذج س فكرة التوازن التنظيمي في وقد تم تطوير

Simon and مساهماتهم لقاء أعضاء التنظيم يقدمون للتنظيم  حي  نصت على أن ،فيما بعد
المغريات التي قدمها التنظيم لهم. ومساهمات مجموعة من األعضاء تمثل المصدر الذي 
ذا كان مجموع  يحصل منه على المغريات التي قدمها لمجموعة أخرى من األعضاء. وا 
المساهمات من حي  النوع والكم كافيا لتوفير أنواع وكميات المغريات المطلوبة فإن التنظيم 

ينمو. والعكس من ذلك إذا اختلت العالقة يتقلص ويختفي إال إذا أمكن استعادة التوازن يبقى و 
 مرة أخرى.

ويبرز مارش وسيمون أن فكرة التوازن التنظيمي تلك تستند أساسا إلى قرار أعضاء 
التنظيم االشتراك فيه. فالتوازن التنظيمي يعكس نجاح التنظيم في تدبير المغريات المطلوبة 

بشكل يسمح بحفزهم لالستمرار في المساهمة في أعمال التنظيم. ويرى مارش  ألعضائه
يستطيع التنظيم في ظلها إقناع األعضاء باالستمرار في المشاركة في أعماله.  أن التيوسيمون 

ومن هنا تختلف نظرية التوازن التنظيمي عن نظريات التنظيم الكالسيكية حي  أن هذه األخيرة 
تصف خصائص وصفات التنظيم المثالي إال أنها عجزت عن تحديد الشروط التي يجب أن 

 ك التنظيمات المثالية وترجمتها إلى الواقع، ولكن تتوفر حتى نستطيع إقامة تل
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نظرية التوازن التنظيمي تخطت هذا النقص إذ تحدد الشرط األساسي الالزم لبقاء التنظيم 
  بين المغريات والمساهمات.  وهو إحداث التوازنوفاعليته 

تطورت وقد يكون من المفيد أن نعرض بتركيز أهم مبادئ نظرية التوازن التنظيمي كما  
 مارش في تحديد وبلورة النظرية:  إليه في أعمال سيمون الحديثة حي  شاركه

التنظيم عبارة عن نظام من السلوك االجتماعي المتداخل لعدد من األفراد هم المشتركون  – 2
 في أعماله.

يحصل كل مشترك )وكل مجموعة من المشتركين( على مغريات من التنظيم لقاء ما يبذله  – 1
 التنظيم من مساهمات. من أجل

يستمر كل مشترك في تقديم خدماته ومساهماته للتنظيم ما دامت المغريات التي تقدم له  – 3
تعادل أو تزيد عن قيمة مساهماته من وجهة نظره الشخصية وآخذا باالعتبار البدائل المتاحة 

 له.

ي يستمد منه المساهمات المقدمة من جماعات المشتركين المختلفة هي المصدر الذ – 4
 المغريات التي يقدمها للمشتركين.

إذن يعد التنظيم في موقف متعادل ويستمر في البقاء ما دامت المساهمات كافية لتوفير  – 5
  .المغريات الالزمة للحصول على القدر المطلوب من المساهمات

جديدة حول عملية اتخاذ رؤية  سيمون وجيمس مارتش هربرت ومن جهة أخرى قدم لنا
أن القاعدة التي تقوم عليها النظريات التفكيرية غير واقعية ألن المدير متخذ  تنطلق من القرارات

القرار ليس على علم كامل بجميع البدائل ونتائجها، كما أنه ال يستطيع أن يتنبأ بآثار كل بديل 
بية محدودة، ونتيجته. ويعود السبب في ذلك إلى أن مقدرة المدير متخذ القرار التقديرية والحسا

باإلضافة إلى أنه ال يملك نظاما ثابتا لتصنيف البدائل حسب أولويتها وأهميتها. لذا، فإن المدير 
متخذ القرار ال يتمتع بالعقالنية. فالعقالنية عند المدير مقيدة بمحدودية تفكيره وبيئته.وعليه، فإنه 

نما يكتفي ال يدرك إال بدائل قليلة ونتائج أقل. لذا، فإنه ال يستطيع أ ن يختار البديل األمثل وا 
بالبديل المعقول. وفي ضوء ما سبق، قدما لنا نموذجا التخاذ القرارات يقوم على أربع عناصر 

 مترابطة وهي:
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ويقصد به المستوى أو الهدف الذي  :Level of Aspirationالعنصر األول: مستوى الطموح 
يرسمه المدير متخذ القرار ويعمل على الوصول إليه. وهو المستوى الذي يتوقع المدير متخذ 

 القرار أن يصل إليه بناء على تقديره لقدراته واستعداداته.

وهي قيمة : Expected Value of Rewardsالعنصر الثاني: القيمة المتوقعة للمكافآت 
و المكاسب المتوقعة التي يسعى المدير متخذ القرار للوصول إليها من خالل القرار المنافع أ

الذي يختاره. أو هي قيمة المنافع المتوقعة على شكل إشباع لحاجاته ودوافعه من القرار الذي 
 يتوصل إليه مقابل مساهمته بنشاطاته في المنظمة.

يقصد به عملية البح  عن و : Expanded Searchالعنصر الثالث: البحث المتواصل 
معلومات تتعلق بالمشكلة التي تنتظر الحل حتى يصل المدير متخذ القرار تدريجيا إلى البديل 
الذي يحقق المستوى المقبول الذي يتالءم مع الظروف المحيطة والمعلومات المتاحة. وأما في 

البح  عن مزيد من  يحقق األهداف بصورة مرضية فإن البديل المقبول الذي حالة التوصل إلى
 المعلومات يتوقف تماما. وبمعنى آخر، فانعدام وجود مشكالت تحول دون عملية البح .

وهو اختيار البديل عند  :Level of Satisfactionالعنصر الرابع: مستوى الرضا أو اإلقناع 
يحقق  مستوى أقل من المستوى األمثل. وبقصد به كذلك رضا المدير متخذ القرار بالبديل الذي

األهداف بصورة مرضية بناء على المعلومات المحددة التي وصلته والظروف المحيطة 
 واإلمكانات المحدودة.

لقد ركز سيمون ومارتش على أن الصعوبة التي تواجه عملية فهم سلوك المديرين  
الذي متخذي القرارات والتنبؤ به تتمثل في تنظيم العالقة بين مستوى طموحهم ورضاهم بالبديل 

يحقق األهداف بصورة مرضية في ظل الظروف المحيطة والمعلومات المتاحة واإلمكانات 
المحدودة. وبهذا، فقد اعتبرا أن مستوى الطموح ومستوى الرضا هما محور االرتكاز في هذه 

  مع بعضهما ببعض بكفاءة نادرة. العملية. فقاما بربط هذين العنصرين
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 : بعض النظريات البيئية:لخامسالمحور ا

 النظم:نظرية أوال: 

النصف الثاني من القرن العشرين تطورا بارزا في الفكر اإلداري نتيجة البتكار ما شهد 
يسمى بثورة النظم التي تمخض عنها تيارا من األفكار الحديثة في دراسة المنظمات أطلق عليه 
مدخل النظم المتفاعلة، أو نظرية النظم العامة. لقد أحدثت هذه النظرية قفزة نوعية كبيرة في 

راسات العلمية للمنظمة االجتماعية كانت حصيلتها تحول العلوم اإلدارية في تحليلها مجال الد
للمنظمات وسلوك العاملين فيها من حالة التأكد التام إلى حالة عدم التأكد واالحتماالت 

 المتعددة.

ويعرف النظام بأنه: "مجموعة وحدات أو عناصر مترابطة أو متفاعلة مع بعضها من  
منظ م تكون قيم مخرجاته أكبر من القيم المضافة إليه من قبل الوحدات  أجل تكوين كل

المشاركة فيما لو عملت بشكل مستقل عن بعضها البعض". كما يمكن تعريفه: "بأنه مجموعة 
  عناصر متفاعلة فيما بينها من أجل تحقيق هدف محدد".

متكامال يزيد  ن كالا النظام يتكون من أجزاء متداخلة في بعضها البعض بطريقة تكو  إذن، 
عن مجرد الجمع المادي لهذه األجزاء. وأن مدخل النظم في دراسة العملية اإلدارية يهيء وسيلة 
لتقدير وتقييم الصعوبات الداخلية لهذه العملية، وفي نفس الوقت يربط بينها وبين البيئة األكبر، 

 أي المجتمع الخارجي الذي توجد بداخلة المنظمة.

 من األنظمة اإلنسانية يحتاج إلى: إن كل نظام 

 زاء المكونة للنظام. جتوازن داخلي بين األ – أ

 التعايش مع البيئة الخارجية. – ب

 نظام لالتصال بالبيئة. – ج

وتمارس العملية اإلدارية داخل نسق تنظيمي هو المنظمة التي تأخذ أشكاال متعددة،  
والمنظمة نفسها جزء من نظام أو نسق اقتصادي اجتماعي متميز، وكل جزء من المنظمة يمثل 
نظاما فرعيا مساعدا يرتبط بنظام أكبر داخليا وخارجيا. فالمدير العام للمنظمة هو جزء من 

 منظمة، ومع ذلك فإنه تربطه عالقات مع نظام خارجي آخر هو الحكومة النظام الكلي لل
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مثال. وفي نفس الوقت فإن المنظمة ذاتها تعتبر نظاما فرعيا تابعا لنظام المؤسسات الخاص 
بالمجتمع الذي توجد فيه. وكما أن لألجزاء المكونة للمنظمة أهدافها الخاصة بها، فإن للمنظمة 

 الشيء بالنسبة للمجتمع الذي توجد فيه المنظمة. ككل أهدافها أيضا، ونفس

إن مفهوم النظم بالمعنى السابق يؤكد على الطبيعة الديناميكية للمنظمة، بمعنى أن كل  
مدير ال يعمل منعزال عن المنظمة ككل، بل باعتباره جزءا من كل. وبنفس المنطق فإن وظائف 

تلك الوظائف متداخلة وتؤثر في بعضها البعض اإلدارة تمثل نظاما فيما بينها. وهذا يعني أن 
سلبا أو إيجابا. ومن ثم فإن كفاءة اإلدارة ال تتحدد بالنجاح في إنجاز وظيفة دون األخرى، بل 

  باألداء الجيد والتوازن للوظائف كلها في وقت واحد وبمستوى واحد من اإلنجاز.

لمنظم والمركب الذي يجمع ى مفهوم النظام الذي يعني الكيان التعتمد نظرية النظم ع
شيء  ليا موحدا. ونستنتج من هذا التعريف أن كلكيبا تؤلف في مجموعها ترك بين أشياء وأجزاء

تكون كل نظام فرعي ون من نظم فرعية كما يكن هذا النظام يتفي هذا الكون يؤلف نظاما، وأ
نب وجود اج األنظمة، إلى صغر، وكما توجد خصائص مشتركة بين كل هذهمن نظم فرعية أ

خصائص أخرى تميز كل نظام عن اآلخر. كما وتقوم فكرة النظام على تأكيد العالقة بين 
فتوح. وتعني نظرية النظم كيفية تعامل التنظيم وبين البيئة المحيطة به وهي فكرة النظام الم

يجب أن تتأثر في  ى بحي  أن المنظمةبيئة المحيطة ومع المنظمات األخر المنظمات مع ال
المختلفة  جصول على مواردها. وتقوم المنظمة بدمج عوامل اإلنتاحها في اليبيئة وتعتمد علال

عن طريق العملية اإلنتاجية وتزود المجتمع بالخدمات. فمدخالت النظام هنا هي عناصر 
ن مواد أولية وأيدي عاملة ورأس مال ومعلومات ثم يتم مزج هذه العوامل مع بعضها متاج ناإل

يكون عندنا في النهاية مخرجات والتي ما هي إال السلع لل عملية المعالجة البعض من خال
  والخدمات.

 :ظامالنخصائص أو سمات  - 1

حا من العالقات السائدة بين الفعاليات أو و تتميز المنظمة بكونها تمثل نظاما مفت 
من وجود خصائص نه البد فإ ذاتها من الزوال األنشطة التي تقوم بأدائها. ولكي تستطيع صيانة

ينبغي أن تتسم بها وتحقق من خاللها التفاعل مع البيئة الخارجية، يمكن إيجاز أهمها في 
 اآلتي:
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من نظم  يتألف النظام من نظم فرعية وهو يشكل مع غيره من النظم ذات العالقة أجزاء – أ
 كبر.أ

ن النظام يتميز بأتي يعمل فيها، بحي  يمكن القول لكل نظام حدود تفصله عن البيئة ال – ب
 بالكلية واالستقالل عن بقية النظم الكائنة.

ها، بحي  يقوم ال يمكن للنظام أن يستمر إال إذا قام بتحقيق التوازن مع البيئة التي يعمل ب – ج
ويتحقق هذا  المخرجات(.ما يقوم بتصدير السلع والخدمات )ك باستيراد الطاقة )المدخالت(

ر على مواصلة البقاء ويبقى ده قاي اتصال دائم مع البيئة. كما أنو فالتوازن رغم أن النظام ه
 موت أو االضمحالل.حالة الثبات تعني ال في تغيير مستمر ودائم إذ أن

تتفاعل األجزاء التي يتكون منها النظام مع بعضها لتحقيق أهداف وال يستطيع الجزء أن  – د
 رعية األخرى التي يتألف منها النظام.يحقق أهداف النظام بمعزل عن األجزاء أو النظم الف

يتألف النظام من مجموعة من المدخالت والعمليات والمخرجات والتغذية العكسية كما  – هـ
 يلي:

وهي تتضمن الموارد البشرية والمادية والمالية والمعلومات التي  (:Inputsالمدخالت ) -
يحصل عليها النظام من البيئة )النظام األكبر(. فالموارد البشرية تضم األفراد بمختلف 
شخصياتهم واتجاهاتهم ودوافعهم والعالقات االجتماعية التي تربطهم مع بعضهم. أما 

ئن واألدوات. وتشمل الموارد المالية رؤوس الموارد المالية فتتمثل بالمعدات والمكا
األموال. أما المعلومات فتشمل البيانات الواردة ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها. وتعتمد 
األنظمة المفتوحة على استيراد الطاقة المتمثلة بالمدخالت من البيئة الخارجية، وتتفاعل 

مة. وتستطيع هذه األخيرة من هذه المدخالت جميعها لكي تسهم في تحقيق أهداف المنظ
والمعلومات إلى البيئة  مختلفة وتقديم السلع والخدماتخالل ذلك أن تواصل أنشطتها ال

)النظام األكبر(. كما أن أي تغيير في استيراد الطاقة يؤثر في طبيعة العالقات السائدة 
 في النظام ككل.

ويقصد بها  (:Transformation, Process or Throughputالتحويل ) أوالعمليات   -
جميع الفعاليات الفنية واإلدارية التي يقوم بها النظام من أجل تحويل المدخالت إلى 

 مخرجات تتمثل بالسلع أو الخدمات أو المعلومات وتقديمها للبيئة.
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وتتضمن السلع والخدمات والمعلومات الموجهة للبيئة  (:Outputsالمخرجات)  -
م، ألنها الحصيلة التي يقدمها للنظام األكبر )البيئة( الخارجية، وهي أساس وجود النظا

 أو هي رسالة النظام وسبب قيامه وعمله.
وتمثل مجموعة المعلومات التي  (:Feedbackالتغذية العكسية أو الراجعة أو المرتدة )  -

تنساب في النظام وتؤثر في سير العمليات ومدى قبول البيئة للمخرجات، متضمنة 
المظاهر اإليجابية أو السلبية للمخرجات في البيئة الذي يعمل بها النظام. إذ أن 
استجابة النظام لهذه المتغيرات البيئية من شأنها أن تؤدي إلى تصحيح االنحرافات أو 

 تعميق الجوانب اإليجابية مما يؤدي إلى تحسين كفاءة النظام وفاعليته. 

 اليابانية:  (Zنظرية )ثانيا: 

 :(Z)فلسفة وسمات نظرية  – 2

ائج توهايو بدراسة نفي جامعة أ William Ouchiوتشي الياباني وليام أ رةاإلدا قام أستاذ
أن إنتاجية معظم الشركات قد زادت  تطبيق نظرية ماك غريغور في الشركات اليابانية، فاكتشف

 ةبمقدار أضعاف إنتاجية الشركات األمريكية خالل الفترة البسيطة بعد انتهاء الحرب العالمي
المالية أو  تيادة ال تعزى إلى السياساز ا أن هذه الهراسات قام ببعد عدة د الثانية، ثم تأكد

ا الحكومة بل إلى الطريقة التي يوجه أو االستثمارية للشركات اليابانية أو السياسات التي تضعه
له وتدريب...، وهي مفر له من معاملة حسنة واستقرار في عو تنصر البشري وما ييدار بها الع

ريكية أو حتى األوروبية وال العربية. وبناء معوامل ال تتوفر بنفس المستوى في الشركات األ
ريكية من ماإلدارة لتمكين الشركات األ جربة اليابانية فيتوتشي أن ينقل الوليام أ عليه أراد

 ات اليابانية ومنافستها في األسواق العالمية وحتى داخل السوق األمريكية. كاللحاق بإنتاجية الشر 

"إن منظمات العمال الغربية وخاصة األمريكية تتبع  ( فقال:Z) ةبه نظريار أوتشي في كتعب
في حين تطبق  American way of managentكية ي" أي الطريقة األمر A" أسلوب اإلدارة

 Japenese way of" أي أسلوب اإلدارة اليابانية Jالشركات اليابانية أسلوب اإلدارة "

management وتوصل إلى أن هناك حاجة لوضع نظرية ثالثة تدعى نظرية (Z ،في اإلدارة )
وخاصة  ( هو معالجة تدني اإلنتاجية1981وقد كان هدف أوتشي من وضع هذه النظرية )

 المتحدة  تاليابانية العاملة خارج اليابان وعلى الخصوص في الواليا بالنسبة للشركات
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تاجية المنشأة بما ينسجم مع نية. وفي نظريته ركز على العنصر البشري كأساس لزيادة إكاألمري
ال تعديالت " قد تم إدخJاليابانية " ةر اليابانية، وهكذا يمكن االستنتاج أن نظرية اإلداالبيئة غير 

 (.Zعليها لتصبح قابلة للتكيف و للتطبيق خارج اليابان، لتسمى بعد التعديالت نظرية )

( مقوماتها الفلسفية والفكرية من التجربة اليابانية ومن طبيعة ودور البناء Zاستمدت نظرية )
االجتماعي والثقافي والتربوي للمجتمع الياباني. وقد حددت معالم هذه النظرية بثال  مرتكزات 
أساسية تضمنت "الثقة" و"المهارة" و "المودة". فقد أكدت النظرية على الجوانب اإلنسانية وتعميق 

ا في ميادين العمل. وقد تفاوتت الدراسات على طبيعة اإلدارة اليابانية من حي  بيان مفاهيمه
جذورها وكيفية تكوينها. فهناك من يرى بأن تأهيل األفراد قد ولد في األصل من ارتباط العمال 
مع بعضهم في زراعة األرز. وهناك من أشار إلى أن نظام الصناعة اليابانية ما هو إال امتداد 

ام اإلقطاعي السائد منذ زمن قديم في اليابان. وترجع دراسات أخرى أصول اإلدارة اليابانية للنظ
إلى الكونفشيوسية وتقاليدها. وثمة مدرسة أخرى ترى ترابطا في نماذج العمل الصناعي الحدي  
مع العمل الجماعي القديم في زراعة األرض وحرثها. ورغم كل هذه االجتهادات، فإن معظم 

 ات اليابانية تشير إلى أن نظام اإلدارة عندهم قد نشأ أصال من جانب العمال )أو العمل(. الدراس

 ( كما يأتي:Z)ويمكن إيجاز سمات المنظمة اليابانية في إطار نظرية  

 التوظيف الدائم )مدى الحياة(:  – أ

ياة. وتعد أهم ما تتميز به المنظمة اليابانية هو توظيف األفراد العاملين لديها مدى الح 
عليها المنظمات اليابانية. فالوظيفة الدائمة تعني بأن  تقوم هذه القاعدة بمثابة سنة الحياة التي

الشركات الكبيرة والمنظمات الحكومية تقوم بفتح باب التوظيف في الربيع من كل عام خالل 
عيين هذا المدة التي تتوافق مع تخرج الطلبة من المدارس الثانوية والجامعات. وبمجرد ت

الموظف الجديد فإنه يبقى في وظيفته حتى سن التقاعد اإلجباري في الخامسة والخمسون من 
العمر. وال يفصل الموظف إال لسبب جوهري كالحكم عليه بجريمة كبيرة، ألن الطرد من 
الوظيفة يعد عقابا قاسيا نظرا ألن الموظف الذي يتم طرده ال يستطيع الحصول على وظيفة 

ماثلة، بسبب عدم النظر في أمر تعيينه إطالقا لذا فإنه يبح  عن العمل في منظمة مشابهة م
 صغيرة تدفع له أجرا متواضعا، ويتمتع بضمانات أقل مما كان يحصل عليه سابقا، كما أنه



73 

 

يعاني الكثير من األزمات التي تترتب جراء ذلك. وعند وصول الموظف سن التقاعد يحصل 
، وكذلك رواتب تقاعدية أو ضمانات اجتماعية. وتسهم أواصر الثقة على مكافأة نهاية الخدمة

والوالء لألفراد العاملين تجاه منظماتهم وفي تعميق روح المودة والتعاون والمبادرة واإلبداع 
 الخالق. 

 لترقية:االبطء في التقويم و  – ب

تعد ظاهرة البطء في التقويم والترقية من السمات التي تتميز بها المنظمات اليابانية، 
حي  أن عملية اإلبداع والمبادرة التي يتوجب على الموظف أن يخوضها أثناء عمله غالبا ما ال 
تحظى بالقبول وال تأتي بالنتائج المتوخاة إال بعد مرور مدة معينة من الزمن. كما أن الموظف 

ذي يرقى لوظيفة أعلى ينبغي أن يمر بسلسلة من الجهد العملية الجدية التي يبذلها لتطوير ال
المنظمة وتحقيق أهدافها. وهكذا فإن البطء في التقويم والترقية يجعل المنظمة اليابانية أكثر قدرة 

 على تحقيق األهداف، ألنها تلتمس النتائج الحقيقية لألداء المبدع ألعضائها. 

قاعد الموظفون والعمال في المنظمات اليابانية في سن مبكرة )الخامسة هذا ويت
والخمسون(، وسبب تطبيق هذه السياسة هو فتح الطريق أمام الشباب ليأخذوا فرصتهم في 
العمل والحياة الوظيفية وللوصول إلى المراكز اإلدارية، أما المتقاعدون فيحصلون على دعم 

الصغيرة التي تكون بحاجة إلى خبرتهم الطويلة،  مادي ومعنوي للعمل في المؤسسات
 ولمساعدتهم على النمو. 

 عدم التخصص في المنظمة اليابانية:  – ج

تسود جميع المنظمات اليابانية حالة عدم التخصص الوظيفي، ذلك ألن لدوران الوظيفي  
لتي أجريت في هذا مستمر لألفراد العاملين طوال حياتهم الوظيفية. وقد أثبتت التجارب العملية ا

نتاجا  الخصوص بأن األفراد العاملين الذين يواجهون وظائف جديدة باستمرار هم أكثر حيوية وا 
ورضاء عن وظائفهم من األفراد الذين يشغلون وظيفة واحدة باستمرار. إذ أن الدوران الوظيفي 

ة اآلفاق والمدارك يقود إلى تطوير المهارات وتنمية الشعور بااللتزام إضافة إلى توسيع وتنمي
والقدرات اإلبداعية. فاالنتقال بين مختلف المواقع العملية في المستوى اإلداري الواحد يستهدف 
اكتساب الخبرة والمهارة من الوظائف ذات المستوى اإلداري الواحد وتجنب الملل أو تغيير 

 ظروف العمل.
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 وسائل الرقابة الضمنية: – د

المتبعة في اليابان على درجة عالية من الحذق والمفاهيم تعد وسائل الرقابة اإلدارية  
الضمنية التي قد تبدو واضحة للعديد من غير اليابانيين. فهي تتسم بطابع متميز، وغالبا ما 

العمل وكأنه في وسط عائلة  يألفتمثل فلسفة البناء التربوي والثقافي للمجتمع الياباني الذي 
منسجمة تستهدف تحقيق النجاح المستمر للمنظمة التي يعمل بها الفرد. وهؤالء العاملين الذين 
يستوعبون جوهر هذه الفلسفة، التي تستند إلى القيم والمعتقدات اليابانية يدركون أهمية األهداف 

قة المتبادلة بين اإلدارة والعاملين تعد أساسا المحددة للمنظمة اليابانية. ولذا فالثقافة المشتركة والث
 مركزيا في تحقيق الرقابة اإلدارية الضمنية على أداء األفراد وعامال رئيسيا في تحقيق األهداف.

 اتخاذ القرارات جماعيا: – هـ

تتميز المنظمات اليابانية كذلك باعتمادها طريقة المشاركة في اتخاذ القرارات. إذ أن كل  
في المنظمات اليابانية مسؤول عن اتخاذ لقرار وعن سبل تنفيذه النشاط المراد أداؤه. فرد عامل 

فاألسلوب الياباني القائم على أساس اتخاذ القرارات باإلجماع أثبت أنه أكثر إبداعا وأكثر فاعلية 
ذ القرار من القرارات الفردية. فعندما يراد اتخاذ قرار معين فإن جميع األفراد الذين يتأثرون باتخا

يشتركون باتخاذه جماعيا. وعندا يحصل تعديل في هذا القرار أثناء التنفيذ، فإنه يتم االتصال 
بهؤالء األفراد  ذاتهم، فالتفهم والمساندة للقرار هما أكثر أهمية من محتوى القرار ذاته، خصوصا 

 عندما يتعلق األمر بالجوانب التنفيذية في المنظمة اليابانية.

 لية الجماعية:المسؤو  – و

يعد االهتمام بالقيم الجماعية الموحدة والشعور الجماعي والمسؤولية الجماعية من  
السمات المميزة لمنظمة اليابانية، فالتزام اليابانيين بالقيم الجماعية المشتركة هو من المفارقات 

النجاح  التي ال تتفق مع الواقع الصناعي الحدي ، ولكنها في الوقت ذاته، هي من أسرار
االقتصادي للمنظمات اليابانية، فقد يبدو أن العمل الجماعي من شأنه أن يؤدي إلى إذابة 
شخصية الفرد وفقدانه لحريته وحقه في االحتفاظ بقيمه الخاصة. ولكن تجربة المنظمة اليابانية 
قا أظهرت بأن االنصهار في بوتقة العمل الجماعي في إطار المسؤولية هي أكثر نجاحا وتحقي

 لألهداف. فالحياة الصناعية في اليابان تستدعي وجود العالقات المتشابكة والمتكاملة 
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بين األفراد. والفرد الياباني يؤمن بشكل مطلق بأن العمل الجماعي ليس هدفا مؤسسيا آو فرديا 
نما يمثل الحقيقة بكاملها. فأي شيء ال يمك ن يكافح المرء من أجله، أو شعارا ينبغي اتباعه، وا 

تحقيقه بجهد فردي وحده. إذ يتم إنجاز جميع األعمال بفضل العمل كفريق واحد وبجهود 
 مشتركة أو جماعية.

 النظرة الشمولية لالهتمام بالعاملين: –ز

النظرة الشمولية في المنظمات اليابانية تنبع من جذور تاريخية ومن مؤثرات ذات أبعاد 
للتصنيع في اليابان تشير إلى أنه كان يالقي قدرا كبيرا اجتماعية وحضارية. فلجذور التاريخية 

من التركيز واالهتمام، بعد أن حرمت منه البالد لمدة طويلة من الزمن بسبب النظام السياسي 
اإلقطاعي الذي ساد خالل قرون عديدة مضت. ونظرا إلى أن اليابان لم تمر بنفس المرحلة من 

لمنظمات األوروبية واألمريكية، فقد لجأت اليابان بعد التطور التدريجي حضاريا الذي شهدته ا
أن واجهت التصنيع الكثيف إلى إرسال المندوبين إلى القرى المجاورة للمصانع المستحدثة طالبة 
من اآلباء واألمهات إرسال أبنائهم وبناتهم للعمل في المصانع التي تبعد عشرين أو ثالثين ميال 

خلون عن أبنائهم ببساطة عند إرسالهم إلى هذه األماكن الغريبة عن قراهم. نظرا لكون اآلباء يت
والبعيدة، فقد كان لزاما على إدارات المنظمات الصناعية السعي جديا لتوفير مستلزمات السكن 
والغذاء الصحي ليؤكدوا لهؤالء بأن أبناءهم سيلقون التدريب الثقافي والجسدي واألخالقي 

ا لمواجهة الحياة ومتطلباتها. وقد جعلت هذه األوضاع العالقة والمنزلي إلعدادهم إعدادا صحيح
دارة المصنع عالقة مشتركة كاملة وكلية ليست مجزأة. وعندما يتم تنسيق  بين األفراد العاملين وا 
جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية في كل متكامل، تصبح العالقات بين األفراد في المنظمة 

ودها روح األلفة والمحبة، وبالتالي تقتل روح المشاعر األنانية وجمعية تس حميمة عالقات
والغرور وتجعل القيم والمعتقدات ذات قاعدة مشتركة تهدف إلى تعزيز مشاعر الوالء الكامل 

 للمنظمة وجماعات العمل.

 االهتمام الشمولي بالسيطرة النوعية من خالل حلقاتها: –ح

ها الشمولي بالسيطرة النوعية، وذلك من خالل االعتماد تتميز اإلدارة اليابانية كذلك باهتمام
على "حلقات السيطرة النوعية". والحلقة الواحدة منها عبارة عن مجموعة من العاملين يعملون 
طواعية في تحمل مسؤولية معينة في حقول اختصاصهم اإلنتاجي أو الخدمي، يلتقون أسبوعيا 

 لمجابهة مشكالت النوعية لمناقشة وتحليل واقتراح الحلول المالئمة 
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في مجاالت أعمالهم المختلفة. كما أنهم يستعينون بالخبرات الرادارية والفنية في المنظمة لوضع 
اإلستراتيجية الشاملة لمعالجة المشكالت الحاصلة في النوعية حسب أسبقياتها، ووفقا لجدولة 

قييم األداء النوعي لإلنجازات زمنية معدة سلفا. كما أنهم في الوقت ذاته يمارسون دورهم في ت
التي تحققت بجهودهم في هذا المضمار. ويعمل رئس العاملين داخل الحلقة النوعية على 
أساس كونه مشرفا ولكنه في الواقع يعد أحد أفراد الحلقة وليس رئيسا لها. واإلدارة العليا تلتقي 

دفة االطالع عن كثب على مرة أو مرتين سنويا في الحلقات النوعية أو المشرف عليها مسته
التقدم الذي أحرزته في ميادين عملها النوعي والنتائج التي توصلت إليها خالل اآلجال السابقة 

 بهدف تدعيم أنشطتها وبرامجها المستقبلية.

لى  وقد أدت هذه الحلقات إلى االرتفاع بمستوى نوعية المنتجات اليابانية لدرجة كبيرة، وا 
طالق العنان لإلبداعات تطوير الكفاءات اإلنتاج ية للعاملين وتحقيق المردودات لهم، وا 

واالبتكارات، وتحقيق الكفاءة اإلنتاجية في نوعية المنتجات وخلق الوعي بأهمية النوعية، 
 وتجسيد المشاركة الحية في الجماعات الصغيرة المهتمة بالنوعية.

 :(Z)خطوات تطبيق نظرية  – 1

نه حتى اللحظة ال أفيما يخص خطوات التحول إلى هذا النوع من اإلدارة فيمكن القول  
جل عملية أ تفق عليها تماما بين المنظمات غير اليابانية وخاصة األمريكية منمتوجد خطوات 

التحول، وهذا من حي  المضمون أو الترتيب وهذا بسبب أن ظروف كل بيئة وقناعات العاملين 
ولكن بصورة عامة يمكن القول أن عملية التحول  ،ختلف من منظمة إلى أخرىعلى إدارتها ت

ذا لم تكن موجودة فالبد من ا  و  (Z)تتطلب توفير أرضية معينة تساعد على تطبيق نظرية 
توفيرها، مع العلم أن عملية التحول تستهدف المنظمة ككل وال تتم دفعة واحدة إنما بشكل 

 الخطوات ما يأتي:مراحل أو على دفعات، وأهم هذه 

تفهم إدارة المنظمة )المديرين( ألسلوب اإلدارة اليابانية ألنهم هم المسؤولون عن تطبيق هذا  –أ 
ذا فهم المديرون األصل )اإلدارة اليابانية( أوال فسيكونون أكثر قدرة على الفهم  األسلوب، وا 

 والتطبيق لهذا األسلوب.

، وشرح وتوضيح الفلسفة الجديدة، وهذا باالطالع تحليل وتوضيح فلسفة المنظمة الحالية –ب 
خفاقات المنظمة وتوضيح أسباب النجاح والفشل، ثم التمهيد لإلعالن عن  على إنجازات وا 
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الفلسفة الجديدة المراد تطبيقها ثم القيام بتوضيح مفهومها ومضمونها والقيم التي تحملها للعاملين 
 وا عالمهم بكيفية تطبيقها. 

فلسفة الجديدة مع الفلسفة القديمة للمنظمة، وهذا بغرض توضيح الفروقات بينهما، مقارنة ال –ج 
فيتم كشف سلبيات الفلسفة القديمة أمام العاملين واستنتاج مزايا وفوائد الفلسفة الجديدة، وهي 
خطوة غاية في األهمية ألنها تخلق مشاعر الثقة بالفلسفة الجديدة وتزيل الشكوك والمخاوف 

 ت حولها.والتساؤال

 إعادة تنظيم وتصميم العمل وفق الخصائص التي تتميز بها اإلدارة اليابانية. –د 

إطالع االتحادات والنقابات المعنية على عملية التحول لتكريس مبدأ المشاركة العريضة  -هـ 
في قرارات المنظمة وكسب ثقة العاملين والنقابات التابعين لها وهذا من خالل لقاءات وحوارات 

 فكرية مشتركة.

توفير نظام خدمة وظيفية مناسب يتضمن أمورا مهمة أهمها: تحقيق االستقرار الوظيفي  –و 
قرار نظام للترقية على أساس المدى البعيد ونظام  من خالل االستخدام الطويل األجل، وا 

 المشاركة في األرباح، والتركيز على الحوافز المعنوية.

ا بإيجاد مجاالت إلشراك العاملين، ومعرفة األسباب التي تشجيع مجاالت المشاركة وهذ –ز 
تحول دون ذلك، ويجب أن تكون هذه المشاركة فعلية وليست عن طريق صناديق االقتراحات 

 فقط.

تنمية العالقات الشمولية وهذا عن طريق قيام تكامل وتآلف اجتماعي بين الرؤساء  –ح 
لى تخطي مشاكلهم، وب  روح العمل الجماعي والمرؤوسين وإليجاد الثقة بينهم ومساعدتهم ع

حدا  االنتماء لديهم للمنظمة، وهذا من خالل جلسات الحوار بين العاملين  والتعاون بينهم وا 
 ورؤسائهم وتبادل الرأي ووجهات النظر وحسم الخالفات بينهم.

النجاح، ثم طبقت على  تم تجربة هذه النظرية على بعض الشركات األمريكية فلم تالقي  
أنه لم يكن كافيا، ولهذا فإن  الشركات اليابانية العاملة خارج اليابان فحققت نجاحا جزئيا إال

نمJ" إلى "A" التحول من أسلوب اإلدارة يحتاج إلى  ا" وجد من الصعب إحداثه دفعة واحدة وا 
 ي البيئة وقت طويل جدا، ويرى بعض الكتاب أن هذه النظرية تصلح فقط للتطبيق ف
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اليابانية، وهذا ما يفسر أسباب سياسات التوظيف في الشركات اليابانية التي تقوم على أساس 
 .م توظيف غير اليابانيين وخاصة في مراكز المسؤولية ومجالس اإلداراتدع

 :)الظرفية أو الشرطية( ة الموقفيةالنظريثالثا: 

قة الوثيقة بين باالرتباط القوي والعال نصارهانظريات الحديثة نسبيا ويهتم أتعتبر من ال 
فيه هذه التصرفات. فاإلدارة  لمعينة للموقف الذي تتماالتصرفات اإلدارية وبين الخصائص 

ينبغي أن تتالءم مع بيئتها، وأي تصرف من تصرفاتها يتشكل حسب المتغيرات المعينة أو 
لفعال هو الذي اة أن المدير ي. ويعني هذا من الناحية العملينالعوامل الخاصة بالموقف المع

المعين بكامله. هذا مع االعتراف بمدى فاته لتتالءم وتتماشى مع الموقف يشكل أعماله وتصر 
ادر أن نجد طريقة واحدة لالتصال أو أسلوب واحد للقيادة نه من النأل الحديثة، تعقد اإلدارة

اإلداري يتوقف على مدى  ن النجاح في الفنموقف. ومنه فإ يعطي نفس النتائج في كل حالة أو
 المحتمل.  مالءمة التصرفات للموقف البيئي

خرى ومع البيئة تعتمد األ تفترض النظرية الظرفية أن عالقة المؤسسة مع المؤسسات
نه يجب على المؤسسة أن تكون قادرة على التكيف مع الوضع أ على الموقف، بمعنى آخر

وأحوالها. ويمكن لمؤسسة ما أن تطبق أكثر من  واختيار النظرية اإلدارية التي تالئم ظروفها
في كل زمان ومكان  نه ليس هناك نظرية صالحة للتطبيقأن وهذا يعني الزم نظرية مع مرور

ل مالظروف الداخلية الخارجية هي التي تحتم استعمال نظرية ما داخل المؤسسة والتي تش وأن
الظروف الخارجية فتتمثل  للمؤسسة، أما التنظيميكل العاملين وعاداتهم وأدوارهم وتدريبهم والهي

 والسياسية.ات المحيطة بالمؤسسة مثل التغيرات البيئية واالقتصادية  واالجتماعية بالتغير 

 وتقوم النظرية الموقفية على مجموعة من المفاهيم األساسية: 

والظروف، ليس هناك طريقة واحدة مثلى يمكن اتباعها في اإلدارة في مختلف المواقف  -2
تؤخذ بعين االعتبار وعليه  أنوالظروف يجب  واألوقاتحي  هناك اختالفات كثيرة بين الناس 

يعكس هواهم الشخصي وتحيزاتهم، بل  بأسلوبمؤسساتهم  إدارةفي  أحرارافالمديرون ليسوا 
وممارسات قد تصلح  بأساليبيراعوا مجموعة الظروف التي تواجههم والخروج  أنعليهم 

 والطرق  األساليب. إذا فعالية أخرىلظروف وال تصلح لظروف 



79 

 

 أي أوالموقفية  اإلدارةالمختلفة تتوقف على الظروف وال تستطيع نظرية  اإلداريةوالمداخل 
موقف معين تكتنفه  إلدارةتقدم لنا وصفات جاهزة لتكون الطريقة المثلى  أن أخرىنظرية 

 ظروف معينة.

تتماشى بشكل عام مع  أنيجب  اإلداريةالممارسات  أنفي  ثل جوهر النظرية الموقفيةيتم - 1
 في المنظمة. األفرادومع البيئة الخارجية ومع حاجات  األفرادالمهام المختلفة التي يقوم بها 

تولي المالحظة والتحقيق والتمحيص عند تحديد المديرين للمشكالت التي يواجهونها والحلول  –3
التي يقترحونها جل اهتماماتهم، ومن ثم فهي تمثل تحديا لمقدرة المديرين التحليلية ولقدرتهم على 

قدرتهم  تطوير إلىمختلفة من المناظير، وهذا في الواقع هو الطريق  بأنواعوبيئتهم  أنفسهمرؤية 
 التشخيصية.

فرعية مختلفة يتفاعل  أنظمةنظام مفتوح يتكون من أنها المنظمة على اعتبار  إلىتنظر  - 4
 تبط مع البيئة الخارجية بعالقات متشابكة.ر بعضها مع بعض وت

وهكذا جاء المدخل الظرفي )أو الشرطي أو الموقفي( في دراسة سلوك المنظمة أكثر  
المنظمية، على وفق الظروف  ةالثبات أو االستقرار في الظاهر  صدقا في إيضاح حقيقة عدم

حاصلة زمانيا وحسب طبيعة التغييرات الكثيرة الكد، بحاالت الالتأ ي تتسمتالبيئية المختلفة ال
 Lawrence andياغة التي قدمها لورنس ولورش صيا. وقد اتسم هذا المدخل وخاصة بالنومكا

Lorsch تي إلى الحالة الواقعية ال "ما ينبغي أن يكون"المثالية التي تركز على  بتجاوز الحالة
 ن لكل حالة ظروفها ومتغيراتها. تبح  في "ما هو كائن فعال" وبأ

ما بين المنظمة والبيئة،  فاإلطار العام الذي يعتمده المدخل الظرفي هو العالقة القائمة 
وكفاءتها في األداء يقترن بمدى تكييفها  مة، أي تحقيق فاعليتهاظن درجة نجاح المنولذا فإ

 هيكال وسلوكا للمتغيرات أو المؤثرات البيئية.

ميزة هذه النظرية تكمن في أن بيئة العمل تؤثر بشكل كبير في نتائج العمل،  إن 
القيادة في الديمقراطية المتميزة  أساليبأن  وأكدتالقيادة،  بأسلوببارتباطها الكبير  واشتهرت

ن القيادة الناجحة والممتازة هي التي بالمشاركة في اتخاذ القرارات تعتبر نموذجية وناجحة، أل
الوضعية التي تتطلب اتخاذ القرار الذي يالئم كل حالة  أوسبة اتعرف معرفة جيدة الظروف المن

 تي تتناسب مع المواقف فعلى المدراء أن يجدوا الطرق المختلفة ال وكل موقف.
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بعيدا عن الظروف المحيطة به، فعناصر المختلفة، فالقائد ال يمكن أن يمارس دوره في القيادة 
القيادة تبرز لديه من خالل تعامله وتفاعله مع اآلخرين، فالموقف هنا هو الذي يبرز القائد ال 

رية على أن الشخص الذي وتؤكد هذه النظ الصفات الشخصية التي تغلب عليه ألن يكون قائدا.
يملك قدرا أكبر من المعلومات عن موقف محدد يصبح قائدا، وأن األفراد يتجهون إلى اتباع 

 القائد الذي يتعرف على رغباتهم ويعمل على تحقيقها ويقتنعون بأنه سيحقق آمالهم.

ظروف متباينة في الناس وفي  أوبعبارة مختصرة، تقر هذه النظرية بوجود اختالف  
 بأنهداري الذي يؤكد المدخل اإل" بأنها:، ولهذا عرفها بعض الباحثين واألوضاع األوقاتتلف مخ

. وعليه فهي تحاول تفسير "ال توجد طريقة مثلى واحدة يمكن اتباعها في جميع المواقف
ككل والبيئة محاولة  األنظمةالعالقات بين  وكذلكالعالقات المتبادلة داخل كل نظام عام وفرعي 

  .والمواقفمالئمة للظروف  إداريةتنظيم وتصميم ممارسات  إلىل ذلك الوصول من خال
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 : أساليب حديثة في اإلدارة:المحور السادس

 أوال: أسلوب اإلدارة باألهداف.

 ثانيا: أسلوب إدارة التغيير.                               

 أسلوب إدارة األزمات. ثالثا:                               

 أسلوب إدارة التفاوض.رابعا:                                
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 : أساليب حديثة في اإلدارة:سادسالمحور ال

 أوال: أسلوب اإلدارة باألهداف:

ي القرن الماض هو أسلوب إداري حدي  لم يعرف لإلداريين إال في بداية الخمسينات 
وضوح األهداف  ، وترتكز اإلدارة باألهداف على(Peter Drucker) بيتر دروكرعلى يد 

  تكون واضحة وقابلة للتطبيق. فتوضع األهداف وتحدد من قبل جميع ياإلدارية وتحديدها بح
ويجب كذلك  األهداف ثم توضع الخطط المناسبة لتحقيق هذه المعنيين بتحقيقها. اإلداريين
ر الذي يتطلب وجود تغذية عكسية ماألتحقيقها، مدى  نجاز األهداف للتعرف علىقياس إ

يكون له انعكاس على الخطة أو  هو ماو مستمرة، وعلى فترات زمنية معينة أثناء عملية التنفيذ، 
 األهداف ذاتها.

هو أسلوب يقوم على أساس المشاركة في اتخاذ القرار وتحديد األهداف. وهي أن تسطر  
من أفضل  وئيس والمرؤوس ليعملوا مع على تحقيقه. وهأهداف ونتائج متوقعة يتفق عليها الر 

من األدوات مبدأ الديمقراطية وينمي روح المشاركة وتحمل المسؤولية و التي تمارس  األساليب
 المهمة في التحفيز.

أو هي أسلوب إداري يشترك فيه الرئيس والمرؤوس على كافة المستويات اإلدارية في  
كأهداف للمنظمة تمثل محصلة األهداف المختلفة للفئات  وضع أهداف عملية قابلة للتحقيق

 المشاركة في نشاط المنظمة.

 فلسفة اإلدارة باألهداف: – 2

باألهداف من القاعدة التالية: إن الغاية من كافة النشاطات  اإلدارةتنطلق فلسفة  
ى مختلف مستوياتهم عل ن فيهاالعليا للمنظمة وبالتالي اإلدارييوالممارسات التي تقوم بها اإلدارة 

 أنإيجابية تتفق وأهداف المنظمة وتعمل على تحقيقها، كما  نتائجالتنظيمية هي الحصول على 
األهداف التي ترسمها المنظمة والقابلة للتحقيق والنجاح تمثل محصلة مجموعة أهداف فرعية 

 (:أعمالتشمل األطراف التالية )في منظمة إدارة 

 مرين.المالكين والمستث أهداف –أ 

 القائمين على إدارة المنظمة كإدارة عليا بيدها سلطة إدارة المنظمة. أهداف –ب 
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 أهداف الموظفين والعاملين في المنظمة على مختلف مستوياتهم اإلدارية. –ج 

أهداف المتعاملين مع المنظمة من زبائن وموردين وجهات حكومية وخاصة معنية بالنشاط  –د 
 الذي تمارسه المنظمة.

وهذا يفرض على اإلدارة العليا اختيار األهداف التي تعكس إلى حد مقبول القاعدة  
وبالتالي اختيار  ،المشتركة ألهداف كافة األطراف المعنية بالنشاط الذي تمارسه المنظمة
 األهداف األكثر واقعية لقبول كافة األطراف المعنية واألكثر احتمالية للتحقيق.

 هداف اإلحاطة واإللمام بالعنصرين االثنين:يفترض أسلوب اإلدارة باأل 

توحيد أهداف المنظمة أو المؤسسة اإلدارية المعنية وتطابقها مع األهداف المتعلقة باإلدارة  –أ 
واألجهزة الفرعية لها من ناحية، ومع أهداف العاملين فيها من ناحية ثانية، ومع األهداف 

 القومية أو الوطنية وكل من له عالقة بنشاطها من ناحية ثالثة.

المتعلقة بإنجاز العمل مقياسا أساسيا للحكم على كفاءة اإلدارة  اعتبار النتائج النهائية –ب 
 والعاملين الذين قاموا بذلك.

 إذن فلسفة اإلدارة باألهداف ترتكز على مفاهيم اآلتية: 

هم عناصر العملية اإلدارية هو الخلية األساسية في المنظمة وأ أن العنصر البشري  –أ 
 والدعامة الرئيسية لإلنتاج والنجاح.

 قابلية العنصر البشري للتقدم والتطوير وقدرته على االبتكار والتحدي . –ب 

 هداف وليس على النشاطات وردود األفعال.ارتكاز اإلدارة على األ –ج 

 أهدافهم إلىالمنظمة وتقريبهم لهذه األهداف  ألهدافارتفاع أداء اإلدارة واألفراد بفهمهم  –د 
الخاصة، فإذا ما ساهموا بإقامة أهداف المنظمة فإنهم سيقبلون على العمل بهمة أكبر وتتدعم 

 روحهم المعنوية ويقوى انتماؤهم للمنظمة.

مصالح المنظمة واألفراد غير متعارضة على الرغم من وجود بعض االختالفات بينها،  -هـ 
وير أداء األفراد وزيادة إنتاجية طتلتقي هذه المصالح في نقطة واحدة مثل ت أنومن الممكن 

 المنظمة.
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نما يؤدى العمل في ال ي –و  األفراد  أوضاع وحدود يقررهاخضع أداء األفراد لقواعد محددة وا 
 وظروف المنظمة.

كلما زاد عطاؤهم وزاد تعاونهم مع اإلدارة في تحقيق أهداف  باألفرادكلما ارتفعت ثقة اإلدارة  –ز 
 المنظمة بكفاءة.

انت االتصاالت مفتوحة وواضحة للعاملين كلما اتجه األفراد نحو تحقيق أهداف كلما ك –ح 
 المنظمة بكفاءة.

تلعب الالمركزية في اإلدارة دورها في تكوين الثقة بالعاملين في المنظمة وحرصهم على  –ط 
 إنجاح قراراتهم وتحقيق أهدافها.

زاء متفاعلة ومكملة إحداها لجهود إن المنظمة هي عبارة نظام متكامل يتكون من أج –ي 
به، و كلما تفهمت اإلدارة هذه المتغيرات كلما  وتتأثراألخرى، يعيش وسط بيئة تؤثر في النظام 

 أمكن السير بالتنظيم لتحقيق األهداف المعلن عتها بكفاية.

بعين كلما كان نظام المنظمة مرنا وآخذا للمتغيرات التي يمكن أن تطرأ في محيط المنظمة  –ك 
 االعتبار، كلما استطاعت المنظمة االرتفاع بمستوى إنتاجها وأهدافها.

 مراحل تطبيق اإلدارة باألهداف: – 1

 يتم تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف من خالل مجموعة من المراحل المتتابعة كاآلتي: 

مرؤوسيه لتزويدهم بإطار عام عن مع  –في جميع المستويات اإلدارية  –يجتمع الرئيس  –أ 
تكون واضحة وواقعية، ومن ثم مناقشة اقتراحاتهم  أناألهداف المطلوب تحقيقها على أن يراعى 

الصياغة النهائية لها. ويتولى الجانبان رسم خطة مبدئية تتضمن األهداف  إلىوالتوصل  وآرائهم
والطرق التي يمكن من خاللها التي يمكن تحقيقها على مدى فترة زمنية محددة )سنة مثال( 

 تحقيق هذه األهداف بكفاءة. إلىالوصول 

تعاون الرؤساء والمرؤوسين في تحديد األهداف المرحلية، ثم يجتمع الرؤساء والمرؤوسون  –ب 
كلة إليهم من قبل اإلدارة  لعليا والتي األهداف الجزئية المو في كل وحدة تنظيمية لبح  ومناقشة 

 تتم مناقشة اإلطارهدف العام للمنظمة. وضمن هذا تشكل في مجموعها ال
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الجزئية التي على الوحدة التنظيمية تنفيذها، وتحديد ما يمكن إنجازه ضمن الفترة  األهداف
 الزمنية المحددة لهذا الهدف من قبل اإلدارة العليا.

في كل وحدة في وضع برنامج زمني لتنفيذ ما اتفق عليه من  والمرؤوسونيشترك الرؤساء  –ج 
، ثم يتم االجتماع ضمن حدود هذا الجدول لمراجعة وتقييم مرحلة اإلنجاز المعنية الهدف الجزئي

ويجري إعالم اإلدارة العليا بنتائج تقييمهم وما اتفق على إنجازه في الفترة المتبقية في ضوء 
الرؤساء والمرؤوسين في  لمني يتم االتفاق عليه مجددا من قبوحسب جدول ز  المحققةالنتائج 

بشكل دوري طيلة المدة الزمنية المخصصة للهدف  االجتماعاتالوحدة المعنية. وتستمر هذه 
 المرحلي أو الجزئي.

نجاز هدفهم الجزئي الموكل يجتمع الرؤساء والمرؤوسون في نهاية المدة المخصصة إل –د 
 العليا ويرفعون تقريرا عما تم إنجازه من هذا الهدف الجزئي.إليهم من قبل اإلدارة 

تقوم اإلدارة العليا بمراجعة إنجازات األهداف الجزئية المرفوعة لها من الوحدات التنظيمية  -هـ 
ثم تعيد النظر في رسم وتحديد  العامالمختلفة في نهاية المدة المخصصة لتحقيق الهدف 

من  والتأكدالتنظيمية في ضوء منجزات الواقع بعد تقييمها وتوزيعها على الوحدات  األهداف
التي سبق تحديدها، تبدأ مرحلة التقويم بواسطة  النتائج)بعد تحقيق المرؤوس  صحتها وواقعيتها.

الرئيس، فيتم دراسة إنجازاته وقياسها ومقارنتها باألهداف والمعايير المتفق عليها مسبقا لتحديد 
وجدت وتحليل أبعادها وأسبابها، ومن ثم وضع طرق عالجها  األخطاء واالختالالت إن

وتصحيح األخطاء ووسائل منع حدوثها مستقبال وبالتالي وضع خطة جديدة للفترة الزمنية 
 القادمة(.

 مقومات اإلدارة باألهداف: – 3

 يعتمد نجاح تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف على توفر ما يلي: 

 القدرة على تحديد األهداف. –أ 

اإلدارية  العمليةوممارسة  األهدافكفاءة وعدالة واستقامة اإلدارة العليا في عملية تحديد  -ب 
 وخاصة وظائف اإلدارة.

 وبعد تحديد األهداف. وأثناءتمر بها المنظمة قبيل  يمالءمة الظروف والحاالت الت –ج 
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ومقدار قناعتها وتفاعلها  األهدافالمعنية بنتائج  األطرافبين  الثقة والتعاون والتنسيق –د 
 كافة مراحل تنفيذ األهداف.إيجابيا خالل 

 وضع نظام تعيين وتدريب وحوافز ومتابعة وتقييم واتصال مناسبين وفعالين. -هـ 

 فوائد أسلوب اإلدارة باألهداف: – 4

 :التاليةيمكن في حالة تطبيق هذا األسلوب تحقيق الفوائد  

دراكتنمية القدرات التخطيطية لدى الرؤساء والمرؤوسين  –أ  في حياة  األهداف أهمية وا 
 المعنية بالنشاط. لألطرافالمنظمة بالنسبة 

ت التغيير مؤشرا إلىالتعرف على المشكالت العملية القائمة والمحتملة وبالتالي التنبه  –ب 
 يجابيا معها.والتعامل إ

والمرؤوسين وخلق جسن التفاهم والتفاعل التعاون والتنسيق بين الرؤساء  تقوية روابط –ج 
 يجابي فيما بينهم بما يعزز الثقة واالنتماء داخل المنظمة.اإل

خالل  دقة وواقعية بسبب عملية التواصل المستمر أكثرتساعد في تقييم العاملين بشكل  –د 
لمبدعين وتحديد المقصرين ومعالجة ذلك ممارسة النشاط مما يمكن اإلدارة العليا من اكتشاف ا

 بشكل فوري.

 االستفادة القصوى من كافة اإلمكانات المتاحة للمنظمة في بيئتها الداخلية والخارجية. -هـ 

القضاء على الترهل والتسيب اإلداري خاصة من خالل المتابعة الحثيثة أثناء ممارسة  –و 
 النشاط ومن خالل حذف الوظائف التي ال أهداف جزئية لها تخدم أهداف المنظمة.

 معوقات تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف: – 5

ت بين اإلدارة ليس هناك جدال في أن هذا النوع من اإلدارة يساعد على تقوية االتصاال 
في العالقات بينهما ويعمل على رفع الروح المعنوية لألفراد  والتناغموالعاملين وتحقيق التعاون 

الحلول المناسبة لها وتطوير كل من العمل  إلىوالتشخيص الجيد لمشاكل العمل والتوصل 
 أن هناك من جهة أخرى احتماالت ظهور معوقات مثل: إالواألفراد داخل المنظمة، 
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 صعوبة التوفيق بين أهداف اإلدارة واألفراد واألهداف الكلية للمنظمة. –أ 

صعوبة وضع مقاييس دقيقة للنتائج المراد تحقيقها عالوة على أعمال الخدمات والجهد  –ب 
قية والمستندية في اإلعداد ر الكبير الذي تتطلبه من جانب الرؤساء والمرؤوسين واألعباء الو 

والمناقشات، والوقت المستهلك في ذلك، وارتفاع التكاليف والتدريب الالزم للرؤساء والتخطيط 
والمرؤوسين حتى يمكنهم القيام بهذه المجهودات، والوعي الذي يجب أن يتوافر بدرجات متفاوتة 

 لين.مليها إلى أدنى درجات العاتالعليا والمستويات التي  ةبين اإلدار 

دارة بالعوامل المحيطة مثل قيم المجتمع وفكرة المشاركة ومدى من اإل األسلوبهذا  تأثر –ج 
 ارتفاع دوافع التحصيل واإلنجاز عند العاملين ودرجة التقدم والتطور التي بلغها المجتمع.

 إدارة التغيير: أسلوب ثانيا:

 التغيير:إدارة تعريف  -2

نتقال من وضع قائم بالفعل في البداية سنحاول تعريف التغيير والذي هو عبارة عن اال 
محددة في إطار رؤية واضحة مشتركة بين القيادة  أهدافوضع مستهدف لتحقيق  إلى

والعاملين. أو هو عملية تحليل الماضي الستنباط التصرفات الحالية المطلوبة للمستقبل، ويشمل 
 المستقبل.إلى الحالة المنشودة في حالة انتقالية حتى نصل  إلىالتحرك من حالة حاضرة 

منهجية إلدارة الجانب البشري في التغييرات ، وعلية إدارة التغيير هي عملية، أداة 
 للحصول على النتائج المرجوة بكفاءة ضمن الظروف المحيطة في بيئة العمل.

تعبر عملية التغيير المنظمي بصورة عامة عن حركة االنتقال الجذري أو التدريجي إذن  
جديدة تختلف عن سابقتها أو عن الحالة القائمة. وقد يتضمن التغيير  من واقع راهن إلى حالة

تحسين أو تطوير طبيعة العمل، أو نشاط المنظمة لغرض تحقيق األهداف بصورة أفضل. وقد 
نال التغيير المخطط اهتمام الباحثين في ميدان عمل المنظمات نظرا لما ينطوي عليه فعل 

 اعلية وكفاءة المنظمة.في تحسين فالتخطيط من دور وأهمية 
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 هناك أنواع عديدة للتغيير، وفي هذا السياق يمكن التطرق إلى:  أنواع التغيير: – 1

ويحصل تلقائيا بفعل العوامل الطبيعية أو البيولوجية  التغيير التلقائي )أو غير المخطط(: -أ 
 وبدون تدخل اإلنسان.

ويحصل بصورة مخططة طبقا لمتطلبات تحقيق األهداف العامة أو  التغيير المخطط: -ب 
الخاصة في المنظمة ذاتها، وبفعل إرادي إنساني وبدرجات متفاوتة من تدخله. وقد عرف سكبنز 

األسلوب اإلرادي الذي يتم موجبه تحويل المنظمة من حالتها " بأنه: 1974التغيير المخطط عام 
إلى مفهوم التغيير  1969تطورها المتوقعة". كما أشار بنس الراهنة إلى صورة أخرى من صور 

" االستجابة للتغيير نتيجة لوضع إستراتيجية تثقيفية هادفة لتغيير المعتقدات  في المنظمة بأنه:
أكثر مالءمة للتطور التكنولوجي الحدي   والقيم واالتجاهات والهيكل التنظيمي. وجعلها

 وتحديات السوق". 

المخطط أو مفهوم التخطيط إلحدا  فعل التغيير في المنظمة يتطلب فهما إذن التغيير 
دراكا كاملين لبيئة المنظمة، والشروع بشكل جاد لتوجهها أفرادا وهيكال وتكنولوجيا لتحقيق  وا 

المفهوم اإللمام الكافي بالظواهر المنظمية وكذلك  الكفاءة والفاعلية. ويتطلب التغيير بهذا
جه المنظمة، واتخاذ القرارات الهادفة إلحدا  التغيير. فالبيئة الخارجية بالمشكالت التي توا

ن طريق ة بالمالءمة بينها وبين البيئة عومتطلبات توازن المنظمة يستدعيان انتهاج السبل الكفيل
ساليب العمل واألنشطة، لكي مرين في الهيكل التنظيمي وأد أسلوب التغيير والتطوير المستااعتم

افسة الحادة معها في المستمر في ظروف الصراع مع المنظمات األخرى والمن تحقق البقاء
 األسواق. 

 أسس أو مبادئ التغيير: – 3

يتطلب أي تغيير في نظام فرعي من المنظمة، أو جزء معين منه إجراء تغيير بمستوى  –أ 
 ثاره.معين في المنظمة ككل، بنفس الوقت أو الحقا تبعا لدرجة وقوة التغيير واتساع آ

ينبغي أن يتم التغيير في المجاالت التي تكون أكثر عرضة من غيرها للضغط البيئي )أو  – ب
الخارجي( مع العمل المتواصل على إجراء التعديالت التدريجية األخرى في أجزاء المنظمة التي 

 هي أكثر استقرارا من غيرها.
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عند دراسة إمكانية إجراء التغيير في المواضع المطلوبة، فإنه ينبغي أن تتم دراسة تحليلية  – ج
لواقع الضغط ودرجته وقوة النتائج المتحققة من عملية التغيير، وذلك قبل الشروع بإجرائها، مع 
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتجنب المواضع التي ستؤدي إلى ظهور ردود فعل غير ايجابية أو 

 عنيفة إزاء التغيير المطلوب إجراؤه.

عند إجراء التغيير في مستوى معين من الهيكل التنظيمي للمنظمة فإنه من الضروري   -د 
ال فإن حالة عدم التوازن ستسود  إجراء التغيير في المستويات العليا والدنيا األخرى منه، وا 

 جود.المنظمة وستكون مردودات سلبية تنعكس على استمرارها في الو 

إذا كان التغيير المستهدف شامال لجميع مفاصل هيكل المنظمة فإنه ينبغي أن يرافقه في  - هـ
الوقت ذاته اتجاه مناسب للتغيير كذلك في السياسات والبرامج واإلجراءات الشاملة للمنظمة 
ككل. ومن شأن هذا االتجاه أن يضمن التناسق بين واقع التغيير المنظمي وسعي المنظمة 

 فيذ سياساتها وتحقيق أهدافها.لتن

عند قيام المنظمة بانتهاج سياسة التغيير المخطط، فإنه ينبغي عليها لكي تحقق النجاح أن  – و
تأخذ بعين االعتبار عند بدء عملية التغيير كال من التنظيمين الرسمي وغير الرسمي في الوقت 

 نفسه.

ام األفراد العاملين في المنظمة، وذلك من ترتبط فاعلية وكفاءة التغيير مباشرة بدرجة إسه – ز
خالل اكتشاف الحقائق وجمع المعلومات، وبيان اتجاهات التغيير المطلوبة انسجاما مع 
األهداف العامة والتفصيلية للمنظمة، وذلك ألن عدم إسهام هؤالء األفراد في التغيير يعرقل 

 ر المنظمة وقدرتها على العمل. إمكانية استمرا

 التغيير: مصادر – 4

أشارا إلى أنواع القوى  4791(: Kast and Rosenzweigحسب كاست ورونزويك )  –أ 
 الدافعة نحو التغيير كما يلي:

تعد البيئة الخارجية للمنظمات المختلفة أهم مصادر التغيير، فهي تتضمن العوامل  البيئة: -
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية وغيرها. فأي تغيير يحصل في هذه العوامل من 

 شأنه أن ينعكس في متطلبات التغير في المنظمة.
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جزء من البيئة فإنها تستحق اهتماما على الرغم من أن التكنولوجيا هي  مستوى التكنولوجيا: -
خاصا ألن المنظمة تتأثر بدرجة ملحوظة بمستوى التكنولوجيا. فاألساليب الحديثة أو المتطورة 

 هي ذات أثر كبير في فاعلية وكفاءة المنظمة وتدفعها باستمرار نحو التعقيد.

يحصل التغيير كذلك من خالل التعديالت في أهداف المنظمة، أو من  والقيم: األهداف –
خالل التغيير الحاصل في القيم السائدة التي تؤدي بالمنظمة إلى تعديل أهدافها بغية تحقيق 
االنسجام الشامل بين األهداف والقيم. وحتى لو بقيت األهداف ثابتة فإن التغيير في القيم يقود 

 ظمة لكي تتالءم وتنسجم معها. إلى تغير في سلوك المن

يقود التغيير الحاصل في هيكل المنظمة سواء كان على مستوى األنظمة الفرعية أو  الهيكل: –
 النظام الكلي إلى التغيير في المنظمة عامة في الوقت ذاته.

يير تلعب الدوافع االجتماعية والنفسية دورا مهما في تنفيذ التغ الدوافع االجتماعية والنفسية: -
أو مقاومته، هذا إلى جانب ضرورة التغيير في سلوك األفراد وجماعات العمل لكي تنسجم مع 

 متطلبات التغيير االجتماعي.

تتميز الدوافع اإلدارية في أثرها من حي  تحقيق التوازن المتحرك للمنظمة  ارية:دالدوافع اإل –
لمدراء في مختلف المستويات التنظيمية واألفراد العاملين فيها بفعل التغيير الحاصل. لذا يسعى ا

إلى تحقيق الموازنة بين هدف االستقرار واستمرار المنظمة في العمل من جهة، وبين الحاجة 
 المستمرة للتكييف واالبتكار في ميدان العملية اإلدارية في إطار التغيير من جهة أخرى.

الذي صنف العناصر الرئيسية التي تدفع المنظمة  م1973 (:Luthansحسب لوثانز ) –ب 
 نحو التغيير بما يأتي:

وتتضمن ازدياد أو اشتداد المنافسة بين المنظمات االقتصادية في  العوامل الخارجية: -
 األسواق، وكذلك التغيير في البيئة االجتماعية والتغيرات الحاصلة بفعل التطور التكنولوجي.

مثل بالمتغيرات المرتبطة بطبيعة المنظمة وهيكلها التنظيمي واألساليب وتت العوامل الداخلية: -
والسياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف، أو لمعالجة المشكالت المتصلة بالعمل 

 واألفراد العاملين فيها بشكل، وتتضمن:
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 ضرورة تغيير األساليب اإلدارية المتبعة.  *

 يق بين مناخ المنظمة واحتياجات األفراد العاملين فيها.إدراك الحاجة إلى إيجاد التنس *

 الحاجة إلى تحسين التعاون والتنسيق في العالقات بين جماعات العمل في المنظمة. *

 إدراك الحاجة لتغيير الهيكل التنظيمي واللوائح واألنظمة المتبعة في المنظمة. *

ومن هنا يتضح، بأن إنجاز المنظمة للتغيير المطلوب ذو أهمية كبيرة في تحقيق توازنها  
المتحرك ككل وفي األنشطة والفعاليات المكونة لها. كما أن المتغيرات السياسية واالجتماعية 
 واالقتصادية والتكنولوجية واإلدارية السائدة تعمل باستمرار على تغيير األهداف العامة والفرعية

  صل.الحاللمنظمة، وأن األخيرة تستجيب بالتكييف للتغيير 

 نماذج التغيير: – 5

تتعرض المنظمة المعاصرة باستمرار للتعقيدات السريعة التي تتطلب منها االستجابة  
والتكيف مع التغيير. والمنظمة الفاعلة البد أن تأخذ بعين االعتبار أثرها هي على البيئة كذلك، 
بحي  ال تصبح مستجيبة للتغييرات فقط. وفي هذا الصدد، قام الباحثون والمتخصصون 

يدة للمنظمة في إطار التغيير المخطط. غير أن هناك مشكالت تتعلق بصياغة نماذج عد
بكيفية اعتماد نموذج واحد للتغيير، ألن ما يحقق النجاح لمنظمة ما هو ليس بالضرورة ذلك 
النموذج الشامل الذي يمكن اعتماده في المنظمات األخرى. وتمثل نماذج التغيير الخطوط 

 أو العوامل ذات الصلة بالتغيير، وأهمها:  العريضة التي تحتوي على المتغيرات

  نموذج هلريكال وسلوكوم: –أ 

 

 

 

 

 

التغلب على  - 4
 مقاومة التغيير

تشخيص مشكالت  - 3
 المنظمة.

 

تقدير الحاجة  - 2
 للتغيير.

 معرفة مصادر التغيير:  - 1

 البيئة الخارجية-

 نظمةمهيكل ال-

متابعة الخطة  - 8
 والتقييم.

تنفيذ الخطة خالل  - 7
 مدة معينة.

تخطيط الجهود  - 5
 .للتغييرالالزمة 

وضع استراتيجيات  - 6
 التغيير.
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 نموذج لورنس ولورش: –ب 

 نجاز أربع مراحل أساسية للتغيير هي:يقوم هذا النموذج على إ 

وتتناول دراسة ومعرفة االختالفات بين النتائج الحالية أو المتحققة  مرحلة التشخيص: -
 والنتائج المطلوب تحقيقها.

 ويتم فيها وضع وتحديد االستراتيجيات المناسبة للتغيير. مرحلة التخطيط: -

 وتشمل القيام بترجمة تلك االستراتيجيات إلى سلوك فعلي خالل مدة محددة. مرحلة التنفيذ: -

المتحققة مع األهداف الموضوعة لغرض تشخيص  تائجفيها تقارن الن تقييم:مرحلة ال -
 ها. باالحاصلة وأسب االنحرافات

 نموذج كاست ورونزويك: –ج 

يرى كاست ورونزويك أن نموذج التغيير المخطط يعتمد على القابلية اإلدارية في تحديد  
الناجمة عن االنحرافات بين فاعلية المنظمة وكفاءتها حي  أسلوب اإلحساس بالمشكالت 
 األهداف المرغوبة والمتحققة فعال. ويتضمن هذا النموذج ما يأتي:

دراك ضرورة الحاجة للتغيير. -  اإلحساس بالمشكالت وا 

 تحديد الفجوة أو الهوة بين المرغوب والمتحقق فعال من األهداف. -

 تقييم البدائل المتاحة للتغيير. -

 تنفيذ التغيير.  -

 ة وتقييم النتائج. متابع -

ن لم يالحظ الموظفون حدو  تغيير كبير غ  البا ما يصاحب برامج التغيير ضجة هائلة وا 
بعد مدة زمنية معينة فلن يصدقوا أن التحول أمر حقيقي، فيتطلب األمر في مهامهم أو نهجهم 

ستنتج عن هذا جهودا مضنية ومركزة لترسيخ ثقافة التغيير والتعريف بالمزايا والفوائد التي 
  التغيير في المؤسسة.
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وتنص نظرية "باندورا" في هذا اإلطار للمعنيين بإدارة التغيير على أنه: كلما توثقت 
الصلة بين تصرف معين ونتيجة معينة كلما ازدادت احتماالت قيامنا بهذا التصرف. كلما 

التصرف الذي نعتقد أنه اشتدت رغبتنا في تحقيق النتائج كلما ازدادت احتماالت قيامنا بهذا 
يؤدي إلى هذه النتائج. كلنا ازدادت ثقتنا في القيام بتصرف جديد بصفة فعلية كلما ازدادت 

 احتماالت محاولتنا للقيام به.

ذا أردنا تغيير تصرف العاملين فإنه يجب علينا: أوال: تغيير البيئة التي يعملون بها،  وا 
يعون القيام به )التدريب مهم في هذه الحالة(. وثالثا: وثانيا: بإقناعهم أن التصرف الجديد يستط

 بإقناعهم بأن هذا التصرف سيؤدي إلي نتيجة سيقدرونها. 

 إدارة األزمات:أسلوب ثالثا:

 :ماهية األزمة – 2

 تعريف األزمة:  -أ 

تعود األصول األولى الستخدام كلمة أزمة إلى علم الطب اإلغريقي القديم، وقد  لغويا: 
كانت تستخدم هذه الكلمة للداللة على وجود نقطة تحول مهمة ووجود لحظة مصيرية في تطور 

 مرض ما، ويترتب على هذه النقطة إما شفاء المريض خالل مدة قصيرة أو موته.

جليزية نقطة تحول في المرض أو في تطور الحياة أو وتعني األزمة في معاجم اللغة اإلن
في التاريخ، وهي نقطة تحول تتصف بالصعوبة والقلق من المستقبل وتتطلب اتخاذ القرار 

 المناسب خالل مدة زمنية محددة.

ولألزمة في معاجم اللغة الفرنسية معان متعددة أهمها: النزاع، التوتر، النوبة، الفقر،  
 الفاقة.

استخدام كلمة أزمة في القرن السادس عشر في المعاجم الطبية، ثم تطورت وقد كثر  
استخدامات الكلمة في القرن السابع عشر لتعني ارتفاع درجة التوتر في العالقات بين الكنيسة 
والدولة، وتم استخدام هذه الكلمة في القرن التاسع عشر لإلشارة إلى بروز مشكالت كبيرة 

حظات وحاالت تحول فاصلة في العالقات االجتماعية والسياسية وخطيرة، ولإلشارة إلى ل
 واالقتصادية.
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وتم استخدام هذه الكلمة في بحو  علماء الطب النفسي للداللة على االنعكاسات النفسية 
 الحادة على الفرد وسلوكه وعلى الجماعة ولإلشارة أيضا إلى أزمة الهوية.

والشد ة، وهي تشير إلى حالة طارئة وموقف وفي المعاجم العربية تعني األزمة القحط  
استثنائي مغاير ومخالف لمجريات األمور االعتيادية، ولم تكن كلمة أزمة شائعة االستعمال في 
األدبيات العربية القديمة، وقد التفت الباحثون العرب إليها بصورة بارزة لتكون ترجمة مباشرة 

 .Crisis  للكلمة االنجليزية

د تم استخدام مصطلح األزمة في بحو  ودراسات علوم اإلدارة العامة فق اصطالحا:أما  
وعلم إدارة األعمال، وكان لهذه البحو  الدور البارز في بناء التأطير والتأصيل المفاهيمي 
والعلمي والعملي لحقل جديد في اإلدارة يسمى حقل إدارة األزمات. وال يقدم أدب إدارة األزمات 

متفق عليه ومقبوال على نطاق واسع لمفهوم األزمة، ويتمتع هذا المفهوم تعريفا ومفهوما واحدا 
بدرجة عالية من الموضوعية ويشتق معناه من طبيعة المنظمة وطبيعة األفراد وطبيعة البيئة 

 التي تتعلق بها هذه األزمة.

والتي تعني لحظة القرار، وفي  Krisisمشتق من الكلمة اليونانية  Crisisمصطلح األزمة  
التراجيديا اإلغريقية القديمة فإن األزمات هي مواقف تحتاج إلى صناعة القرار، واألزمات تشكل 
نقطة تحول تاريخية حي  تكون الخيارات والقرارات اإلنسانية قادرة على إحدا  تغييرات أساسية 

 وجوهرية في المستقبل.

 مة، نذكر منها:وهناك مفاهيم كثيرة ومتعددة لألز 

زمات ويخرج عن إطار العمل المعتاد، ف ينتج عن تغيرات بيئية مولدة لألاألزمة هي موق -
قدرا من الخطورة والتهديد وضيق الوقت والمفاجأة إن لم يكن في الحدو  فهو في  نويتضم

تقبلية ثارا مسكرة وسرعة ودقة رد الفعل، ويفرز آالتوقيت، ويتطلب استخدام أساليب إدارية مبت
 تحمل في طياتها فرصا للتحسن والتعليم.

األزمة هي لحظة حرجة وحاسمة تهدد مصير المنظمة التي تتعرض لها، وتضع صعوبات  -
كبيرة أمام صناع القرار في المنظمة في ضوء زيادة مستوى حالة عدم التأكد، وعدم توافر الكم 

مة المطلوبة للتعاطي مع الواقع الحالي في والنوع الكافي من البيانات والمعلومات والمعرفة الالز 
 ظل وقوع األزمة، وبسبب وقوع درجة عالية من الخلط بين األسباب والنتائج، 
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وحدو  تداعيات سريعة ومتالحقة ناجمة عن تفاعالت عناصر المنظمة في ظل األزمة، 
حدا  وانعكاساتها وفقدان صناع القرار للقدرة الكافية على رؤية الحاضر والمستقبل والتنبؤ باأل

 على أعمال المنظمة. 

األزمة هي موقف يواجهه األفراد أو الجماعة أو المنظمة، ويكونون غير قادرين على أن  -
، وهذا الموقف يؤدي إلى توليد وتكوين ضغط العادية الروتينية يتغلبوا عليه باستخدام اإلجراءات

 عمل نتيجة التغيير المفاجئ.

األزمة هي موقف يواجهه صناع القرار في المنظمة وتتالحق فيه األحدا  وتتشابك األسباب  -
بالنتائج ويزيد األمر سوءا إذا ضاعت وضعفت قدرة صنع القرار في السيطرة على ذلك الموقف 

 وعلى اتجاهاته المستقبلية. 

 خصائص األزمة: -ب 

زمة ألنها تكون غير متوقعة مما هامة لألحد العناصر الأ تلعب المفاجأة عنصر المفاجأة: – أ
هذه اللحظة يفقد الفرد قدرته على في ظهور حالة من االهتمام المفاجئ، وغالبا  ىيؤدي إل

 التفكير السليم.

 ان كانت تحد  بطريقة فجائية، إال أن لهوا   حدو  األزمة عقيد والتشابك والتداخل:تال –ب 
شكل السقوط  األزمةلتأخذ أسبابها وعناصرها وعواملها والظروف المحيطة بها، كلها تتم 

 المدوي.

من خصائص األزمة نقص المعلومات لدى الفرد وهي تشبه الضباب  نقص المعلومات: –ج 
االتجاه الصحيح الذي يجب عليه أن يسلكه وما هي حجم  من أخذالكثيف الذي يمنع الفرد 

 تصادفه في هذا الطريق؟المخاطر التي 

 .ن الخوف والقلق الشديدينمتؤدي األزمة إلى حالة  الخوف والقلق: –د 

تتسم األزمة بدرجة عالية من التعقيد والتداخل في العناصر والمسببات، ودرجة عالية من  -
التشابك والتناقض بين أصحاب المصالح، وهذا يؤدي إلى تغييرات جوهرية في طبيعة العالقات 

لى حدو  عالقات جديدة.  القائمة وا 
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وجود حالة من الرعب والخوف في المنظمة، وهذا ناجم عن عدم القدرة على تقدير ما يحمله  -
المستقبل للمنظمة، إذ أن هناك احتماالت وتوقعات سلبية كثيرة قد تعصف بها مستقبال، مثل 

ة مهمة في المنظمة، وزيادة حدة تأثر سمعتها سلبا، وفقدان بعض المديرين الجيدين لمواقع إداري
الصراع بين أطراف متعددة في المنظمة، والخسارة المالية والسوقية، وربما وقوع انهيار كامل أو 

 شبه كامل للمنظمة.

ذا امتدت فإنها ال تصبح  - محدودية المدة الزمنية لألزمة، فاألزمة ال تمتد لمدة زمنية طويلة، وا 
مة فإنها من األمور المختلف حولها الباحثون، فهناك من يرى أن أزمة، أما المدة الزمنية لألز 

هذه المدة ال تتجاوز ثماني ساعات، وهناك من يحددها في ثالثة أيام، وهناك من يرى أنها قد 
تصل إلى أسبوع أو أسابيع، ويعتمد طول هذه المدة حسبهم على حجم المنظمة وطبيعة 

 أعمالها. 

رة والضعف وعدم قدرة صناع القرار على التعاطي مع األزمة وجود حالة من الشعور بالحي -
والتعامل معها، وعدم تأكدهم من جدوى ما يبذلونه من جهود لمواجهة هذه األزمة، وهنا فإن 
بعض صناع القرار قد يلجؤون إلى الكذب والتضليل من أجل التغطية على عجزهم وفشلهم في 

 مواجهة األزمة. 

 مراحل األزمة:  –ج 

ر أدبيات إدارة األزمات إلى أن األزمة تمر بعدة مراحل، وال يوجد اتفاق على عدد تشي 
وتسميات هذه المراحل، ولكنه يبقى تباينا من حي  الشكل وليس من حي  المضامين الجوهرية 

 لألزمة، نذكر أهم هذه التقسيمات في اآلتي:

 التقسيم األول: -

 مرحلة الميالد.*

 مرحلة النمو ) االتساع(.*

 مرحلة النضوج.*

 مرحلة التقلص ) االنحسار(.*
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 مرحلة االختفاء.*

 التقسيم الثاني: -

 مرحلة التحذير من األزمة والتخطيط لمواجهتها.*

 مرحلة األزمة الحاسمة والخطرة.*

 مرحلة استعادة الثقة.*

 مرحلة العودة إلى انتظام العمل.*

 التقسيم الثالث: -

 مرحلة األزمة التحذيرية.*

 ة األزمة المزمنة.مرحل*

 مرحلة تسوية األزمة. *

 التقسيم الرابع: -

 مرحلة تقدير الموقف.*

 مرحلة التحذير.*

 مرحلة التأثر.*

 مرحلة التعافي من األزمة.  *

 مفاهيم ذات عالقة بمفهوم األزمة: -د 

 هناك مجموعة من المفاهيم ذات ارتباط بشكل أو بآخر بمفهوم األزمة، أهمها: 

الكارثة هي حادثة مدمرة وقعت بصورة فعلية وينجم عنها أضرار فادحة  الكارثة:مفهوم  -
وخسائر كبيرة في الممتلكات واألرواح، وهي قد تكون طبيعية ناجمة عن فعل الطبيعة كالزالزل 

 والبراكين واألعاصير والفيضانات، وقد تكون فنية يتسبب فيها اإلنسان بصورة 



98 

 

مواجهة الكارثة معونات على مستوى الدولة وربما معونات عمدية أو غير عمدية، وتتطلب 
 دولية.

وقد تكون الكارثة في حاالت كثيرة سببا رئيسيا لألزمة، ولكنها ليست هي األزمة، وهناك  
أمثلة كثيرة تكون فيها نتائج الكوار  سببا واضحا في وقوع األزمة، ومثال ذلك كارثة الزالزل 

منها: أزمة توفير الطعام والشراب للمنكوبين، أو أزمة توفير  التي قد تؤدي إلى أزمات كثيرة
 المأوى لهم، وأزمة تفاقم عمليات النهب والسرقة، و أزمة الطاقة الكهربائية والنفط. 

 مفهوم الصدمة: -

تعبر الصدمة عن موقف حاد ينجم عن حاد  غير متوقع، وتؤدي إلى شعور فجائي  
ير المتوقعة، وتؤدي الصدمة إلى تتابع األحدا  بصورة بالخداع والغدر، وشعور باإلساءة غ

 تعزز شعورا مركبا من الخوف والدهشة والذهول والعجز...

ويمكن القول أن الصدمة هي أحد األعراض األساسية الناجمة عن وقوع األزمة، وهي  
تحد  عندما تنفجر األزمة بصورة فجائية سريعة دون إنذار أو تمهيد، علما أن اإلحساس 
بالصدمة يكون سريعا وطارئا يختفي ويزول بسرعة، وبعد أن يتم إدراك الصدمة وامتصاصها 

 يدرك صناع القرار والعاملون في المنظمة أن هناك أزمة. 

وبسبب انتشار الصدمات بصورة كبيرة في المنظمات باختالف أنواعها برز ما يسمى  
بإدارة الصدمات. وهي تلك اإلدارة التي تركز على شكل الصدمة وعلى إطارها وغالفها 

 الخارجي، بينما تهتم إدارة األزمات بجوهر األزمة وعالجها التعاطي منعها. 

 مفهوم المشكلة:  -

رئيسي يؤدي إلى إحدا  حالة تستوجب البح  والتحليل والتفسير، المشكلة هي باع   
وهذه الحالة تكون في األغلب غير مرغوب فيها. ومن جانب آخر فقد تكون المشكلة سببا في 
وقوع األزمة التي تعاني منها المنظمة، ولذلك فإنه يمكن القول أن كل أزمة ناتجة عن مشكلة، 

 .ولكن ليس كل مشكلة تؤدي إلى أزمة
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واألزمات في حقيقة األمر مشكالت جوهرية وقوية وحادة يتم الشعور تجاهها باالنفعال  
والضغط الكبير، واستمرار هذه المشكالت يهدد بقاء المنظمة ويقضي على أهدافها ورسالتها 

 ورؤيتها.

وقد أصبحت بعض المنظمات تحدد إدارة جديدة تسمى "إدارة المشكالت"، وهي إدارة  
ساسية إجراء الدراسات والبحو  المتعمقة للمشكالت التي تواجهها المنظمة، مع مهمتها األ

وضع جميع المقترحات والتوصيات والحلول الكفيلة بالتعاطي مع هذه المشكالت ومعالجتها 
 والتغلب عليها. 

 مفهوم الصراع: -

ا صراع الصراع هو أكثر المفاهيم قربا لمفهوم األزمة، فكثير من األزمات يكون جوهره 
بين طرفين في المنظمة، أو بين المنظمة كطرف، وطرف خارج هذه المنظمة، وتنجم األزمات 
عن التعارض والتناقض بين هذين الطرفين. لكن الفرق الجوهري بين الصراع واألزمة هو أن 
الصراع ال يكون بنفس التأثير ونفس حدة وشدة األزمة. ومن جانب آخر يكون الصراع أكثر 

حي  أهدافه واتجاهاته وأبعاده وأطرافه، بينما تكون هذه العناصر غير محددة وغير  وضوحا من
معروفة بوضوح في األزمة، ويتسم الصراع بطبيعة شبه دائمة في المنظمة، فهناك صراعات 
تتبدل وتتغير بين أطراف مختلفة وبين مستويات متعددة، بينما تبدأ األزمة وتنتهي بسرعة وتترك 

 مجموعة من النتائج.  وتخلف وراءها

 مفهوم إدارة األزمات: – 1

 نشأة حقل إدارة األزمات: -أ

لقد كانت بدايات االهتمام الواضح بحقل إدارة األزمات وبداية البحو  والدراسات فيه  
خالل ستينيات القرن العشرين، وقد كتبت وأجريت دراسات وبحو  محدودة خالل الستينات 

إلى   م1992عام  Pauchant and Douvilleوالسبعينات، وتشير الدراسات التي أجراها الباحثان 
، وهذا يدل على حداثة هذا م1985من أدب إدارة األزمات تم نشره بعد العام  80%أن حوالي 

الحقل المعرفي. وال يزال حقل إدارة األزمات يتسم بالغموض، وعدم االتساق خاصة فيما يجري 
 تناوله وتداوله من مصطلحات. ويالحظ أن هناك اهتماما متزايدا بتجميع جميع 
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ات التي كتبت في حقل إدارة األزمات لتكوين حقل عالمي الجهود واألفكار والبحو  والدراس
 موحد متكامل وشامل. 

 ويمكن تقسيم أدب إدارة األزمات إلى ثالثة مجاالت أساسية هي: 

تتعلق بوضع خطط فاعلة إلدارة األزمة، وهذه الخطط مهمة في نجاح  نظرية إدارة األزمة: -
ا بأقل اآلثار السلبية الممكنة، وفي أغلب المنظمة في التعاطي مع هذه األزمة والخروج منه

األحيان فإن الخطة تتضمن برنامجا تدريبيا متكامال في كيفية التعامل مع األزمة المرتقبة، 
ويعتمد نجاحها على نجاح المنظمة في تقييم أثار البيئتين الداخلية والخارجية على أعمال 

ددة وواضحة للمستجدات األزموية وعمليات المنظمة، وتتطلب هذه الخطط وضع إجراءات مح
 المحتملة.

من أهم المواضيع والعناوين األساسية التي يجري تناولها في  استراتيجيات إدارة األزمة: -
استراتيجيات إدارة األزمة وضمن هذا المجال: صياغة وتنفيذ إجراءات إدارة األزمة، وتحديد 

 فريق إدارة األزمة، ووضع خطة اتصاالت فاعلة في أثناء األزمة وقبلها وبعدها.

  عواقب ونتائج إدارة األزمة. -

 مية إدارة األزمات:وأه تعريف -ب

إن إدارة األزمات هو مفهوم واسع يتضمن التخطيط العام واالستجابة للمدى الواسع من  
دارة األزمات هي نظام يزود المنظمة باستجابة نظامية  حاالت الطوارئ وحاالت الكوار ، وا 

في  منظمة ومرتبة لحاالت األزمات، وهذه االستجابة تجعل المنظمة قادرة على االستمرار
أعمالها اليومية المتعلقة بتقديم الخدمات والمنتجات وكسب األرباح وغيرها في نفس الوقت الذي 

 تكون فيه األزمة تدار بنجاح.

 وأهم التعريفات التي وردت في األدب النظري إلدارة األزمات ما يأتي: 

ت المحتملة عن طريق إدارة األزمات هي العملية اإلدارية المستمرة التي تهتم بالتنبؤ باألزما -
زمات، وتعبئة الموارد داخلية والخارجية المولدة لألاالستشعار ورصد المتغيرات البيئية ال

من الكفاءة والفاعلية واإلمكانات المتاحة لمنع أو اإلعداد للتعامل مع األزمات بأكبر قدر ممكن 
 لعودة قل قدر من الضرر للمنظمة والبيئة والعاملين، مع ضمان اوبما يحقق أ
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الستخالص  ةاألزم لألوضاع الطبيعية في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة، وأخيرا دراسة أسباب
تجة النتائج لمنع حدوثها أو تحسين طرق التعامل معها مستقبال، مع محاولة تعظيم الفائدة النا

  عنها إلى أقصى درجة ممكنة.

وكفاءة وفاعلية مع العمليات الموقفية إدارة األزمات هي قدرة المنظمة على التعامل بسرعة  -
والشرطية، وأن يكون الهدف العام من ذلك هو: تقليل المخاطر على صحة اإلنسان وسالمته 
وأمنه، أو منعها من األساس، وتقليل المخاطر على الملكيات العامة والخاصة الناجمة عن 

 ظمة.وقوع األزمة، أو منعها، وتقليل اآلثار السلبية على أعمال المن

إدارة األزمات هي علم وفن، وهذه اإلدارة تتعلق بإدارة توازنات القوى ومتابعتها ورصد  -
اتجاهاتها وحركتها، وهي علم وفن يتعلق بدراسة المستقبل وتحليله، وهي علم وفن التكيف مع 
المتغيرات البيئية المحيطة، والتفاعل مع الثوابت والموارد وقوى الفعل ورد الفعل في كل 

 لمجاالت وعلى مستوى جميع األنشطة. ا

إدارة األزمات هي تلك اإلدارة التي تعنى وتهتم بمواجهة ومعالجة المخاطر المختلفة التي  -
تواجه المنظمة أو الصناعة أو مجموع الصناعات أو المجتمع والدولة، أهم هذه المخاطر: 

 المخاطر التكنولوجية والمخاطر البيئية والمخاطر الطبيعية. 

إدارة األزمة عي عملية إدارية مقصودة تقوم على التخطيط والتدريب بهدف التنبؤ باألزمات  -
والتعرف على أسبابها الداخلية والخارجية وتحديد األطراف الفاعلة والمؤثرة فيها واستخدام كل 
 اإلمكانيات والوسائل المتاحة للوقاية من األزمات أو مواجهتها بنجاح بما يحقق االستقرار
وتجنب التهديدات والمخاطر مع استخالص الدروس المستفادة واكتساب خبرات جديدة من 

 أساليب التعامل مع األزمات في المستقبل.

إدارة األزمة  هي سلسلة اإلجراءات الهادفة إلى السيطرة على األزمة والحد من تفاقمها حتى  -
ستراتيجيات والنشاطات اإلدارية ال تنفلت زمامها، أو هي مجموعة من الخطط واألساليب واال

المالئمة ألوضاع استثنائية بغية السيطرة على المشكالت واحتوائها والحفاظ على توازن 
 المؤسسة أو المنظمة.
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هي اإلدارة التي تركز على تطبيق التكنولوجيا المتاحة والعلوم واألساليب والوظائف  
ير العادية التي قد تؤدي إلى إلحاق أضرار اإلدارية للتعامل والتعاطي مع الحاالت واألحدا  غ

دارتها.  كبيرة بالمنظمة إذا لم تحسن إدارة المنظمة مواجهتها ومعالجتها وا 

 وقد زاد االهتمام مؤخرا بإدارة األزمة نظرا لعدة عوامل: 

أن األزمة حين تقع فإن نتائجها السلبية تنعكس على جميع األفراد وعلى جميع المستويات  -
في المنظمة، وكذلك تنعكس على البيئة الداخلية والخارجية، وهذا يجعل هذا الحقل  اإلدارية

 موضع اهتمام وعناية من كل المستويات.

أن استخدام منهج إدارة األزمات يعزز مبدأ المساءلة والمحاسبة، إذ أن األزمات تؤدي إلى  -
ية، وقد باتت جميع المستويات واإلدار  بين في الخسائر البشرية والماليةكشف المقصرين والمتسب

 اإلدارية في المنظمات المعاصرة تطالب وتصر على تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة.

هناك تجارب كثيرة أظهرت ووضحت فشل المنظمات في مواجهة األزمات التي تعرضت  -
أدركت  لها، وقد كان السبب الرئيسي في ذلك عدم استخدام سيناريوهات إدارة األزمات، ومن هنا

المنظمات أهمية هذا الحقل في حمايتها من األزمات المحتملة، وأيقنت أن تبن ي مدخل إدارة 
  األزمات سيؤدي إلى تقليل الخسائر.

والتي تعني افتعال األزمات من ال شيء، باإلدارة باألزمات بالمقابل نجد شائعا ما يسمى  
المشاكل الفعلية القائمة، كما يتم االلتجاء وهو أسلوب إداري تستخدمه اإلدارة للتعامل مع بعض 

ارات التفاوض في بعض الحاالت، ويهدف هذا هإليه في مواقف التفاوض باعتباره من م
المسار إلى  وتحويلالتمويه أو التغطية على المشاكل الحقيقية بتشتيت الذهن  إلىاألسلوب 

عل اتجاه هذا الموقف الوهمي وهمية وخلق ضغوط وحالة انعدام التوازن ورصد ردود الف معارك
خر في اآل بعد إجهاد الطرف الحقيقيةقيق األهداف حلالستفادة بها واستغاللها واستثمارها في ت

المشكلة غير الحقيقية والحد من قدراته في التعامل مع ظروف الموقف األصلي، ولذلك يصف 
ن لالتآمرهذا األسلوب بأنه من أساليب  كثير من رجال اإلدارة م ينجح اإلداري في حسن ، وا 

 تطبيقه، فقد يجلب إليه من المصائب والمشكالت التي ال يحمد 
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عقباها، إلى جانب عدم حل المشكلة الرئيسية ومن ثم تتفاعل األحدا  إلى حد وقوع األزمة أو 
 نشأة الكارثة.

 ة إدارة األزمة:كيفي - 3

دارية، عالمية، وطتتنوع األزمات بحسب وجهة النظر إليها إلى أزمات   نية، تنظيمية وا 
هنا هذه األخيرة حي  قد تكون خفيفة األشر يسهل التعامل معها وقد تكون شديدة  وما يهمنا

لب أنها أزمات مفاجئة، والمفروض أن ااألثر ذات طابع خطير يصعب التعامل معها، والغ
غير  ،بين أكثر من أزمةأسلوب معالجة األزمة يختلف باختالف نوعها الستحالة التطابق التام 

سلوب العلمي في التفكير واألداء في األأن ذلك ال يحول دون استنباط منهج عام يعتمد على 
من خالل االستفادة من العناصر المشتركة بين األحدا  المؤدية إلى وقوع  األزمةإدارة 

 األزمات.

ويتطلب التعامل مع األزمات عند وقوعها توفر القدرة على امتصاص الصدمة الناجمة  
القدرة على  وكذلكعن مفاجأة الحد ، والتماسك وبع  اإلحساس في اآلخرين بالثقة في القيادة، 

واإلمكانيات  بالنفسمن الثقة  تأتيالسيطرة على الموقف واليقين من القدرة على التصدي والتي 
 لها بكفاءة عالية. الفوري واالستخدامالمتاحة 

 األزمة على عدة اعتبارات ضرورية أهمها: إدارةد نجاح مويعت 

البشرية والمادية  باإلمكاناتوجود نظام معلومات متقدم يحتوي على كافة البيانات المتعلقة  –أ 
والمالية، وبشرط دقتها وتنظيمها على نحو يسهل معه الحصول عليها وفهمها واالستفادة منها 

 زمة.ألااستفادة كاملة عند تفجر 

 إلى، استنادا األزمةالمبكر والتحذير من وقوع  لإلنذارجهاز  أو آلية إنشاء أوتوفير  –ب 
قيقة لكافة االحتماالت مما يساعد على التنبؤ لى حسابات دلومات الصحيحة المتاحة وا  المع

عادة  اإلنذارلمواجهتها. ويتكون جهاز  واإلعدادوبالتالي االستعداد  األزمةوالتحذير من وقوع 
 األزماتخاص يعمل فيه فريق مختص لرصد المؤشرات التي تنذر بقدوم  أبحا من قسم 
 .األزمةرات على نتائج تطور ومؤشول أب أوالالعليا  اإلدارةواطالع 
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والتعامل مع القوى المؤثرة عليها والحد  األزمةالضرورية لمواجهة  اإلمكاناتتعبئة كافة  –ج 
 أولتدخل لدعمها امن محاولة  أخرىقوى  أيمجاالت عديدة، ومنع  إلىمن تفاقمها وامتدادها 

 تصعيدها.

واختيار اللحظة المناسبة للتعامل  األزمةالتحرك الفوري للتدخل والمباغتة في التعامل مع  –د 
فاعها فتتعاظم وتصبح أن تتزايد قوة اندمعها بنجاح وتصفيتها وهي مازالت في بدايتها، وقبل 

 مناعة ضد التدخل والتصدي. أكثر

فيها، حتى يكون لها معنى ولمنع  اإلسراف أووضوح القرارات والتعليمات وعدم تضاربها  -هـ 
 كترا .عدم اال أووقوع االرتباك 

 اإلعالمدرجة من الفاعلية والكفاءة وتنظيم عملية  أعلىتوفير نظام اتصاالت على  –و 
 زمة صداها في المجتمع.إذا كان لألومخاطبة الجماهير 

وتحليلها واستخدامها بعد  لألحدا االستفادة من نظم المعلومات في التقييم الموضوعي  –ز 
 تهويل في أمرها. أوليل من شأن األزمة ذلك في التقدير السليم للموقف دون التق

 إدارة التفاوض:أسلوب رابعا: 

دارة التفاوض تعريف التفاوض – 2  :وا 

العربية جانبي األخذ والعطاء. وتعني باللغة االنجليزية  باللغةتتضمن كلمة مفاوضات  
العملية التي تقوم على اجتماع طرفين أو أكثر إلجراء مباحثات بهدف التوصل إلى اتفاق حول 

 قضية ما. 

 يعني التفاوض: اصطالحا 

محادثات بين طرفين أو أكثر حول موضوع معين أو مشكلة قائمة بقصد الوصول إلى  -
 اتفاق.

لية تبادل لآلراء وعرض لوجهات النظر سعيا لحل مشكلة معلقة حال مقبوال من جميع عم -
 األطراف المتفاوضة، وذلك من خالل التنازل عن كل أو بعض القضايا غير الجوهرية أو 
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لجوهرية وعدم تقديم تنازالت قبول الحلول الوسط بشأنها، مع التمسك في الوقت نفسه بالقضايا ا
 نها.في شأ

جل تسويق مشروع معين أو الوصول إلى اتفاق حول تحديد المناقشات والحوار من أ ءإجرا -
 الربح والخسارة بهدف تحقيق المشروع. 

على األقل لهما حاجات مشتركة، بهدف النهوض بالمصالح  إشراك طرفينعملية تقوم على  -
لحد األدنى من المشتركة وتضييق شقة الخالف، بغية التوصل إلى اتفاق يحظى على األقل با

 القبول لدى األطراف المعنية. 

حوار أو تبادل مقترحات بين طرفين أو أكثر، بهدف التوصل غالى اتفاق يؤدي إلى حسم  -
قضية أو قضايا نزاعية بينهم، وفي الوقت نفسه تحقيق المصالح المشتركة فيما بينهم أو 

 المحافظة عليها.

االقتراحات بين طرفين أو أكثر بهدف التوصل إلى التفاوض هو نوع من الحوار أو تبادل  -
اتفاق يؤدي إلى حسم قضية نزاعية بينهم، وفي نفس الوقت الحفاظ على المصالح المشتركة 
فيما بينهم، أي أن للتفاوض ركنين أساسيين هما وجود مصلحة مشتركة أو أكثر، ووجود قضية 

 نزاعية أو أكثر.

أو أكثر حول قضية من القضايا، يتم من خالله  موقف تعبيري حركي قائم بين طرفين -
عرض وتبادل وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات النظر واستخدام جميع أساليب اإلقناع 
للمحافظة على المصالح القائمة أو الحصول على منفعة جديدة، بإجبار الخصم على القيام 

ين أطراف العملية بعمل معين أو االمتناع عن عمل معين، في إطار عالقة االرتباط ب
التفاوضية تجاه أنفسهم أو اتجاه الغير. مما سبق يتضح أن للتفاوض تعاريف عديدة، وهذا 
بتعدد وجهات النظر فيه بتعدد واختالف خبرات وخلفيات المعرفين له، فهناك من ينظر إليه من 

 فة.منظور خطوات العملية التفاوضية وآخرون من منظور األهداف أو الوسائل أو الوظي

تحتاج إلى مهارات تحقق االستثمار الكامل لوقت  إدارة التفاوضوفقا لما سبق، فإن  
التفاوض في تحقيق الهدف من التفاوض من خالل اتباع إستراتيجية معينة مع ترتيب دقيق 
لألولويات والحرص على عدم انهيار التفاوض والحوار والتوصل للهدف منها، أي للحل المقبول 

 نازع عليها.للمشكلة المت
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وهناك عدة مفاهيم ذات العالقة بمفهوم التفاوض من بينها مفهوم المساومة، حي  نجد  
حي  يمكن  من يستخدم اللفظين بمعنى واحد، وهناك من يعتبر أن التفاوض عملية أشمل

أبعد من ذلك حي  يعتبر أن  اعتبار المساومة جزءا من التفاوض، وهناك من يذهب إلى
تحل ما بين الطرفين المتنازعين من  أنوم يدل على عملية ديناميكية يراد لها ض هو مفهالتفاو 

، خالفية مشتركة، ومن ثم فهي عملية عقلية تقوم على احترام متبادل بين طرفيها مشكالت
وال يخرج منها طرف وقد حقق  اآلخرالطرف  وأهدافيحترم فيها كل طرف حاجات ومصالح 

. بينما المساومة فهي عملية نفعية بحتة، إذ يسعى اآلخرمكاسب ومغانم على حساب الطرف 
فيها كل طرف لتحقيق مكاسب تجيء بالضرورة على حساب خسارة الطرف الثاني، ومن ثم 

 فهي عملية أقل قيمة واحتراما من عملية التفاوض.

التفاوض يتضمن  أنومن جهة أخرى يختلف التفاوض عن الوساطة والتحكيم، باعتبار  
مواجهة مباشرة بين الطرفين، ولكن الوساطة والتحكيم ال تتضمنان ذلك، كما تتضمن الوساطة 

 اع بين الطرفين األصليين.ز والتحكيم دخول طرف ثال  في الن

 خصائص المفاوضات: – 1

 للمفاوضات خصائص عديدة، أهمها: 

 ، هي:المفاوضات عملية تتكون من عدة مراحل –أ 

 القضية التفاوضية وتحديدها. تشخيص -

 تهيئة المناخ التفاوضي، أو توفير المناخ المناسب لبدء العملية التفاوضية. -

قبول األطراف المتنازعة للتفاوض، القتناعهم بأن التفاوض هو الطريق الوحيد والممكن )أو  -
 األفضل( لحل النزاع.

األطراف التفاوضية واختيار بدء عمليات التفاوض، وتعنى هذه المرحلة بتحديد  -
جراء المفاوضات.  االستراتيجيات والتكتيكات المناسبة وا 

التوصل إلى اتفاق، وقد يأخذ ذلك شكل اتفاق مكتوب توقع عليه أطراف التفاوض، وقد يكون  -
 غير مكتوب.
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 تقويم ومتابعة نتائج عملية التفاوض، وتستخدم في هذه المرحلة عادة بعض المعايير للتأكد -
 من تحقيق األهداف التفاوضية. 

المفاوضات عملية تبادلية تقوم على األخذ والعطاء بين طرفين أو أكثر وعلى التوازن النسبي  –
 في قوى أطراف التفاوض.

 المفاوضات عالقة اختيارية إرادية. –ج 

 تحيط بها القيود والمحفزات، وتحتمل االحتكاك، ويكتنفها اإلزعاج المفاوضات عملية –د 
 ألطراف النزاع.

قضية أو مشكلة مهمة يسعى كل طرف من أطراف التفاوض،  أسس المفاوضات وجود -هـ 
من خالل التحاور والتفاعل واالقتناع، إلى إيجاد حل لها أو التوصل إلى اتفاق معين تلتزم به 

 األطراف المتفاوضة. 

بين مواقف الطرفين هو من النزاع أو الصراع، فالصراع  يكون بين أطراف التفاوض قدر –و 
مقوم هام من مقومات التفاوض، إذ بدون الصراع تقل الدافعية للعمل الجاد في التوصل إلى 

 حل.

، فلجميع المفاوضات نتائج، قد تكون إيجابية أو تقوم نتائج المفاوضات على عدم التأكد –ز 
 سلبية، ويتوقف ذلك على األساليب المستخدمة للوصول إلى تلك النتائج.

 التفاوض: أسس وقواعد – 3

عديدة شاع اللجوء إليها في عدد كبير من المفاوضات نجح بعضها هناك أسس و قواعد  
الفعل  ينجحخر، فقد فعل الفريق اآلفي ظروف مماثلة بسبب اختالف رد  اآلخروفشل بعضها 

إذا كان رد الفعل مستجيبا و متفقا مع هدفك من التفاوض، وقد يتبين أن الطرف اآلخر قادر 
على مواجهة الموقف بنفس األسلوب، وقد يؤدي تصاعد الموقف إلى فقد السيطرة على النفس 
وبالتالي ضياع األهداف والمصالح التي يتم التفاوض عليها، ومن هنا يتعين عدم االنصياع 

محاوالت االستفزاز لكي ال تفقد موضوعيتك وتحتفظ بقدرتك على التفكير السليم، فقوة  إلى
إثارة انفعالك واالبتعاد بك عن التركيز والتفكير البناء وضبط الخصم تنبع من قدرته على 

 النفس.
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ة بمجموعة من القواعد في مرحلة التفاوض من شأنها المساعدة على ار وينصح خبراء اإلد 
 في اآلتي: هاالنتائج المرغوبة، يمكن اختصار أهمتحقيق 

 إقامة جسور الثقة بين أطراف التفاوض. –أ 

 التمسك بجدول األعمال المتفق عليه. –ب 

واتفاقه  وحدتهفريق التفاوض بدقة كاملة مع ضمان  أعضاءتوزيع األدوار المطلوبة على  –ج 
 التام في الرأي.

 حقيق تقدم نسبي بشأنها.من حي  ت البدء باألمور األسهل –د 

 النتائج بشأنها. أفضلالبدء بضعف نقاط الفريق اآلخر، والمواقف التي يمكن تحقيق  -هـ 

ستراتيجيتهمحاولة الكشف سريعا عن األهداف الحقيقية للخصم  –و   المتبعة لتحقيقها. وا 

خر بوجهة اقف المتطرفة التي تحتاج إلى جهد أكبر وأعظم إلقناع الطرف اآلو تجنب الم –ز 
 نظرك.

 سن االستماع وعد الكشف عن اتجاهك.ح –ح 

 مفاجأة الخصم بالوقائع الثابتة واألدلة القاطعة. –ط 

الوضوح في األسئلة واألجوبة وفي أسلوب التحد  بصوت مسموع قوي، وعند صعوبة  –ي 
 المضادة والمبهمة والمتداخلة. األسئلة إلىاإلجابة يمكن االلتجاء 

إرجاء المناقشة لوقت الحق محدد أو  فاألفضلإذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود  –ك 
 .أوالالسلطة المختصة  إلىغير محدد بدال من انهيار المفاوضات والزعم بضرورة العودة 

االنسحاب احتجاجا على تصرف ما أو للتخلص من استغالل الطرف  إلىيمكن اللجوء  –ل 
 خذ وقت للراحة للمزيد من التفكير.سلبية، أو على األقل أ في قرارات التورط أو اآلخر

القرارات الفورية مع مالحظة أن الطرف  إصدار المسبقة والتسرع في األحكام إصدارتجنب  –م 
 اتفاق دون موافقتك. إلىمهما كان مستعجال فإنه لن يصل  اآلخر
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معوقات  الموضوع والنتائج المستهدفة وتجنب أهميةحسب  توزيعه استخدام الوقت و –ن 
 استغالل الوقت.

 في نهاية كل جلسة يتم تقييم ما جرى فيها وتلخيصه استعدادا للجلسة الموالية. -س 

لب أوال مراجعة شاملة للبنود التي طة الخصم على وصولكما التفاق واقال تندفع في مواف -ع 
، والحتمال طلب المزيد من التفاصيل لتجنب الخالف من عدم الخداع للتأكدعليها  الموافقةتمت 

 عند التنفيذ.

 مراعاة المراسم واألصول المتبعة في التحية والمناداة باألسماء واأللقاب. -ف 

 

 استراتيجيات وتكتيكات التفاوض: – 4

 التفاوض: تاستراتيجيا –أ 

ويحدد اتجاهاته  اإلستراتيجية هي اإلطار العام الذي يحكم السلوك التفاوضي ويوجهه 
الرئيسية. وعادة ما تركز اإلستراتيجية على األهداف بعيدة المدى، فهي نوع من التخطيط 
لوضع الخطط وبرامج العمل، وتمثل إجراء تنفيذيا أو أسلوبا إلكساب ميزة أو توفق جزئي. 

ية، فهو إذن ويرتبط التكتيك عادة بالعمليات التنفيذية والمناورات المستخدمة لتنفيذ اإلستراتيج
 تحرك جزئي في إطار عام محدد مسبقا، وهذا اإلطار العام هو اإلستراتيجية.

يمكن تصنيف االستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها المفاوض طبقا ألسس مختلفة.  
ثمة استراتيجيات تهدف إلى توسيع قاعدة المنافع المشتركة لجميع األطراف،  للهدف فوفقا

ى تعظيم المكاسب الذاتية فقط، بالحصول على أكبر قدر من المنافع من واستراتيجيات تهدف إل
، ثمة استراتيجيات للسلوك التفاوضيالطرف اآلخر. بل ربما استهدفت إلحاق الضرر به. ووفقا 

هجومية وأخرى دفاعية، كما أن هناك استراتيجيات التدرج )الخطوة خطوة(، واستراتيجيات 
 التعاون واستراتيجيات المواجهة. الصفقة الواحدة، واستراتجيات 

ويعتمد اختيار اإلستراتيجية على عدد من العوامل، أهمها: ميزان القوى، شخصية  
 المفاوضين، الوقت المخصص للمفاوضات، أهمية المفاوضات ونتائجها المتوقعة.
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 تكتيكات التفاوض: –ب 

محددة لتحقيق بعض ينظر إلى التكتيكات عموما بوصفها أساليب، تستخدم في حاالت  
المكاسب. وبالرغم من تنوعها فإنها تعنى جميعا بإيجاد الظروف التي تؤدي فيها التفاعل 
الشخصي بن المفاوضين إلى االتفاق على شروط تكون أقرب إلى وجهة نظر المفاوض، 

 وتحقق على األقل أدنى هدف له، أو تحقق عدم شعور الطرف اآلخر بالغضب.

المفاوض ودور الخصم، ويحكم هذا التعارض مجموعة من  وثمة تعارض بين دور 
 العوامل:

الطريقة التي ينظر من خاللها المفاوض إلى خصائص الدور، فالمفاوض عندما يمارس دورا  -
 ما يتبنى موقفا معينا يعتقد أنه مناسب للقيام بهذا الدور.

لدور. الخصائص  شخصية المفاوض ومدى انسجامها أو عدم انسجامها مع نظرة المفاوض -
فإذا كانت شخصية المفاوض من النمط الحازم فإن من المتوقع أن يكون الدور الذي يقوم به 

 مختلفا عن الدور الذي يقوم به شخص ال يميل إلى الحزم. 

مستوى طموح المفاوض مقارنا بمستوى طموح خصمه، فتزداد درجة التعارض بتباين مستويي  -
 الطموح.

ض مع الخصم، ومدى شعور المفاوض بأن خصمه يتفهم موقفه مدى تفاعل المفاو  -
 واحتياجاته، أو أنه شخص يستحق االحترام.

 عموما، يمكن تقسيم تكتيكات التفاوض إلى عدة مجموعات، هي: 

 تكتيكات تعتمد على حكم المفاوض على المواقف المتوقعة في المفاوضات. -

 تكتيكات أخذ زمام المبادرة واالحتفاظ بها. -

 تكتيكات محاصرة المفاوض، والحد من حريته في العمل )تكتيكات التحكم(. -

 تكتيكات ممارسة الضغط على المفاوض لحمله على تقديم تنازالت ال تخدم مصالحه. -

 تكتيكات ممارسة الضغط على المفاوض من قبل المفاوض نفسه )تكتيكات الخداع(.  -
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 الخاتمة:

عمال التي يراد إلى أن التنظيم هو عملية تحديد األمن خالل هذه المطبوعة توصلنا 
والتقسيمات اإلدارية الالزمة والعالقات وأنماط االتصال وتوزيع المسؤوليات أداؤها وتجميعها، 

 والواجبات وتفويض السلطات والصالحيات الالزمة ألداء األعمال بغرض تحقيق األهداف
ل إلى و باقي الوظائف للوص مساعدةنها . وهو وظيفة إدارية أساسية مهمة من شأالمسطرة

أهدافها. وقد تعددت أهداف وظيفة التنظيم اإلداري وفوائده وأنواعه وأساليبه بتغير الزمان 
 والمكان.

إطار فكري إداري واسع ومتشعب تطور بتطور حقل  اسة هذا الحقل المعرفي ظهرولدر 
ات اإلدارية. وكان أبرزها على العلوم اإلدارية وهذا في سبيل تطوير وتنمية مختلف المنظم

والنظرية  يةنظرية اإلدارة العلم اإلطالق نظريات المدرسة الكالسيكية، والتي تناولناها من خالل
نظرت إلى العنصر البشري العامل نظرة آلية، وهو شخص مطيع لألوامر،  التيالبيروقراطية، 

ة نظاما مغلقا، أنظام المنشكذلك وركزت على العامل المادي وأهملت الحافز المعنوي. واعتبرت 
أي أن بيئة العمل الداخلية ال تتأثر إال بقرارات األفراد العاملين مهما كان عملهم أو مركزهم 

أهمية التفاعل  ، وهو ما أدى إلى إهمالاإلداري في التنظيم، وليس بعوامل خارجية أخرى
 .رإلى حد كبي والتنسيق بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية

بالنظر للقصور الذي أبانت عنه نظريات المدرسة الكالسيكية ظهرت المدرسة السلوكية و 
ن المنظمة مكان ت أالعامل، حي  اعتبر  اإلنسانوقيمة  أهمية)اإلنسانية( مركزة بشدة على 

، والوحدة اإلنتاجيةهو محور العملية  واإلنسانللعمل والحياة، وأن العمل هو سنة الحياة، 
درست هذه المدرسة سلوك الفرد  األساسالتي تتكون منها المنظمة، وعلى هذا  األساسية

المجتمع )البيئة( وحاجاته غير  تأثيرالعمل، وفسرته وعملت على معرفة  أثناءوالجماعة 
 .المشبعة على سلوكه

في الوقت الذي كان تيار العالقات اإلنسانية والنظريات المعدلة للتنظيم سائدا ومنتشرا، و 
هناك تيار آخر من الفكر التنظيمي أكثر عمقا وأصالة يتطور ببطء ولكن بشكل ترك أثرا  كان

وضعا أساسا اللذين كبيرا في النظرية التنظيمية بقيادة كل من برنارد شستر و هربرت سيمون. 
ت دراسة التنظيم لتنظيم بوصفه نظاما اجتماعيا يقوم باتخاذ القرارات وبالتالي أصبحلجديدا 
 تتبع عملية اتخاذ القرارات وتحديد المؤثرات التي  أساسا علىمنصبة 
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تتفاعل لتوجيه الوصول إلى القرار. كذلك فقد ركز برنارد على اعتبار التنظيم نشاطا تعاونيا 
وبالتالي البد من توفير عنصر الرغبة في االشتراك لكي يتم تحقيق الهدف، وبذلك وضع دور 

اتجه برنارد و سيمون إلى توسيع فكرة النظام  ناحية أخرىفرد في موضعه الصحيح. من ال
رأس المال ورجال اإلدارة والعاملين  جعال أعضاء التنظيم يضمون أصحاب المفتوح بأن

بالمشروع من ناحية، كذلك العمالء والمتعاملين مع التنظيم، وبذلك أعطيا لفكرة البيئة معنى 
 جديدا.

الثاني من القرن العشرين تطورا بارزا في الفكر  شهد النصفتماشيا مع هذه التطورات، 
اإلداري نتيجة البتكار ما يسمى بثورة النظم التي تمخض عنها تيارا من األفكار الحديثة في 
دراسة المنظمات أطلق عليه مدخل النظم المتفاعلة، أو نظرية النظم العامة. لقد أحدثت هذه 

العلمية للمنظمة االجتماعية كانت حصيلتها تحول  النظرية قفزة نوعية كبيرة في مجال الدراسات
العلوم اإلدارية في تحليلها للمنظمات وسلوك العاملين فيها من حالة التأكد التام إلى حالة عدم 

داخلة في بعضها البعض النظام عبارة عن أجزاء متالتأكد واالحتماالت المتعددة. فقد رأت أن 
رد الجمع المادي لهذه األجزاء. وأن مدخل النظم في متكامال يزيد عن مج بطريقة تكون كال  

دراسة العملية اإلدارية يهيء وسيلة لتقدير وتقييم الصعوبات الداخلية لهذه العملية، وفي نفس 
 الوقت يربط بينها وبين البيئة األكبر، أي المجتمع الخارجي الذي توجد بداخلة المنظمة.

نية التي استلهمت سماتها من مبادئ ومرتكزات ( الياباZمن جانب آخر برزت بقوة نظرية )
ومن طبيعة ودور البناء االجتماعي والثقافي والتربوي للمجتمع  (،Aأسلوب اإلدارة اليابانية )

وهذا في سبيل تقديم أسلوب جديد في اإلدارة خاصة بالنسبة للشركات اليابانية التي الياباني. 
 اإلنتاجية زيادةلى أهمية العنصر البشري في تشتغل خارج اليابان، وقد ركزت هي األخرى ع

 على الجوانب اإلنسانية وتعميق مفاهيمها في ميادين العمل. وأكدت 

وبخصوص النظرية الموقفية فهي تقر بوجود اختالف أو ظروف متباينة في الناس وفي  
مختلف األوقات واألوضاع، وعليه فهي تحاول تفسير العالقات المتبادلة داخل كل نظام عام 
وفرعي وكذلك العالقات بين األنظمة ككل والبيئة محاولة من خالل ذلك الوصول إلى تنظيم 

  رية مالئمة للظروف والمواقف.وتصميم ممارسات إدا
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وقد شهد دراسات التنظيم ظهور أساليب جديدة في اإلدارة على رأسها أسلوب اإلدارة 
من قبل جميع  وضوح األهداف اإلدارية وتحديدهاباألساس على يرتكز  باألهداف، الذي

ط المناسبة ثم توضع الخط للتطبيق. مع شرط قابليتها اإلداريين وذوي العالقة بنشاط المنظمة
ر ماألمدى تحقيقها،  نجاز األهداف للتعرف علىويجب كذلك قياس إ األهداف لتحقيق هذه

 هو ماو الذي يتطلب وجود تغذية عكسية مستمرة، وعلى فترات زمنية معينة أثناء عملية التنفيذ، 
 يكون له انعكاس على الخطة أو األهداف ذاتها.

التغيير أصبح حتمية، وهو ال يتم بطريقة  أما أسلوب التغيير فقد جاء من منطلق أن
نما ينبغي أن يتم التخطيط له وخلق الظروف المالئمة الستيعاب متغيرات المقاومة  عشوائية وا 

يتعرض لها التغيير من قبل األفراد العاملين، وتقع هذه المسؤولية بشكل خاص على قد التي 
ئة المستلزمات المعنوية والنفسية للعاملين عاتق اإلدارات المعنية بالتغيير. ولذلك البد من تهي

إزاء أي اتجاه للتغيير تستهدفه المنظمة، والعمل على خلق قناعات منسجمة مع أهمية التغيير، 
وينبغي أيضا توفير جميع المستلزمات لنجاح عملية التغيير، مثل األسباب والنتائج المتوقعة، 

وضرورات إشراكهم في القرارات المتعلقة بها  وأثرها في مستقبل المنظمة واألفراد العاملين،
الشأن. وهذه كلها بمثابة مسلمات أساسية البد من أن تمارسها المنظمة إزاء عملية التغيير 

 ورسم سبل نجاحها.

دارتها مكانه في مجال دراسات التنظيم،  فهو  من جانب آخر حاز موضوع األزمة وا 
ة للمدى الواسع من حاالت الطوارئ وحاالت مفهوم واسع يتضمن التخطيط العام واالستجاب

دارة األزمات هي نظام يزود المنظمة باستجابة نظامية منظمة ومرتبة لحاالت  الكوار ، وا 
األزمات، وهذه االستجابة تجعل المنظمة قادرة على االستمرار في أعمالها اليومية المتعلقة 

الوقت الذي تكون فيه األزمة تدار  بتقديم الخدمات والمنتجات وكسب األرباح وغيرها في نفس
 بنجاح.

ونظرا ألهمية المفاوضات في العمل اليومي للمنظمات فكان البد من ظهور أسلوب 
خاص بذلك، يعمل على توجيه وتسيير هذه المفاوضات بما يضمن مصالح المنظمة ويحقق 
أهدافها. وفي هذا السياق البد من تهيئة وتوفير الظروف المادية والبشرية والمعنوية لنجاح 

لتالي اختيار التكتيكات واالستراتيجيات المناسبة لذلك حسب طبيعة عملية إدارة التفاوض، وبا
 المشكالت والمواقف التي تواجهها المنظمة. 
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