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(الكالسيكية ) المدرسة التقليدية 

 تتألف المدرسة التقليدية من ثالثة فروع أو مدارس فرعية:

مدرسة اإلدارة العلمية.

مدرسة التقسيمات اإلدارية.

المدرسة البيروقراطية.



 مدرسة اإلدارة العلمية (SCIENTIFIC MANAGEMENT)

والذذ  1915إلذ  1856بدأت هذه المدرسة ببحوث فريدريك تايلر األمريكي الذذ  اذال للمذدن مذ  
م الشخصذية التذي تبديل التقاليد واألحكذا( اإلدارن العلمية)وقد حاول تايلر في كتابه . يعتبر أب المدرسة

.كانت تعتمد اليها اإلدارن بضوابط واالقات المية، وم  هنا جاءت التسمية 

سذنة كذاي يقذدم 30وبعذدها لمذدن 1880بدأ تايلر كمتخصص للمكائ  وثم رقي إل  رئذي  امذال سذنة 
.االستشارات اإلدارية ثم صار مديراً إلحدى شركات الصلب

لقذذذذذد أدت هذذذذذذه الخلييذذذذذة الهندسذذذذذية أو الينيذذذذذة بذذذذذه إلذذذذذ  الن ذذذذذر إلذذذذذ  اإلدارن مذذذذذ   اويذذذذذة  اصذذذذذة 
لمذي لعملذه فالهدف األساسي لإلدارن العليمة هو  يادن إنتاجية العامل في المنشأن مذ   ذالل التحليذل الع

.ويؤد  البحث التجريبي إل  اكتشاف أفضل طريقة النجا ها

لميضذذلة ثذذم يجذذر  ا تيذذار العمذذال المذذؤهلي  الذذذي  تقذذدم لهذذم التوجيهذذات ، ويلتامذذوي بتلذذك ال ريقذذة ا
.قويحصل العمال هؤالء ال  أجور تيوق كثيراً تلك التي كانت يحصلوي اليها في الساب

ادن األجور ورأى تايلر إي الحوافا االقتصادية هي الدافع األول للعمال الصناايي  وال  الرغم م   ي
.فاي كلية العمل للوحدن الواحدن ستنخيض بسبب  يادن حجم اإلنتاج اليومي

ق والوسذائل وقد شجع تايلر ال  استخدام الخبراء المتخصصي  وإا ائهم سذل ات فنيذة بو ذع ال ذر
.المن مة لمهمة العمل مثل سراة المكائ ، واألسبقيات، والتعاقب في مسار العمل

اف وهكذا فاي تايلر قذد حذدد مجمواذة مذ  اإلجذراءات التذي يمكذ  اسذتعمالها فذي مواقذت معينذة الكتشذ
.طرق لألداء مع العمل ال  تنييذها



مدرسة التقسيمات اإلدارية

 (DEPARTMENTALIZATION OR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT)

1841يعد هنر  فايول رجل األامال اليرنسي المؤس  لهذذه المدرسذة فقذد اذال  ذالل المذدن مذ  

ريذك واوورايلذيوكاي له أتباع في الواليات المتحدن األمريكيذة أشذهرهم كوليذك ومذوني 1925إل  

.في بري انيا

كانذذت توجهذذات فذذايول من لقذذة مذذ  من ذذار اإلدارن العليذذا ومذذ   برتذذه كمذذدير اذذام إلحذذدى كبريذذات

.1916سنة ( اإلدارن العمومية والصنااية ) شركات تعديل اليحم ، وقد نشر كتابه 

:ويعود اليضل له في ت وير ثالثة مجاالت في اإلدارن هي 

تحديد وظائت المدير. 1.

أن مة المنشأن. 2.

و ع مجمواة م  القوااد أو التوجيهات التي ي بقها المدراء في أدائهم لتلك الوظائت. 3.

نسذيق ، ، التاالوامذراصذدارالتخ ذيط ، التن ذيم ، )  مسذة هذي الذ فقد قسم فايول وظذائت المذدير 

(الرقابة 



.هو التنبؤ بالمستقبل ثم االستعداد لمعالجة حوادثه: فالتخطيط 

يلية للمهمذات هو و ع الخ ة العامة التي يعتمد اليها مدراء التقسيمات في و ع الخ ذط التيصذ: التنظيم 

تقسذيمات انها ثم الحصول ال  الموارد البشرية والمادية وهيكلة األفذراد الذ  شذكل وظذائت وللمسؤولي 

.لتنييذ الخ ط

.هي تحريك الموارد البشرية إلنجا  أهداف المن مة: إصدار األوامر 

.يةواالنسجام بي  فعاليات المن مة وتوحيد الجهود سوهو تحقيق التوافق والتناظم: التنسيق 

.بينهااالبتعاداتوهي مقارنة األداء اليعلي بالخ ط وتصحيح : الرقابة 

:قسم فايول أنش ة المنشأن إل   مسة أساسية هي 

الينية . أ

.التجارية. ب

.المالية. جـ

.المحاسبية. د

.األمانة والضماي. هـ 



:قاعدة إدارية استخلصها من تجربته العملية وهي14باإلضافة لذلك فقد وضع فايول 

.تقسيم العمل لتحقيق التخصص.   1

.الصالحية.   2

.االنضباط.   3

.وحدن األوامر.   4

.وحدن التوجيه.   5

.إذااي المصلحة اليردية لمصلحة المجموع.   6

.السلسلة الهرمية في التن يم.   7

.المكافئة.   8

.المركاية.   9

.الن ام. 10

.العدالة. 11

.استقرار الموقع اإلدار . 12

.المبادرن. 13

.الروح المعنوية. 14



الذ 1864كانت هذه المدرسة م  نتاج االم االجتماع األلماني ماك  فيبر الذ  اال  الل السني  م  

والذذذذ   انصذذذب اهتمامذذذه الذذذ  دراسذذذة السذذذل ة فذذذي المن قذذذة وقذذذد انبثذذذق مذذذ  تحليلذذذه ميهومذذذه 1920

ياءن ويتذألت كباال الذ  قصد به تلك المن مة الرشيدن التي تؤد  مهماتها ( حكم المكتب)البيروقراطية 

:ن ام البيروقراطية م  ادد م  المكونات األساسية هي 

.تقسيم العمل بشكل محدد بي  أاضائها. 1

.سلسلة وا حة م  إصدار األوامر. 2

.ا تيار األاضاء ال  أساس التدريب اليني الم لوب. 3

4 . ً .ااتماد الترقية ال  األقدمية أو االنجا  أو االثني  معا

.تدوي  األفعال والقوااد والقرارات اإلدارية. 5

.اليصل بي  ملكية المن مة وإدارتها. 6

. ضوع جميع األاضاء إل  االنضباط والرقابة أثناء أدائهم لمهامهم. 7

 مدرسة البيروقراطية(BUREAUCRATIC MANAGEMENT)



يذة أي تمكذ  المذدير للبيروقراطبهذالم يك  هدف فيبر صياغة من مة مثالية بل تحليل الكييية التي يمكذ  

صذل م  الهيمنة ال  المرؤوسي  فحق المذدير فذي إصذدار األوامذر ين لذق مذ  صذالحيته الي المذدير ح

دى بقيذذة الذذ  موقعذذه وصذذالحيته فذذي المن مذذة الذذ  أسذذاس اال تيذذار أو الترقيذذة التذذي تعتبذذر قانونيذذة لذذ

ي مسذذار األاضذذاء وإذا كانذذت البيروقراطيذذة تعنذذي فذذي يومنذذا اإلجذذراءات ال ويلذذة والروتينيذذة والذذبطء فذذ

يته األولذ  العمل اإلدار  وادم الكياءن فاي هذه الصيات لم تك  مقصودن م  قبل فيبر اندما أطلق تسذم

كل سذليم وقد كاي يرى إي المن مة البيروقراطية التي تدار م  قبل مدراء جذرى ا تيذارهم وتذأهيلهم بشذ

همذا كانذت قادر ال  تحقيذق أالذ  مسذتويات الكيذاءن وذلذك يعذود إلذ  امذتالة المن مذة للمعرفذة الينيذة م

.طبيعة الن ام السياسي الذ  تعمل فيه

ة تن ذذيم لقذذد انصذذب اهتمذذام فيبذذر الذذ  المن مذذة الكبيذذرن المتكونذذة مذذ  لالف األفذذراد وكذذاي مولعذذاً بدراسذذ

مذ  كيييذة إدارن وليم الثاني واسذتنباط القوااذدووبشخصية بسمارة البروسيةوالدولة البروسيالجيش 

.الجيش والدولة



السمات المشتركة للمدارس اليراية في إطار المدرسة التقليدية

اذ  ال  الرغم م  ادم التواصل العلمي بي  المذدارس اليرايذة المذذكورن ونشذوء كذل منهذا بمعذال

:األ رى فاي هناة اهتمامات أساسية ركات اليها وهي 

.تصرف اإلنساي بشكل رشيد. 1

.حاجة األفراد لضوابط وا حة لوظائيهم لتياد  االرتباة في العمل. 2

اذذ  تتضذذم  اإلدارن أساسذذا اليعاليذذات الرسذذمية لألفذذراد وال بذذد أي تذذؤد  مهماتهذذا ب ذذض الن ذذر. 3

.مشكالتهم وسماتهم الشخصية

. عت رغبة األفراد في العمل وبالتالي  رورن اإلشراف اليهم بدقة. 4

.جدول حوافا االقتصادية وال روف المادية في رفع مستوى األداء. 5

.تقسيم العمل. 6

.السل ة الرسمية. 7



 مايووالت هوثوريدراسات –أوال
فذي شذيكاغو الكتذرةالتابع لشركة وسذتري هوثوريتشير هذه الدراسات إل  التجارب التي أجريت في معمل 

ة وقد أجريت هذه الدراسات في البدايذة مذ  قبذل مجمواذة مذ  البذاحثي  مذ  األكاديميذ1924ااتباراً م  سنة 
  فر ذية الوطنية للعلوم بهدف تحديد اثر درجة اإل اءن في مستوى اإلنتاج الذذ  حققذه العذاملوي ان القذا مذ

مذال ميادها إي هناة مستوى معذي  مذ  اإل ذاءن يذؤد  إلذ  أالذ  مسذتوى مذ  اإلنتذاج وقذد قسذم البذاحثوي الع
توى الخا ذذعي  للدراسذذة إلذذ  مجمذذواتي  إحذذداهما ا تباريذذه والثانيذذة  ذذاب ة وحذذاول البذذاحثوي تبذذديل مسذذ

انذدما فيمذا اسذتمر حجذم اإلنتذاج باال ديذاد وتواصذل ذلذكاال تباريذةاإل اءن  يادن ونقصذاي فذي المجمواذة 
ا مذ  التعتذيم طبقت التجربة ال  المجمواتي  معاً ولم ينخيض اإلنتاج إال اندما وصل مستوى اإل ذاءن نواذ

ايحيذذث وقذذد كانذذت النتذذائك مرتبكذذة مذذ  حيذذث بلذذورن طبيعذذة العالقذذة بذذي  مسذذتوى اإل ذذاءن وحجذذم اإلنتذذاج وب
.الباحثي  كانوا ال  وشك ترة الدراسة

واالسذترالي فذي الواليذات المتحذدنهذافوردمذايو األسذتاذ فذي جامعذة التذويوقد استعاي الباحثوي الحقاً بخبذرن 
صذذنع وكذذاي موقذذع الدراسذذة مدكسذذويو لذذوثلرليابرجراألصذذل وقذذد امتذذد اإلسذذهام الحقذذاً ليشذذمل األسذذتاذي  

هذم بهذذا االتجذاه وكذاي مذ  أهومذاناجذورج اسذهموامتدت لسنوات م  العشذرينات والثالثينذات كمذا هوثوري
.الهواتتمجمواات البحث المتعددن التي أجريت في غرفة تمثل جاءا م   ط إنتاجبهاالتجارب التي قامت 

فذي نسذانية بالعالقذات اإللقد تمخضت هذه الدراسات م   ذالل المقذابالت والتجريذب اذ  نتذائك جديذدن تتعلذق 
.العمل وبالسمات الشخصية

المبحث الثالث

والمعاصرةالمدرسة اإلنسانية الجسر بين اإلدارة التقليدية



فولتدراسه
 اص ال  ركات بوجه  السياسيهاليلسيهفي امريكيهمير  باركر فولت استاذه

اذ انه  الل االقه اليرد المن مهبااتبارها الحجر االساس في بناء الجمااه

لمن مهايست يع اي يحدد هويته و اي يكوي  الفا في امله و الجمااهفي بال ري 

وؤليهمسمصالح مشتركه و يعتبر تحقيق هذه مصالح الاضائهاهي جمااه كبيره 

و يؤد  العمال المتكاملهالوحدهيع يها سويهالجمااهبحيث اي امل الشركه

و هونهيواجلي  للمدير انما مع المدير و يتلقوي االوامر بحكم الموقت الذ  مهامتهم

وقت للمالمن مهم  مهمتهم اكتشاف الن ام الذ  يحكم الموقت و يستجيب ااضاء 

ذا تصبح و هكالمشتركهااتمادا ال  معارفهم و  براتهم مستهدفي  تحقيق المصالح 

ضام  و التالمسؤوليهافقيه و تعاونيه و ليست اموديه و ي هر االاضاء الرقابه

 مهالمنالجااءو كل اضو هو جاء مكمل المشتركهاثناء تعاونهم لتحقيق االهداف 



بارنردجستر
 ؤلياته و كتب ماالمريكيهالمتحدههو رئي  شركه نيوجير   للهواتت في الواليات

:فأي للمدير ثالث وظائت اساسيه بارنردو حسب رأ  ( وظائت المدير)

1. يدها و تاوالمن مهأ  انه مسؤول ا  تحديد هيكل المن ميه ماي ن ام لالتصاالت

المسؤولي  و المخلصي  للمدراء بالفراد

2. االداريها تيار و توظيت االفراد ل رض ملئ الوظائت غير

3. المن مهتحديد و صياغه غرض و اهداف

  لوغ اهداف المدير هو كيييه تشجيع االفراد للتعاوي لبيواجههو التحد  االساسي الذ

قليل او تالمن مهالاضاءااليجابيهو لتحقيق ذلك البد لمدير م  منح حوافا المن مه

اهات االفراد فاذا كانت الحوافا غير مجديه فاي يمك  للمدير ت يير اتجالسلبيهاالاباء 

مجمواات 5الحوافا في بارنردلك  تكوي الحوافا فااله و يبوب 



1 . الماديهالنقود و االشياء

2 . فرص التمييا و االحترام و القوه و الدفع

3. المناسبهظروف العمل

4. الشخصيهاشباع المثل

5. الموقت االجتمااي الجذاب

6. االاتياديهظروف العمل و الممارسات و االتجاهات

7 . في مجرى االحداث بالمشاركهالشعور

8. كيييه و فيالمناسبهو التعا د و هناة مشكالت في الحوافا الرفقهفرص االتصال و

معالجه التناقص بينها 

 ال  انها من ومه تعاونيه م  المن مهتصوير لبارنردالمهمهو م  بي  االسهامات

لمن ومهابواي و تتكوي م  شخصي  او اكثر و كل جاء م  هذه المنسقهاليعاليات و القوى 

فانه البد م  تكوي  متعددهاال رى ب رق محدده و اذا كانت االجااء باالجااءمرتبط 

المن ومهاضويه تمتمدمن ومات فرايه و تختلت كل من ومه ا  غيرها و يمك  اي 

 مهالمنو م  الضرور  ا ذهم بن ر االاتبار اذا اريد فهم المسثمري لتشمل الابائ  و 

و باستمرار سويهبااتبارهم يتياالوي 



(ص)و ( س)و ن ريه دوكالس–رابعا 

اطلق في بوس   لقدللتكنولةجياماساشوسمعهد قيهو استاذ ماكريكردوكالس
فيما اسم  ن ريه معاكسه x))او ( س)ن ريه ( تايلر)العلميهاالدارهال  ماكريكر

(  س)و تضم افترا ات ن ريهالسلوكيهال  العلوم المعتمدهy)( )ص)لها بن ريه 
لك يجب اي االنساي االاتياد  ب بيعته يكره العمل و يحاول تياديه و بذ: ما يأتي 

و داءلالاجباره و توجيه و رقابه مع م االفراد و تخوييهم بالعقاب ل رض دفعهم 
اي يكوي و ييضلالمسؤوليهو يتيادى االنساي االاتياد  المن مهلتحقيق االهداف 

قليل ال موح و يميل ال  تحقيق االماي النهمقادا 

فهي ال  العك  م  ذلك و تشمل ييضل االنساي( ص)اما افترا ات ن ريه 
العقاب و و التعب و لي الراحهب بيعته بذل الجهد البدني و اليكر  مثلما ييضل 

لرقابهالتحقيق االهداف بل اي االنساي ييضل الوحيدهالوسائل الخارجيهالرقابه
هداف هو و االلتاام بتحقيق االالمن مهو التوجيه في مسعاه لتحقيق اهداف الذاتيه

ساي و في مقدمتها تحقيق الذات و يسع  االنباالداءالمرتب هالمكافاتداله م  
ي  امرا نابعا لال روفهوكما اي تياديها هو وليد المسؤوليهاالاتياد  للتعلم و لتقبل 

راد ال  التصور و االبداع مو اه بي  ادد كبير م  افالقدرها  طبيعته و اي 
ال يست ل اال جاء محدود م المعاصرهالصناايهالمجتمع و في ظروف الحياه 

الكاملهاالنسانيهطاقات 



OPEN))ن رية المن ومات الميتوحة :أوال SYSTEM THEORY

تتكوي م  أجااء. ين ر إل  المن مة في اليكر اإلدار  المعاصر ال  إنها من ومة 

، وتعمل مجمواه المدراء في المن مة كمن ومة فرايه SUBSYSTEMS))، فراية

(من ومة اتخاذ القرار )بأسم

هي مجمواة م  المكونات المتراب ة مع بعضها لتحقيق غرض : ميهوم المن ومة -أ

يارن س،كائ  حي لوحده)وفي حي  إي هناة العديد م  المن ومات غير االجتمااية . معي  

ات فالمن ومة هنا تكوي م  الكائن. فاي التركيا هنا ال  المن مة كمن ومة ( ثالجة ،

ومثل هذه المن ومة تختلت.البشرية واألموال والمواد والمعدات والمعلومات وغيرها 

ها فالمن مة كمن ومة لي  ل.ا  المن ومة البيولوجية أو المادية ذات الهياكل المحددن 

أنماط ويتكوي هيكلها م  فعاليات األفراد المقسمة بموجب. هيكل بمعال ا  وظائيها 

هم تتكوي م  أفراد متياالي  مع بعض. محددن والمن ومة هنا هي وحده اجتماايه هادفة

والعادات في أنماط م  اليعاليات وتبر  فيها االتجاهات والمدركات والمعتقدات 

.ت الخاصة باألفراد والتوقعا

المعاصرة ( االتجاهات)المدرسة 



.

تشترك المنظمات كمنظومات في وجود مكونات أساسيه هي : مكونات المنظمة كمنظومة -ب

( )التحويل )وكما تسمى كذلك  بprocesses)) والعمليات inputs))المدخالت 

transformation ) والمخرجات(output )والتغذية العكسية

( أو المرتدة أو الراجعة( )feed back ) وذلك كما في الشكل أدناه:



.

 لينية والمعرفة ا، وفي المنشان الصنااية تتكوي المد الت م  المواد األولية

الل والعمل والمعدات والمعلومات والتمويل التي توحد بتوجيه االداره وم   

كي  العمليات لتتحول إل  مخرجات ال  شكل سلع و دمات تقدم للمستهل

(أو ل يرهم . )لمالي ويعني قبول المستهلكي  لها تحقيق المنشان للمردود ا

لمبيعات الذ  يعيد السلسلة للعمل مره أ رى هذا في حي  إي ا(. ت ذيه اكسية)

رض المنخي ه تؤشر  رورن إد ال التعديالت في المد الت أو العمليات ل 

الحصول ال  مخرجات أكثر قبوال لدى المستهلك وم   الل هذه الدورات

.المتعاقبة تحافظ المن مة ال  وجودها 

 نها ال  م( تستورد)إذي فالمن مة هي من ومة ميتوحة ال  البيئة فهي تحصل

كسية المخرجات وتيسر مؤشرات الت ذية الع( تصدر لها)المد الت وتع يها 

بدالت كما إي ت. التي تستلمها منها  وما يحدث في البيئة يؤثر في المن ومة

لبيئة ثم إي درجه االنيتاح ل. البيئة تت لب م  االداره تكييت المن ومة لها 

ي وبحسب توجهات إدارتها ف. تتياوت وبسبب درجه تياال المن ومة معها 

 يادن ذلك التياال 



.
المن ومات اليراية -ج(subsystems:)تتألت المن مة كمن مه م  ادد مترابط

كانت بي  المن ومات اليراية فإذا ن رنا المنشأن م  حيث الوظائت االداريه
قا هناة المن ومات اليراية المتمثلة بالوظائت األربع المشار إليها ساب

ا إل  ولو ن رن(. والرقابة، والتحييا، والتن يم، واتخاذ القرار،التخ يط)
المنشأن 

ق والموارد كأنش ه كانت هناة المن ومات اليراية المتمثلة بالعمليات والتسوي
دن البشرية والمالية والبحث والت وير والعالقات ألعامه والخدمات المساا
واالداره العليا وهناة م  يرى إي المن مة كمن ومة تتكوي م   م  

:من ومات فرايه هي 

(1 ) (.اإلفراد بأهدافهم)األهداف

(2 ) المعرفة الينية لدى اإلفراد الستعمال المعدات والتسهيالت.

(3 ) (.إ  امل اإلفراد سويه في فعاليات متكاملة )الهيكل

(4 ) االجتمااية بي  اإلفراد –العالقات النيسية.

(5 )خاذ االداره المسؤوله ا  تنسيق جميع المن ومات م   الل التخ يط وات
القرار والتن يم والقيادن والتحييا والرقابة



.
كن احتوائه ونظرا للترابط الوثيق بين المنظومات الفرعية فان التغير األساسي في إي منا اليم

مثال ذلك إن إدخال الحاسوب في المنظومة . بل ال بد إن يؤثر في المنظومات األخرى 

رى يؤثر في هيكل المنظومة ككل وفي عمل المنظومات الفرعية األخ, الفرعية للمعلومات 

فان عمل المنظومات الفرعية سوية يخلق ظاهرة , ومن جهة أخرى . المكونة لها 

في المنظومة ككل إذ إن المنظومة هي اكبر من مجموع synergy)( )التداؤوب )

.  مل تولد تلك القيمة المظافه من العمل سوية وبشكل متكا( . منظوماتها الفرعية)أجزائها 

أو ال , أو ال تستطيع طرح المخرجات , كما إن المنظومة التي ال تحصل على المدخالت 

)  أو تتالشى من الوجود, تتدهور وتضمحل , تحصل على التغذية العكسية من البيئة 

(entropy  .

, من بين الكثير من ايجابيات هذا المدخل : أهمية مدخالت المنظومات في دراسة المنظمة -د

, اولهما ان المنظمه ال تعيش في فراغ , يبرز اثنان بوجه خاص 

ط إما الثاني هو التوكيد على تراب, وبالتالي قيام إدارتها بتكييف أوجه نشاطها ألهدافها 

ر سعي واث, ظروره تفهم االداره لترابط عمل التقسيمات الداخليه فيها , المنظومات الفرعية 

حه وبالتالي عدم ص, كل منها لتحقيق اهدافها على المساعي المماثله لبقيه التقسيمات 

.   النظره لعمل التقسيممات بشكل منعزل عن بعضها البعض 



.
 ًاالدارن الكميه :ثانيا ((Quantitative management:

 كبيرن فقد حاولت الشركات ال. المد ل الكمي لالداره  الل وبعد الحرب العالميه الثانيه
كالت وذلك في مجال حل المش، االستيادن م  األساليب التي استعملت في أداره الجيول 

((problem-solving ويؤكد هذا المد ل ال  استعمال النموذجات . واتخاذ القرار
ظم  هذا وهناة ثالثة اتجاهات فرايه. الرياظيه والكيائه أالقتصاديه واستخدام الحاسوب 

: المد ل هي 

1- الم االداره((management seienc لي  المقصود :واتخاذ القرارات الكميه
ي إنما ذلك التوجيه اإلدار  ف، ( كم جاء أااله)لتايلر ( االداره العلميه)هنا( الم االداره)ب

يه او مبسط لمن ومه او امل( تجريد)واال يره هي تمثيل . استعمال النموذجات الرياظيه 
: االقة مثال ذلك اي الد ل الصافي للمنشأن يمك  اي يكتب بالمعادله االتيه 

 الكلت الد ل الصافي وبعباره ا رى فاي = المبيعات:

( سعر الوحدن×ادد الوحدات المبااة)-(ادد ×الكليه المت يرن للوحدن(+)الكليه الثابتة
.الد ل الصافي ( = المبااه

 بدائل او تحديد اف ل ال، والهدف في الم االداره هو تقديم حل ريا ي للمشكل الم روحة
.المتاحه ال تياره في امليه اتخاذ القرار 



.

 أداره المبيعات(:(operations management هي نوع م  ت بيقات الم
االداره يمك  استعماله في العديد م  مجاالت امل المن مه مثل رقابه المخاوي

ي تحليل التعادل والمحاكان  queuing theory))وت بيق ن ريه االنت ار 
((simulation   ونموذج التحليل الشبكي

((net-work analysis وهي مجاالت سوف تدرس م  قبل ال ال في
. السنوات االحقه م  دراسته بالجامعه 

من مه المعلومات االداريه-ج

(management information system,MIS):) هي من ومه
معلومات مصممه أساسا لتقديم المعلومات للمدراء في المن مه وهي تقوم ال 

باستعمال الحاسوب بوجه integrated data base)) تكامل قااده البيانات 
 اص وال  أساس هيكله المعلومات وتوجيهها إلسناد امليه اتخاذ القرارات 

((decision supportهي بذلك تقدم للمدراء المعلومات التي يحتاجونها في
مهما كاي ( إ  المستندن إل  المعلومات الن امية )اتخاذ القرارات المدروسة 

مد ل ويرى البعض اي م  بي  سلبيات هذا ال. مستوى المدير في هيكل المن مه 
افه إل  اظ، قدرته المحدودن حت  أالي ال  تقييم سلوة اإلنساي واتجاهاته بالكامل 
ات بينهما الجهود الكبيرن التي تبذل في صياغة االفترا ات والمت يرات والعالق

.وحل المشكالت 



.

االداره اليابانية (:  )وليام أوجي ون ريه -ثالثا:

 وليام أوجي ((w.ouchi لوس –أستاذ ياباني األصل في جامعه كالييورنيا
ح ن ريه أنجل  استياد م  اتجاهات المدرسة االنسانيه وم   لييته اليابانية ف ر

فالت ور .وكأنه يكمل بذلك تبويب ماكريكر z ))أو (   )جديدن باسم ن ره 
.  ااي بوجه  اص العائلي واإلق. الصنااي في الياباي تم في اإلطار االجتمااي 

ناء المساك  إذ لم يسمح اإلباء ألبنائهم في العمل في المصانع إال إذا قامت اال يره بب
ه الحيان القريبة لهم وقدمت لهم ال ذاء المناسب والعناية الم لوبة في العديد م  أوج

ا ت والذي  ا. والموظيوي الذي  تعلموا ال ااة في الن ام اإلق ااي السياسي . 
العمل اصبحو يميلوي نحو العيش بجمااات و. العائلة والمدرسة روح ال ااة لديهم 

ليه إما وقد أتوا بهذه القيم والعادات إل  المصنع بعد انتسابهم إ. الشاق بإ الص 
عهم في وتشترة م. االداره  فهي تن ر إليهم بالروح االبويه وبالمسؤولية تجاههم 

يان وهكذا فاي بيئة العمل اليابانية تؤلت جاءا مهما م  مجريات ح. اتخاذ القرار 
لخدمة مدى هذا  اصة واي حوالي ثلث القون العاملة اليابانية يبق  في ا. اليرد فيها 
ي العالم وتتياال المن مة هنا مع اليرد بشكل أامق بكثير م  ن يراتها ف. الحيان 
ن لق وفيه ي. فالن ام ألقيمي الياباني هو أساس سل ه االداره . ولذلك . ال ربي 

مك  كاي المصنع اائله أو اشيرن أو قبيلة وي. احترام اإلفراد لها وقبولهم إياها 
في  وء ماجاء أااله .،استخالص السمات االساسيه لالداره اليابانيه 



.

(ا )التوظيت مدى الحيان

(ب )التقييم ل رض ألترقيه طءب

(ج ) وظائت فهم يتحركوي أفقيا في. تنوع  برات األفراد في المن مة

األال  أكثر م  حركتهم العمودية إل . اديدن ويكتسبوي منها الخبرات 

(د ) سيادن لليات ألرقابه الذاتية بسبب الثقافة المشتركة

(ه ) مل مع التوكيد ال  الجمااة وال  فريق الع. القرارات الجمااية

(و ) ولي  بقدراته الينية فحسب .االهتمام الشمولي باليرد .

(  ) ن م   الل حلقات السي ر( جوده المنتوجات)االهتمام بالنواية

حيث تتجمع دوريا . في المصانع quality cir-cles))النواية 

.وبشكل منت م لت وير وتحسي  المنتوجات 



.

 االداره الموقيية أو أل رفيه –رابعا (:contingency management)

االداره الموقيية اتجاه إدار  معاصر يقوم ال  مشاهده أساسيه م  انه التوجد

جد إ  انه ال يو.يمك  استعمالها دائما في كل المواقت . طريقه فضل  لالداره 

كل المواقت تصلح أو تناسب. تخ يط أو اتخاذ قرار وتن يم وقياده وتحييا ورقابه 

لكي وبالعك  فاي المدراء يجب إي يجدوا ال رق المختلية. التي تواجهها االداره 

سات إداريه فيي مواقت معينه قد تبر  ممار. تتناسب مع طبيعة المواقت المختلية 

ي  إبعاد هذا ولذلك فاي م  ب. قابله للت بيق ولك  اليمك  ت بيقها في مواقت أ رى 

ي المد ل االستيادن م  نتاج إ  المدارس اليكرية في االداره لحل المواقت الت

وما  ال هذا المد ل قيد . أدناه ( 2-2)كما يعك  ذلك الشكل . يواجهها كل مدير 

(ظروف)الصياغة األدق وهو يتيح مجاال  صبا لت وير أداره مالئمة لمواقت 

.باألق ار النامية ومنها العربية 
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The end 


