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  :مقدمة النارش
  

القضايا كافة بتناول  نحن نعنى يف املجموعة العربية للتدريب والنرش عىل نحو خاص  

ما يهم املنظامت والتعرف أيضا   وكلواملتغريات املتالحقة ومتطلبات اإلصالح اإلداري واالقتصادي

املشرتك مع عمالئنا يف رفع وتطوير الكفاءات  عىل التجارب العاملية الناجحة للوصول إىل الهدف

ني املؤهلني لتنفيذ من الخرباء واملتخصصني واالستشاري البرشية مرتكزين بذلك عىل قاعدة بيانات

وعمليا مبا يتواكب مع طبيعة عمل املنظامت، كام يتضمن نشاط  وإدارة كافة الربامج علميا

 للتدريب والنرش القيام بجميع أنواع االستشارات يف كافة التخصصات وقد املجموعة العربية

 والنرش ظهرت الحاجة إىل تفعيل نشاط الربامج التدريبية يف املجموعة العربية للتدريب

بدراسة وتحديد  لتخاطب احتياجات محددة للرشكات والجهات املختلفة من خالل القيام

وذلك لرفع معدالت  االحتياجات التدريبية للرشكات وتصميم برامج خاصة تفي بهذه االحتياجات

 .أداء العاملني وتنمية مهاراتهم املختلفة
  

  :برامجنا التدريبية
  

تاجها القطاعات املختلفة ونذكر من هذه الربامج عىل تغطى كافة التخصصات التي تح  

  :سبيل املثال
    

 املهارات اإلدارية واإلرشافية وإدارة األعامل للمستويات اإلدارية املختلفة.  

 املهارات السلوكية والقيادية.  

 املحاسبة بجميع فروعها وتخصصاتها.  

 التمويل واإلدارة املالية واالستثامر.  
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  :يف التدريبأسلوبنا 

 عىل التلقني وإعطاء هال نعتمد يف التدريب عىل األسلوب التقليدي الذي يعتمد بدور  

املحارضات، ولكن نرى أن التدريب مبفهومه الحديث يجب أن يعتمد عىل الحوار والنقاش 

ومساعدة املتدرب عىل طرح املشكالت التي قد تواجهه يف عمله ووضع .. خرباتوتبادل ال

ونعتمد يف التدريب . تصوراته للحلول مبا يؤدى إىل تحقيق االستفادة املرجوة من حضور الربنامج

  : عىل العديد من األساليب مثل
  

 دراسة ومناقشة الحاالت العملية.  

 اتاالستقصاءات وتبادل اآلراء واملقرتح.  

 األفالم التدريبية.  

 متثيل األدوار.  
  

كذلك لدينا مجموعة متميزة من قاعات التدريب التي تم إعدادها بأحدث الوسائل  

  .دريبية عىل أعىل مستوى من الجودةالسمعية والبرصية مبا يؤدى إىل تقديم خدمة ت
 

  :أنواع الربامج التي نقدمها
  

  هناك نوعان من الربامج  
  



 
 رؤوسنيالقيادة ومهارات تحفيز امل

 

 

 
 7<< <  

 

  :ةبرامج مركزي
  

وهى الربامج املدرجة يف الخطة السنوية بتواريخ وأماكن محدده والتي نقوم بإرسالها يف   

بداية كل عام للمؤسسات والهيئات والجهات يف أنحاء العامل العريب، وبعد ذلك نتلقى الرتشيحات 

  . من الجهات املختلفة عىل تلك الربامج
  

  :ةبرامج تعاقدي
  

امج السنوية عىل جميع الربامج يف املجاالت والقطاعات نظرا لصعوبة احتواء خطة الرب  

واألنشطة املختلفة وكذلك مواعيد وأماكن الربامج املدرجة بالخطة قد تكون غري مالمئة لبعض 

الجهات أو املؤسسات أو قد تطلب جهة ما تنفيذ برنامج تفصييل متخصص يتامىش مع طبيعة 

مج تعاقديه يتم تصميمها لتلبية احتياجات الجهة عمل تلك الجهة بالتحديد لذلك يتم تنفيذ برا

  . الطالبة بشكل خاص يف املكان والزمان املناسب لها

  :مدة برامج التدريب

تم تصميم وإعداد وتنفيذ برامج تدريبيه قصرية للمؤسسات والهيئات ترتاوح مدتها من   

ية وهى ما يطلق عليها وهناك برامج تأهيل.. إىل أربعة أسابيع) خمسة أيام عمل(أسبوع تدريبي 

ن أسبوعا تدريبيا وحسب ظروف ي وعرشةوترتاوح مدتها من مثانية أسابيع إىل أربع) دبلومات(

  . الجهة الطالبة
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 الوحدة األوىل

 

 ماهية اإلدارة

  

   :مفهوم اإلدارة 1-

عملية توجيه وتخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة وصنع قرار باستخدام طاقة هي   

  .وارد املالية والبرشية واملادية واملعلوماتية لتحقيق هدف ما بكفاءة وفعاليةامل

  :أنحيث 

 .ي أنها طريقة منظمة وليست عشوائيةأ :عملية •

 ...).الخ التوجيه، والتنظيم،( قامئة لتحقيق جملة من الوظائف :الوظائف اإلدارية •

دام املوارد بكفاءة يركز التعريف عىل استخ :االستخدام والتوظيف األمثل للموارد •

 .وفعالية

 تسعى املنظمة لتحقيق األهداف املطلوبة ويختلف الهدف :التنظيمية األهداف •

 .باختالف املنشأة
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 . أداء العمل املطلوب بأفضل طريقة:الكفاءة •

 . القدرة عىل اختيار أهداف مناسبة ومالمئة لالحتياجات املجتمع:الفعالية •

  . نتائج أو مخرجات مقارنة بغريه هو الذي يحقق أفضل:املدير الكفء •

  . هو الذي يختار أهداف واقعية وحسب االحتياجات:املدير الفعال •

  :مثال

:  أضف ما ييل، ةع رشكات إنتاجيبلد ما يحتاج لصناعة الحديد ويف هذا املجتمع أرب  

  غري كفء ؟ ، كفء، غري فعال،مدير فعال
  

 ).الكفء وفع(طن حديد  1000 مخرجاتهم مليون ريال 100 •

 )غري كفء وفعال(طن حديد   900 مليون ريال مخرجاتهم 100 •

  )كفء وغري فعال(طن نحاس  1050 مخرجاتهم مليون ريال 100 •

 )غري كفء وغري فعال(طن نحاس  1000 مخرجاتهم مليون ريال 100 •
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  :أهمية اإلدارة 2-
 

  . التقدم واالزدهارعنواناإلدارة  •

 .تقدمة عن املتأخرةاإلدارة الناجحة متيز املجتمعات امل •

 .الخطط الجيدة ميكن أن تفشل يف ظل اإلدارة السيئة •

اإلدارة من أهم الوسائل التي قد تستخدمها الدول من اجل التقدم واالزدهار  •

 .والرقى

  .التعليم واألمن والرعاية االجتامعية باإلدارة الجيدة يتحدد مستوى •

  من هو املدير؟ 3-
  

 عن مجموعة من املرؤوسني بغرض تحقيق هو فرد يف مؤسسة يكون مسئوالً   

األهداف املوضوعة من خالل ما يقوم به من تنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة واتخاذ 

  . قرار باستخدام املوارد املتاحة
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تحقيق األهداف بالكفاءة

 والفعالية

  

التعامل مع 

 اآلخرين

القيام بالوظائف 

 داريةاإل

استخدام املوارد 

 املتاحــة
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  : أنواع املديرين4-

  ...ًالتصنيف وفقا لـ 

  

  نوع املسؤولية  نطاق األنشطة  مجاالت اإلدارة  املستوى اإلداري

ــل  ــق الهيـك أي التصـــنيف وـف

  .التنظيمي

ـــــا  1- ـــــديرو اإلدارة العلـي ـم

إدارة  مـســؤولية يتحمـلــون

 نائــب ،الــرئيس(املنظمــة 

 .)الرئيس

ـــطى   2- ـــديرو اإلدارة الوـس ـم

ــذ  ــؤولية تنفـي ــيهم مـس عـل

 مــدير إنتــاج،( اإلجــراءات

 ).عمليات تسويق،

ــث األرشاف   3- املـســتوي الثاـل

ــيق  ــطة وتنـس ــىل األنـش ـع

 أنـشــــــــطة األـعــــــــامل

  ).رشف،مدير مكتبم(

  .مدير تسويق* 

  .مدير إنتاج* 

  .مدير مايل* 

  .بشــرية مدير موارد * 

  .مدير إداري* 

  

  

مدير عام مسـئول عـن * 

  .جميع األنشطة

ـمـدير وظيـفـي مـسـئول * 

  .عن نشاط معني

   مدير تنفيذي 1-

 اإلجـراءات يكون مسئوال عـن  

  .واملهام

  

   مدير استشاري2-

دم مهنتـه يسـتخ) مدير قانوين(   

ــــــارات ــــــديم االستـش  لتـق
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  :وظائف اإلدارة 5-

  

  

  

  

  

  

 اإلدارة الدنيا أو املبارشة

 اإلدارة الوسطي

 اإلدارة العليا

اتخاذ القرارات
 الرقابة التخطيط

 التوجيه

 التخطيط
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  :نأحيث 

  .تحديد أهداف معينه ومعرفة أهم سبل تحقيقها :التخطيط •

 هو الوصول للبديل االمثل من خالل عملية تسمى صنع :اتخاذ القرارات اإلدارية •

 .القرار

 . ل معايري ومبادئ محددة توزيع املهام واملسؤوليات عىل األفراد من خال:التنظيم •

 . املقصود بها تنسيق مهام اإلدارة وقيادتها:التنسيق •

 .متابعة وتقييم ما هو قائم ومقارنته مبا هو مخطط: الرقابة •

  

  



 

 16<  
  

  

  



 

 17<  
  

  

 
 الثانيـةالوحدة 

 

 وظائف املديـر

  :التخطيط: والأ
  
  :مفهوم التخطيط 1-

  

 .تحديد أهداف معينه ومعرفة أهم سبل تحقيقها •

 .لتخطيط يف الوقت الحارض ملا هو مستقبيلا •

 .التنبؤ ملا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد ملواجهته •
 

  :مميزات التخطيط  2-
 

 .يركز عىل هدف معني •

 .يهتم التخطيط بالزمن •

 .أنه مستقبيل ملا سيكون عليه العمل •

 .أنه تنبؤي •
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   :فوائد التخطيط 3-

 .يساعد يف حل مشكالت املستقبل •

 . العملتنظيم •

 .يساعد عىل التنسيق بني األهداف وتحقيقها •

 .يساعد يف وضع األهداف وبوجود األهداف تحدد االتجاهات •

 .الرقابة املستمرة عىل العمل •
 

 :أنواع التخطيط 4-

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

تصنيفات 

 التخطيط

 لإلدارة العليا

 الوسطى لإلدارة

 لإلدارة الدنيا

 أو

 قصري األجل

 متوسط األجل

 طويل األجل
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  : حسب الفرتة الزمنية) أ( 

 .سنوات) 10- 3(طويلة األجل  •

 .سنوات) 3-1(متوسطة األجل  •

 .)، شهريه، سنويةأسبوعيه(قصرية األجل  •
 

  : التصنيف حسب املستوى اإلداري) ب(

 وتتميز ) نائب الرئيس،الرئيس( تقوم به اإلدارة العليا :مستوي اإلدارة العليا •

 . طويلة األجل)خطة إسرتاتيجية(بالبعد االسرتاتيجي 

 ويقوم بها مساعدو املدير ورؤساء األقسام وتتميز :مستوي اإلدارة الوسطى •

 .)خطة تفصيلية أو تكتيكية(يل بالبعد التفصي

 ويقوم به املرشفون وتتميز بالبعد التشغييل :التخطيط عىل مستوي اإلدارة الدنيا •

 .)خطة تشغيلية(
  

  

  فرتة الخطة  نوع الخطة  املستوي اإلداري

  طويلة األجل  إسرتاتيجية  اإلدارة العليا

  متوسطة األجل  تفصيلية وتكتيكية  اإلدارة الوسطى

  قصرية األجل  تشغيلية  يااإلدارة الدن
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  :عنارص التخطيط 5-

  

  

  

  

  

  

   : الهدف)أ(

الغاية املراد تحقيقها ويجب أن ترتب األهداف بشكل هرمي، حيث أن مميزات   

  :األهداف أو الرشوط الواجب توفرها يف الهدف
 

 . انه محددأي :وضوح الهدف •

 . أي أنه قابل للقياس واملتابعة:قابلية القياس •

 . أي يتوافق مع العادات والتقاليد:قبول الهدف •

 . أي ممكن التحقيق حسب اإلمكانات:واقعية الهدف •

 .ن له زمن بداية ونهايةأ أي: محدد بوقت •

  

 

  عنارص

  التخطيط

 القواعد الهدف

 السياسات اإلجراءات
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  : القواعد) ب(

  .ما يجب وينبغي القيام به وما ال ينبغي القيام به  

   :اتاإلجراء)  ج(

  .سلسلة األعامل والخطوات واملراحل التي يجب أتباعها  

   :السياسات) د(

اإلطار املوجة لعملية تنفيذ القرارات وهي املبادئ والقوانني التي تضعها املؤسسة   

  .ليك يسرتشد بها العاملون
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  :خطوات التخطيط6-

  

  

  

  

  

  

  

    

 تحديد األهداف 

 جمع املعلومات 

 وضع االفرتاضات 

 تحديد البدائل واالختيار منها 

 التنفيذ وتقويم النتائج 

  

  التخطيطخطوات 
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 زيادة املبيعات بنسبة ( بوضوح الهدف وواقعيته ومرشوعيته:تحديد األهداف •

 ). سنوات3خالل % 10

 وتتطلب ، جمع املعلومات عن املايض والحارض واملستقبل:جمع املعلومات •

 .تقديم ظروف املايض واملستقبل

 وذلك بوضع افرتاضات معينه حول الظروف التي ميكن أن :االفرتاضات وضع •

 مشجعه وموجبة، أن تكون) 1 (: االفرتاضات طرفانأن حيث ،يتعرض لها املرشوع

  .أن تكون مثبطة وسالبة) 2(

 مثال ذلك ..هدف معنيتحقيق  لتحديد البدائل واالختيار من بينها •

  .من املبيعات% 10زيادة  تحقيق -

 .البيع بسعر أقل  -

 .إدخال تغريات عىل السلعة  -

 البحث عن أسواق جديدة   -

ل الذي تم اختياره  وتختص هذه الخطوة بوضع البدي:التنفيذ وتقويم النتائج •

  .موضع التنفيذ وتقويم النتائج
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  :اتخاذ القرارات والعملية اإلدارية: ثانيا
  

 

 :مفهوم اتخاذ القرارات 1-

  ).اتخاذ القرارات هي صلب العملية اإلدارية(اإلدارة هي اتخاذ قرارات  •

 .جميع املستويات اإلدارية تتخذ قرارات من أجل تحقيق هدف املنشأة •

اتخاذ القرار هي جوهر ومحور العملية اإلدارية فال فائدة تعترب وظيفة  •

 .للتخطيط والتنظيم والرقابة بال وظيفة اتخاذ القرار
  

 :أنواع القرارات 2-

 .قرارات طويلة األجل وقرارات قصرية األجل •

 .قرارات فورية ورسيعة وقرارات تحتاج لفكر وروية •

 .قرارات فردية وقرارات جامعية •

 . وقرارات خاصة باألهدافقرارات إسرتاتيجية •

 .قرارات تنظيمية وقرارات إدارية •

 .قرارات مربمجة وقرارات غري مربمجة •
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   :نأحيث 

معينة،   قرارات تتخذ بشكل روتيني وبشكل متكرر يف مواقف:القرارات مربمجة

  .مخاطر عالية قرارات تتخذ يف ظل عدم التأكد وتتحمل :والقرارات غري مربمجة
  

 : يف القرارات غري املربمجةمصادر عدم التأكد
   

 .الوقت والتكاليف ويعتربان محددان لجمع معلومات كافية •

 .عوامل اجتامعية وسياسية •

 .الظروف البيئية •

 .التغريات الرسيعة يف التقنية •
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  مقارنه بني القرارات املربمجة و القرارات غري املربمجة
 

  ملربمجةالقرارات غري ا  القرارات املربمجة  نوع املقارنة

  غري واضحة  واضحة  طبيعة املهمة

  محدودة  متوفرة  توفر املعلومات

  محدودة/ نادرة   متعددة  توفر البدائل

  اإلدارة العليا  الوسطى والدنيا  املستوى اإلداري ملتخذي القرار

  كثرية  قليله  درجة املخاطرة

  ًنادرا  ًدامئا  االعتامد عىل القواعد واإلجراءات

  

  :القرارخطوات اتخاذ  3-
  

  ).تشخيص املشكلة(تحديد املشكلة  1-

  .جمع املعلومات 2-

  .طرح البدائل واختيار البديل املناسب 3-
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  .تنفيذ الحل 4-

  .متابعة تنفيذ الحل    5-
  

   :نأحيث 

  

  

 

  

  

  

  

  

 :األسلوب الجامعي يف اتخاذ القرارات  4-
  

  :من أسباب االعتامد عىل األسلوب الجامعي ما ييل

 .املشاركة تؤدي إيل توليد األفكار وطرح البدائل ف:اإلبداع •

 .االلتزام بالتنفيذ •

 

 املعلومات

 

  ذاتيه

معلومات تصف آرائنا

  

  موضوعيـة

معلومات عن األطراف 

  الداخلة يف املشكلة

  

  سابقــة

متعلقة باملعلومات 

  السابقة
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 الجامعية يف اتخاذ  املعلومات يف املشكلةمبفرده فرئيس الوحدة ال ميلك :املعلومات •

 .القرار يؤدي إيل توفري كم هائل من املعلومات

  :املزايا يف األسلوب الجامعي/ اإليجابيات 
 

  .التأكيد عىل مبدأ الشورى •

  .ح أكرث من بديلطر •

  .)االلتزام بالتنفيذ(القبول  •

  .رفع الروح املعنوية •

  .الوصول إيل قرارات أفضل •
  

 :السلبيات يف األسلوب الجامعي

  .استهالك الوقت •

  .تستتب املسؤولية •

  .الهيمنة من قبل بعض األعضاء •

  



 
 رؤوسنيالقيادة ومهارات تحفيز امل

 

 

 
 29<<  

 

  : التنظيم:ثالثا
  

  :مفاهيم التنظيم  1-
  

إلدارية ويحدد الوظائف ويكون  هو نظام ينسق العالقات ا:املفهوم األول •

 .العمليات اإلدارية

 توزيع املسؤوليات والتنسيق بني كافة العاملني بشكل يضمن :املفهوم الثاين •

  .تحقيق أكرب قدر ممكن من األهداف املرجوة
  

  :عنارص التنظيم  2-
 

 .تحديد األهداف وتحديد النشاطات املطلوب تحقيقها •

عامل املطلوبة وتحديد املتشابه فيها يف تجميع األ(تصنيف وتقسيم األعامل  •

 ).تخصص واحد

 .تحديد مواصفات ومؤهالت العاملني •

 .تحديد املسؤوليات والسلطات واختيار العاملني املناسبني •

 .وضع العنارص السابقة يف خريطة تنظيمية •
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 : أهداف التنظيم3-

 .وضع اإلطار العام لتنفيذ الخطط والربامج املختلفة لتحقيق هدف معني •

 .تجميع املصادر الالزمة لتحقيق هذا الهدف •

 .وضوح اإلجراءات والقواعد الالزمة لتحويل املصادر إىل اإلنتاج •

 .إيجاد التوازن بني األهداف واملصادر والنتائج باستخدام األسلوب األمثل •

  :مواصفات التنظيم اإلداري الناجح 4-

 . عدم إهامل أي وظيفة بدون مسئول:التغطية الشاملة •

 . أن يعرف كل شخص واجباته وصالحياته:وضوحال •

 .التوازن بني الصالحيات املخولة للشخص ومسؤولياته •
  

 :أنواع التنظيم  5-

 هو التنظيم الذي يحدد العالقات واملستويات اإلدارية لألعامل :التنظيم الرسمي :أوالً •

تسمح التي يقوم بها األفراد والجامعات وتوزيع املسؤوليات والواجبات بطريقة 

 .بأداء العمل يف كل وحدة إدارية
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ني العاملني  ب هو مجموعة من العالقات التي تنشأ وتستمر: التنظيم غري الرسميً:ثانيا •

بسبب وجودهم يف مكان واحد للعمل واشرتاكهم يف مشكالت وأهداف 

 .متشابهه
    

  التنظيم غري الرسمي  التنظيم الرسمي

  ج من تجمع األفراد داخل املنظمةينت  ينتج من األهداف واملهام الرسمية

أهداف التنظيم الرسمي تحقق بكفاءة 

  عالية
  األهداف تحقق إشباع الفرد

   ومعنويةماديةهدف الفرد إشباع حاجة   هدف الفرد تأدية العمل

  طبيعة العالقة اجتامعيه  إدارية ةطبيعة العالقة رسمي

   النفوذاالتصاالت تتم وفق تأثري  االتصاالت تتم وفق شكل هرمي

  

 :مبادئ التنظيم 6-

هي األسس والتوجيهات التي يفضل االسرتشاد بها عند تصميم الهيكل التنظيمي   

  :والتنظيم عدة مبادئ وهي كام ييل،للمؤسسة وبيان كل وحده إدارية
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 يؤدي ه أي البد من وضوح الهدف والغاية وهذا بدور)مبدأ الهدف( :املبدأ األول •

 .ز جهود األفرادإيل تنمية الخطط وتركي

أي أن عىل التنظيم مراعاة متطلبات وصالحيات ) مبدأ الوظيفة (:املبدأ الثاين •

  .الوظيفة ومسؤولياتها بغض النظر عن الشخص الذي يشغل هذه الوظيفة

أي تخصص أجزاء معينة من ) مبدأ التخصيص وتقسيم العمل (:املبدأ الثالث •

بدالً من أن يقوم شخص واحد عمل معني بني عدد معني من أعضاء التنظيم 

فتقوم بتقسيم األعامل إىل أعامل فرعية وبعدها إسناد كل وظيفة  ،بعدة أعامل

 .لشخص معني مام يؤدي إىل أداء العمل بنشاط أكرب

البد أن يتلقى املرؤوسني واملوظفني األوامر ) مبدأ وحدة القيادة (:املبدأ الرابع •

تحديد املسؤولية وتوحيد جهود والتوجيهات من شخص واحد ألن ذلك يضمن 

  .العاملني

ُعدد العاملني الذي يرشف عليهم مدير ) مبدأ نطاق األرشاف (:املبدأ الخامس •

 .واحد يختلف العدد من وحده ألخرى

 ،)واملـسـؤولية" الـصـالحية"مـبـدأ تـسـاوي الـسـلطة  (:ملـبـدأ الـسـادسا •

   الصالحيات املخولة لشغل الوظيفة وتتضـمن  هي السلطةأن حيث
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 واملسؤولية ،حق إصدار األوامر والتعليامت وحق اتخاذ القرارات يف حدود معينة

 . محاسبة اآلخرين عىل أداء األعامل والوظائفهي

 القرار  نقل سلطة هي املركزيةأنحيث ) مبدأ املركزية والالمركزية (:املبدأ السابع •

 نقل سلطة القرار ي ه والالمركزية،وتركيز الحجم األكرب من السلطة لإلدارة العليا

 .ومامرستها من املستويات اإلدارية العليا إىل الدنيا

يجب أن تكون السلطة املفوضة للموظف ) مبدأ تفويض السلطة (:املبدأ الثامن •

 .تتناسب مع مقدرته

العمل عىل توفيق وتحقيق االنسجام بني الوحدات ) مبدأ التنسيق (:املبدأ التاسع •

 .عامل وتحقيق األهدافاإلدارية املختلفة ألداء األ

ًأي أن يكون التنظيم مرنا قابالً للتغري مع املتغريات ) مبدأ املرونة (:املبدأ العارش •

 .الداخلية والخارجية التي تحيط باملنظمة

  :خصائص التنظيم الفعال  7-

  هو الذي يساعد املنظمة عىل تحقيق أهدافها بأقل التكاليف:التنظيم الفعال  

  :يلوخصائصه هي كام ي
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  .تخفيف التكاليف •

  .التطوير واألبدع •

  .التنسيق بني كافة الوحدات •

  .تنمية وتفعيل الرقابة الذاتية للفرد •

 :الهيكل التنظيمي 8-

النموذج الذي يعكس طبيعة التعامل والتنسيق املصمم من قبل اإلدارة وذلك من   

  . أجل الرابط بني املهام يف املنظمة وذلك لتحقيق أهداف ملنظمة

  

  

  

  

  

  

  

  

مدير عام

نائب مدير

مدير إنتاج  مدير تسويق رئيس قسم

 مسئول إعالمي

 مسئول أبحاث
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   :عنارص الهيكل التنظيمي

  .تحديد املهام واملسؤوليات  1-

  .تجميع املراكز الوظيفية للعاملني عىل شكل وحدة إدارية  2-

  .آليات وسبل التنسيق بني الوحدات املختلفة  3-
  

  : الخريطة التنظيمية

 وتبني ،هي عبارة عن رسم بياين يصور لنا الخطوط العريضة للهيكل التنظيمي  

  :طة التنظيمية ما ييلالخري

 .الوظائف الرئيسية يف املنظمة •

 .عالقات املسؤولية •

 .قنوات االتصال الرسمية •
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 مدير عام

 مدير شئون املوظفني مدير تسويق مدير إنتاج

 قسم دعاية وإعالن قسم مبيعات قسم أبحاث

 ............... ............... البيع الشخيص
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   :الدليل التنظيمي

هو وثيقة تفسريية للهيكل التنظيمي فهو يعطي تفصيالً لجميع األنشطة داخل   

  .املؤسسة واألعامل التي تتم داخل الخريطة التنظيمية

   :ويتضمن ما ييل
  

 .السبب وراء إعداد هذا الدليل وأهميته للرشكة •

 .).. وانجازاتها، أهدافها،نشأتها( تاريخية عن املنظمة ةنبذ •

 .الهيكل التنظيمي •

 .الخارطة التنظيمية •

 .وصف مهام الوحدات اإلدارية •
  

  :التنسيق:رابعا

   :مفهوم التنسيق  1-

جد الجهود يف الترصف الرتتيب املنظم لجهود وأعامل األفراد داخل املنظمة ليك تو  

  :والتنفيذ لتحقيق الهدف املنشود، حيث يتعلق التنسيق بالنواحي التالية

  .مقدار الجهود التي تبذل من ناحية الكم والنوع •

  .توقيت هذه الجهود •
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  .توجيه وتحديد االتجاه الذي ستسلكه •

الختالف أفهام الناس واختالف قدرتهم عىل تفسري :سبب الحاجة إيل التنسيق •

 .رارات املختلفةالق
 

  :مالحظات عىل التنسيق ومضمونه  2-
  

  .التنسيق مسؤولية املدير وال تنفك بأي حال عن الوظائف األخرى •

  .يهدف التنسيق إيل منع التشابك والتداخل يف أداء املهام والوظائف •

 كأساس هالتنسيق وسيلة لتحقيق أهداف املنشأة بكفاءة، وغاية حينام ينظر إلي •

  .يم املؤسسةيف بناء وتنظ

  .التنسيق يطبق عىل األفراد والجامعات •

ًن اإلداري أو املدير يعد توقيتا لكل جهد من جهود إ: التأكيد عىل وحدة الجهود •

  .األفراد ليك تسري بشكل متجانس

  .عدم الخلط بني التنسيق والتعاون •

  األفراد ال ميكن أن يحققوا التنسيق بأنفسهم لكن ميكن أن يتعاونوا  •



 
 رؤوسنيالقيادة ومهارات تحفيز امل

 

 

 
 39<<  

 

   . ال ميكن أن يحدث مبحض الصدفة بخالف التعاونالتنسيق •

  .التنسيق أشمل وأعم من التعاون  •

 .التنسيق عملية مستمرة دامئة •
  

  :شمولية وظيفة التنسيق 3-

 )التنسيق مسؤولية الفرد والجامعة( وعن مجموعته هكل مدير مسئول عن قسم   

  .التفاعل بني الوحدات اإلدارية يتم يف إطار تنسيقي

  :مثالً

  .إنتاج الكمية املطلوبة: دارة اإلنتاجإ •

  .تعمل عىل بيع الكمية املنتجة: إدارة املبيعات •

  .تعمل عىل توفري املوارد الالزمة لعملية اإلنتاج: إدارة املشرتيات •

  .تعمل عىل توظيف األفراد وتدريبهم: إدارة األفراد •
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  :أهمية التنسيق 4-

زل عن العامل الخارجي فهناك جهود املنظمة يف تحقيق أهدافها ال تتم يف مع  

  .الخ فالبد من التنسيق... الحكومة، املوردون، املنافسون
  

 :العالقة بني التنسيق والتخطيط5-

 ،البد من فاعلية الخطط وتكاملها ولذلك يجب التنسيق بني الوحدات اإلدارية  

   :وتتضح العالقة من خالل

 لتصميم هذا املنتج عند وجود خطة إلضافة منتج جديد فال بد من التخطيط •

  . وهذا كله يتم يف إطار تنسيقي،وكذلك تصميم العمليات

البد من اشرتاك األفراد لتحقيق الهدف املخطط وهذا يتم يف إطار تنسيقي  •

 .لتوحيد الجهود
  

 :وسائل التنسيق  6-

كن الرئيس من  وهذه مت،ه مبارشهكل مرؤوس مسئول أمام رئيس:تسلسل األوامر •

  .ؤوسنيالتنسيق بني املر

  ً إذا كان العمل املطلوب مخططا لـه مسـبقا :القواعد واإلجراءات •
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  .وميكن التنبؤ به فإن التنسيق يكون عىل شكل قواعد وإجراءات

 معظم املديرين يضعون األهداف والغايات وبالتايل :التنسيق باألهداف •

  .ًفالتنسيق يتم بناء عىل هذه األهداف

 عيني مساعد يقوم بوظيفة ت:استخدام املساعدين يف التنسيق •

  .)التنسيق(املدير  •

 استخدام االتصال يف التنسيق بني األقسام والوحدات املختلفة •

  .يتم عن طريق االتصال بشتى أشكاله) إنتاج–مبيعات ( •

   تشكيل لجان مختلفة للقيام بوظيفة التنسيق :اللجان •

خالل  إنجاز بعض األعامل واملرشوعات ذات السمة الخاصة من :املرشوعات •

  .وضع مرشوع معني

  .املناقشات غري الرسمية •

 . منسق خاص يقدم نصائح للرشكة:املنسق الخاص •
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  :  خصائص التنسيق الفعال 7-

  .تبسيط التنظيم  •

  .تبسيط العمل بني اإلدارات •

  .وضوح التنظيم والتخطيط •

  .انسجام الربامج وتكاملها •

  تحسني وسائل االتصال  •

  .ريتشجيع التنسيق والتعاون االختيا •

  :الرقابة:خامسا
  

  :مفهوم الرقابة  1-
  

  مفهومفالبد من التعرف عىلوعىل ذلك  ،املتابعة من أساسيات سلوك األفرادإن   

  :وذلك لألسباب التاليةالرقابة، 

  .التعرف عىل مدى وجود مشاكل أو معوقات تعيق العمل •

 .التعرف عىل االنجازات ومدي مطابقتها للخطط املوضوعة •
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هي التأكد من أن كل يسري وفق الخطط املوضوعة د أن الرقابة ومن هنا نج

  .واملبادئ التي يجب االلتزام بها للكشف عن املعوقات وتصحيحها

 عىل سري  من أهم األمور التي تؤدي لالطمئنان تعدوظيفة الرقابةأن  :وجدير بالذكر  

 .العمل

     :جوانب الرقابة  2-

 واالنجازات وهل تسري وفق ما هو مخطط  متابعة وتقويم النتائج:الجانب األول •

  .له أم ال

  .عاملهمأ أنفسهم يف أدائهم األفراد يركز عىل مراقبة ومتابعة :الجانب الثاين •

  . يركز عىل متابعة ومراقبة االنحرافات الحاصلة:الجانب الثالث •

  : الرقابة نوعاناالنحرافات يف  3-

 مع عدم التزامهم باألوامر  يستحق مرتكبيها عقوبات تتناسب:االنحراف السلبي •

 )عدم االلتزام مبواصفات السلعة(والتوجيهات 

 يستحق مرتكبيها عقوبات لتجاوزهم الحدود املسموح بها :االنحرافات االيجابية •

  )كقيام املوظف بإنتاج وحدات إضافية(
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   : الجهات الرقابية 4-

ته الرقابية  كل رئيس ملجموعة من األفراد وميارس سلط: جهات داخلية:أوالً •

 .) مرشف،مدير، مساعد مدير(

كمفتيش (جهات خارجية مختصة نظامية كانت أو قانونية : ًثانيا جهات خارجية •

 الهيئات ، ديوان املحاسبة،الترصفات الحكومية، باحثي املواصفات والجودة

  ")األيزو"العاملية ملنح شهادات الجودة 

أوالً بأول ) التنفيذ(وىل وأثناء العمل عند اللحظة األتبدأ الرقابة أن  :وجدير بالذكر

  .وذلك لإلطالع عىل تفاصيل وأداء وسري العمل
  

  :همية الرقابة أ5-

  : همية الرقابة للمديرأ)  أ(

 التصحيحات الكتشاف أي معوقات تؤدي النحراف سري العمل أثناء التنفيذ والقرتاح •

 )ةرقابة فوري(املناسبة لهذه االنحرافات 

بشكل إجاميل وذلك مبقارنته مع الخطط  م للعمل املنجز الرقابة تقييإن •

  ).رقابة تأخريية(املوضوعة والهدف املراد تحقيقه 
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  :الرقابة للمنظمة  أهمية) ب( 

 .اكتشاف األخطاء واملعوقات وتصحيحها •

 .التأكد من االستخدام الكفء لكافة املوارد •

 .هاالتأكد من مناسبة املوارد البرشية للمناصب التي يشغلون •

 .اكتشاف االنحرافات السلبية وااليجابية •

 التأكد من سري العمل ومدى إمكانية تحقيق األهداف  •
  

  :أهمية الرقابة لألفراد) ج(
  

اطمئنان العامل الكفء لعدالة عملية املراقبة من خالل اإلثابة عىل جهوده  •

 .) ترقيات– حوافز –مكافئات (

 .قبة من خالل تحسني مهارته وجهودهاطمئنان العامل املقرص لعدالة عملية املرا •

 .حفظ حقوق العاملني •
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 : خطوات الرقابة 6-
  

 :وضع املعايري الرقابية) أ( 

 .مقاييس مالية) 2(مقاييس كمية، ) 1( ):مادية ملموسة(معايري كمية  •

فئة ) 3(فئة املستهلكني، ) 2(فئة املوظفني، ) 1): (غري مادية(معايري نوعية  •

 .املوردين
  

 : االعتبار االيت مع األخذ يف،اس األداء الفعيل قي) ب(

  : من حيث،مراعاة نطاق األرشاف •

   .مدى كفاءة ومهارة وخربة املراقب نفسه  -

  .مدى متركز املرؤوسني موضع املراقبة   -

  .مدى درجة حداثة خربة املرؤوس مبهارات الوظيفة   -

 .مدى فاعلية نظم االتصال   -

 .هداف املراقبةًمدى تفهم املرؤوسني مقدما أل •

 .أن يكون هناك حدود للخطأ املسموح به •
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 :أسلوب التقويم الفعيل ألداء املرؤوس املراقب من حيث •

  من خالل املشاهدة) الحية(املتابعة املبارشة   -

  املتابعة املبارشة اآللية من خالل الكامريات   -

  :املراقبة غري املبارشة  -

  .هرؤوس بنفسه لرئيسالتقارير املكتوبة التي قد يعدها امل  *

 هالتقارير املكتوبة أو الشفهية التي تعد مبعرفة املرشف التي يرفعها مدير  *

 .املبارش

) 1 (:بعد مقارنة األداء الفعيل باألداء املخطط، سواء كانتتصويب االنحرافات   ) ج(

  .السلبية )2(اإليجابية 

  :ما ييلاألخذ يف االعتبار حيث يجب 

  .توصالً للسبب الرئييس حرص أسباب االنحراف  •

 .توافر الصالحيات اإلدارية التي تسمح بتصحيح االنحرافات •

  .اقرتاحات الحلول البديلة) د(

 . املتابعة)ه(
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 الثالثـةالوحدة 
 

  

 ماهية القيادة

    

 

  :مفهوم القيادة 1-
  

  .هي القدرة عىل توجيه اآلخرين لتحقيق هدف معني  
  

 : ) الرئيس–القائد (دة والرئاسة الفرق بني القيا  2-
  

  : من حيث املصدر-
 

  . القيادة تنبع من الجامعة:القيادة •
 

  

  . الرئاسة مفروضة عىل الجامعة:الرئاسة •
  

  : من حيث الهدف-
  

  . الهدفتحديدتشرتك الجامعة يف : القيادة •
 

  

 . السلطة تحدد الهدف وتختاره:الرئاسة •

  

 49   
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  : من حيث القبول-

  .الجامعة وتعتمد عىل الحوافز االيجابية يف تنفيذ األهداف مصدرها :القيادة •

 والخوف  مصدرها السلطة وهي خارج الجامعة وتعتمد عىل سلطة الرئيس:الرئاسة •

  .من العقاب

  :مصادر قوة القائد  3-

  .استخدام أساليب الضغط •

  .التأثري الشخيص •

  .السلطة النظامية •

  .املصدر املايل •

   .الخربة واملهارة •
  

املصادر تزود القائد بقوة القيادة وبذلك جعل املرؤوسني أن  :بالذكرجدير وال  

 .يقومون بأداء عمل ما وبالطريقة التي يرغبها
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 :نظريات وأمناط القيادة  4-

ال شك أن القائد اإلداري ميثل عنرصا أساسيا وهاما يف كل مراحل عملية التنمية   

شكلة الرئيسية التي تواجهها املنشآت يف  أن املإال ،تتضمنه من أبعاد االقتصادية بكل ما

 هي عدم توافر القائد اإلداري الفعال الذي أصبح سلعة نادرة يصعب ،وقتنا الحايل

  .العثور عليها بسهولة

إن العملية اإلدارية هي يف األساس عملية توجيه وتنظيم وتنسيق جهود األفراد أو   

 ومن ثم، ،ية كانت أو جامعيةالجامعات يف سبيل تحقيق أهداف وغايات معينة فرد

ميكن القول أن القيادة اإلدارية متتد جذورها إيل الوقت الذي بدأ فيه التفاعل 

  . تنظيامت ونظم اجتامعية متعددة وتوزيع العمل بني األفراد والجامعات يف،االجتامعي

  رئيسيا للباحثني واملفكرين الذينااهتاممومنذ ذلك الوقت والقائد اإلداري يشكل   

 مام ،واتجاهاته من جميع جوانبه تحليل سلوكه - حاولوا من خالل دراساتهم وبحوثهم 

والدراسات امليدانية التي أثرت عيل  ،وفر لنا قدرا ال يستهان به من النظريات العلمية

 يف عالقاته وافرتاضاته وحددت مفاهيمه ،اإلداريتوجيه وتعديل سلوك القائد 

   . تعامل معهم وإسرتاتيجيته يف ال،مبرؤوسيه
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القائـد  والنظريـات العلميـة التـي تناولـت سـلوك ،ومن أبـرز الدراسـات امليدانيـة  

 مـن خـالل نظريتـي )Mcgregor( قدمها مـاكجريجورالتي اإلداري بالتحليل والدراسة تلك 

)x ( و)Y ( والشبكة اإلدارية التـي قـدمها بليـك وموتـون)Blake & Mouton( واملصـفوفة 

 .)w. Reddin( لوليام ريدين ثالثية األبعاد

التي قامت  واالفرتاضات ،واآلن دعنا نتعرف بإيجاز عيل هذه الدراسات والنظريات  

  .عليها كل منها

  

  

  

  

   

  

  

  العملية اإلدارية

  

ابة رق
 متابعة

توجيه 
 وتحفيز

 تنظيم

 تخطيط
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  ( Douglas McGregor)  دوجالس ماكجريجو ر

   (x) نظرية

   . طاعتهاست ويحاول تجنبه قدر ،مييل اإلنسان بطبيعته إيل كره العمل •

 إلجبار ، أسلوب القهر والرقابة التفصيلية والتهديد بالعقاباستخداميجب  •

  . اآلخرين عيل بذل الجهد وتحقيق األهداف

  . ومييل إيل تجنب املسئولية،يفضل اإلنسان العادي أن يوجهه اآلخرون •

  (Y) نظرية

   . .والـلـهلعمل من األمور الطبيعية كبذل الجهد الجسدي والذهني يف ا •

 لحث استخدامهاهناك أساليب أخري غري أساليب الرقابة والقهر والتهديد ميكن  •

  . العاملني ودفعهم إلنجاز األهداف

 .يستطيع اإلنسان مامرسة أسلوب التوجيه الذايت •

 أن يتقبل املسئولية ويسعي - يف ظل ظروف عمل مالمئة- العادي اإلنسانيتعلم  •

  . للحصول عليها



 القيادة ومهارات تحفيز املرؤوسني 
 

 

 
 54<< 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  &MOUTON BLAKE )بليك وموتون( اإلدارية الشبكة

  اإلنتاج  ( بعدين أساسينيإطارتعمل هذه الشبكة عيل تصنيف السلوك اإلداري يف   

  .  وميثل كل منهام مقياسا من تسع درجات،) واألفراد

 عددا ال يحيص من أمناط السلوك اإلداري بتحدد كل -  طار الشبكةإ يف -   يوجد  

 أمناط رئيسية تقع يف زوايا الشبكة ويف 5 وهناك  . البعدينمنها بدرجة عيل كل من 

  : وسطها هي

 

9/9  
  دارة الجامعيةاإل

9/1  
 اإلدارة االجتامعية

1/1  
   اإلدارة السلبية

1/9  
  اإلدارة العملية

5/5  
  اإلدارة املتأرجحة

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1  

راد
ألف

 با
امم

هت
اال

  

9 876543 2 1  

  االهتامم بالنتائج
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 .)باإلفراد كبري اهتامم / باإلنتاج كبري اهتامم(اإلدارة الجامعية   9/9منط  •

  ). محدود باألفراداهتامم/ باإلنتاج محدود اهتامم( اإلدارة السلبية 1/1منط  •

  ). محدود باألفراداهتامم / تاجباإلن كبري اهتامم( اإلدارة العلمية 1/9  منط •

  . ) كبري باألفراداهتامم/ محدود باإلنتاجاهتامم( اإلدارة االجتامعية 9/1  منط •

  ).ومتوسط باألفراد/ متوسط باإلنتاجاهتامم( اإلدارة املتأرجحة 5/5  منط •
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جات  وتظهر كنتيجة لتفاوت در،هناك أربعة أمناط أساسية لسلوك القائد اإلداري  

   .  من قائد آلخر-   ببعدي العمل والعالقات-   هتامماال
  

ُ إيل بعدي العمل والعالقات مام أتاح لنا اإلداريةُ بعد الفعالية ) ريدين(  أضاف •

   . إطار أكرث تكامال من الشبكة اإلدارية

  :  أبعاد هيإطارتقوم املصفوفة بتصنيف أمناط السلوك اإلداري يف  •

  

´ 

° 

  إداري

1  

  منمي 

5  

  اوتوقراطي 

  3عادل 

  بريوقراطي

1  

  أمناط أساسية

 

  أمناط فعالية

  

  +ن- ع  ن+ع

  ن- ع  ن+ع
  موفق 

2  

  مجامل 

6  

  اوتوقراطي

4  

  انسحايب

8  

ت 
العالقا

ن(
(  

  )ع(العمل 
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   . ل بالعمهتامماال 1-

   .  بالعالقات اإلنسانيةهتامماال 2-

   . الفعالية اإلدارية 3-

ومن هذا التصنيف نجد أن األمناط األساسية قد تكون أكرث فعالية أو أقل   

   : فعالية

  . بريوقراطي / منتمي / أوتوقراطي عادل/   إداري: أمناط أكرث فعالية •

  . انسحايب/  مجامل / أوتوقراطي عادل/   موفق: أمناط أقل فعالية •
  

وتحليل السلوك  واملفكرين عند هذا الحد يف تصنيفمل تقف جهود الباحثني   

شفت  فظهرت النظريات املوقفية التي ك-اإلداري، بل استمرت دراساتهم ومحاوالتهم 

 بالعديد من العوامل واملتغريات التي -   تأثريا واضحا-  عن تأثر سلوك القائد اإلداري

لدراسة السلوك اإلداري    فأتاحت لنا مدخال هاما،دارية املتخلفةتفرضها املواقف اإل

   . مبنظور أكرث واقعية وشموًال
    

  :  بالعالقاتهتامم واال، بالعملهتامماال

ـاحثون    ـدمها الـب ـي ـق ـات الـت ـات والنظرـي ـتعرض الدراـس ـدما نـس عـن

 نـجـد أنـهـا رـكـزت ـعـيل بـعـدين ، لتفـسـري الـسـلوك اإلداريواملفـكـرون

   عنـدما يتعامـلواتجاهاتهن إطار سلوك القائد اإلداري رئيسيني يحددا
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 أنها إال ، األسامء التي أطلقت عيل هذين البعديناختالف وبالرغم من ،مع اآلخرين

 بأداء وعالقات القائد اإلداري بالقامئني ،تلتقي جميعا حول املهمة أو العمل املراد انجازه

عيل بعد ) X( حيث ركزت نظرية »ماكجريجور« ويتضح ذلك يف نظريتي ،هذه املهمة

 هتاممفقد ركزت عيل بعد اال) Y( بالعمل وأسلوب تحقيق أهدافه أما نظرية هتامماال

 يف الشبكة اإلدارية -  أيضا-  وقد ظهر هذان البعدان ،اإلنسانيةبالعاملني وحاجاتهم 

لسلوك اإلداري، ومل  والقيادة املوقفية كأساس لتصنيف أمناط ا،واملصفوفة ثالثية األبعاد

يعد هناك منط وحيد مثايل يتميز بالفعالية يف جميع املواقف اإلدارية املختلفة التي 

بل أصبح لدينا عدد النهايئ من األمناط تختلف تبعا لدرجة  يواجهها القائد اإلداري

  . ببعدي العمل والعالقاتهتامماال
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 أربعة أمناط إطار أمكن حرصها يف ،داريولتيسري دراسة وتحليل أمناط السلوك اإل  

 ومن  . من خاللهإليهأساسية يبني كل منها منطا إداريا يختلف طبقا للمنظور الذي ننظر 

 أما أن تكون أكرث فعالية أو أقل فعالية طبقا ملوقع كل األساسية فاألمناط القيادية ،ثم

ل التايل األمناط األساسية  ويوضح الجدو،منط من األمناط األساسية عيل مقياس الفعالية

األربعة وسامت سلوك كل منها عندما يكون أكرث فعالية أو أقل فعالية وكام يراه 

   . املرؤوسون الذين ميثلون الطرف املتأثر بالنمط القيادي الذي ميارسه القائد معهم

  +)ن + ع (
  اهتامم كبري بالعمل

  اهتامم كبري بالعالقات

ت
القا

لع
 با

امم
هت

اال
  

 -  +  االهتامم بالعمل

  +) ن -ع (
  اهتامم محدود بالعمل
  اهتامم كبري بالعالقات

  )- ن + ع (
  اهتامم كبري بالعمل

  اهتامم محدود بالعالقات

  )- ن -ع (
  اهتامم محدود بالعمل

  اهتامم محدود بالعالقات
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  :) ع( بالعمل هتامماال

 املهمة املراد انجازها من ميثل هذا البعد درجة تركيز القائد اإلداري عيل العمل أو  

القائد بتنظيم العمل وتحديد  اهتامم ويتضح من ،خالل واحد وأكرث من مرؤوسيه

 ونظم وقواعد محدودة وموحدة يف ، ووضع أساليب مقننة لألداء، وتوزيع العمل،األدوار

   .  أساليب وقنوات محددة لالتصال مع املرؤوسنيوإتباع ،العمل

  :)ن( بالعالقات هتامماال
  

 عالقات طيبة مع إقامةوتركيز القائد اإلداري عيل  اهتاممميثل هذا البعد درجة 

 الفرصة وإتاحة ، وتدعيمه وتشجيعه لهم،ه مبشاعرهم وأفكارهماهتامم و،مرؤوسيه

 وتدعيمه لقنوات االتصال ، القرارات املتعلقة بأعاملهماتخاذملشاركة املرؤوسني يف 

  .املتبادلة بينه وبينهم

 ميكن القول أن األمناط األساسية األربعة ،عريف بعدي العمل والعالقاتمن ت  

   : بالعمل والعالقات هي  هتاممالناتجة من تفاعل بعدي اال

   - ن+   ع  محدود بالعالقات اهتامم /   كبري بالعمل اهتامم  1-

   + ن+   كبري بالعالقات ع اهتامم /   كبري بالعمل اهتامم  2-

  +  ن-   ع  كبري بالعالقات اهتامم /  ود بالعمل محد اهتامم  3-

  -  ن-   محدود بالعالقات ع اهتامم /   محدود بالعمل   اهتامم4-
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    :  يفرض نفسه اآلن هوالذيوالسؤال 
       

 هتامم بالعمل واالهتامم عيل بعدي اال-  هل حصل القائد عيل درجات مرتفعة  

   يف مامرساته اإلدارية ؟هت يعترب دليال مؤكدا عيل فعالي-  بالعالقات

 أكرث فعالية يف جميع املواقف اإلدارية ؟+)  ن + ع  ( هل النمط. . بعبارة أخري  

   :فعالية النمط القيادي
 

عجزا يف تفسري ارتفاع أو " بليك وموتون"و " ماكجريجور"أظهر تطبيق نظريات   

 فحصول القائد اإلداري ،ةانخفاض فعالية القيادات اإلدارية يف املواقف اإلدارية املختلف

 ال يعد دليال قاطعا عيل فعالية ،عيل درجات مرتفعة عيل بعدي العمل والعالقات

بعد الفعالية إيل بعدي العمل " ريدين" لذلك أضاف.سلوكه اإلداري مع مرؤوسيه

   .والعالقات، وقدم مصفوفته ذات األبعاد الثالثة

وفة ثالثية األبعـاد  منوذجا مامثال للمصف»هرييس وبالنشارد«وضع   

 وأطلقا عليه أسم منوذج فعالية القائد ذو األبعـاد »ريدين«التي قدمها

 وحاوال من خاللـه الـربط بـني مفـاهيم القيـادة واملتغـريات أو ،الثالثة

   وفرسا أمنـاط السـلوك،العوامل املوقفية املؤثرة عليهـا يف بيئـة معينـة
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مئة النمط القيادي مع املوقف املطروح اإلداري ومدي فعاليتها أو قصورها مبدي مال

يف " ريدين " تظهر أمناط ،ومن خالل منوذج الفعالية. والبيئة التي يعمل يف إطارها

صورة أخري، حيث تظهر األمناط األكرث فعالية واألقل فعالية كام يراها املرؤوسون الذين 

اتجاهاته يف  ويستطيعون بالتايل تحديد مالمحه و،يتأثرون بالفعل بسامت كل منط

  .املهام التي يقومون بها
  

  

  

 أمناط أقل فعالية أمناط أكرث فعالية األمناط األساسية

)1(  

 .  مرتفع بالعملاهتامم -

ـاتاـهـتامم -     مـحـدود بالعالـق

  )- ن+  ع ( 

يحـدد أسـاليب موحـدة : التوجيه

 العمل بهدف زيـادة ألداءومقننة 

قدرات املرؤوس وتنميـة مهاراتـه 

 .أدائهورفع مستوى 

يفرض عىل املرؤوسـني أداء العمـل 

ــلوب  ــذيباألـس ــواـل ــدده ـه  ، يـح

 بتحقيـق األسـايسه اهتاممبجانب 

 . األجلالنتائج الفورية قصرية 

)2(  

  مرتفع بالعملاهتامم  -

  مرتفــع بالعالقــاتاهــتامم - 

  )+ ن+  ع(

 يعمل عىل تنميـة قـدرات :اإلقناع

ــني  ــباعاملرؤوـس ــاتهموإـش  ، حاـج

هـداف وتنظـيم ويهتم بتحديد األ

العمـــل دون إهـــامل للجانـــب 

 وـتـــدعيم عالقاـتـــه االجتامـعـــي

  .باملرؤوسني

ه بتنظيم وتحديـد اهتامم يفيفرط 

ـيل  ـه ـع ـل وإجراءاـت ـاليب العـم أـس

ـــه  ـــةحســــاب عالقاـت  االجتامعـي

ـي  ـع املرؤوـسـني والـت ـلوكية ـم والـس

ًغالبـــا مـــا يفشـــل يف تـــدعيمها 

  .وتوثيقها
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 أمناط أقل فعالية أمناط أكرث فعالية األمناط األساسية

)3(  

    .  محدود بالعملاهتامم -

  مرتفــع بالعالقــاتامماهــت - 

  .)+  ن- ع( 

 يرشك املرؤوـســـني يف :املـشـــاركة

 القرارات ويركز عيل تدعيم اتخاذ

ــري  ــجيعهم وتيـس ــلوكهم وتـش ـس

  .أدائهم ألعاملهم

نتيجة لرتكيزه الشديد عيل تحقيـق 

 قـد يـرتدد ، بني املرؤوسنياالنسجام

 أي قرار يؤثر عيل عالقاتـه اتخاذيف 

  .بهم

)4(  

     د بالعمل محدواهتامم  -

ـاتاـهـتامم -    مـحـدود بالعالـق

  )-  ن- ع( 

ينعكس هذا الـنمط يف : التفويض

 اتخـــاذتفـــويض املرؤوســـني يف 

القرارات املتعلقـة بالعمـل ويثـق 

ــاز دون  ــيل اإلنـج ــدرتهم ـع يف ـق

ــدعيم  الحاـجــة للتـشــجيع أو الـت

  . املستمر

يســـتطيع أن يتنبـــأ بحاجـــات  ال

ً ونادرا ما يتدخل إلشباع ،املرؤوسني

 .هذه الحاجات يف الوقت املناسب
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  كيف تصنع املنظمة الوالء يف أنفس العاملني ؟

ليس بصعب عىل أية منظمة االهتامم بعامليها وتلبية رغباتهم مبا يعزز قدرتهم 

الوظيفية، وهذه الرغبات ال تتعدى املعقول مام تتطلبه سبل االحرتام والتقدير يف 

املعيشية وامليل نحو تحقيق معيشة الرفاهة أو حتى العمل إضافة إىل متطلبات الحياة 

مستوى الكفاف املعقول لعائلة العامل أو املوظف، إضافة إىل إفساح املجال للعاملني 

لتطوير قابليتهم ومكاسبهم الثقافية من خالل الدعم التدريبي والتعليم املستمر، فام 

ون كل قدراتهم العقلية ًدامت املنظمة تحقق أرباحا عالية ومادام العاملون يقدم

والبدنية مبا يخدم نجاح وتحقيق أهداف منظمتهم فلم ال يحصلون عىل التحفيز 

املناسب ومبا يقوي من عود والئهم ملنظمتهم، ويؤكد دميومة واستمرارية نجاح املنظمة 

  يف عملها وإنتاجها ؟

دمه إن املطلع عىل كربى املؤسسات العاملية واسعة االنتشار سيجد أن ما تق

ًملوظفيها رضبا من التدليل، ولكنه عندما يطلع عىل حجم اإلنتاج واالنتشار واألرباح 

  .سيجد ما تقدمه لهم متواضعا مقابل ذلك

ومن أهم املجاالت التي ميكن للمنظمة استثامرها يف طاقاتها البرشية لتعزيز حالة 

  :الوالء هي

هـا كـل مـا تقدمـه تعزيز التعويضات غري املبـارشة وهـي التـي يقصـد ب    1-

   ، وهــي)الراتــب(املنظمــة للعــاملني معهــا عــدا التعــويض املبــارش 
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عبارة عن عدد مـن الخـدمات والضـامنات التـي تسـاعد املوظـف يف حياتـه الوظيفيـة 

وتحقق له نوع مـن الراحـة واالطمئنـان عـىل مسـتقبل عملـه مـع هـذه واملعيشية 

إرضاءه ألنه جزء مهـم مـن حيث سيشعر املوظف أن منظمته تسعى إىل املنظمة، 

  :بناءها وليس مجرد عدد معني فيها، ومن أهم هذه التعويضات
  

 .وغريها  والـتأمني ضد الحوادثبرامج التأمني الصحي واالجتامعي •

  .مكافآت املقرتحات البناءة وخاصة عند تحسن األداء واإلنتاج •

  .برامج الخدمات االجتامعية •

  .مشاريع اإلسكان للموظفني •

  .ري األجهزة املنزلية املدعومةبرامج توف •

  .برامج التسليف بدون فوائد •

  .خدمات املواصالت للمنظمة •

برامج توفري دعم التعليم ألبناء العاملني وفرص تعليمية جامعية مجانية للمتفوقني  •

  .منهم

  .الخدمات الصحية املتنوعة •
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ن نظام تحقيق العدالة الوظيفية بني العاملني يف حصولهم عىل الرتقيات ضم    2-

  .متكامل ال يحتوي عىل ثغرات ليستفيد منها بعضهم عىل حساب اآلخرين

التزام املنظمة بتطوير القدرات الذهنية للعاملني من خالل حرصها عليهم قبل     3-

أنفسهم، عىل اكتسابهم الدرجات العلمية العالية، فتسعى إىل ترشيح املتميزين 

  .لشهادات العليامنهم إلكامل الدراسات األكادميية ونيل ا

حرص املنظمة عىل تطبيق خطط التدريب والتطوير ملهارات العاملني ليحقق شقني     4-

أحدهام زيادة مهارة العاملني، والشق اآلخر هو تطوير املستوى الثقايف لهم يف 

  .املجتمع، فهم ميثلون املنظمة التي يعملون فيها

كل مناسب  العاملني ومسئوليهم بشزيادة مستوى تحقيق العالقات اإلنسانية بني    5-

 االجتامعية، مام يعمل عىل تكوين الشعور بالعمل بروح ومبا يكرس حاجز الفروق

  .العائلة الواحدة أو الفريق الواحد

بهم، ومنحهم التعامل اإليجايب إلدارة املنظمة مع العاملني فيها، من ناحية التمسك     6-

  .الظروف الصعبةحقوقهم الكاملة و مساعدتهم يف املحن و

االهتامم بتحقيق الرضا الوظيفي للعاملني ورفع مستوى االمتيازات الوظيفية املقدمة   7-

  .للعاملني
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وتسعى املنظمة بتوطيد أوارص الوالء يف نفوس العاملني معها بواسطة برامج 

 ًمدروسة ومخططة وذلك ألنها عندما تفقد الوالء عند العاملني فإنها ستفقد أمورا عديدة

  :منها عىل سبيل املثال

ستفقد أموال كثرية رصفت عىل التدريب والتأهيل للعاملني السابقني بكافة     1-

  .مستوياتهم

ستفقد الكفاءة التي ال ميكن تعويضها بسهولة والتي استغرقت سنني للحصول عىل     2-

  .مستواها الحايل

 وتعايشهم تعليم عامليهاسيكون خسارة يف الوقت الذي استغرقته املنظمة لتدريب و    3-

مع أعاملهم بشكل اندماجي مام يسبب تعلقهم فيه ومحاوالتهم تطويره وتحسني 

  .األداء فيه ألنهم قد فهموه

  .سيزيد حجم اإلنفاق الالزم لتعويض الكفاءات املهاجرة من املنظمة    4-

 املنظمة يف طول الوقت الذي سيحتاجه العاملون الجدد ليك يتفهموا العمل الجديد    5-

  . فيه من سبقهوقابليتهم عىل التطبع برسعة لتحقيق املستوى الذي كان يعمل

عدم استقرار الخطط والربامج التطويرية للمنظمة، حيث إن وضع خطة تطويرية    6-

معينة تحتاج إىل نفس الشخص الذي صممها وواكب كل الخطوات التي تحتاجها 

  .الخطة وهي نتيجة استقرار ذهني ووظيفي
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 الوحدة الرابعة

 

 وسائل االتصال والتوجيه الفعال

  

  :التوجيهماهية 

 الطريق إىل توجيه العاملني يف ينحرص ا، ودورهمن أهم أعامل القيادةالتوجيه يعترب      

 الصحيح وتعديل مسارات األداء ، ويتم ذلك ىف كافة األنشطة اإلدارية باملنظمة ، حتى

  .اعلية ممكنةيتحقق العمل بأكرب ف

 اىل - القائد -ونرى ان عملية التوجيه مرتبطة باالتصال فالتوجيه يتـــــم من املدير      

  .املرؤوسني ىف املنظمة واالتصال بهم لتوجيه جهودهم نحو أهداف املنظمة 

والتوجيه السليم يتطلب توافر املعلومات الالزمة عن األداء الفعىل لكل العاملني     

 األداء بالعمل السابق التخطيط له ملعرفة مقدار االنحراف عن الخطة ثم وقياس ذلك

ً االلتزام باألداء وفقا للخطط والربامج املوضوعة مسبقا إىلتوجيه األفراد  ً.  

يقوم عندما  املدير أن، فنجد مثالً  يشمل التدريب بطريقة غري مبارشةوالتوجيه     

  .دربهم  تصحيح األداء فهو ييفبتوجيه العاملني 

  

54  
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  :هدف التوجيــه

ذ األعامل يبني العديد من كتاب اإلدارة ان التوجيه كوظيفة إدارية تهدف إىل تنف     

ًاملخطط لها تنفيذا صحيحا والوصول إىل اله  كفاءةدف املنشود ىف املنظمة بأحسن ً

  .ممكنة 

ا هناك أداء ىف  وظيفة دامئة ومستمرة طاملهي الوظيفة التوجيهية أن فرنى وبالتايل    

ًاملنظمة وتتطلب قدرا كبريا من التفكري واالبتكار ومعرفة قدرات األفراد وإمكانيات  ً

فهي  توجيههم مبا يتناسب مع املواقف املختلفة ، يفالعاملني معهم واملدخل الصحيح 

  . من الطرف اآلخر أعىل تنظيمي مستوى يف إحداهاموظيفة تتم باالتصال بني طرفني 
  

  :وجيه الناجح رشوط الت
  

ًحينام يتم تنفيذ عملية التوجيه البد وان يكون وفقا لعدد من الرشوط     

  :  تحقق له الفاعلية وهى التي
  

 انحراف أو التوجيه وذلك بعد التأكد من وجود خطأ إىل رضورة التأكد من الحاجة :أوال 

  . عىل املرؤوسني سلبي األداء وإال سيكون للتوجيه أثر يف
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، وذلك بأن ال تتم  إطار مناسب وىف مكانه املناسبيفالتوجيه البد وان يكون  : ًثانيا

 باإلحباط وحتى ال يشمت يشعرونعملية توجيه العاملني أمام زمالئهم حتى ال 

   .زمالؤهمفيهم 

توجيه الفرد يكون مبفرده ومبعزل عن اآلخرين وذلك ىف حالة التأكد من ارتكابه : ًثالثا 

  . العمل يفخطأ 

 حالة وجود ظاهرة جامعية بطريقة غري مبارشة مبعنى يفيفضل ان يتم التوجيه : ًرابعا 

 يقومون بعمل كذا أفراد إن هناك"ان يقول املدير حينام يريد توجيه العاملني 

 أنًهذا األداء فعلينا جميعا مع ًوكذا ولكن نظرا ألن سياسة املنظمة ال تتفق 

  ..."نفعل كذا وكذا

 دومنا اخذ هيفراد ان يتقبلوا التوجيهات والنصائح من رؤسائهم كام  عىل األً:خامسا

  .األمور بصفة شخصية أو بحساسية زائدة 

ًعىل املوجهني مراقبة تصحيح األداء وفقا لتوجيهاتهم وتشجيع امللتزمني  ً:سادسا

بالتصحيح، والعمل عىل إعادة إعطاء الفرصة ملن مل يؤد واجبه ويصحح أدائه 

  .بغري قصد 
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   :ركائز التوجيه

  :هناك ركيزتان للوظيفة التوجيهية وهى      

   :وحدة الهدف) أ 

 سبيل يف متاسك أجزاء املنظمة إىل النهاية يف وحدة الهدف تؤدى أنمام الشك فيه      

 ان التوجيهات يجد، بعكس األمر إذا ما اختلفت األهداف  الهدف املوحدإىلالوصول 

 املنظمة ، ومثال يفاألهداف وبذلك تتشتت جهود العاملني  يف ضوء االختالف يفتختلف 

 حالة ما إذا كانت هناك أهداف غري موحدة إلدارات املنظمة مثل إدارة يفعىل ذلك 

 تحقيق اكرب مبيعات ممكنة إىل املبيعات، فرنى ان إدارة املبيعات تسعى وإدارةاإلنتاج 

ى اىل تحقيق اكرب إنتاج ممكن ولكن  تنتجها املنظمة وإدارة اإلنتاج تسعالتيمن السلع 

 ألن إدارة املبيعات حتى تحقق ،هناك تضارب واختالف مع سبل تحقيق تلك األهداف

هدفها فهى تطلب من إدارة اإلنتاج ان تنوع من منتجاتها وتشكلها لتواكب حاجة أ

ها  إدارة اإلنتاج ان تنوع من منتجاتأناملستهلكني وتشبع رغباتهم وىف نفس الوقت نرى 

وتشكلها لتواكب حاجة املستهلكني وتشبع رغباتهم ، وىف نفس الوقت نرى ان إدارة 

 وبال تعقيد او تشكيل مام منطي تريد ان يكون إنتاجها فهي تحقق هدفها ليكاإلنتاج 

  . لها اإلنتاجييؤثر عىل الكم 
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ر ىف تحقيق ث تؤفهي وبالتايلوهنا نرى ان األهداف غري متجانسة بني كال اإلدارتني     

 رضورة وحدة الهدف العام للمنظمة وهى إنتاج ، ولهذا لزم األمرهدف املرشوع النهايئ

ًتشكيلة وفقا لسياسة معينة واخذ هذا األمر ىف الحسبان عند مساءلة إدارة اإلنتاج ىف 

  .ضوء تحقيق الهدف العام للمرشوع 
  

  :)التوجيه ( وحدة األمر ) ب 
  

 يفغنى عنها   الوالتيمر فهو من املبادئ اإلدارية الهامة أما بالنسبة لوحدة األ    

ألن األوامر إذا كانت من       اإلدارية وأهمها وظيفة التوجيه تحقيق فاعلية الوظائف

اتجاهات مختلفة فسوف تؤثر بطبيعة الحال عىل العاملني ، فمثالً إذا كانت هناك إدارة 

 كل أن من قبل اإلدارات األخرى باعتبار للحركة والنقل وتعددت األوامر لهذه اإلدارة

 إرباك الحركة يفإدارة تريد ان تستأثر بخدمات النقل واملواصالت لها لساهم ذلك 

 مثل رئيس القطاع او -ولكن إذا كانت التعليامت إلدارة النقل من جهة واحدة عليا 

 اإلدارة  األداء وسوف ينظم عمل هذهيف فإن ذلك سوف يحسم التضارب - املدير العام 

  . تحقيق هدف املنظمة يفً ضوء ترتيب األعامل وفقا ألهميتها يف
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  :أدوات التوجيه 

  :هناك من األدوات املستخدمة ىف عملية التوجيه نعرض هنا بعضها مثل     

  .إصدار األوامر 

  .إصدار التعليامت 

   : ييلونبني هنا الفرق ينب األوامر والتعليامت كام 

  :األوامر : أوالً 

 كلهم أو ، ويطلب من مرءوسيه يصدرها املديرالتيالقرارات : تعرف األوامر بأنها     

   .بعضهم  حسب األحوال ، تنفيذها

 يفوهي من أهم وسائل التوجيه ، إذا قد يتطلب من خاللها بوقف عمل ما أو بدء     

  .عمل أو تحريك عمل ساكن وتعديل مساره 

تكون األوامر واضحة وكاملة تحدد الواجبات بدقة ، وىف جميع األحوال البد وان      

 حتى يتعاطف معها -  غري رسمية - ويستحسن البعض ان تكون األوامر بصفة ودية 

  .منفذوها  ولكن هذا يتوقف عىل درجة الثقة بني املدير ومرءوسيه 

وإصدار األوامر ليس غاية ىف حد ذاته ولكنه وسيلة إدارية من اجل تحقيق األداء 

  .ل أسلوب بأفض
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  :خصائص األمر الجيد 

  : صورة جيدة مثل يف تجعل األوامر التيهناك العديد من الخصائص 

يجب ان يكون األمر معقوالً وقابالً للتنفيذ حتى ال يؤثر عىل معنويات العاملني     

 ال: " قوله تعاىل إىلً العالقة بني األفراد ومرءوسيهم وذلك استنادا يف بالسلب وحتى يؤثر

  ."ً نفسا إال وسعهاالـلـهيكلف 

يجب أن يكون األمر كامالً ، مبعنى ان ال يرتك استفسارات حول كيفية تنفيذه ومتى     

  .الخ ....  التنفيذ ومكان التنفيذ يفنبدأ 

 يفهم العاملني ماذا يراد بذلك األمر وحتى ال أنمبعنى : ً يكون األمر واضحا أنيجب     

ًمختلفة ، فال يكفى إطالقا ان يكون األمر واضحا ىف ذهن املدير، يرتك مجاالً لتفسريات 

 نضمن تنفيذ املطلوب وبالتايلبل البد من التأكد من انه واضح وغري عرضة للتأويل 

  بالفعل 

 األمر وبيان ملاهيته ًأن يكون األمر مكتوبا ، وىف هذا يكون هناك دليل عىل وجود    

ًطى شفاهية تكون اقل تأثريا وأقل فهام من العديد من  تعالتي، ألن األوامر وملن أصدره ً

  . تفسريها يفاألفراد أو قد يختلفوا 
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 إحدى الجامعات األمريكية قـد أعطـى يف أحد األساتذة أن، إذا وهناك مثال عىل ذلك   

 دون ة الطالب وبها عبارة واحدة وقال هذه العبـارة للطالـب شـفاهألحدورقة مكتوبة 

آلخرين  وابلغه بأن ينقل ويعطيه الورقـة مغلقـة، وبعـد نقـل الورقـة بـني ان يسمعها ا

 معهـا دومنـا معرفـة مـا بـداخل هـذه الورقـة سـأل ةطالب الفصل ونقل العبارة شـفاه

 فقال عبـارة ثـم طلـب ة وصلتك شفاهالتي العبارة هي القاعة ما يفاألستاذ آخر طالب 

، ففتح الورقة وقرأ عبـارة أخـرى ال متـت  وصلته ويقرأ ما فيها التيمنه ان يفتح الورقة 

  . قالها التيبصلة للعبارة 

وبهذه التجربة اثبت األستاذ للطالب ان األوامر الشفوية إذا ما تناقلت بني عدة     

 أكرث فإن األوامر املكتوبة تكون وبالتايل النهاية عىل غري ما كانت يفأفراد فسوف تصل 

  .فاعلية 
  

  :التعليامت: ًثانيا 
  

اإليضاحات " األداة الثانية الـهــامة من أدوات التوجيه هى التعليامت وتعرف بأنها     

 والواجبات الفعيل يجب ان يتم بها التنفيذ التي يصدرها املدير لتوضيح الكيفية التي

  " . صدرت األوامر بشأنها التي
  

  املً تفصـيالً وتوضـيحا لكيفيـة أداء األعـأكـرثوتتميز التعليامت بأنهـا     

ـر  ـذا األـم ـة لـه ـوات الالزـم ـان الخـط ـيوبـي ـا يـجـب والـت ـة إتباعـه    ىف عملـي
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 املنظمة عىل معرفة يفالتنفيذ وتتضح أهمية التعليامت من حيث إنها تساعد العاملني 

    .األسلوب األمثل إلنجاز العمل املكلف به 
  

                :  خمس صفات مميزة للقائد
  

 ، يف العمل هي الحصول عيل وظيفة قياديةإن الهدف من التفوق عيل اآلخرين     

ويعتقد املؤرخ العسكري الربيطاين جون ، وقيادة الناس تتطلب مجموعة من املواهب

  .كيجان 

ن قادة الحروب الكبرية يف التاريخ مثال اإلسكندر األكرب ونابليون ميتلكون خمس إ

  .صفات مميزة ورضورية للقيادة 

  . يظهرون اهتاممهم بجنودهم -

  .خربون جنودهم مبا يرغبون فيه بالتحديد ي -

   . إذا قاتلوا بشجاعة ، ويعاقبون إذا مل يفعلوا ذلكيكافئون يقنعون الجنود بأنهم سوف -

          . يعرفون متي يهاجمون -

  . يشاركون جنودهم أي مخاطر -
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  .وفيام ييل كيفية انطباق املميزات الخمس أعاله عيل العمل التجاري 
  

  :ناع موظفيك بأنك تهتم بهم  من إقالبد -
  

  

،  كبرش وليسوا مجرد أدوات لإليراد بأن تعامل الناسً،وهذا يتطلب إجراء ال كالما     

قيمة بداخلهم   تهدمحتى الإرضائهم تعمل عىل تسمعهم باهتامم ووتكافئ املجتهد منهم و

  . لك وللعملالوالء واإلخالص
  

  :حديدوظفيك ما هي أهدافك بالتيجب أن تحدد مل -
  

هذا سوف ما يكون عليه وضعنا " يجب عيل القائد أن يعطي موظفيه صورة واضحة     

واملدير الفعال يذكر التفاصيل الصغرية أيضا ، فالتفاصيل الواضحة " خالل خمس سنوات 

  .هي التي يحملها املوظفون معهم من يوم إيل يوم 

جد وأنهم سيعاقبون عيل  يجب أن تقنع موظفيك بأنهم سوف يكافؤون إذا عملوا ب-

  :التقصري 

العمل أما يف ، ترشيفية، يعني األداء املتميز منح أوسمة وألقابا ففي الحياة العسكرية    

أن معظم القادة ، ، والشعور باملساواة واإلنصافالتجاري، فهذا يعني مناصب، ومكافآت

، بل يذكرونهم ياتوظفيهم برتقيات أو تخفيض مستوًاألكرث فاعلية نادرا ما يفاجئون م

  .باستمرار مبا هو متوقع منهم وكيف يؤدون أعاملهم 
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  :يجب أن تعرف متي تهاجم  -

؟ ومتي تكون ًد متي تأخذ خطأ متشددا أو سهالًهو تحدي: التوقيت يف العمل التجاري    

ًعنيفا أو لطيفا ؟ ومتي تركز انتباهك ومتي تسرتخي  ً.  

ومعرفة متي ، ، وينفذ بالفعل" نفذه اآلن" ول ته عيل قأن امليزة األكيدة ألي قائد هي قدر

  .ًتهاجم هي أيضا من مؤهالت القيادة التي تظهر لدي املوهوبني منهم 

  :يجب أن تظهر ملوظفيك بأنك تشاركهم املخاطر -

، ويف العمل ًأن تكون حارضا يف ميدان املعركة، هذا يعني باملصطلحات العسكرية     

  .  القيادة مبثابة القدوة الحسنة التجاري يجب أن يكون

داء أي  الذين ميكنهم أ، همأمل تالحظ أن الرؤساء الذين يحظون باحرتام الجميع يف العمل    

، مـن املسـتودع إيل منصـب كبـري وال يـرتددون يف القيـام بـذلك عمل يف الرشكة أو املؤسسـة

  .الدور
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 الخامسةالوحدة 

 
  

  ّاملرشف الفعال 
  م قواعد ومهارات التحفيزوأه

 

  

  

أو الفنية األويل حيث يهتم  عيل املستويات اإلدارية" مرشف"كلمة  عادة ما تطلق  

 .املرشف باملستوي األول أو الثاين من العاملني بالرشكة

إذ . . عامل عام كان لديه وهو مختلف متاما" جهاز عقيل"واملرشف يحتاج إيل   

عن عمله فقط بل أنه أصبح  ليس مسئوال يدرك أنهأن " الجديد"عيل املرشف  يتعني

من منطلق  يحكم عيل أدائه ومن ثم فإنه عن نتائج عمل مجموعة من العاملني مسئوال

  .املجموعة تحت إرشافه إنجازات

ـة بـصـفة خاـصـة "الجدـيـد"ـهـذا ويـجـب أن يـعـي املرشف     أن فاعلـي

 أعاملهـم ن يـؤدونيأن يجعل اآلخر املرشف يف تعتمد عيل قدرة اإلرشاف

ـا العـمـل شخـصـيا ـؤدي بـه ـاد أن ـي ـاءة الـتـي أعـت ـنفس الكـف ـان، ـب     وإن ـك

  

81  
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التي يجب عيل املرشفني  من أعقد املفاهيم إال أنه بسيطا للوهلة األويل هذا األمر يبدو

 .الجدد أن يستوعبوها جيدا
  

  :مواصفات املرشف الفعال 1-
  

 :رشف الفعالملا يجب أن يتصف بها امل فيام ييل قامئة شاملة نلخص  

 :قائدا. .املرشف  -أ

  ذلك أن الرشكة،"قادة "إن أول صفة يجب أن يتصف بها املرشفون أن يكونوا   

بخطوط املواجهة " األويل وهو ما يعرف عسكريا تعتمد عليهم يف القيادة يف املستويات

   : ويتضمن هذا النوع من القيادة املهارات التالية،"األويل

  .رفة وفاعلية العمل مع..مهارات فنية 1-

  .الخ..النقابات مع  إدارة سياسات الرشكة، والتعامل..مهارات إدارية 2-

  . التخطيط والتنظيم والرقابة والتنسيق والتوجيه..مهارات األداء اإلداري 3-

واملتداخلة وتعترب الشخصية  وفاعلية العالقات العالقات اإلنسانية .. تفاعليةمهارات 4-

  . الفعال أكرثها صعوبة حتى يكتسبها املرشفاملهارات األخرية
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 :متخذ قرارات..املرشف   -ب

ًحالالً للمشاكل أي متخذا للقرارات حيث عليه أن  كام يجب عيل املرشف أن يكون  

يختار بني العديد من البدائل املختلفة والتنافسية حتى يصل إيل الحل األمثل ملشاكل 

املرشف أن يتحمل املسئولية إيل جانب التحيل  ويتطلب اتخاذ القرارات من ،العمل 

 .باملبادرة وكذلك الحذر

 : مخططا..املرشف -ج

لنجاح اإلرشاف وينعكس مدي نجاح التخطيط عيل  عنرص هام جدا والتخطيط  

 ،تنظيم املعرفة (:  حيث يتضمن التخطيط عيل املستوي اإلرشايف،األخرى  بقية األنشطة

  تحديد األولويات،سهولة توصيل األهداف إيل العاملني ، وضع األهداف،كمية املوارد 

 .) التأكد من فهم العاملني ألدوارهم،لتحقيقها  ووضع الجداول الالزمة

 ً:منظام. .املرشف  -د

التنظـيم الـذي  شكل أن يوضح للعاملني املرشف الفعال ومن صفات  

والرأسـية أي أن يعـرف كـل   األفقيـةاالتصال خطوط فيه وكذا ينخرطون

يف التنظيم ومن الـذين يجـب أن يتجهـون إلـيهم  وظيفته وموقعها منهم

ـا ـون طلـب ـاعدة للـع ـال. واملـس ـويض الفـع ـرب التـف ـنرصا ويعـت ـام ـع   يف  حاـس
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املرشفني من توسيع تأثريهم خارج نطاق حدود وقتهم  حيث ميكن عملية التنظيم

 أسباب فشل ربغري الفعال من أك  هذا ويعترب التفويض،الشخصية  ومعارفهم وطاقاتهم

  املرشفني يف أداء أعاملهم 

 :محفزاً.. املرشف  -ه 

من  العاملني معه بدال يجب أن يتفهم حاجات ورغبات ودوافع واملرشف الفعال  

 رغبات العاملني  ومن مسئولية املرشف أن يربط بني، ما يطلب منهم ألداء دفعهم قهرا

ق مناخ إيجايب للعمل مام مسئولني عن خل وأهداف الرشكة وبذلك يصبح املرشفون

 .عيل املشاركة الدافع الذايت يخلق لديهم يوفر الفرصة لتحفيز العاملني وبالتايل

ًمعلام وناصحا وموجها.. املرشف  - و ً ً: 

ماذا يعمل وكيف يؤدي عمله وهنا يجب عيل  إن العامل يريد أن يعرف دامئا  

 كام يجب عليه ،علوماتاملاملرشف أن يواصل باستمرار تعريف العاملني معه بهذه 

 .تقديم العون السيكولوجي لهم من خالل اإلنصات لهم والوقوف عيل حاجاتهم

أن يطلب العاملون من مرشفيهم العـون والنصـيحة  كام يحدث كثريا  

ـديم ـني تـق ـيل املرشـف ـض املشــاكل الشخصــية وـع ـواجههم بـع ـدما ـت   عـن

  حـذر مـن إال أنـه يجـب أن ن يف العمـل أرسيـا  النصيحة مام يخلـق جـوا
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التعقيد فقد يتعني عيل املرشف أن يوجه العاملني معه إيل أخصايئ  املشاكل البالغة

  .واملشورة املناسبة لتقديم النصيحة عالقات العاملني

 :مكافئا. .املرشف -ز

أو املعنوية  يوزعون املكافآت سواء املالية ممثيل اإلدارة فاملرشفون باعتبارهم  

 حيث يحتاج العاملون ، مالمئا من كليهام قع العاملون مزيجابل ويتو وكالهام هام جدا

 ، ويف نفس الوقت يرتفع مستوي أدائهم دامئا إيل تقديرهم واالعرتاف بقيمة إنجازاتهم

 .أو مدي أهمية إنجازاته كام أن الرتقية تزيد إحساس العامل مبكانته

  :مدربا ..املرشف -ح

عيل أداء أعاملهم  لعاملني بتدريبهما إن املرشفني مسئولون عن تنمية قدرات  

عن منحهم  عيل تحمل مسئوليات أكرب فضال بشكل أكرث فاعلية مع إعدادهم ووظائفهم

 يف النمو طموحا ويف الوقت الذي تعترب فيه الرغبة ،والنمو يف أعاملهم  فرص الرتقي

 .ال ميكنهم تحقيق ذلك بأنفسهم إال مبساعدة املرشف للعاملني إال أنه شخصيا

يف الهيكـل  أشـخاص أساسـيني ومن العرض السابق نجد أن املرشفـني  

ـي  ـام،التنظيـم ـون اإلدارة أـم ـم ميثـل ـاملني  فـه ـون. .الـع ـم ميثـل ـذا فـه    وـك

  مـن كافـة  رئيسـية فهـم يتحملـون ضـغوطا العاملني أمام اإلدارة ولـذلك
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عيل  نيوعيل ذلك فإنه يشار إيل املرشف.من أعيل أو من أسفل األشكال واألنواع سواء

نقطة " أو حجر الزاوية يف الرشكات الحديثة حيث يشغل املرشف "حجر األساس"أنهم 

يرتكز عليه وعندما  "حجر أساس"فكل بناء له .بني اإلدارة والعاملني "الضغط الحرجة

فاملرشف الضعيف مثل . وهذا ما ينطبق عيل املرشف، كله يزال فهذا يعني هدم البناء

شكل خطري عيل قوة التنظيم ككل ومن ثم فإنه يجب عيل األساس الهش حيث يؤثر ب

 ثم .أوال وخططها وتوجيهاتها وذلك بتطوير إدارته املرشف أن ينفذ سياسات اإلدارة

مجموعات العاملني ككل حتى يحقق أهداف كل من الرشكة والعاملني   وأخريا.العاملني

للظروف  فكاره وفقاأ ذلك فإن املرشف الفعال يجب أن يعيد تكييف ولتحقيق.بنجاح

ومن ثم فهو غري مسئول عن نتائج أعامله الشخصية  الجديدة بالرشكة واألوضاع

 .عن نتائج املجموع فحسب بل يكون مسئوال
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   :ثالثون طريقة للتحفيز 2-
  

  :االعرتاف والتقدير: أوال
  

  .التأكد من أن ما تم إنجازه يتم تقديره بشكل مالئم  1-

النتائج  رؤية مدى تكامل وأهمية ومالمئة عملهم من حيث مساعدة األفراد عىل  2-

  .التنظيمية

  .اإلشادة بتحسينات األداء مهام كانت ضئيلة  3-

  .إظهار الثقة بالعاملني  4-

  .إظهار مدى ما اكتسبه العاملون من خربة يف األداء  5-

  .إظهار االهتامم واملعرفة بكل فرد يخضع إلرشافك  6-
  

   :إرجاع األثر: ثانيا

  .تقديم إرجاع أثر فوري ومالئم يساعد العاملني عىل تحسني أدائهم يف املستقبل  7-

  .توضيح توقعاتك والتأكد من فهم العاملني لها  8-

  .االستامع الجيد واملعالجة الفعالة لشكاوى العاملني   9-
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  .إظهار واقعيتك الخاصة من خالل السلوك واالتجاه   10-

  .انتقد السلوك ال األشخاص   11-

  .القلق عنرص هام يف التحفيز فال تتخلص منه متاما   12-

  .يرتبط دامئا باألداء اإليجايب» الحب«ال تعتقد أن    13-
  

  :عىل األداء املساعدة: ثالثا
  

  .تقديم الدعم عند الحاجة إليه  14-

  .التأكد من إدراك العاملني ملدي ارتباط مهامهم باألهداف الشخصية والتنظيمية  15-

  .يم املهام والبيئات التي تتسق مع العاملتصم   16-

  .مراعاة أن يكون اإلرشاف ذو طابع فردي   17-

  .العمل عىل التخلص من عوائق اإلنجاز الفردي  18-

  .خلق مناخ من الثقة واالتصاالت املفتوحة  19-

  .اهتم بالتحفيز قصري وطويل األجل  20-

  .تزويد العاملني باملرونة وحرية االختيار  21-
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  .تشجيع العاملني عىل وضع أهدافهم الخاصة  22-

  .تشجيع األفراد عىل املشاركة يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم   23-

  .تشجيع العاملني عىل االنغامس يف أنشطة جديدة وتجميل روح التحدي  24-

  :الثواب والعقاب: رابعا
  

  .استخدام طرق مناسبة للتشجيع والتعزيز   25-

  .تخدام القوى املخولة قانونا ألدىن حد ممكنالتقليل من اس   26-

  .إلغاء التهديد والعقاب غري الرضوري  27-

  .تقديم مزيج مالئم من املكافأة والرضا   28-

  :املسئولية واملساءلة: خامسا
 

  .تحميل العاملني املسئولية ومحاسبتهم عليها    29-

  .التأكد من أن الجهد يسهم يف تحقيق النتائج    30-
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 :ل ينبغي أخذها يف االعتبار عند التعامل مع الشخص الغاضبعوام3-

  :رد فعلك  (1)

  .ال تترسع يف رد فعلك واعد الرتكيز مرة أخرى واستمر عىل هدفك •

  ).هجومي،مخادع(تعرف عىل وسائل وتكتيكات الطرف اآلخر •

  ).فعىل،غري فعىل(تنبه ألسلوبك أنت  •

  .خذ وقتك للتفكري •

  :نعواطف وانفعاالت اآلخري  (2)

  .أصغى باهتامم،أعد التعبري عن موضوعك بعبارات اسهل •

  .حاول أن تتعرف عىل مشاعر ومواقف الطرف اآلخر •

  .يجب أن تكون واثق من نفسك •

  .وازن ما بني املنطق والعاطفة •

  .عليك االتصال بفعالية •

  :موقف اآلخرين  (3) 

  .الخ..... اسأل أسئلة مفتوحة النهايات مثل ملاذا؟ ملا ال؟ ماذا لو؟ •

  .ال تقلق من أن تستخدم الصمت •
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  . عليك أن تلم باملايض وتركز عىل املستقبل •

  .استبدل ضامئر أنت وأنا إىل نحن •

  :  رضاء و عدم رضاء اآلخرين(4) 

  .أرشك الطرف اآلخر باستمرار وذلك بطلب النقد البناء وتقديم الخيارات •

  اعد الرتكيز عىل املصالح واالحتياجات األساسية •

  . طرف ثالثاطلب نصيحة  •

  .اهتم بالتعبريات الشخصية والعامة يف جلسة التفاوض •

  .اطرح أسئلة الستخالص معلومات معينة •

  :  قوة اآلخرين(5)

  .اعرف مصدر وحدود قوتك وكذلك مصدر وحدود قوة اآلخرين •

ما هو تقديرك ملا سيحدث؟ماذا تعتقد إين فاعل :اسأل أسئلة تخترب الواقع مثل •

 .؟ماذا ستفعل؟

 . تهدد أثناء املفاوضةحذر وال •

  .ال تتقوقع يف ركن ضيق •
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