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 المحاضرة األولى: مفهوم صنع واتخاذ القرار

ًالقرارًإتخاذًمفهوم:ًًأولًا

ًاذًالداريةًوالنشطةًالمجالتًمختلفًفيًاستثنائيةًبأهميةًالقرارًإتخاذًمفهومًحظيًلقدًًًًًًًً
ًبكفاءةًوالداريةًالتنظيميةًأنشطتهاًمواصلةًمنًالمنظمةًتمكينًفيًاساسيًبشكلًيسهمًأنه

ًاساسًبصورةًتعتمدًالمستقبليًالستشرافًوعمليةًبالمستقبلًيقترنًالقرارًأنًولسيما.ًًوفاعلية
ًيصارًثمًمعلوماتًبصورةًوتحليلهاًتجميعهاًثمًومنًالبياناتًإستقصاءًفيًاإلدارةًقدرةًعلى

ًسبلًعلىًيعتمدًالناجحًالقرارًخاذاتًفيًالمديرًقدرةًفانًولذاًخاللهاًمنًالمعرفةًوخلقًلتراكمها
ً.ًالمتاحةًللمعارفًاستخدامه

ًتسييرًأوًأزمةًأوًماًلمشكلةًمطروحةًحلولًمجموعةًبينًإختيارًهوًالقرارًإتخاذًإذاًاًًًًًًًً
ًننتبهًبعضهاًالقراراتًمنًمجموعةًيومياًاًنتخذًنكادًالعمليةًحياتناًفيًفإنناًولذلكً،ًمعينًعمل

ً.ًدراسةًبغيرًعشوائياًاًيخرجًاآلخرًوالبعضًوندرسه

ًالقرارًإتخاذًأهمية:ًًثانياًا

ًالحالتًوأصعبًأهمًمنًكونهاًفيًاإلداريةًالعمليةًإطارًفيًالقرارًإتخاذًأهميةًتتجلىًًًًًًًً
ًبأنهاًالقرارًإتخاذًعمليةًوصفتًولذلكً،ًالسواءًعلىًوالمنظماتًوالجماعاتًاألفرادًتواجهًالتي
ًالشروعًعدمًإذً،ًاإلداريةًالعمليةًجوهر ًالمناسبًبالشكلًاتخاذهاًعدمًأوًالقرارًباتخاذً

ًالمطلوبةًواألنشطةًالمهامًاداءًعنًوالتنصلًلالخفاقًتكريساًيخلقًأنًشأنهًمنًوالصحيح
ًامكانيةًوعدمًللمشكالتًالمنظمةًتعرضًعنًفضالًاً،ًانجازهاًالمبتغيًاألهدافًلتحقيق

ًأفرزتهاًالتيًوالظروفًالمحتدمةًالمنافسةًاطارًفيًلسيماًوالستمرارًالستقرارًلسبلًمواصلتها
ً.ًالعولمة

ًالمستوياتًمختلفًوفيًالمديرينًلمختلفًالسليمًالداءًجوهرًالقرارًاتخاذًعمليةًتعدًًًًًًًً
ًأنًالقولًويمكنًًوالرقابةًوالتحفيزًوالتنظيمًالتخطيطًاإلداريةًبالوظائفًترتبطًأنهاًإذًاإلدارية
ًلتيسيرًإتخاذهاًيتمًأنًينبغيًالتيًالقراراتًبأهميةًعضوياًاًارتباطاًاًيرتبطًطةاألنشًهذهًنجاح



ًالعملياتًبجميعًيرتبطًالقرارًاتخاذًإنًإذً،ًالمطلوبةًوالتنظيميةًاإلداريةًواألنشطةًالمهامًمختلف
ً.المنظمةًفيًالجارية

ًالقرارًإتخاذًفيًالمشاركة:ًًاًالثاث

ًتحقيقًشأنهاًمنًالقرارًإتخاذًعمليةًفيًالمنظمةًفيًالعاملينًاألفرادًمشاركةًأسلوبًإنًًًًًًًً
ً:ًاآلتيةًالمزايا

ً،ًالعاملينًلدىًوقبولًاًثباتاًاًأكثرًالمتخذًالقرارًوجعلًالقرار،ًنوعيةًتحسينًعلىًتساعدً-ًأ
ً.ًصادقةًورغبةًشديدًبحماسًتنفيذهًعلىًفيعملون

ً،ًناحيةًمنًالمنظمةًأفرادًوبينًالمديرًبينًالمتبادلةًالثقةًتحقيقًإلىًالمشاركةًتؤديً-ًب
ً.ًأخرىًناحيةًمنًمعهًيتعاملًالذيًوالجمهورًالمنظمةًوبين

ًمنًوتزيدً،ًالتنظيمًمنًالدنياًالمستوياتًفيًاإلداريةًالقياداتًتنميةًفيًأثرهاًلهاً-ًت
ًالمشكالتًعالجًلتقبلًاستعداداًاًأكثرًوتجعلهمً،ًالتنظيمًألهدافًوتفهمهمًبالمسؤوليةًإحساسهم

ً.ًصنعهًفيًإشتركواًالذيًالقرارًوتنفيذ

شباعًالتنظيمًألفرادًالمعنويةًالروحًرفعًعلىًالقرارًاتخاذًفيًالمشاركةًتساعدً-ًث ًحاجةًوا 
ً.ًالذاتًوتأكيدًالحترام

ًالقرارًإتخاذًفيًالمؤثرةًالعوامل:ًًاًابعاًر

ًمعًيتعارضًذلكًودونًالقرارًاتخاذًفيًكبيرًتأثيرًوالمعتقداتًللقيم:ًًوالمعتقداتًالقيمً-ًأ
ً.ًالحياةًفيًوتفاعلهاًالبشريةًالنفسًوطبيعةًحقائق

ًًالشخصيةًالمؤثراتً-ًب ًيحملهاًالتيًوالمعتقداتًباألفكارًترتبطًالتيًشخصيتهًفردًلكل:
ًوالتوجهاتًاألفكارًتلكًمعًمتطابقاًاًالقرارًيكونًثمًومنً،ًسيتخذهًالذيًالقرارًعلىًتؤثرًوالتي

ً.ًللفردًالشخصية



ًالفردًيتخذًلذلكًالقرارًاتخاذًفيًمهمًدورًوميولهًالفردًلطموحات:ًًوالطموحاتًالميولً-ًت
ًالموضوعيةًالحساباتًأوًالماديةًالنتائجًإلىًالنظرًدونًوطموحاتهًميولهًمنًالنابعًالقرار

ً.ًذلكًعلىًالمترتبة

ًًالنفسيةًالعواملً-ًث ًالتوترًفإزالةً،ًوصوابيتهًالقرارًاتخاذًعلىًالنفسيةًالعواملًتؤثر:
ًوالطموحاتًاألهدافًوتحقيقًالعملًإنجازًفيًكبيرًتأثيرًلهاًوالترددًوالحيرةًوالضطرابًالنفسي
ً.ًالفردًإليهاًيسعىًالتيًواآلمال

ًالقرارًمتخذًًأنماط:ًًساًاماخ

ًالتقليديًالمديرً-ًأ ًمنًالمعلوماتًمنًقدرًأكبرًجمعًمحاولةًالىًقراراتهًفيًيستند:
ً.ًًبشأنهًقرارًاتخاذًالمرادًالموضوع

ًبكونهًأحياناًاًعلمهًرغمًالمعلوماتًمنًقدرًادنىًظلًفيًالقرارًيتخذ:ًالمخاطرًالمديرً-ًب
ً.ًًيخاطر

ًًالعقالنيًالمديرً-ًت ًومتطلباتًمضامينًمجملًفيًوعقالنيةًبرشدًالتفكيرًإلىًيسعى:
ًفيًإليهًوالحاجةًللقرارًالمحتملةًالنتائجًويستقرئًيتعلقًماًبكلًالحاطةًاليًيسعىًبحيثًالقرار
ً.ًًمزاياًمنًيحققًوماًنجاحهًإحتمالتًمقابل

ً.ًًقرارًاتخاذًلتجنبًشيءًأيًيفعلًقد:ًًالمشاكلًمتجنبًالمديرً-ًث

ًيعودًغالباًاًفهوًقراراًاًإتخذًماًفإذاً،ًنهائياًاًقراراًاًيصدرًأنًعادةًيستطيعًل:ًًالمديرالمترددً-ًج
ً.ًليغيره

ً.ًومشاعرهًعاطفتهًمنًنابعًالقرارًمصدرًيكون:ًًالمديرالعاطفيً-ًح

ًالقرارًمتخذًتواجهًالتيًالصعوبات:ًًاًادسسا

ًأوًالمديرًافتقارًيشكلًماًغالباًاًإذً،ًالقرارًاتخاذًعندًالمتاحةًوالمعلوماتًالبياناتًنقصً-ًأ
ًالمعالجةًفيًالهادفةًالقراراتًتحقيقًفيًالعقباتًمنًالعديدًالمتوافرةًوالمعلوماتًللبياناتًالرئيس

ً.ًًالمطلوبة



ًبتداخلًالمشكلةًهذهًإتسمتًإذاًولسيماًمعالجتهاًالمرادًالمشكلةًتحديدًصعوبةً-ًب
ً.ًًبهاًساهمتًالتيًاألساسيةًاألسبابًتحديدًمعهاًيتعذرًالتيًالمختلفةًالمتغيرات

ًلألهدافًتوضيحاًاًللمديرًيتسنىًلمًاذاًولسيماًإنجازهاًالمرادًاألهدافًتحديدًصعوبةً-ًت
ً.ًًالمستهدفًالتحقيقًفيًالصعوبهًتعتريهاًبذلكًالمقترنةًالقراراتًفانًوشفافيةًبدقة

ًالمنافعًتحديدًعلىًالقدرةًوعدمًناحيةًمنًبدقةًالمتاحةًالبدائلًتحديدًعلىًالقدرةًإنعدامً-ًث
ًالمزايا) ًمنًايضاًاًيعدًوالذيًاخرىًناحيةًمنًالمتوافرةًالبدائلًبكلًترتبطًالتيًالعيوبًأو(

ً.ًًالقراراتًمتخذيًتواجهًالتيًالصعوبات

ًلمتخذًالالزمًالوقتًتوافرًعدمًفإنًولذلكًبالسرعةًالقراراتًاتخاذًعمليةًترتبطًأحياناًاً-ًج
ًالقراراتًوجمعًالبدائلًوتحديدًوالمعلوماتًالبياناتًوفرةًعنًفضالًاً،ًالمشكلةًلتحديدًالقرارات
ً.ًاتخاذهاًفيًحاسماًاًالمتاحًالوقتًيكونًماًغالباًاًالتي

ًالقرارًاتخاذًعمليةًمبادئ:ًًاًابعاس

ًرشيدةًكونهاًعنًفضالًاًملموسةًوغيرًملموسةًبعناصرًبتأثيرهاًالقرارًاتخاذًعمليةًتتسمً-ًأ
ً.ًًحالةًلكلًالمنطقيًوالتحليلًوالمرنًالعلميًالتفكيرًذلكًيتطلبًالذيًالمر.ًًوعقالنيةًوعاطفية

ًأنًيستدعيًالذيًالمرً،ًالمرسومًالهدفًتحقيقًهيًقرارًأيًنتيجةًتكونًأنًبدًلً-ًب
ً.ًًمعقدًوغيرًللتطبيقًقابالًاًاوًعلميًالقرارًيكون

ً.ًًماديًعملًإلىًتحويلهاًويجبًذهنيةًعمليةًالقراراتًاتخاذً-ًت

ً.ًًالتغييرًيخشىًالًالمديرًعلىًينبغيًإذً،ًالتغييرًبحتميةًالعترافً-ًث

ً.ًًالقرارًلتنفيذًفعالًنظامًوضعً-ًج

ًيكونًأنًالمديرًعلىًينبغيًكماً،ًالعمالًمنًسلسلةًعنهًسيترتبًالقرارًبأنًالعترافً-ًح
ًً.إلغائهًأوًتعديلهًأوًقرارهًعنًللدفاعًمستعداًا
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ًإتخاذهًقبلًأنهًبمعنىًإصدارهً ًقبلًجيداًاًيدرسًالذيًهوًالجيدًالقرارًأنًيتفقًمعظمناًًًًًًًً
ًفإنًوعليه.ًًمضامينهًجميعًوفهمناًناحيةًكلًفيًونظرناًالمتاحةًالخياراتًجميعًدرسناًقدًنكون
ًمنًيسيرًبقدرًتتخذًالقراراتًمعظمًفإنًذلكًومعًالتفكيرًمنًالكثيرًيتطلبًمدروسًقرارًاتخاذ
ً:ًباآلتيًالقرارًاتخاذًمراحلًوتحدد.ًًالحقيقيًالتفكير

ًًالمشكلةًتشخيص:ًًاألولىًالمرحلة ًوهوًإدراكهاًالمديرًعلىًينبغيًالتيًالمهمةًاألمورًمن:
ًالمشكلةًخلقًالذيًالموقفًلطبيعةًتحديدهًهيً،ًوأبعادهاًاألساسًالمشكلةًعلىًالتعرفًبصدد
ًلحلهاًللتصديًالمالئمًوالوقتً،ًوأسبابهاًأعراضهاًبينًالخلطًوعدمً،ًالمشكلةًأهميةًودرجة
ً.ًبشأنهاًوالمناسبًالفعالًالقرارًواتخاذ

ًمناسبةًبدائلًواقتراحًحقيقياًاًفهماًاًالمشكلةًفهمًإن:ًًوالمعلوماتًالبياناتًجمع:ًالثانيةًالمرحلة
ًالقرارًاتخاذًأنًذلكً،ًالقرارًمحلًبالمشكلةًالصلةًذاتًوالمعلوماتًالبياناتًجمعًيتطلبًلحلها
ًالدقيقةًالبياناتًمنًممكنًقدرًأكبرًعلىًالحصولًفيًالمديرًقدرةًعلىًيعتمدًالفعال

ًطريقةًأحسنًتحديدًثمًومنً،ًالمختلفةًمصادرهاًمنًزمنياًاًوالمالئمةًالمحايدةًوالمعلومات
ًبمؤشراتًذلكًمنًوالخروجًواألرقامًالحقائقًومقارنة.ًًدقيقاًاًتحليالًاًتحليلهاًثمً،ًعليهاًللحصول
ً.ًالمناسبًالقرارًإلىًالوصولًعلىًتساعدًومعلومات

ً:ًيأتيًماًالىًالمديرًيستخدمهاًالتيًوالمعلوماتًالبياناتًأنواعًالبعضًصنفًوقدًًًًًًًً

ً.ًوالثانويةًاألوليةًوالمعلوماتًالبياناتً.1

ً.ًالكميةًوالمعلوماتًالبياناتً.2

ً.ًالنوعيةًوالمعلوماتًالبياناتً.3

ً.ًوالحقائقًاألمورً.4

ًعديدةًعواملًعلىًونوعهاًالحلولًعددًويتوقف:ًًوتقويمهاًالمتاحةًالحلولًتحديد:ًالثالثةًالمرحلة
مكانياتهاً،ًبهاًتلتزمًالتيًوالفلسفةً،ًتطبقهاًالتيًوالسياساتً،ًالمنظمةًكوضع ً،ًالماديةًوا 



تجاهاتً،ًالقرارًمتخذًأمامًالمتاحًوالوقت ًالمنطقيًالتفكيرًعلىًوقدرته(ًالقرارًمتخذ)ًالمديرًوا 
ًاألفكارًوخلقًوالتوقعًالتصورًعلىًيرتكزًالذيًالبتكاريًالتفكيرًعلىًيعتمدًالذيً،ًوالمبدع
ً.منهاًمحدودًعددًإلىًوالتوصلًوترتيبهاًالمتوافرةًالبدائلًتصنيفًعلىًتساعدًالتي

ًالرابعةًالمرحلة ًًللمشكلةًالمناسبًالحلًإختيار: ًالمتاحةًالبدائلًبينًالمفاضلةًعمليةًوتتم:
ً:ًوأهمهاًاإلختيارًعمليةًفيًالمديرًإليهاًيستندًموضوعيةًلمعاييرًوفقاًاًاألنسبًالبديلًواختيار

ًاألهدافًلهمًيحققًالذيًالبديلًفيفضلً،ًالمحددةًاألهدافًأوًللهدفًالحلًتحقيقً.1
ً.ًتحقيقهاًفيًمساهمةًوأكثرها

جراءاتهاًونظمهاًوقيمهاًوأهدافهاًالمنظمةًأهميةًمعًالحلًاتفاقً.2 ً.ًوا 

ً.ًلتنفيذهًواستعدادهمًللحلًالمنظمةًأفرادًقبولً.3

ً.ًالمنظمةًأفرادًبينًالناجحةًوالمعامالتًاإلنسانيةًالعالقاتًعلىًالحلًتأثيرًدرجةً.4

ًالمطلوبةًالنتائجًعلىًفيهًالحصولًيرادًالذيًوالموعدً،ًالحلًفيًالمطلوبةًالسرعةًدرجةً.5
.ً

ً.ًالخارجيةًالبيئيةًالعواملًمعًحلًكلًمالئمةًمدىً.6

ًعواملًمنًالبيئةًهذهًتغرزهًأنًيمكنًوماًاإلستهالكيةًواألنماطًالسلوكًوأنماطًالقيمً.7
ً.ًبديلًلكلًمعوقةًأوًمساعدة

ً.ًالمحيطةًالبيئيةًالظروفًعنًالمتاحةًالمعلوماتً.8

ً.ًالمختارًالحلًإتباعًسيحققهًالذيًوالعائدً،ًالحلًكفاءةً.9

ًالمناسبًالوقتًاختيارًالقرارًمتخذًعلىًيجب:ًًوتقويمهًالقرارًتنفيذًمتابعة:ًالخامسةًالمرحلة
ًًالنتائجًأحسنًالقرارًيؤديًحتىًالقرارًإلعالن ًنتائجهًوتظهرً،ًالمتخذًالقرارًيطبقًوعندما.
ًالذيًالهدفًتحقيقًفيًالقرارًنجاحًومقدارً،ًفاعليتهاًدرجةًليرىًالنتائجًهذهًبتقويمًالمديرًيقوم
ً.ًأجلهًمنًاتخذ



ًالدقةًتحريًعلىًالقدرةًمساعديهمًأوًالقراراتًمتخذيًلدىًتنميًالمتابعةًوعمليةًًًًًًًً
ًأسبابهاًومعرفةًالقصورًمواقعًاكتشافًعلىًيساعدًوهذاًالتنفيذًعمليةًأثناءًالتحليلًفيًوالواقعية
ً.ًعالجهاًسبلًواقتراح

ًلدىًالمسؤوليةًروحًتنميةًعلىًتساعدًالقرارًلتنفيذًالمتابعةًعمليةًأنًذلكًإلىًويضافًًًًًًً
ً.ًالقرارًاتخاذًفيًالمشاركةًعلىًوحثهمًالمرؤوسين
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ً:ًاآلتيةًالقراراتًوتتضمن:ًًالتقليديةًالقراراتً-أ

ًًالتنفيذيةًالقراراتً.1 ًبالحضورًالمتعلقةًكتلكًالمتكررةًالبسيطةًبالمشكالتًتتعلقًوهي:
ًالقراراتًمنًالنوعًوهذا.ًًالشكاوىًمعالجةًوكيفيةً،ًواإلجازاتًوالغيابًالعملًوتوزيعًوالنصراف

ً.ًلديهًالتيًوالمعلوماتًالمديرًاكتسبهاًالتيًوالتجاربًالخبراتًنتيجةًالفورًعلىًفيهًالبتًيمكن

ًًالتكتيكيةًالقراراتً.2 نًمتكررةًقراراتًبأنهاًوتتصف: ًمنًأعلىًمستوىًفيًكانتًوا 
ًًوتفصيالًاًفنيةًوأكثرًالتنفيذيةًالقرارات ًالفنيينًالرؤوساءًإلىًمواجهتهاًأمرًويوكل.

ً.ًوالمتخصصين

ً:ًاآلتيةًالقراراتًوتتضمن:ًًالتقليديةًغيرًالقراراتً-ب

ًًالحيويةًالقراراتً.1 ًوالمناقشةًالتفاهمًإلىًحلهاًفيًيحتاجًحيويةًبمشكالتًتتعلقًوهي:
ًمتخذ)ًالمديرًيبادرًالمشكالتًمنًالنوعًهذاًمواجهةًوفيً،ًواسعًنطاقً ًعلىًالرأيًوتبادل
ًالقرار ًلدراسةًيعقدًاجتماعًإلىًوالقانونيينًوالفنيينًاإلداريينًمنًومستشاريهًمساعديهًبدعوة(

ً،ًإجتماعًفيًاألطرافًجميعًمنًالقرارًأمرًيعنيهمًمنًكلًإلشراكًالمديرًيسعىًوهناً،ًالمشكلة
ً.ًوالضعفًالقوةًنقاطًتوضيحًمعًالمناقشةًحريةًجميعاًاًيعطيهمًوأن

ًًاإلستراتيجيةًالقراراتً.2 ًوذاتًإستراتيجيةًبمشكالتًتتصلًتقليدية،ًغيرًقراراتًوهي:
ًالبحثًتتطلبًالقراراتًمنًالنوعيةًوهذهً،ًوالتعقيدًالعمقًمنًكبيرًجانبًوعلىً،ًمتعددةًأبعاد

ًواإلحتمالتًالفرضياتًجميعًتتناولًالتيًوالمتخصصةًوالمستفيضةًالمتأنيةًوالدراسةًالمتعمق
ً.ًوتناقشها



ًالهميةًدرجةًحسبًالقرارتً-ت

ً،ًمعهاًالمقترنةًوالمهامًبهاًتتسمًالتيًاألهميةًلدرجةًوفقاًاًاتخاذهاًالمرادًالقراراتًتتباينًًًًًًًً
ً:ًهيًانجازهًالمرادًالقرارًأهميةًدرجةًتحددًاطارهاًفيًالتيًالمعاييرًأهمًومن

ًاألساليبًنتيجةًالمنظمةًأهدافًتحقيقًمجالًفيًإليهاًالوصولًيسعىًالتيًالنتائجً.1
ً.ًالمعينًالقرارًبإتخاذًالمرتبطة

ًالذينًاألفرادًعددًازدادًكلماًإذً،ًإتخاذهًيتمًالذيًبالقرارًيتأثرونًالذينًاألفرادًأعدادً.2
ً.ًالقرارًذلكًأهميةًازدادتًكلماًبالقرارًيتأثرون

ًالقرارًلتخاذًالزمنيًالضغطًكانًكلماًإذً،ًضوءهاًفيًالقرارًاتخاذًالمرادًالزمنيةًالمدةً.3
ً.ًصحيحًوالعكسًالكبيرةًباألهميةًالقرارًذلكًاتسمًكلماًملحاًا

ًبأهميةًيتسمًماًغالباًاًحدوثهاًيتكررًالتيًالقراراتًوأنًالقرارًتكرارًدرجةً.4 ًقياساًاًأقلً
ً.ًالحدوثًالمتكررةًغيرًبالقرارات

ًأقلًتكونًالتيًالقراراتًأنًاذً،ًالتغييرًحيثًمنًالقرارًبهاًيتسمًالتيًالمرونةًدرجةً.5
ًقياساًاًباألهميةًتتسمًلًقراراتًفهيًالمتغيراتًمنًالعديدًنتيجةًإتخاذهاًبعدًللتغييرًقابلية

ًتمارسهاًالتيًلألنشطةًإلىًنسبةًاًكبيرةًأهميةًذاتًآثاراًاًوتشكلًتغييرهاًيتعذرًالتيًبالقرارات
ً.ًوهكذاًالمنظمة

ً:ًاآلتيةًالقراراتًوتتضمن:ًًالزمنيًالمدىًحسبًالقراراتً-ث

ًًالمدىًبعيدةًالقراراتً.1 ًثالثةًمنًلكثرًتكونًماًوغالباًاًاإلستراتيجيةًالقراراتًوتمثل:
ً.ًسنوات

ًمنًوأقلًسنةًمنًأكثرًتكونًالتيًالتشغيليةًالقراراتًوتمثل:ًًالمدىًمتوسطةًالقراراتً.2
ً.ًسنواتًثالثة

ًمنًأقلًأوًمساويةًتكونًماًغالباًاًالتيًالتنفيذيةًالقراراتًوتمثل:ًًالمدىًقصيرةًالقراراتً.3
ً.ًواحدةًسنة



ً:ًاآلتيةًالقراراتًوتتضمن:ًًالمبذولًالجهدًحيثًمنًالقراراتً-ًج

ًًالمبرمجةًالقراراتً.1 ًمجدولةًأنهاًإذًاتخاذهاًأوًحدوثهاًالمتكررًالقراراتًفيهاًويقصد:
ً.ًاألداءًعلىًالرقابةًأوًبالروتينيةًوتتسمًالهيكلة

ًالقيامًيتطلبًوالتيً،ًالحدوثًالمتكررةًغيرًتلكًفيهاًويقصد:ًًالمبرمجةًغيرًالقراراتً.2
ًأوًالتكاليفًمنًبالعديدًترتبطًماًغالباًاًأنهاًكماً،ًاتخاذهًلغرضًوالفكريةًالعقليةًالجهودًبذلًبها

ً.حدوثهاًتكتنفًالتيًالصعوبات

ً:ًاآلتيةًالقراراتًوتتضمن:ًًاتخاذهاًلطريقةًوفقاًاًالقراراتً-ح

ًأوًبمشاورةًالستعانةًدونًالرئيسًأوًالمديرًقبلًمنًاتخاذهاًيتمًوالتي:ًًالفرديةًالقراراتً.1
ًاتخاذًفيًاإلستبداديةًأوًالفرديةًالنزعةًالقراراتًهذهًتمثلًماًوغالباًاً،ًالقرارًفيًاآلخرينًمشاركة
ًدونًالقراراتًاتخاذًفيًالدكتاتوريةًالنزعةًعلىًتقومًانهاًإذً،ًاإلستبدادًعنًوتعبرًالقرارات
ً.ًالقرارًفيًالمشاركةًأوًالمشاورة

ًفيًوالتفاعليةًوالمشاورةًالمشاركةًإلىًتستندًالتيًبالقراراتًوتتمثل:ًًالجماعيةًالقراراتً.2
ًمنًيتمًالتيًالديمقراطيةًالنماطًأوًالتجاهاتًتمثلًالقراراتًمنًالنمطًأنً،ًالقراراتًاتخاذ
ًيتمًالتيًالقراراتًانماطًفيًالبناءًاليجابيًالتفاعلًروحًوخلقًالعقليةًبآراءًاإلستعانةًخاللها
عطائهمًاألفرادًطاقاتًتفجيرًفيًالمساهمةًالقراراتًمنًالنمطًهذاًوتمثلًاتخاذها ًمنًمساحةًوا 
ً.ًالمختلفةًالظواهرًأزاءًاتخاذهاًالمرادًالقراراتًبناءًفيًوالتفاعلًالتعامل

ً:ًاآلتيةًالقراراتًوتتضمن:ًًبإتخاذهاًقامتًالتيًالجهةًلطبيعةًوفقاًالقراراتً-خ

ًًالتنظيميةًالقراراتً.1 ًلطبيعةًاستناداًاًالرئيسًأوًالمديرًباتخاذهاًالتيًبالقراراتًوتتمثل:
ًالقراراتًأوًالقرارًهذاًيأتيًماًوغالباًاًالمنظمةًفيًيشغلهًالذيًالرسميًأوًالوظيفيًالطار
ًفيًتسيرًالتيًالتعليماتًأوًاألنظمةًأوًالقوانينًحيثًمنًلهاًالتنظيميةًالعامةًللسياسةًانعاكساًا
ً.ًالمنظمةًتلكًاطارها

ًللرئيسًوالشخصيةًالذاتيةًالنزاعاتًالقراراتًمنًالنماطًهذهًوتمثل:ًًالشخصيةًالقراراتً.2
ًهذهًمثلًاتخاذًفيًلديهًالمتراكمةًالخبرةًوطبيعيةًالشخصيةًبالميولًتتاثرًانهاًاذًالمديرًأو



ًالتيًالتنظيميةًالقرارتًبعكسًمعينًاداريًمستوىًأليًاتخاذهاًصالحياتًتحويلًيتمًلًالقرارات
ً.ًاتخاذهاًفيًالمناسبًالداريًللمستوىًاتخاذهاًتحويلًالرئيسًأوًالمديرًيستطيع

ً:ًاآلتيًوتتضمن:ًًاتخاذهاًفيًبالمعلوماتًالثقةًدرجةًحسبًالقراراتً-د

ًًالمؤكدةًالقراراتً.1 ًحيثًمنًالتاكيدًمنًعاليةًبدرجةًتتسمًالتيًالقراراتًوتمثل:
ًالمديرًدعوةًمثلًالحصولًمؤكدهًغيرًمتغيراتًأيًتتضمنًلًبحيثًبشانهاًالمتوفرةًالمعلومات

ًيحولًطارئًظرفًأيًوجودًعدمًمنًيتاكدًأنًبعدًلمرؤوسينًطارئًأوًاعتياديًاجتماعًلعقد
ً.ًالجتماعًلذلكًمنهمًأيًحضورًدون

ًمعينةًحالتًحصولًإحتمالًبتحديدًالقراراتًهذهًوتمثل:ًًالمخاطرةًظلًفيًالقراراتً.2
ًحدوثًمراتًلعدةًالمئويةًالنسبةًهيًواإلحتمالتًبديلًلكلًالمرتقبةًالنتائجًتحقيقًضوءًفي

ً.ًمعينةًنتيجة

ًوفقاًاًمعينةًبنسبةًحدوثهاًاحتمالتًتحديدًيتمًلًالتيًالقراراتًوهي:ًًالتاكدًعدمًحالةً.3
ًأوًالمديرًأنًاذًالمخاطرةًحالةًفيًوضوحاًاًأوًتحديداًاًأقلًأولهاًلذلكًالمتاحةًالبدائلًلطبيعة
ًغيرًالمتغيراتًمنًالعديدًلتحكمًنظراًالحتمالتًبصورةًالقراراتًيتخذًأنًيستطيعًلًالرئيس

ًكبيرةًالقراراتًبهاًيتخذًالتيًالظروفًفيًالثباتًأوًالستقرارًعدمًحالتًأنًاذًبشانهاًالمحتسبة
ًأوًلديهًالمتراكمةًالخبرةًمنًالعديدًإستخدامهًيتمًماًغالباًاًولذلكًالواضحةًبالدقةًتتسمًول

ًمعينًبقدرًتسهمًالحصاءاتًوًالمعلوماتًبنوكًأوًالمتخصصةًوالخبراءًبالستشاريةًالستعانة
ًالمرئيةًأوًفيهاًالمتحكمًغيرًوالمتغيراتًالظروفًأوًالمبهمًللمستقبلًالمجهولةًدائرةًتقليصًفي

ً.ًاتخاذهاًفيًنزمعًالتيًالقراراتًبشأن

ًاإلستراتيجيةًالقراراتًأنواع:ًًثانياًا

ًًالمنظمةًمستوىًعلىًاستراتيجيةًقراراتً-ًأ ًمنًأكبرًدرجةًعلىًالقراراتًهذهًتعتمد:
ًوحداتًقراراتًمنًعموميةًأكثرًأنهاًكماً،ًعنهاًالمسؤولينًجانبًمنًالستراتيجيًالتغيير
ً.ًًالوظيفيةًوالقراراتًالعمال



ًبينًوسطًموضعًفيًالقراراتًهذهًتقع:ًًالعمالًوحداتًمستوىًعلىًاستراتيجيةًقراراتً-ًب
ًالمستوىًقراراتًمعًوبالمقارنةً،ًبينهاًيعبرًالذيًالجسرًبمثابةًوتعدً،ًوالثالثًاألولًالمستويين

ًتكلفةًاكثرًفانهاًالثالثًالمستوىًمعًوبالمقارنةًوربحيةًومخاطرةًتكلفةًاقلًفانهاً،ًاألول
ً.ًوربحيةًومخاطرة

ًًالوظيفيًالمستوىًعلىًاستراتيجيةًقراراتً-ًت ًسلسلةًنهايةًفيًالمجموعةًهذهًتوجد:
ًاتخاذًإلىًتحتاجًكماً،ًالتشغيليةًوالمورًالمسائلًمنًالعديدًوتتضمنًالستراتيجيةًالقرارات
ًمكوناتًوتطبيقًتنفيذًأجلًمنًوضروريًومتكررًدوريًبشكلًوتتخذًوملموسةًفعليةًتصرفات

ًقصيرةًبأنهاًوتتصفً،ًالعمالًوحداتًمستوىًعلىًوالستراتيجيةًللمنظمةًالكليةًاإلستراتيجية
ً.الخطورةًمنًأقلًدرجةًوتتضمنًالكميًللقياسًوقابليةًتحديداًاًوأكثرًنسبياًاًاألجل

 اإلداريةالمحاضرة الرابعة: مفهوم القيادة 

ًالقيادةًمفهوم:ًًأولًا

ًلبلوغًوتوجيههمًجهودهمًوتنسيقًالجماعةًأفرادًسلوكًفيًالتأثيرًعلىًالقدرةًهيًالقيادةًًًًًًًً
ً.المنشودةًالغايات

ً:ًهيًرئيسةًعناصرًثالثةًمنًتتكونًالقيادةًأنًنتبينًأنًيمكنناًالقيادةًمفهومًومنًًًًًًًً

ً.ًمعينًتنظيمًفيًيعملونًاألفرادًمنًمجموعةًوجودً-ًأ

ً.ًوتوجيههمًسلوكهمًفيًالتأثيرًعلىًقادرًالجماعةًأفرادًمنًقائدً-ًب

ً.ًالقياداتًتحقيقهًإلىًالجماعةًتسعىًمشتركًهدفً-ًت

ًواإلدارةًالقيادة:ًًثانياًا

ًعمليةًفيًاألساسًالمراحلًإحدًأنهًإلىًجوهرهًفيًيشيرًمعانيهًأوسعًفيًكمفهومًالقيادةًًًًًًًً
ًمكوناتًإحدىًهيًاألولىًأنًإذًواإلدارةًالقيادةًمفهومًبينًتداخالًاًهناكًفإنًثمًومنًاإلدارة
ً.ًًأخرىًعناصراًاًتضمًلكونهاًاإلداريةًالعملية



ًمنهاًكالًاًأنًإذًاألداءًفيًالتشابهًسياقًفيًيأتيًأخرىًناحيةًمنًالتداخالتًهذهًأنًكماًًًًًًًً
ًاإلدارةًنجاحًفإنًذلكًعنًفضالًاً،ًمعينةًأهدافًلتحقيقًالجماعيًالنشاطًتنظيمًإلىًيشير
ًالتعلمًذويًاألكفاءًوالرؤوساءًللقدرةًاإلدارةًحاجةًفإنًلذلكًالقيادةًبطبيعةًكبيرًحدً ًإلىًمرتبط

ًحسبًوانخفاضاًاًارتفاعاًاًتتأثرًاإلدارةًإنتاجيةًأنًالتجاربًوتثبتًحاجةًتعادلهاًتكادًلًواإلبداع
ً.ًتقودهاًالتيًالقيادةًنوعية

ًكلًطبيعةًفيًتكمنًولكنهاًبالخاصًالعامًعالقةًليستًًوالقيادةًاإلدارةًبينًالعالقةًإنًًًًًًًً
ًأيًالتنظيميًوالبناءًواإلجراءاتًالسياساتًإلىًأكبرًبدرجةًيشيرًاإلدارةًفمصطلحًمنهما

ًاإلنسانيةًأيًالشخصيةًبالخصوصًتعنيًالقيادةًأنًحينًفيً،ًوالتنظيميةًالفنيةًالجوانب
ً.ًًاإلدارةًوظائفًإحدىًتعدًوالتيًالقيادةًمنًأوسعًاإلدارةًأنًوالخالصة

ًالقيادةًأهمية:ًًثالثاًا

ً:ًاآلتيًفيًالقيادةًأهميةًتكمنًًًًًًًً

ً.ًالمستقبليةًوتصوراتهاًالمنظمةًخططًوبينًالعاملينًبينًالوصلًحلقةًأنهاً-ًأ

ً.ًكافةًوالسياساتًوالستراتيجياتًالمفاهيمًداخلهاًتنصهرًالتيًالبوتقةًأنهاً-ًب

ً.ًاإلمكانًقدرًالسلبيةًالجوانبًوتقليصًالمنظمةًفيًاليجابيةًالقوىًتدعيمً-ًت

ً.ًاآلراءًبينًوالترجيحًالخالفاتًوحسمً،ًوحلهاًالعملًمشكالتًعلىًالسيطرةً-ًث

ً.ًبقدوتهمًتأسيهمًعنًفضالًاً،ًالمنظمةًمواردًأهمًبوصفهمًاألفرادًوتدريبًتنميةً-ًج

ً.ًالمنظمةًلخدمةًوتوظيفهاًالمحيطةًالمتغيراتًمواكبةً-ًح

ً.ًالمرسومةًاألهدافًتحقيقًللمنظمةًتسهلً-ًخ

ًالقيادةًقوةًمصادر:ًًرابعاًا

ً،ًبمرؤوسيهًيتعلقًوماًالقائدًشخصيةًمنهاًالعناصرًمنًمزيجًحصيلةًالقيادةًإنًًًًًًًً
ًتكونًأنًيمنعًلًهذاًأنًإل.ًًالزمنًوضغوطً،ًالمنظمةًتعيشهاًالتيًوالبيئةًالتنظيمًوطبيعة



ًالرسميةًالمصادرًأيً،ًنفسهًالقائدًوصفاتًالسلطةًمردهاً،ًالقيادةًلقوةًمصادرًهناك
ً.ًالشخصيةًوالمصادر

ًخوفًأنًإذً،ًوالعقابًالثوابًإليقاعًسلطةًمنًالقائدًلدىًبماًتتحددًالرسميةًفالمصادرًًًًًًًً
ً،ًلرئيسهًإطاعتهًعندًمكافأةًعلىًالحصولًتوقعهًأوًالرؤوساءًمخالفةًمنًالمرؤوسينًأوًالفرد
ً.ًالقيادةًقوةًفيًالمهمةًالعواملًمنًاألمرًوهذا

ًقوةًيشكلًالتنظيميًالسلمًفيًوموقعهًالقائدًبهًيتمتعًالذيًالرسميًالمركزًأنًكماًًًًًًًً
ً.ًالصالحياتًتلكًتحملهًالذيًالقدرًمعًالقوةًتلكًوتتناسبًللقيادة،

ًإذً،ًقوتهًفيًاألثرًلهً،ًالرؤوساءًمنًغيرهًعنًتميزهًوقدرةًمهارةًمنًالقائدًيملكهًوماًًًًًًًً
ً.ًبمعرفتهًاعترافاًاًسلطتهًمرؤوسيهًيتقبل

ًالرسمي،ًبمصدرهاًالقيادةًقوةًعلىًكبيرًأثرًتضيفًالشخصيةًأوًالذاتيةًالمصادرًأماًًًًًًًً
لتزامهمًللمرؤوسينًالمحببةًالقائدًفشخصية ًلهمومًالقائدًمشاركةًإنًكماً،ًوتوجيهاتهًبأوامرهًوا 
ً.ًًللمجموعةًالقيادةًقوةًعلىًتؤثرًلهمًومساعدتهًمرؤسيه

 وأنماط السلوك القيادي القيادة نظريات: المحاضرة الخامسة

ًًأول:ًنظرياتًالقيادة

ًالسماتًنظريةً-أ

ًوالسماتًالخصائصًبعضًاألشخاصًمنًقلةًمنحًقدًاهللًأنًالنظريةًهذهًأصحابًيرىًًًًًًًً
ًفيًوالتأثيرًالمجموعةًلقيادةًتؤهلهمًالتيًهيًالسماتًوهذهً،ًغيرهمًبهاًيتمتعًلًالتيًوالمميزات

ً:ًيأتيًماًالسماتًهذهًومن.ًًأفرادهاًسلوك

ًوحسنًوالمهارةً،ًبالقيمًواإليمانً،ًبالنفسًوالثقةً،ًاللسانًوطالقةً،ًالبديهةًوسرعةًالذكاء)
ًعلىًوالمقدرةً،ًالمناسبةًالبدائلًاختيارًفيًوالسرعةً،ًوالحزمً،ًالتكيفًعلىًوالقدرةً،ًاألداء
ًالوحدةًوخلقًالتنسيقًعلىًوالمقدرةً،ًالمسؤوليةًلتحملًالطبيعيًوالستعدادً،ًوالتأثيرًاإلقناع
ًوخارجهًالتنظيمًداخلًجيدةًوعالقاتًاتصالتًإقامةًفيًوالمهارةً،ًالتنظيمًداخلًالترابطًوتحقيق



ً،ًللمشكلةًالمجمعةًوغيرًالمجمعةًالجوانبًتمييزًعلىًوالقدرةً،ًاألمورًعلىًالصائبًوالحكمً،
ًوحبً،ًواإلنجازًللعملًالذاتيًالدافعًووجودً،ًوالعقليًالعاطفيًوالنضجً،ًوالستقامةًواألمانة
ًعلىًوالقدرةً،ًاإلداريةًوالمهارةً،ًلألمورًالفهمًعلىًوالقدرةً،ًونشاطاتهًبجوانبهًواإللمامًالعمل

ختيارًوالتقديرًوالتنظيمًوالتخطيطًوالمبادأةًالتصور ًفيًوالفصلًوتدريبهمًالمرؤوسينًوا 
ً(.منازعاتهم

نًمعينًشخصًفيًمتكاملًبشكلًالسماتًهذهًكلًتوافرًالصعبًمنًفإنهًسبقًومماًًًًًًًً ًوا 
ً.ًواحدًشخصً ًفيًبعضهاًيتوافرًأنًالمحتملًمنًكان

ًالموقفًنظريةً-بً

ًالذيًالموقفًعلىًكبيرةًبدرجةًتعتمدًالقائدًفيًتوافرهاًالمطلوبًوالمهاراتًالسماتًإنًًًًًًًً
ًمهاراتًإلىًيحتاجًحكوميةًمصلحةًفرئيسً،ًيشغلهًالذيًالقياديًالموقعًوعلىً،ًفيهًيعمل

ًمهاراتًإلىًيحتاجًوهذاً،ًالميدانًفيًالعسكريًالقائدًيحتاجهاًالتيًتلكًعنًتختلفًوقدرات
ًفإنًالواحدًالتنظيمًفيًبلً،ًآخرًمكانًفيًآخرًقائدًيحتاجهاًالتيًتلكًعنًتختلفًوقدرات

.ًًمستوىًكلًفيًالمطلوبةًالقيادةًسماتًاختالفًإلىًيؤديًاإلداريةًالمستوياتًفيًالختالف
ًالتيًتلكًعنًتختلفًوقدراتًمهاراتًإلىًيحتاجًالتنظيميًالهيكلًقمةًفيًاإلداريًفالقائد

ًوالموقفًالقائدًوصفاتًسماتًبينًتربطًإذنًالموقفًفنظرية.ًًقسمًرئيسًأوًإدارةًمديرًيحتاجها
ًولكنًوخصائصًسماتًمنًالقيادةًتحتاجًماًتنكرًلًفهيً،ًخاللهًمنًيعملًالذيًاإلداري
ًعواملًأنًأساسًعلىًلهًيتعرضًالذيًاإلداريًوبالموقفًالقائدًيعيشهًالذيًبالظرفًتربطهما
ًتحقيقًعلىًوتعملًالقائدًتبرزًالتيًالسماتًتحددًالتيًهيًبهًالمرتبطةًوالمتغيراتًالموقف
ً.ًالقيادةًفاعلية

ًالتفاعليةًالنظريةً-ج

ًونظريةًالسماتًنظريةً،ًالذكرًآنفتاًالنظرتينًبينًالجمعًعلىًتركزًنظريةًوهيًًًًًًًً
ًموقفًفيًالقائدًبهاًيتمتعًالتيًالسماتًعلىًتعتمدًلًالنظريةًهذهًفيًالناجحةًفالقيادة.ًالموقف
ًقائدًيملكهاًالتيًفالسماتً،ًالجماعةًأفرادًمعًالتعاملًفيًالقائدًقدرةًعلىًتعتمدًولكنًمعين



ًالقائدًلظهورًتكفيًلًاكتسبهاًالتيًوالفنيةًاإلداريةًوالمهارةًوالحزمًالبديهةًوسرعةًكالذكاءًمعين
ً.ًوالقدراتًالسماتًبهذهًالجماعةًاقتناعًمنًبدًلًبل

ًإلًيتمًلنًوهذاًالجماعةًأفرادًمعًالتكاملًويخلقًالتفاعلًيحدثًالذيًهوًالناجحًفالقائدًًًًًًًً
ًالمتطلباتًهذهًوتحقيقًحلهاًعلىًالعملًثمًومتطلباتهاًالجماعةًمشكالتًعلىًالقائدًبتعرف
يجابيةًواقعيةًأكثرًالنظريةًهذهًوتعد ًالنظريةًلهذهًووفقاًاًاإلداريةًالقيادةًلخصائصًتحليلهاًفيًوا 

ًالشخصيةًالسماتًهيًثالثةًأسسًعلىًخصائصهاًتتحددً،ًاجتماعيًتفاعلًعمليةًفالقيادة
ً.الجماعةًوخصائصًومتطلباتًالموقفًوعناصرًللقائد

ًًيالقيادالسلوكًًأنماط:ًثانيا

ًمرؤسيهًمعًتعاملهًفيًالقائدًيمارسهًالذيًالتحكمًلدرجةًتبعاًاًللقيادةًأنماطًأربعةًتصنفًًًًًًًً
ً:ًوهي

ًمنًأكبرًبدرجةًبالعملًالهتمامًيكونًالنمطًهذاًوفي:ًًالمستبدًأوًاألوتوقراطيًالنمطً-ًأ
ًالمرؤوسينًمنًمشاركةًأيًدونًاألنشطةًوتحديدًالقراراتًبإتخاذًالقائدًويقومً،ًباألفرادًالهتمام

ًناحيةًمنًالعقابًوتوقيعًالثوابًمنحًفيًالرسميةًسلطتهًعلىًكلياًاًاعتماداًاًومعتمداًاً،ًناحيةًمن
ً:ًًعلىًالمستبدًالنمطًتقسيمًويمكن.ًًأخرى

ًاألوامرًطاعةًالمرؤوسينًوعلىً،ًالقراراتًكلًالمديرًيتخذ:ًًالمستغلًاإلستبداديًالنمطً.1
ً.ًًالعقوباتًتوقيعًيستوجبًتقصيرًوأيًً،ًمناقشةًدون

ًًالعادلًاإلستبداديًالنمطً.2 ًبعضًللمرؤوسينًيكونًلكنً،ًالقراراتًكلًالمديرًيتخذ:
ًمنًالمحددةًاإلجراءاتًوفقًيؤدونهاًأنهمًطالماً،ًأعمالهمًبهاًيؤدونًالتيًالطريقةًفيًالحرية
ً.ًرؤسائهمًقبل

ًومهامًأنشطةًوتحديدًالسياساتًورسمًالقراراتًإتخادًيتمًظلهً ًوفي:ًًالديمقراطيًالنمطً-ًب
ًاألسفلًالىًاألعلىًمنًالتجاهاتًكافةًفيًالتصالتًوتزدادًالمرؤوسينًمعًبالمشاركةًاألفراد
ً.ًواحدًآنً ًفيًوبالفردًبالعملًيكونًالقائدًاهتمامًأنًأي.ًًاألعلىًإلىًاألسفلًومن



ًمنًأكبرًبدرجةًاألفرادًعلىًمركزاًاًالقائدًاهتمامًيكونًالنمطًلهذاًوطبقاًا:ًًاإلنسانيًالنمطً-ًت
ًالقائدًبينًطيبةًعالقاتًإقامةًخاللًمنًيكونًهناًالبشريًبالعنصرًوالهتمام.ًًبالعملًاإلهتمام

حترامًوالمرؤوسين ًوتحقيقًالصراعًمنًحالتًأيًوتجنبًعالجًومحاولةًاألفرادًمشاعرًوا 
ً.ًالقراراتًاتخاذًفيًالنسجام

ًلألفرادًوواسعةًكاملةًحرياتًالقائدًتعطيًالسلوكًمنًالنمطًهذاًظلًفي:ًًالحرًالنمطً-ًث
ًاإلهتمامًأوًالتدخلًيقتصرًإذً،ًيمكنًماًأدنىًفيًتدخلهًويكونًالقراراتًاتخاذًفيًالجماعاتًأو

ً.اإلنجازًنتائجًعلىًمثال

 ات اإلداريةالقياد اختيارالمحاضرة السادسة: المهارات القيادية و 

ًأول:ًالمهاراتًالقيادية

ًفيًالجيدًاألداءًعلىًوالقدرةًالعلمًفروعًمنًفرعًفيًالقائدًمعرفةًوتتطلب:ًًالفنيةًالمهارةً-1
ًاستخدامًعلىًوقدرتهً،ًالمنظمةًبطبيعةًالمتخصصةًالمعرفةًعنًفضالًاً،ًالتخصصًحدود

ً.ًالتخصصًهذاًفيًأيضاًاًالمتاحةًواألجهزةًاألدوات

ًًاإلنسانيةًالمهارةً-2 ًالمهارةًبعكسًوالجماعاتًاألفرادًمعًالتعاملًعلىًالقائدًقدرةًوتعني:
ًًاألشياءًمعًالتعاملًتعنيًالتيًالفنية ًوفهمهًمرؤوسيهًواتجاهاتًلميولًالقائدًإدراكًإن.

فساحًلقتراحاتهمًوتقبلهًفيهمًوثقتهًلمشاعرهم ًبهًيقومونًفيماًالبتكارًروحًإلظهارًلهمًالمجالًوا 
شباعًطلباتهمًوتلبيةً،ًالعملًفيًوالستقرارًبالطمئنانًلديهمًاإلحساسًوخلقً،ًأعمالًمن ًوا 

ً.ًمرؤوسيهًمعًوتعاملهًتصرفاتهًخاللًمنًاليوميًسلوكهًمنًجزءًاًتشكلًأنًيجبً،ًحاجاتهم

ً:ًنوعانًمنهاًوينبثق:ًًالذهنيةًالمهارةً-3

ًًاإلداريةًالمهارةً• ًداخلًالعملًتوزيعًعلىًوقدرتهً،ًعملهًفهمًعلىًالقائدًقدرةًفيًوتتمثل:
ًالنشاطاتًبينًالتنسيقًوتحقيقً،ًلألداءًومقاييسًمعدلتًووضعً،ًعادلًاًتوزيعااًالتنظيم

عدادً،ًكافةًالمختلفةًوالوحدات ً،ًواإلجراءاتًاألسبابًوتبسيطً،ًالبشريةًالكفاءاتًوتطويرًوا 
ً.ًوجهًأفضلًعلىًاألعمالًإنجازًمنًللتحققًالرقابةًبعمليةًوالقيام



ً،ًللدولةًالعامةًواألهدافًالعامًلمصالحًتبصرًعلىًالقائدًقدرةًفيًوتتمثل:ًًالسياسيةًالمهارةً•
ًالدولةًوسياساتًأهدافًوبينًوسياساتهاًالمنظمةًأهدافًبينًوالربطًالعامًبالنظامًواإلرتباط
ًًًًًًًً.ًالمنظمةًعملًوبينًبالمجتمعًالموجودةًالمختلفةًوالضغوطًاإلتجاهاتًبينًوالتوفيقً،ًوالمجتمع

ًثانيا:ًاختيارًالقياداتًاإلدارية

ً:ًهيًوًاإلداريًالقائدالتيًيجبًأنًيتصفًبهاًًصفاتعندًاختيارًالقائدًاإلداريًيجبًمعرفةًالًًً

ًًالشخصيةًلألخالقًالعلياًالمقاييسًصقلً-ًأ ًيعيشًأنًالفعالًالقائدًيستطيعًلًبحيث:
ًالشخصية)ًالعامةًحياتهًفيًإحداهاًمزدوجةًأخالقيات ًفاألخالقياتًالعملًفيًواألخرى(
ً.ًالمهنيةًاألخالقياتًمعًتتطابقًأنًلبدًالشخصية

ًًالعاليًالنشاطً-ًب ًفيًالجليلةًالقضاياًفيًوينغمسًاألمورًتوافهًعنًالقائدًيترفعًبحيث:
ً.ًومثيرةًمهمةًبأنهاًاكتشافهًحال

ًًاإلنجازً-ًت ًفرقاًهناكًأنًغيرً،ًاألولوياتًإنجازًعلىًالقدرةًلديهًتكونًالفعالًفالقائد:
نجازهاًاألولوياتًإعدادًمابين ً.ًوا 

ًوالشخصًالشجاعًالشخصًبهاًيتعاملًالتيًالطريقةًفيًفرقًفهناك:ًًالشجاعةًامتالكً-ًث
ًإنجازًبهدفًالحافةًعلىًالمشيًإلىًيلجأًقدًالمقدامًالجريءًفالشخصً،ًالحياةًمعًالخجول
ًذاًالمسالمًالشخصًأنًحينًفيًالكاملةًوالمسؤوليةًذلكًعلىًالمترتبةًللنتائجًتحملهًمعًاألعمال
ًإلىًالوصولًبهدفًاألصابعًأطرافًوعلىًبحذرًالمشيًعلىًيعكفًوالثقيلةًالبطيئةًالحركة
ً.ًًبسالمًالموت

ًبالضجرًوالشعورًلإلبداعًالذاتيةًبدوافعهمًالفعالونًالقادةًيتميز:ًًاإلبداعًبدافعًالعملً-ًج
ًلديهمًيكونًفلنًواإلقدامًبالحماسًيتمتعونًالذينًاألفرادًأماًنفعاًاًتجديًلًالتيًاألشياءًمن

ًخاَلقًمبدعًشخصًهوًالفعالًفالقائدً،ًبالعملًالبدءًأجلًمنًالهاتفًرنينًلنتظارًالصبر
ً.ًاإلذنًطلبًعلىًالمغفرةًبطلبًيبدأًأنًيفضل

ًكماًكبيرًوعطاءًبتفانًأعمالهمًبإنجازًيقومًالفعالًالقائدًإن:ًًوالتزامًبتفانًالجادًالعملً-ًح
ً.ًاألعمالًتلكًتجاهًالتزامًلديهمًيكون



ًًاألهدافًتحديدً-ًخ ًالفعالينًالقادةًمعظم: ًبهمًالخاصةًاألهدافًتحديدًصفةًيمتلكونً
ً.ًالصعبةًالقراراتًلتخاذًقصوىًضرورةًذاتًتعتبرًوالتي

ًلًالتيًكالشعلةًتماماًاًفهمً،ًملهماًاًحماساًاًيمتلكونًالقادةًأغلبًإن:ًًالحماسًإستمرارً-ًد
ذاًملهماًاًحقيقياًاًحماساًاًيتطلبًوتطورهًالقائدًفنموً،ًالدوامًعلىًمتقدةًلتبقىًتنطفئ ًالفردًكانًوا 

ًالصفاتًإعادةًإلًعليهًفماًالحماسًعلىًفيهاًالحصولًيمكنًالتيًالكيفيةًحولًحيرةًفي
ً.ًالصفاتًتلكًبينًوثيقةًعالقةًلوجودًالسابقةًالقيادية

ًمنًيتمكنًبحيثًالحنكةًمنًرفيعًمستوىًيمتلكًالذيًهوًالفعالًفالقائد:ًًالحنكةًامتالكً-ًذ
ً.ًلهاًيستجيبًبلًالمشاكلًمعًيتجاوبًلًفهوًالفوضويةًالمواقفًتنظيم

ً،ًفقطًالذاتيًوالنموًللتطويرًيسعونًلًالحقيقيونًفالقادة:ًًالنموًعلىًاآلخرينًمساعدةً-ًر
ً،ًالتعاونًإلىًيؤديًمماًبحريةًاألفكارًتبادلًحينهاًيتمًوصحياًاًسليماًاًالعملًجوًيكونًوعندما
ًفريقاًاًيشكلونًيتجزأًلًمتكامالًاًجزءًاًفيهاًوالعاملونًالمنظمةًتصبحًالتعاونًهذاًخاللًومن

ً.مهامًألقوىًيتصدى

ًأوًأسلوبًاختيارًمحاولةًعندًاخذهاًالمديرينًعلىًينبغيًالتيًالعلميةًالعواملًبعضًهناكًوً
ً:ًًباآلتيًإجمالهاًويمكنً،ًمعينًقياديًنمط

ًاحتياجاتًبأنًيرىًالذيًفالمديرً،ًوالخبراتًكالشخصية:ًًذاتهًبالمديرًتتعلقًعواملً-ًأ
ًأسلوبهًيكونًأنًإلىًيميلًالمنظمةًاحتياجاتًبعدًالثانيةًالمرتبةًفيًتأتيًأنًيجبًاألفراد
ً.ًكبيرةًبدرجةًالمرؤوسينًتصرفاتًتوجيهًعلىًمعتمداًاًالقيادي

ًًبالمرؤوسينًتتعلقًعواملً-ًب ًاتخاذًفيًأكبرًفرصةًمرؤوسيهًيمنحًأنًللمديرًأحياناًا:
ًيفتقرونًالمرؤوسونًكانًإذاًذلكًوعكسً،ًالمسؤوليةًتحملًفيًالرغبةًلديهمًكانًإذاًالقرارات

ً.ًالسائدًهوًاإلستبداديًاألسلوبًفإنً،ًوالخبرةًالمعرفةًإلى

ًًالمواقفًأوًبالظروفًتتعلقًعواملً-ًت ًالتنظيميًكالمناخً،ًالمنظمةًفيهًتتواجدًالذي:
ً.للمرؤوسينًالوظيفةًتحديدًودرجةًقيادتهاًتتمًالتيًالمجموعةًتكوينًوطبيعة

ً



 السابعة: مبادئ الرقابة وخطواتهاالمحاضرة 

ًالرقابةًمفهوم:ًأولًا

ًالعامًبالمديرًابتداءًاًاإلداريةًالمستوياتًجميعًفيًمديرًكلًمهامًمنًاإلداريةًالرقابةًتعدًًًًً
نتهاء ًالتنظيمًفيًشئًكلًعلىًوتمارسً،ًالتنظيمًفيًاألولًاإلداريًالخطًفيًالعمالًبمشرفًوا 

ًالعملياتًوعلىًبالعملًالقيامًكيفيةًوعلىً،ًواآللتًوالمعداتًواألجهزةًواألموالًاألفرادًمنًبدءًا
ًالرقابيةًالعمليةًتعدًالمنطلقًهذاًومنًإلخ...ًًواإلستثمارًوالتمويلًوالتسويقيةًاإلنتاجيةًواألنشطة
ً.ًًالمنظمةًوموجوداتًنشاطاتًلجميعًشاملة

ًالخططًوفقًيتمًالمنظمةًفيًشيءًكلًأنًمنًالتأكدًهيًالرقابةًأنًفايولًهنريًويرىًًًًً
ًالضعفًمواطنًكشفًبهدفًوذلكًالمعتمدةًوالمبادئًالصادرةًوالتعليماتًالموضوعة
ً.وتصحيحها

ًتتناولًالتيًاإلداريةًالوظائفًضمنًالرقابةًوظيفةًجميعهاًاإلداريةًالنظرياتًأدرجتًلقدًًًًً
ًكلًأنًمنًبالتأكيدًتعنيًالتيًالوظيفةًهيًاإلداريةًوالرقابةًالمنظمةًفيًواألفرادًاإلدارةًجهود
ًالخاصةًالجهودًوتوجيهًبتنظيمًتعنيًالتيًالوظيفةًوهيًلهًخططًماًوفقًيسيرًالمنظمةًفيًشئ

ً.ًالمرغوبةًاألهدافًتحقيقًإلىًالوصولًأجلًمنًالموضوعيةًللخطةًوفقاًاًبالعمل

ًيعدًولمً،ًالمختلفةًوأدواتهاًالرقابةًمفاهيمًوتعميقًتوسيعًإلىًالحديثًالعلميًالتطورًأدىًًًًً
ًبلً،ًفحسبًالموضوعةًالخططًمعًتتفقًأوًعنًتعبرًالنتائجًأنًمنًالتأكدًالرقابةًمنًالهدف
ًالحديثًمفهومهاًيغطيًبحيثًبكثيرًذلكًمنًوأشملًوأعمًأوسعًالرقابةًمنًالهدفًأصبح
ً:ًاآلتيةًوالمجالتًالنواحي

ًالوحداتًبوضعهاًتقومًالتيًوالبرامجًاألنشطةًلجميعًالمختلفةًالخططًومراجعةًفحصً.1
ً.ًالحكوميةًواألجهزة

ً.ًوالبرامجًاألنشطةًهذهًأهدافًتحقيقًعلىًتؤثرًقدًالتيًوالتغيراتًالعواملًتتبعً.2

ًلنتائجًبالنسبةًوالفاعليةً،ًالحكوميةًالوحداتًأداءًفيًوالكفاءةًاألقتصادًعناصرًقياسً.3
ً.ًبينهماًالتوازنًوتحقيقًالمختلفةًالبرامج



ًعلىًللحكمًالحكوميةًواألجهزةًالوحداتًتنفيذهاًتتولىًالتيًوالبرامجًاألنشطةًأداءًتقييمً.4
ً.ًاألهدافًتحقيقًعلىًقدرتهاًومدىًأدائهاًمستوى

ًمختلفًفيًالمقبلةًالسنواتًفيًخاصةًوبصفةًالقراراتًوترشيدًاتخاذًعمليةًفيًالمساعدةً.5
ًمنًأوًالمجالًهذاًفيًالمالئمةًوالمعلوماتًالبياناتًبتوفيرً،ًواإلجتماعيةًاإلقتصاديةًالمجالت

ًعمليةًفيًالرقابةًعلىًالقائمينًبإشتراكًأوًاألداءًوتقييمًالرقابةًعمليةًبنتائجًاإلستعانةًخالل
ً.ًذلكًإلىًالحاجةًعندًبآرائهمًاإلسترشادًأوًفعلياًاًاشتراكاًاًالقراراتًاتخاذ

ًثانيا:ًمبادئًالرقابة

ً،ًوحجمهاًالمنظمةًنشاطًطبيعةًمعًالنظامًيتالئمًأنًيجبً-:Suitabilityًالمالئمةً.1
ًالكبيرةًالمنظماتًأماً،ًوبسيطًسهلًلنظامًتحتاجًالمعقدةًغيرًاألعمالًذاتًالصغيرةًفالمنظمة

ً.ًوتنوعهاًالنشاطاتًحجمًتالءمًتعقيداًاًأكثرًرقابةًأدواتًتتطلبًالمعقدةًالعملياتًذات

ًتتناسبًأنًيجبً-:The Cost – Benefit Balanceًالمردودًمعًالتكاليفًتوازنً.2
ًذلكًتطبيقًجراءًمنًالمنظمةًعلىًتعودًالتىًالفوائدًمعًالرقابةًنظامًلتوفيرًالمنفقةًالتكاليف
ً.ًتطبيقهًمنًالمرجوةًالفوائدًتكلفتهًتفوقًمراقبةًلنظامًحاجةًفالً،ًالنظام

ًلجميعًومفهومةًوصريحةًواضحةًالرقابيةًالوسائلًتكونًأنًيجبً-:Clarityًالوضوحً.3
ً.ًالمنظمةًفيًالعاملين

ًقابلةًالمستخدمةًوالمعاييرًالرقابيةًالوسائلًتكونًأنًبمعنىً-:Flexibilityًالمرونةً.4
ً.ًالظروفًوتغيراتًيتالئمًبماًوالتعديلًللتطوير

ًإستخدامهًمنًالمنشودةًالغايةًالرقابةًنظامًيحققًأنًأيً-:Effectivenessًالفاعليةً.5
ً.ًوقوعهاًعندًإزالتهاًعلىًوالعملًوأسبابهاًاألخطاءًإكتشافًطريقًعن

ًًًًالرقابةًخطوات:ًثالثاًا

ًالتنفيذًلضمانًإتباعهاًيجبًمحددةًومراحلًخطواتًتتضمنًالفعالةًالرقابةًعمليةًإنًًًًًًًً
ً:ًهيًالمراحلًوهذهً،ًوكفاءةًبفاعلية



ًًالرقابةًمنًالهدفًتحددًالتىًالخطةًإعدادً-ًأ ًخضوعًبمعنىً،ًعاماًاًالهدفًيكونًقد:
ًوقياسًوالمتابعةًاإلشرافًعنًشامالًاًمفهوماًاًالرقابةًتكونًوعليهً،ًللرقابةًالمنظمةًأنشطةًجميع
ً،ًوقوعهًقبلًالخطأًعلىًالتنبيهًفىًهناًالرقابةًمهمةًوتنحصرً،ًالمحددةًالمهامًوتعيينًاألداء

ًالخطأًمعرفةًهوًللرقابةًالعامًالهدفًأنًأيًإستفحاله،ًوقبلًوقوعهًعندًالخطأًعلىًالتنبيهًأو
صالحهًوقوعهًفورًالخطأًاكتشافًأوً،ًتحاشيهًعلىًوالعملًوقوعهًقبل ًالخاصًالهدفًأماً،ًوا 

ً.ًالمحددةًوالنماذجًبالمعاييرًمقارنةًوقياسهاًمحددةًأعمالًنتائجًمالحظةًفيتضمنًللرقابة

ًالمعاييرًتحديدً-ًب ًEstablishing  standardًً ًاألهدافًوتحديدًالخطةًإعدادًإن:
ًمقارنةًأجلًمنًوذلكً،ًعملًمنًإنجازهًينبغىًلماًمحددةًمقاييسًأوًمعاييرًوضعًيتطلب
ًالمتحققةًواإلنجازاتًالنتائج ًوضعًدقةًعلىًالتأكيدًيجبًوهناً،ًالموضوعةًالمعاييرًمعً
ًجودةًمستوىًأوًرقمًهوًأوً،ًتحقيقهًإلىًنسعىًجودةًمستوىًأوًرقمًهوًوالمعيارً،ًالمعايير
ًتحديدًعلىًيساعدًثمًومنً،ًماًعملًإنجازًمالئمةًمدىًعلىًللحكمًكمقياسًيستخدمًمعينة
ً،ًلهًًمخططًأوًمتوقعًهوًعماًالنحرافًواكتشافً،ًونوعاًاًكماًاًالعملًذلكًإنجازًجودةًمدى
ًواضحاًاًيكونًوأنًالتفسيرًأوًالتأويلًيقبلًلًبشكلًمحدداًاًيكونًأنًالجيدًالمعيارًصفاتًومن

ً:ًباآلتيًإيجازهاًيمكنًالمعاييرًوأنواعً،ًميسوراًاًوبلوغهًومفهوماًا

ًينبغىًالذىًالعملًبكميةًتتعلقًوهىًً-(:Quantitive Standards)ًالكميةًالمعاييرً.1
ًالخطاباتًلعددًالعامًالمتوسطًتحديدًالمثالًسبيلًعلىً،ًمحددةًزمنيةًمدةًخاللًالفردًينجزهًأن
ً.ًوالواردًالصادرًموظفًألداءًكمعيارًالساعةًفىًتوريدهاًأوًتصديرهاًيمكنًالتي

ًلدرجةًمواصفاتًبوضعًتتعلقًوهيً-(:Qualitative Standards)ًالنوعيةًالمعاييرً.2
ًالمقدمةًالخدمةًنوعيةًكتحديدً،ًودقتهًالعملًصحةًعلىًالتركيزًيتمًوهناً،ًالمطلوبًاألداءًنوع

ً.ًًاإلنتاجًجودةًتحديدًأوًللمستفيد

ًبكلًتتعلقًالتيًوهيً-(:Quantity – Quality Standardsً)ًونوعيةًكميةًمعاييرً.3
ًالوقتًفىًالعملًوصحةًودقةًمحددةًزمنيةًمدةًفىًالفردًينجزهًأنًينبغيًالذيًالعملًكميةًمن
ً.ًنفسه



ًواآللتًواألجهزةًالموادًبتكلفةًتتعلقًالتيًوهيً-(:Standards Cost)ًالتكلفةًمعاييرً.4
ًًالخاصةًوالتكاليفًالمنتجةًالوحدةًبيعًوتكلفةًالمنتجةًالوحدةًتكلفةًالمثالًسبيلًعلىً،ًوغيرها

ً.ًوغيرهاًوالترويجًباإلعالن

ًمنًلإلنتهاءًالمحددًالزمنيًبالبرنامجًوتتعلقً-(:Standards Time)ًزمنيةًمعاييرً.5
ً.ًبضاعةًأوًخدمةًأوًمشروعًتسليمًموعدًكتحديدً،ًماًعمل

ًبمجالتًتتعلقًالتيًوهيً-(:Intangible Standards)ًًملموسةًغيرًمعنويةًمعاييرً.6
ًونجاحًالمنظمةًسمعةًدعمً،ًللمنظمةًوولئهمًالعاملينًإخالصًدرجةًزيادةًمثلًملموسةًغير
ً.ًالعامةًالعالقاتًبرامج

ًبطريقةًالفعليًاألداءًقياسًيتمًوهنا(ً:Measuring  performanceً)ًاألداءًقياسً-ًت
ًالمتوقعًالنحرافًمقدارًهوًماًأيً،ًلًأمًالمعاييرًمعًمتفقاًاًاألداءًكانًإذاًماًلمعرفةًمستمرة،
ً.ًًبالعينةًأوًشامالًاًالقياسًيكونًوقدً،ًالفعلىًواألداءًالمعيارًمقارنةًمنًالناتج

تجاهاتهاًالرقابيًالمعيارًعنًالنحرافاتًحجمًتحديدً-ًث ًًوا  ًمقارنةًالمرحلةًهذهًتتضمن:
ً،(Comparing performance against standardsًً)ًلهًمخططًهوًبماًالفعليًاألداء
ً:ًاآلتيًفىًالنتائجًتتمثلًوهنا

ً(ً.ًانحرافاتًتوجدًل)ًًالمعيارًمعًالفعلىًاألداءًتوافقً.1

ً(ً.ًموجبًالنحراف)ًًالمعيارًويفوقًجيداًاًاألداءًيكونًأنً.2

ً(ً.ًسلبىًالنحراف)ًًالمعيارًمنًأقلًاألداءًيكونًأنً.3

ًوالذيًبهًالمسموحًبالخطأًيعرفًماًوجودًعليهًالمتعارفًمنًأنهًهناًاإلشارةًتجدرًًًًًًًً
ًدائماًاًالمتوقعًغيرًمنًألنه(Standard Deviationً)ًالمعياريًبالنحرافًإحصائياًاًعليهًيطلق
ً.ًمحددةًمئويةًنسبةًيكونًالعادةًفيًبهًالمسموحًوالخطأً،ًللمعاييرًتماماًاًالنتائجًتطابق

ًالنحوًعلىًالتبليغًنظامًيكونًعادةًا:ًًبهًالمعمولًالتبليغًلنظامًوفقاًاًاإلنحرافًعنًالتبليغً-ًج
ً:ًاآلتي



ًمهماًالخطأًلمكتشفًالحقًالنظامًيعطيًفقدً؟ًالنحرافًعنًالتبليغًلهًيحقًالذىًمنً.1
ً.ًرسميًبشكلًمسؤولًشخصًفىًالحقًهذاًينحصرًقدًأوً،ًمركزهًكان

ًللرئيسًإماً،ًبوضوحًذلكًيحددًأنًالنظامًعلىًيجبً؟ًالنحرافًعنًالتبليغًسيتمًلمنً.2
ً.ًمختصةًلجنةًإلىًأوً،ًالعامًللمديرًأوً،ًالمباشر

ًوعلىً،ًكتابةًأوًشفاهةًالتبليغًهماً،ًأسلوبينًهناكًالعادةًمنً؟ًالتبليغًسيتمًكيفً.3
ً.ًإتباعهًالواجبًاألسلوبًيحددًأنًالنظام

ًأوً،ًالفوريًالتبليغًإماً،ًذلكًيحددًأنًالنظامًعلىً؟ًالنحرافًعنًالتبليغًيتمًمتىً.4
ًخطورةًوحسبًالحاجةًإليهًتدعوًحسبماًالتبليغًأوً،(ًدوريةًتقاريرًشكلًعلى)ًالدوريًالتبليغ
ً.ًالوضع

ًوظيفةًتكتشفهاًالتيًالنحرافاتًأسبابًتحديدًويمكنًالنحرافاتًأسبابًوتحليلًمعرفةً.5
ً:ًاآلتيًفيًالرقابة

ًعاليًالمعيارًإنً،ًمالئمًغير(ًالخطة)ًًالمعيارًيكونًقدً-:المعيارًإلىًتعودًأسبابً
ً.ًالمطلوبًدونًيكونًاإلنجازًأنًأيً،ًسالبًإنحرافًدائماًعنهًينتجًالتحقيقًصعبًًالمستوى

ًالعاملينًهوًالنحرافًسببًولكنًسليماًاًالمعيارًيكونًقدً-:العاملينًإلىًتعودًأسبابً
ً.ًمهتمينًغيرًأوًمهملينًأوًماهرينًغيرًألنهمًأنفسهم

ًالمعيارًعنًمنحرفاًاًاألداءًتجعلًظروفاًاًتنشأًقدً-:المحيطةًالظروفًإلىًتعودًأسبابً
ًإضراباتًنشوبًأوًالخامًالموادًمصادرًقلةًمثلً،ًنفسهًالمعيارًأوًبالعاملينًلهاًعالقةًل

ً.ًعامًإقتصاديًركودًأوًسياسية

ًالتصحيحيًاإلجراءًإن:ًًلإلنحرافًالحقيقيًالسببًمنًالنابعًالتصحيحيًاإلجراءًإتخاذً-ًح
ًعمليةًوفعاليةًإيجابيةًلتحقيقًضروريةًخطوةًفهيً،ًالرقابةًلنظامًالرئيسةًالعناصرًمنًيعد

ًيحددًأنًالرقابةًنظامًوعلىً،ًالمناسبةًالتصحيحًعمليةًتتمًلمًإنًالمراحلًلكلًقيمةًفالً،ًالرقابة
ًأوًنفسهًالمخطئًهوًالنحرافًمصححًيكونًفقدً،ًالتصحيحيًاإلجراءًاتخاذًفيًالحقًلهًمن

ًتعديلًاإلنحرافاتًتصحيحًيتطلبًقد.ًًالمختصةًاللجنةًأوًالمباشرًالرئيسًأوًاإلنحرافًمكتشف



ًتوضيحهاًأوًالقواعدًفيًأوً،ًوالتعليماتًاألوامرًفىًأوًاألداءًفىًالمستخدمةًوالوسائلًالطرائق
ًفيًالتعديلًإجراءًالتصحيحًيتطلبًوقدً،ًالمقررةًوالخططًالمنشودةًباألهدافًوتوعيتهمًللمنفذين
ًأوًاإلفرادًتوزيعًإعادةًأوًاإلداريةًالمناصبًفيًأوًالعملًسياساتًفىًأوًأهدافهاًفيًأوًالخطط
ً.ًاإلنتاجيةًكفاءتهمًلرفعًتدريبهم

ًًالتصحيحيًاإلجراءًتنفيذًمتابعةً-ًخ ًمدىًلتقييمًالعكسيةًالتغذيةًمنًبالستفادةًوذلك:
ً.وتقدمهاًبالمنظمةًالعملًسيرًفىًالعمليةًالناحيةًمنًاإلجراءًمالئمة
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ًًالـرقـابةًأهـدافأول:ً

ًًالقانونًإطارًفىًيسيرًالتنفيذىًوالعملً،ًومطبقةًمحترمةًالقرارات)ًالقوانينًتطبيقًمنًالتأكد.1ً
ً(ً.واللوائح

ً.ًالتنفيذيًالعملًتعترضًالتىًوالمعوقاتًالمشاكلًومعرفةًاكتشاف.2ً

ًحدودًوفىًالمقررةًللخطةًوفقاًاًفيهاًالتصرفًيتمًالماليةًوالسياساتًالنواحىًأنًمنًالتأكد.3ً
ً.ًلهًخصصتًفيماًتنفقًالماليةًاإلعتماداتًوأنً،ًالمرسومة

ً.ًالمستوياتًمختلفًوالىًمنًالمعلوماتًإنسيابًمنًالتأكد.4ً

ًيتمتعونًلًالموظفينًأنًمنًوالتأكدً،ًالنحرافًوحالتًالتصرفًوسوءًاألخطاءًإكتشاف.5ً
ً.ًواألمانةًبالنزاهةًيتصفونًوأنهمً،ًفيهاًلهمًحقًلًبإمتيازات

ًفىًتعسفًيوجدًلًوأنهً،ًتقديرًمحلًوالعاملينًلألفرادًالمقررةًوالمزاياًالحقوقًأنًمنًالتأكد.6ً
ً.ًالقانونًأمامًسواسيةًالجميعًوأنً،ًالسلطةًًاستخدام

ً.ًاإلسرافًمنًوالحدًبالمنظمةًالعملًتكاليفًتخفيضًمنًالتأكد.7ً

ً.ًالمقررةًواألصولًللقواعدًوفقاًاًوجهًأكملًعلىًتؤدىًالفنيةًالمسائلًأنًمنًالتأكد.8ً

ً.ًالمكتبيةًاإلجراءاتًمنًقدرًوبأقلًتفرقةًبدونًللجميعًتقدمًالخدماتًأنًمنًالتأكد.9ً



ً.ًواألهدافًللعملًالعامةًبالسياسةًيتعلقًفيماًوبخاصةًاًالقراراتًاتخاذًعمليةًترشيد.10ً

ًًًًً.ًللمنظمةًالعامةًباألهدافًالمنظمةًأفرادًإرتباطًمنًالتأكد.11ً

ًثانيا:ًأنواعًالرقابة

ًًالهدفًحيثًمنً-ًأ

ً.ًالخطأًتكرارًأوًحدوثًمنعًبغرضًتوجيهيهًرقابةًوتعدً-(ً:الشاملة)ًالعامةًالرقابةً.1

ً:الجزئية)ًالخاصةًالرقابةً.2 ًاإلنفاقًمنًالتأكدًالمثالًسبيلًعلىً،ًمعينًلجزءًوتتمً-(
ً.ًاألخطاءًتصيدًتعدًاألحيانًبعضًوفيًالمرسومةًالخطةًوفقًالمالي

ًًالتوقيتًحيثًمنً-ًب

ً.ًالتنفيذًقبلً.1

ً.ًالتنفيذًأثناءً.2

ً.ًالتنفيذًبعدً.3

ًًالنوعيةًحيثًمنً-ًت

ً(ً.دورية)ًالوقائيةًالرقابةً.1

ً(.العارضة)ًالعالجيةًالرقابةً.2

ًًالوسيلةًحيثًمنً-ًث

ً(ً.المكتوبةً،ًالشفهية)ًالتقاريرًطريقًعنًوتتمً-:ًالمكتبيةًالرقابةً.1

ً.ًالمالحظةًطريقًعنًوتتمًً-:ًالميدانيةًالرقابةً.2

ًًالمصدرًحيثًمنً-ًج



ًيلتزمًمعينةًأهدافاًاًلنفسهًيضعًعندماًالفردًذاتًمنًالرقابةًتنبعًوفيهاً-:ًالذاتيةًالرقابةً.1
ً.ًًأمكنًماًعنهاًاإلنحرافًوعدمًبتحقيقها

ًنشاطاتهاًأوجهًعلىًبنفسهاًمنظمةًكلًتمارسهاًالتىًالرقابةًهيً-:ًالداخليةًالرقابةً.2
ًسيرًأنًمنًالتأكدًأجلًمنً،ًالمختلفةًالرقابيةًوالوسائلًاألدواتًبإستخدامًالمختلفةًوأعمالها
جراءاتهًالعمل ًجميعًعلىًالداخليةًالرقابةًوظيفةًممارسةًتتم.ًًسلفاًاًالمقررةًلألهدافًمطابقةًوا 

ًأهميةًوتبرز.ًًمستوىًأيًفى(ًقائد)ًًأداريًرئيسًكلًبهاًيقومًإذً،ًبالمنظمةًالتنظيمًمستويات
ًمنًيمكنهاًالذيًاألمرًقربًوعنًنفسها(ًالقيادة)ًاإلدارةًقبلًمنًتمارسًأنهاًفيًالداخليةًالرقابة
ً.ًالمناسبًالوقتًفيًوالثغراتًالعيوبًتلكًعلىًوالتغلبً،ًالعملًوثغراتًعيوبًعلىًالتعرف

ً،ًالتنظيمًخارجًمنًالمنظمةًأعمالًعلىًالخارجيةًالرقابةًتمارسً-:ًالخارجيةًالرقابةً.3
ًًالمختلفةًالرقابيةًاألجهزةًوبواسطة ًأنًكماً،ًالمنظمةًنطاقًخارجًمنًتمارسًبأنهاًتتميز.
ً.ًحياتهاًيعيشونًولًللمنظمةًيتبعونًلًبهاًالقائمون

 المحاضرة التاسعة: أدوات الرقابة

ًوتحليلًالماليًالتحليلًأساليبًأمثلتهاًومنً-:والمحاسبيةًالماليةًواألساليبًالموازناتً-ًأ
ً.ًوالفعاليةًالكفاءةًقياسًوأساليبًالتعادلًوتحليلًالماليةًوالستخداماتًالمصادر

ًالتشتتًومقاييسًوالرتباطًالنحدارًتحليلًومنهاً-:واإلحصائيةًالخاصةًالتقاريرً-ًب
ًواإلجتماعيةًاإلداريةًوالمراجعةًالمحاسبةًوأساليبًالعملياتًومراجعةًالمركزيةًالنزعةًومقاييس

ً.ًالحرجًوالمسارًوالعملياتًالبرامجًومراجعةًتقييمًوأسلوبًالشخصيةًوالمالحظة

ًالتىًالرقابيةًالمعاييرًعنًللتعبيرًالمطلقةًاألرقامًتستخدمًالتيًوهيً-:الكميةًالمعاييرً-ًت
ً)ًمثلًالكميةًعاملًإلىًتستند ًحجمً-ًالمبيعاتًحجمً-ًاإليراداتًحجمً-ًاإلنتاجًحجم:
ً(ً.األرباح

ًسواءًاًالمقارنًالقياسًاستخدامًيمكنًوهناً-:المباشرًوغيرًالمباشرًالتجسسًإستخدامً-ًث
ًمنًالمخططةًاإلستراتيجيةًتحقيقًمدىًعنًللكشفًالنشاطًوحداتًأوًالصناعةًمستوىًعلى
ً.عدمه



ًيمكنًاإلستراتيجيةًبالرقابةًتختصًمتعددةًأساليبًتوجدًفإنهًالسابقةًاألساليبًعنًفضالًاًًًًًًًً
ً:ًيأتيًفيماًتوضيحها

ًبعملياتًالقيامًتمًأساسهاًعلىًالتيًأوًالمخططةًالبيئيةًالسيناريوهاتًبينًالمقارنةً.1
ًمرحلةًأثناءًفعالًتحدثًالتىًالبيئيةًالسيناريوهاتًوبينًالمختلفةًبمكوناتهًاإلستراتيجيًالتخطيط
ًفىًعامةًبصفةًاإلستراتيجيةًاإلدارةًومكوناتًاإلستراتيجيًالسلوكًوترشيدًبتعديلًالقيامًثمًالتنفيذ
ً.ًالسيناريوهاتًتلكًوتحديثًفعالًاًيحدثًماًضوء

ًوالذىًتخطيطهًتمًالذىًاإلستراتيجىًالسلوكًهرمًلمكوناتًالمخططةًالنتائجًبينًالمقارنةً.2
ًاإلستراتيجيًوالمزيجًواإلستراتيجيةًاإلستراتيجيةًواألهداف(ًوالمهمةًالغرض)ًالرؤيةًعلىًيحتوى

كتشافًالفعليةًوالنتائجًوالمخرجاتًلألنشطة ًفيًوتصحيحهًبهاًعلقالمتًاإلستراتيجيًاإلنحرافًوا 
ً.ًالمناسبًالوقت

ًالخريطةًرسمًخاللًمنًالرقابةًفيًوالمخرجاتًلألنشطةًاإلستراتيجيًالمزيجًإستخدامً.3
ًرسمًثمًاإلستراتيجيًالمزيجًخطةًلتوضيحًالتخطيطًمرحلةًفيًاإلستراتيجيًللمزيجًاإلستراتيجية

ًوتصحيحهًاإلستراتيجيًالنحرافًواكتشافًبينهماًالمقارنةًاإلستراتيجيًللمزيجًالفعليةًالخريطة
ً.ًالمناسبًالوقتًفى

ًبينًالمقارنةًيمكنًوهناًالربحيةًعلىًالتسويقيةًاإلستراتيجيةًأثرًتحليلًأسلوبًإستخدامً.4
ًاإلستراتيجيةًتخطيطًعندًأفضلهاًإختيارًثمًالربحيةًعلىًبديلةًتسويقيةًاستراتيجياتًعدةًأثر

ً.ًتنفيذهاًبعدًالتسويقيةًلإلستراتيجيةًالفعليةًاآلثارًمعًالمخططةًاآلثارًومقارنة

ًثمًالتنفيذًمرحلةًفىًفعالًاًمنهاًتواجدًوماًالمخططةًالتنظيميةًالقدرةًمكوناتًبينًالمقارنةً.5
ً.ًالمناسبًالوقتًفيًالفجواتًتلكًلسدًيلزمًماًواتخاذًوتحليلهاًبينهماًالفجواتًاكتشاف

ًالتنفيذًمرحلةًفىًفعالًاًمنهاًتواجدًوماًالمخططةًالتنظيميةًالثقافةًمكوناتًبينًالمقارنةً.6
ًوتحليلًالمناسبًالوقتًفيًالفجواتًتلكًلسدًيلزمًماًواتخاذًوتحليلهاًبينهماًالفجواتًإكتشافًثم

ًاإلستراتيجيةًواإلدارةًاإلستراتيجيًالسلوكًتنفيذًلعملياتًالثقافيةًالفجواتًتلكًإعاقةًمدى
ً.ًالمتغيراتًبهذهًالخاصًالمسارًتصحيحًنحوًيلزمًماًوتصحيح



ًاألربعةًالمجموعةًمكوناتًبينًوالتساقًوالمواءمةًالتوازنًعلىًاإلستراتيجيةًالرقابةً.7
ًهذهًبينًتناقضًوجودًعدمًيضمنًبماًالتنفيذًمرحلةًأثناءًالبعضًوبعضهاًاإلستراتيجيةًلإلدارة

ً.ًالمتغيراتًبهذهًالخاصًالمسارًتصحيحًنحوًيلزمًماًإتخاذًثمًاألربعةًالمكونات

 وأهميتها وأنواعها زوافحالمحاضرة العاشرة: مفهوم ال

ًالتحفيزًمفهوم:ًًأولًا

ًالحركيةًالقوىًإثارةًعلىًتعملًالتيًالعواملًمنًمجموعةًأنهاًعلىًالحوافزًإلىًينظرًًًًًًًً
ًاألساليبًكلًتشملًأنهاًعلىًكذلكًإليهاًوينظرً،ًوتصرفاتهًسلوكهًعلىًتؤثرًوالتيًاإلنسانًفي

ًوالعواملًالوسائلًكل:ً"ًالحوافزًفإنًذلكًومنً،ًالمثمرًالعملًعلىًالعاملينًلحثًالمستخدمة
خالص،ًبجدًواجباتهمًأداءًعلىًوالعمالًالموظفينًحثًشأنهاًمنًيكونًالتي ًالعاملينًوتشجيعًوا 
ً"ً.ًالمعدلًعنًزائدًجهدًأكبرًبذلًعلى

ًبذلًنحوًالمستخدمًأوًالموظفًتدفعًالتيًالمؤثراتًأوًالعواملًمنًمجموعةًهوًالتحفيزًًًًًًًً
ًلنشاطًوأدائهًمعينًسلوكًنحوًدوافعهًوتحرك.فيهًالخطأًعنًواإلمتناعً،ًعملهًفيًأكبرًجهد
ً.ًتوقعاتهًأوًحاجاتهًأوًرغباتهًيشبعًالذيًواألسلوبًبالشكلًمحدد

ًالسابقةًالقوىًبمثابةًاألخيرةًهذهً،ًدوافعهًعنًتختلفًالفردًحوافزًاألساسًهذاًوعلىًًًًًًًً
ًالمحيطةًالبيئةًفيًالمحركةًالقوىًفهيًالحوافزًأماً،ًالعملًفيًالرغبةًفيهًوتثيرًالفردًداخلًمن

ً.ًًاإلدارةًفيًأدائهًمستوىًتحسينًعلىًتحثهًوالتيًبالموظف

ًالحوافزًأهمية:ًًثانياًا

ًحيوياًاًدوراًاًلتؤديًتجتمعًأنًيمكنًعواملًهيً،ًوالمهاراتًوالمؤهالتًوالمعرفةًالخبرةًإنًًًًًًًً
ًالرغبةًعاملًتوافرًإذاًأماً،ًالمنظمةًأهدافًلتحقيقًالمطلوبًالجهدًمنًاألدنىًالحدًإفرازًفي

ً.ًاألقصىًحدهًإلىًالمقرونًالبشريًبالجهدًيصلًفسوف

ًتوليدًعلىًيعملًالذيًالمبدأًهذاً،ًاإلداريًالعملًفيًالتحفيزًمبدأًأهميةًتبرزًهناًومنًًًًًًًً
ًتفاعلًفيًوقدرتهًالموظفًطاقةًمعًإجتمعتًماًإذاًوالتيً،ًالعملًفيًالحقيقيةًالرغبةًوصناعة



ًأهدافًوتحقيق"ًً"ًالكفاءةًوتزايد"ً"العملًفيًالرغبة"ًوطاقتهًالموظفًقدرةًتزايدًالنتيجةًستكون
ً:ًاآلتيًفيًالتحفيزًأهميةًإبرازًويمكن"ًًالمنظمة

ً.ًالمعنويةًروحهمًورفعًالعاملينًحاجاتًإشباعً-ًأ

ً.ًأولوياتهاًوتنسيقًالعاملينًإحتياجاتًمنظومةًتنظيمًإعادةً-ًب

ًوتعديلهًوتوجيههًوتعزيزهًالسلوكًهذاًتحريكًيضمنًبماًالعاملينًسلوكًفيًالتحكمً-ًت
ً.ًوالعاملينًالمنظمةًبينًالمشتركةًالمصلحةًحسب

ً.ًالعاملينًبينًوجودهاًإلىًالمنظمةًتسعىًجديدةًسلوكيةًوقيمًعاداتًتنميةً-ًث

ً.ًوميولهمًقدراتهمًوتعزيزًوسياساتهاًالمنظمةًألهدافًالعاملينًتعزيزً-ًج

ً.ًوتفوقهاًالمنظمةًازدهارًيضمنًبماًالعاملينًلدىًاإلبداعيةًالطاقاتًتنميةً-ًح

ً.ًانجازهاًعلىًالمنظمةًتسعىًأنشطةًاوًأعمالًأيًتحقيقً-ًخ

ًالحوافزًأنواع:ًًرابعاًا

ًتعددتًبحيثً،ًالبعضًبعضهاًمعًومتداخلةً،ًللحوافزًومتنوعةًمتعددةًتصنيفاتًتوجدًًًًًًًً
ًعلىًللحصولًإستخدامهاًلإلدارةًيمكنًأساليبًأوًلوسائلًالحوافزًمجالًفيًالباحثينًتقسيمات
ً:ًالتقسيماتًهذهًوأهمهاً،ًللعاملينًاألداءًمنًممكنةًكفاءةًأقصى

ًًقيمتهاًأوًطبيعتهاًحسبً-ًأ

ً،ًالقتصاديًأوًالنقديًأوًالماليًالطابعًذوًالحافزًهوًالماديًالحافز:ًًالماديةًالحوافزً.1
ًبذلًعلىًالعاملينًفتشجعًالرئيسةًاإلنسانًحاجاتًبإشباعًتقومًالتيًهيًالماديةًوالحوافز
ً.ًكفاءتهمًبمستوىًواإلرتفاعً،ًقدراتًمنًلديهمًماًوتجنيدً،ًالعملًفيًجهدهمًقصارى

ًأساسًعلىًماديًمقابلًبدفعًالمتعلقةًالطرائقًجميعًعلىًتشتملًالماديةًوالحوافزًًًًًًًً
ًفإنًذلكًوعلىً،ًكالهماًأوًأحدهماً،ًالنوعًحيثًمنًتحسينهًأوًالكمًحيثًمنًلزيادتهًاإلنتاج
ً.ًأكبرًكسبًعلىًتحصلًكلماًوأفضلًأكثرًأنتجًكلماًالعامل



حساسًوالفوريةًبالسرعةًوتتميزًالحوافزًأنواعًأقدمًمنًالماديةًالحوافزًوتعدًًًًًًًً ًالفردًوا 
ًوقد.ًًالعالواتًأوًوالمساعداتًالمكافئاتًكمنحًإيجابيةًتكونًوقدً،ًلمجهودهًالمباشرةًبالنتيجة
ًًالراتبًتخفيضًأوًالعالواتًأوًالمكافئاتًمنًكالحرمانًسلبيةًتكون ًالماديةًالحوافزًوتكون.
ً:ًمنهاًمختلفةًأشكالًعلى

ًأكبرًإشباعًفيًأثرًلهًكانًكبيراًاًكانًكلماًوًالماديةًالحوافزًأهمًمنًيعدًو:ًًاألجرً
ً.ًأكبرًوظيفياًاًرضاًيعطيًمماًالحاجاتًمنًقدر

ًويتحققًلعملهًأدائهًأثناءًالرتياحًوًبالسعادةًالفردًشعورًبأنهًيعرف:ًًالوظيفيًالرضاً
ًو.ًًالعملًهذاًفيًفعالًاًعليهًيحصلًماًمقدارًوًعملهًمنًالفردًيتوقعهًماًبينًبالتوافقًذلك
ً.ًاإلنتاجًوًالعملًإلىًالفردًتدفعًالتيًالمكوناتًفيًيتمثل

ً.ًبهاًيقومونًعاديةًغيرًأعمالًلقاءًالعاملينًبعضًيتقاضاهاًالتي:ًًالمكافآتً

ًالمعتادةًالساعاتًمنًأكثرًالعملًأوقاتًفيهاًاألعمالًبعض:ًًاإلضافيًالعملًمكافآتً
ً.ًًاإلضافيًللعملًماديًحافزًإعطاءًيستدعيًمما

ًًاألرباحًفيًالمشاركةً ًلتحفيزًشركاتهاًفيًأسهماًعامليهاًبإعطاءًاإلداراتًتقومًإذ:
ً.ًالعاملين

ًزيادةًتتضمنًماًغالباًاًألنهاًمادياًاًحافزاًاًوتعدًالعاملينًحفزًفيًكبيرًدورًولها:ًًالترقيةً
ً.ًمعنويًحافزًتكونًأنًيمكنًكماًاألجر

ًويعدًوأسرهمًلعامليهاًالمؤسساتًبعضًتقدمهاًالتيًالحوافزًمنًيعد:ًًالصحيًالتأمينً
ً.ًالماليةًلألعباءًتخفيف

ًألداءًالعاملينًتحفزًالتيًالجيدةًالماديةًالحوافزًمنًوهي:ًًوالستثنائيةًالدوريةًالعالواتً
ً.ًأفضل

ًًوالمواصالتًالسكنً ًلعبئًتخفيفًمنًفيهًلماًجيداًاًحافزاًاًالعاملينًنظرًفيًوهو:
ً.ًالنفقات



ًزادًفكلماً،ًواإلنتاجًاألجرًمنًكلًبينًطرديةًعالقةًإليجادًوذلك:ًًباإلنتاجًاألجرًربطً
ً.ًالعاملًدخلًزادًاإلنتاج

ًالصحيةًللظروفًأوًالتقاعدًسنًبلوغًبعدًالمستقبلًضمانًوهو:ًًالجتماعيًالضمانً
ً.كريمةًلحياةًماديًضمانًلهًيوفرًالحالتينًوفيًالعملًعنًتوقفهًقدًالتي

ً:ًالماديًالحافزًمزاياًومنًًًًًًًً

ً.ًًلجهدهًالفردًيلمسهًالذيًالمباشرًواألثرًالفوريةًالسرعةً•

ً.ًومنتظمًًدوريًبشكلًاألداءًتحسينً•

جتماعيةًنفسيةًمعانًعلىًاشتمالهً• ًوا 

ً:ًالماديةًالحوافزًعيوبًومنًًًًًًًً

ًالجسديةًصحتهمًعلىًيؤثرًماًغالباًاًالذيًوالمضنيًالشاقًالعملًإلىًالعمالًتدفعًأنهاً•
ً.ًمستقبالًاًالنفسيةًحالتهمًأو

ًلكثيرًالماليًالمقابلًلتحديدًأساسياًيصلحًلًالحوافزًتقييمًفيًالماديًاألسلوبًهذاًإنً•
ًوًاإلشرافًوًالخدماتًأعمالًمثلًاإلنتاجًأساسًعلىًفيهاًاألجرًيحددًلًالتيًاألعمالًمن

ً.ًالعلميًالبحثًأعمالًكذلك

ًًالمعنويةًالحوافزً.2 ًإشباعًمصادرًإلىًتحتاجًثمًومنً،ًمتعددةًاإلنسانًحاجاتًإن:
ًهنالكًإذاًا.ًًمعنوياًاًيشبعًاآلخرًوالبعضًمادياًاًتشبعًأنًيمكنًالحاجاتًبعضًفهناكً،ًمتعددة
ًوتحققًاإلنسانًتساعدًالتيًوهي.ًًالمعنويةًبالحوافزًإلًإشباعهاًيمكنًلًاإلنسانًلدىًحاجات

ًوولئهًعملهًفيًبالترقيًالعاملًشعورًمنًفتزيدً،ًوالجتماعيةًالنفسيةًاألخرىًحاجاتهًإشباعًله
ً.ًزمالئهًبينًالتعاونًوتحقيقً،ًله

ًمالمًيتحققًلًمنهاًالماديًإنًبلً،ًالماديةًالحوافزًعنًأهميةًتقلًلًالمعنويةًوالحوافزًًًًًًًً
ًلهذاً،ًالمنظمةًتواجهًالتيًللظروفًوفقاًاًالمعنويةًالحوافزًأهميةًوتختلفً،ًمعنويةًبحوافزًيقترن
ًتشبعًالتيًهيًالمعنويةًوالحوافز.ًًظروفهاًيالئمًماًالمعنويةًالحوافزًبينًماًتختارًأنًلهاًفإن



ًالقبولًأوًللتقديرًكالحاجةً،ًالعاملًللفردًالذاتيةًأوًالجتماعيةًالحاجاتًمنًأكثرًأوًحاجة
ًترتبًماًكلًبهاًويقصدً،ًإيجابيةًمعنويةًحوافزًتكونًأنًيمكنًالمعنويةًوالحوافزً،ًالجتماعي

ًًوالترفيهًاإليجازاتًمثلً،ًاألفرادًلدىًالمعنويةًالروحًرقعًمنًعليه ًحوافزًتكونًأنًويمكن.
ًوغيرًوالتوبيخًاللومًمثلًالمقصرًأوًالمهملًردعًمنًعليهًيترتبًماًكلًوهيً،ًسلبيةًمعنوية
ً.ًمتوازنًبشكلًمعاًاًالنوعينًاستخدامًيتمًأنًمنًبدًول.ًًذلك

ً:ًالمعنويةًالحوافزًأشكالًومنًًًًًًًً

ًًالمناسبةًالوظيفةً ًيبرزًلكيًللموظفًممهداًاًالطريقًتجعلًأنهاًمنًأهميتهاًوتنبع:
ً.ًإمكانياتهًوًطاقاته

ًوالتجديدًومسؤولياتهاًالوظيفةًواجباتًتنويعًعلىًيعملًاألسلوبًهذا:ًًالوظيفيًاإلثراءً
ًوًاألعباءًهذهًلمقابلةًمهاراتهًويطورًقدراتهًيجددًأنًلشاغلهاًيهيئًالذيًبالشكلًأعبائهاًفي

ً.ًالمسؤوليات

ًعالقةًلهاًالتيًالقراراتًإتخاذًعندًالعاملينًإشراكًويعني:ًًالقراراتًاتخاذًفيًالمشاركةً
ً.ًالعاملينًبأعمال

ًفيًزيادةًمعهاًتحملًأنهاًإذً،ًماديًحافزًكونهاًجانبًإلىًمعنويًحافزًتعد:ًًالترقيةً
ً.ًالذاتًتأكيدًوًوالمسؤوليةًاألعباء

ًالذاتًتأكيدًحاجاتًإلشباعًتقدمًالتيًالمعنويةًالحوافزًضمنًويدخل:ًًالمفتوحًالبابً
ًًاآلخرينًواحترام ًيرونهاًالتيًواآلراءًالمقترحاتًبتقديمًللعاملينًالسماحًالمفتوحًالبابًويعني.

ً.ًرؤسائهمًإلىًمباشرةًا

ًداخلًالشرفًلوحاتًفيًالعملًفيًالمتميزينًأسماءًإدراجًبذلكًويعني:ًًالشرفًلوحاتً
ً.ًالجهدًمنًللمزيدًيدفعهمًوًولئهمًيزيدًمماًالمنظمة

ًًالجتماعيًالمركزً ًحافزاًاًتعدًمرموقاًاًاجتماعياًاًمركزاًاًلإلنسانًتحققًالتيًفالوظيفة:
ًإلىًالفردًيسعىًالتيًاألمورًمنًالجتماعيًوالمركز.ًًاإلنسانًلحاجاتًإشباعاًاًوتمثلًإيجابياًا

ً.ًعليهاًوالحفاظًإكتسابها



ًويعدً،ًوجليلةًكبيرةًخدماتهًكانتًلمنًيعطىًاإليجابيًالحافزًوهذا:ًًاألوسمةًتسليمً
ً.ًوالحترامًبالتقديرًوأحقيتهمًقدراتهمًإلبرازًللعاملينًدافعاًاًالحافزًهذا

ًفاعليتهاًأوًأثرهاًحسبً-ًب

ًًإيجابيةًحوافزً.1 ًتلبيًوالتيًللعاملينًالثوابًمبدأًتحملًالتيًالحوافزًتلكًتمثلًوهي:
ًهذهًوتهدفً،ًالبناءةًواألفكارًالمقترحاتًوتقديمًنوعيتهًوتحسينًاإلنتاجًلزيادةًودوافعهمًحاجاتهم
ً.ًذلكًإلىًيؤديًماًبسلوكًالتشجيعًخاللًمنًالعملًفيًاألداءًتحسينًإلىًالحوافز

ً:ًيأتيًماًالحوافزًمنًالنوعًهذاًأمثلةًومنًًًًًًًً

ً.ًًاألساسًاألجورًعدالةً•

ً.ًًاستثنائيةًعالواتًاألكفاءًمنحً•

ستقرارًالعملًثباتً• ً.ًًعملهًفيًالفردًوا 

ً.ًالعاملينًأمامًاإلستثنائيةًالترقيةًفرصًتهيئةً•

ً.ًالمناسبةًوالمعاملةًوالتهويةًالجيدةًكاإلضاءةًللعملًالمناسبةًاألجواءًتهيئةً•

ًمنهًوالحدًوتقويمهًالتكرارًأوًالحدوثًمنًالسلبيًالسلوكًلمنعًوتستخدم:ًًسلبيةًحوافزً.2
ًالنصياعًوعدمًبالمسؤوليةًالشعورًوعدمًواإلهمالًالتكاسلًالسلبيًالسلوكًأمثلةًومنً،

ً،ًالسلبيةًالحوافزًبتطبيقًالقيامًإلىًاإلدارةًيدفعًالذيًاألمرً،ًوالتعليماتًواألوامرًللتوجيهات
ًالهدفًإلىًبهًوالوصولًاألداءًتحسينًنحوًاألفرادًسلوكًلتغييرًكمدخلًالعقابًتستخدمًوالتي

ً.ًالعقوبةًيتجنبًحتىًالخطأًتكرارًيخشىًالشخصًيجعلًالعقابًوهذا.ًًفيهًوالمرغوبًالمنشود

ً:ًالسلبيةًالحوافزًأمثلةًومنًًًًًًًً

ً.ًالردعًوًاإلنذارً•

ً.ًالراتبًمنًالخصمً•

ً.ًالعالوةًمنًالحرمانً•



ً.ًالترقيةًمنًالحرمانً•

ًإرتباطهاًحسبً-ًت

ًًفرديةًحوافزً.1 ًلزيادةًمعينينًأفرادًحفزًأوًتشجيعًفيهاًيقصدًالتيًالحوافزًتلكًوهي:
ًذلكًكلًالمواظبًالعاملًومكافأةًإنتاجًأفضلًينتجًالذيًللموظفًمكافأةًفتخصيصً،ًاإلنتاج
ًسعياًاًاألفرادًبينًاإليجابيًالتنافسًزيادةًالحوافزًهذهًشأنًومنً،ًالفرديةًالحوافزًفئةًفيًيدخل

ًهيًالتيًالفريقًروحًعلىًسلبياًاًالفرديةًالحوافزًهذهًتؤثرًوقد.ًًأفضلًوأداءًإلنتاجًللوصول
ًجانبًإلىًالجماعيةًالحوافزًألسلوبًاللجوءًضرورةًإلىًينبهًماًوهوً،ًاإلدارةًعمليةًجوهر
ً.ًأيضاًاًالفردية

ًبحيثًالعاملينًبينًالتعاونًوتعزيزًالفريقًروحًتشجيعًإلىًوتهدف:ًًالجماعيةًالحوافزً.2
ًباألهدافًإضرارًذلكًفيًألنً،ًالزمالءًعملًمعًعملهًيتعارضًلًأنًعلىًمنهمًكلًيحرص
ًأوً،ًوزارةًفيًإدارةًألحسنًجائزةًتخصيصًالحوافزًمنًالنوعًهذاًفيًويدخل.ًًللعملًالرئيسية

ًإشاعةًالجماعيةًالحوافزًشأنًفمن.ًًدواليكًوهكذاً،ًجامعةًفيًكليةًأوً،ًبنكًأوًشركةًفيًفرع
ً،ًأحياناًاًالتناقضًحدًإلىًيصلًالذيًالتنافسًروحًبدلًالعاملينًبينًالتعاونًوروحً،ًالفريقًروح

ًأنً،ًواحدًآنًفيًالفريقًوروحًاإليجابيًالفرديًالتنافسًيتحققًأنًأجلًومنًلإلدارةًفيمكن
ًالفردًمستوىًعلىًحوافزًتكونًبحيثً،ًواحدًأسلوبً ًعلىًتقتصرًولًمعاًاًاألسلوبينًتستعمل
ً.ًككلًالمنظمةًمستوىًعلىًوحوافزًجماعيةًعلىًوحوافز

 الحاضرة الحادية عشر: مفهوم االتصال وعناصره

ًاإلتصالًمفهوم:ًًأولًا

ًاألساسًوركيزتهاًاإلداريةًالعمليةًعمادًأصبحتًالحاضرًالوقتًفيًاإلتصالتًإنًًًًًًًً
ًبينًالمسافاتًتقريبًطريقًعنًالعملياتًأداءًمستوىًتحسينًفيًاثرًمنًلهاًلماًوذلك

ًًمنظمةًأيًداخلًالمختلفةًالتنظيميةًالمستويات ًًفاإلتصال. ًبينًغالباًاًتتمًإجتماعيةًظاهرة"
ًأوًمعلوماتًنقلًخاللًمنًذلكًيتمًوًلكالهماًأوًمنهماًأليً ًأكثرًأوًهدفًلتحقيقًطرفين
ًتفاهمًيحققًبماًمتضادةًاتجاهاتًوفيًشخصيةًغيرًأوًشخصيةًبصورةًبينهماًآراءًأوًحقائق
ًالوسائلًكلًهوًاإلتصالًبأنًالقولًويمكن.ًًاتصاليةًعمليةًخاللًمنًذلكًويتمًبينهماًمتبادل



ًيساعدًبماًالمنظمةًفيًالتنظيميةًالمستوياتًبينًالمعلوماتًإيصالًفيًاألفرادًيستخدمهاًالتي
ً.ًًوفاعليةًبكفاءةًأهدافهاًتحقيقًعلى

ًاإلتصالًأهمية:ًًثانياًا

ًالمنظماتًحياةًفيًأهميةًاًيقلًلًفإنهًالعاديًالفردًحياةًفيًمهماًاًاإلتصالًكانًإذاًًًًًًًً
ًإتصالًبدونًإذً،ًإتصالًدونًإدارةًأوًتنظيمًهناكًأنًتصورًيمكنًلًلذلك.ًًوكبيرهاًصغيرها

ًًتنظيمًيوجدًل ًورقابةًوتخطيطًتنظيمًمنًاإلداريةًالعملياتًجميعًفيًأثرًلإلتصالًوأن.
ًممارسةًسوءًإلىًالمنظماتًفيًالمشكالتًأغلبًتعودًأنًعجبًولًقرارًواتخاذًوتنسيق

ًًوالعاملينًاإلدارةًبينًاإلداريةًاإلتصالت ًفيًاإلتصالًأهميةًلناًيتضحًتقدمًماًخاللًمن.
ًاإلقليميةًالشركاتًمثل)ًالبعضًبعضهاًعنًوبعدهاًالمنظماتًحجمًكبرًمعًوبخاصةًاًالمنظمات
ًالجنسياتًوالمتعددة ًوما.ًًتنظيمًأليًحتميًومطلبًاإلداريةًالعملياتًعصبًهوًفالتصال(

ً:ًًيأتيًماًالمعاصرةًالمنظماتًفيًالتصالًأهميةًمنًيزيد

ًالكبيرًوالتعقدًوالتنوعً،ًفروعهاًفيًالواسعًوالتشعبًوالتعددً،ًحجمهاًفيًالكبيرًالتضخمً-ًأ
ًالتيًاإلتصالتًأوًالعالقاتًمنًمتطورًنظامًوجودًضرورةًالىًأدىًالذيًالحدًالىًوظائفهاًفي

ً.ًًبينهاًالتناسقًيضمنًبشكلًوالوظائفًوالفروعًاألجزاءًهذهًبينًالربطًمنًتمكن

ًمنظمةإداريةًأيًعليهًتقدمًالذيًاألساسًالمحورًتمثلًالتيًالقرارًاتخاذًعمليةًإعتمادً-ًب
ًإجراءًفيًالفشلًأوًالنجاحًمدىًعلىًيعتمدًالداريةًالقراراتًوفشلًنجاحًوانً،ًالمعلوماتًعلى

ً.ًًالقراراتًهذهًمواضعًعنًوالمباشرةًالدقيقةًالمعلوماتًعلىًالحصولًالىًتهدفًالتيًاإلتصال

ًالمنظمةًألنًوذلكًالخارجيًوعالمهاًومحيطهاًاإلداريةًالمنظمةًبينًالترابطًأهميهً-ًت
ً.ًًغيرهاًعنًومنعزلةًمنفردةًتستطيعًلًكاإلنسان

ًاإلتصالًأهداف:ًًثالثاًا

ًهناكًأنًإلًالرئيسةًوأهدافهاًالمنظمةًلطبيعةًتبعاًاًالتصالًعمليةًأهدافًتختلفًًًًًًًً
ً:ًوهيًاإلتصالًعملياتًأغلبًفيًأساسيةًأهداف

ً.ًًوالتنفيذيًالتخطيطيًالمستويينًعلىًالقرارًإتخاذًعملياتًتسهيلً-ًأ



ً،ًتحقيقهاًالتنظيمًمنًالمطلوبًوالغاياتًاألهدافًعلىًالتعرفًمنًالمرؤوسينًتمكينً-ًب
ً.ًًتحقيقهاًسبيلًفيًلهمًالممنوحةًوالصالحياتًلعملهاًللموظفينًالموكلةًالمسؤولياتًعنًفضالًا

ًمنًالمرؤوسينًومواقفًتواجههاًالتيًوالمعلوماتًالمتعلقةًبالتعليماتًالمرؤوسينًتعريفً-ًت
ً.ًًعالجهاًوسبلًالمشكالت

ًلتملكًالعلياًالمستوياتًفيًاإلدارةًأنًإذً،ًبالتفصيلًالمنظمةًوأهدافًسياساتًشرحً-ًث
ً.ًًالمباشرينًللرؤوساءًذلكًوتركً،ًصيلًبالتفاًلالهتمامًالكافيًالوقت

ً.ًًشيًكلًعلىًإطالعهمًوضرورةًبأهميتهمًالموظفينًأشعارً-ًج

ً.ًًومقترحاتهمًآرائهمًعلىًوالتعرفًبهًيشعرونًوماًالموظفونًبهًيفكرًماًتفهمً-ًح

ً.ًًوالمرؤوسينًالرؤوساءًوبينً،ًواألفرادًاألدارةًبينًالثقةًتوطيدً-ًخ

ًالمنظماتًووظائفًمراحلًبجميعًالتصالًأهدافًإرتباطًلناًيتضحًتقدمًماًخاللًمنًًًًًًًً
ًًأيضاًاًوأهدافهاًوخططها ًتهتمًأنًوأحجامهاًأنواعهاًبإختالفًالمنظماتًعلىًلزاماًاًكانًلذا.
ًالمنظماتًوتحققًالمنظماتًتلكًفيًأهدافهًاإلتصالًيحققًلكيًالتصالًومتطلباتًبمقومات
ً.ًًأهدافها

ًاإلتصالًعمليةًعناصر:ًرابعاًا

ً:ًوهيًأساسًعناصرًعدةًتوافرًمنًبدًلًاإلتصالًعمليةًتتمًلكيًًًًًًًً

senderًًًالمرسلً-ًأ ًاآلخرينًمشاركةًفيًالرغبةًلديهًالذيًالشخصًذلكًهوًالمرسل:
ًًأفكارهًأوًمعلوماته ًعلىًأكبرًقدرةًلهاًبهاًالموثوقًالتصالًمصادرًأنًالدراساتًدلتًوقد.
ً.ًمرسلهاًمعرفةًعلىًبناءًاًتفسرًماًغالباًاًالرسالةًمحتوياتًوأنًاألخرىًالمصادرًمنًالتأثير

ًأنًيريدًالذينًهؤلءًإلىًالمرسلًمنًالمعلومةًأوًالفكرةًوتعني:messageًًًالرسالةً-ًب
ًاألهميةًمنًورموزهاًالرسالةًلصياغةًالحسنًاإلختيارًأنًشكًول.ً"ًًمعلوماتهًأوًأفكارهًيشاركهم
ً"ً.ًعديدةًمشكالتًإلىًيقودًالختيارًسوءًأنًكماًإليهًوالمرسلًالمرسلًمنًلكلًبمكان



ًوالمستقبلًالمرسلًبينًالرسالةًبهاًتنتقلًالتيًالوسيلةًوهي:channelًًًاإلتصالًقناةً-ًت
ًفيًتفيدًالفعالةًالوسيلةًأنًنرىًلذلك.ًًالرسالةًهذهًلنقلًوسيلةًخاللًمنًإلًللرسالةًيمكنًول

ًبينًماًالوسائلًوتتنوعًالصحيحًمكانهاًفيًوسيلةًكلًاستخدمتًماًإذاًالفعالًاإلتصالًتحقيق
ً.ًالكترونيةًأوًوتقنيةًوشفويةًكتابية

ًجماعةًأوًفردًيكونًوقدًالرسالةًيستلمًالذيًالشخصًذلكًوهو:receiverًًًالمستقبلً-ًث
ًًالمنظمةًفيًكبيرًجمهورًأوًقليلة ًتخضعًوتفسيرهاًالرسالةًاستقبالًعمليةًأنًشكًول.

دراكهًالمستقبلًلشخصية ً.ًشخصيتهًوًوا 

feedbackًًًالراجعةًالتغذيةً-ًج ًعمليةًنتيجةًالمستقبلًلدىًيحدثًالذيًالفعلًردًوهي:
ًبينًاإلتصالتًلعمليةًالالزمًالمتممًوهوً؟ًلًأمًالمطلوبًالهدفًحققتًهلًمبيناًاًاإلتصال
ًوالمرسلًالمستقبل ًوصولهاًمنًالتأكدًيجبًبلًالرسالةًباستالمًتنتهيًلًالتصالًفعملية.
.ًًاإلتصالًعمليةًفيًعنصرًأهمًتعتبرًالفعلًردودًقياسًعمليةًألنًالصحيحًبالشكلًوفهمها

ًالتصالًأهدافًلتحقيقًاألساسًالمبادئًأحدًمنًلذلكًالفعلًردًمحدوديةًالتصالًمعوقاتًمن
ً.الناميةًالدولًمنظماتًفيًبهًمعمولًاًليسًمماًوهوًإتجاهينًذيًإتصالًخطًإنشاءًهو

 المحاضرة الثانية عشر: مفهوم التوجيه وأهميته

ًًالتوجيهًمفهوم:ًًأولًا

ً،ًالمنظمةًفيًوالمنظمًالبناءًالعملًخلقًدورهاً،ًاإلدارةًفيًالحديثةًالوظيفةًهيًالتوجيهًًًًًًًً
ًعلىًتنطويًعمليةًوالتوجيه.ًًوحماسًبرغبةًللعملًالعاملينًدفعًعمليةًأنهًعلىًالتوجيهًويعرف

ًالقريبًالمدىًوعلىًوفاعليةًبكفاءةًالعملًعلىًالمرؤوسينًلتشجيعًصممتًالتيًاألنشطةًكل
ًوتعليماتًأوامرًفيًوتسجيلهاًالقراراتًلصنعًمستمرةًمهمةًأنهاًعلىًإليهاًينظرًكما.ًًوالبعيد

ً.خاصةًأوًعامةًوالتعليماتًاألوامرًكانتًسواءًا

ًيتعاملًالمديرًأنًصعوبتهاًوسببً،ًالصعبةًالوظائفًمنًبأنهاًالعمليةًهذهًوتوصفًًًًًًًً
ًمعًتتفقًقدًالتيًودوافعهًأهدافهًمنهمًولكلًشخصياتهمًفيًيختلفونً،ًمركبةًقوىًوهمًالناسًمع

ًحتىًالقوىًهذهًيتفهمًأنًالمديرًمنًيتطلبًوهذا.ًًمعهاًأحياناًاًتتعارضًقدًأوًالمنظمةًأهداف
ً.المنظمةًأهدافًتحقيقًنحوًاإلنسانيةًالجهودًتلكًتوجيهًمنًيتمكن



ًالستماعًأجلًمنًاألفرادًمعًالوقتًبعضًيقضيًأنًالتوجيهًفيًالرئيسًمنًويتطلبًًًًًًًً
ًمواجهةًفيًتساعدًالتيً،ًالالزمةًوالتعليماتًواإلرشادًالنصحًتقديمًثمً،ًوالمالحظةًواإلنصات
ًالعملًوحبًالحماسًمنًصورةًظهورًإلىًذلكًويؤديً،ًألعمالهمًأدائهمًأثناءًالصعبةًالمواقف
جادته ً.ًنفسهًالوقتًفيًوا 

ًًالتوجيهًأهمية:ًًثانياًا

ًخاللًتلقائياًاًينتقلًسوفًالتخطيطًعمليةًضمنًعليهًالتفاقًيتمًماًأنًالظنًالخطأًمنًًًًًًًً
ًوالكفاءةًالفهمًبنفسًينفذوهًكيًالعاملينًإلىًللعملًالمنظمةًوالقواعدًواألوامرًالتنظيميًالهيكل

ًيجعلهمًبماًالمنفذينًإلىًالمخططونًيراهًماًوتسهيلًبتبسيطًيقومًالتوجيهًفإنًلذلكً،ًالمطلوبة
ً.ًالمخططينًتوقعهاًالتيًبالصورةًالمطلوبًالعملًأداءًعلىًقادرين

ً:ًيأتيًلماًتحقيقهاًخاللًمنًالتوجيهًأهميةًإبرازًويمكنًًًًًًًً

ًشخصيةًإمكانياتًمنًلديهمًماًأفضلًوتوظيفًاستثمارًفيًالمرؤوسينًمهمةًيسهلً-ًأ
ً.ًوفنية

ًاحتياجاتهمًتلبيةًعلىًويساعدً،ًالمرؤوسينًبوظائفًمباشراًاًاتصالًاًالتوجيهًيوافرً-ًب
ً.ًللجودةًالمطلوبًالمستوىًيحققونًعندماًأعمالهمًعنًبالرضاًوبالشعور

ًمنًيواجههمًوماً،ًاألداءًفيًضعفهمًنقاطًعلًللتغلبًللمرؤوسينًالفرصةًالتوجيهًيتيحً-ًت
ًمماً،ًاألداءًمتابعةًأثناءًالمديرًبهًيقومًالذيًالدائمًالتوجيهًخاللًمنً،ًالعملًفيًمشكالت
ً.ًأفضلًنحوًعلىًوظائفهمًأداءًعلىًيساعدهم

ً.ًقصيرًوقتًفيًالجددًبالمرؤوسينًسريعاًاًللنهوضًكوسيلةًالتوجيهًيستخدمً-ًث

ًاألهدافًتحقيقًعنًالنحرافًلعدمًضماناًاًلألعمالًتنفيذهمًأثناءًالمرؤوسينًيرشدً-ًج

ًيقومًحينماًالمديرًأنًمثالًاًفنجدً،ًمباشرةًغيرًبطريقةًالتدريبًعلىًيشتملًالتوجيهًإنً-ًح
ً.ًمهاراتهمًوينميًيدربهمًبذلكًفهوً،ًاألداءًلتصحيحًمعهًالعاملينًبتوجيه

ً



 المحاضرة الثالثة عشر: وظائف اإلدارة العامة

ًالعملياتًإدارة:ًًأولًا

ًمنًيتمًالتىًالنشطةًورقابةًوتنظيمًبتخطيطًتختصًالتىًالدارةًهيًالعملياتًإدارةًًًًًًًً
ًالجودةًبمستوىًالمناسبةًالكميةًانتاجًهيًمعينةًأهدافًلتحقيقًالخدماتًأوًالسلعًخلقًخاللها

ً.ًممكنةًتكلفةًوبأقلًمعينًزمنيًجدولًحدودًفىًالمناسب

ًالعملياتًإدارةًوظائف

ًًالمصنعًموقعًإختيارً-ًأ ًالموقعًإختيارًقرارًاإلنتاجًإدارةًتتخذهاًالتيًالمهمةًالقراراتًمن:
ًعلىًمباشرةًبصورةًينعكسًألنهًالمشروعاتًفشلًأوًنجاحًفيًكثيراًاًيؤثرًإذً،ًللمصنعًالمناسب
ًًالمنتجًوحدةًإيراداتًتكاليف ًتكلفةًالمناسبًالموقعًتحديدًعلىًتؤثرًالتيًالمتغيراتًومن.
ًوالمرافقًوالخدماتًالطاقةًومصادرًوالمنافسةًالدخلًومستوىًالنقلًوتكلفةًوالمبانيًاألراضي
ً.ًالعامة

ًًالمصنعًمبانيًإقامةً-ًب ًإقامةًهيًالثانيةًالخطوةًتكونًالمناسبًالموقعًيتقررًأنًبعد:
ًفيًتؤخذًأنًيجبًعواملًوهناكً،ًبالمصنعًالهندسيةًالمجموعةًالمهمةًبهذهًوتضطلعً،ًالمباني
ً:ًمنهاًالمصنعًمبانيًتصميمًعندًالحسبان

ً.ًالمستخدمةًوالمعداتًالسلعًونوعًاإلنتاجيةًالعمليةًطبيعةً.1

ًالتيًوالمساحاتًالعمليةًأمًالسلعةًأساسًعلىًسيكونًوهلًالداخليًالتنظيمًمتطلباتً.2
ً.ًالداخلًمنًتوافرهاًيجب

ًبالضوضاءًوتحكمًوتهويةًحرارةًودرجةًإضاءةًمنًالمصنع،ًداخلًالعملًظروفً.3
ً.ًوغيرهاًواألتربة

ًفيًالطاقةًوتوفيرًالمخلفاتًمنًوالتخلصًالصناعيًاألمنًكمعداتًالخدماتًتسهيالتً.4
ً.ًالطارئةًالظروف

ً.ًعمودياًاًأمًأفقياًاًسواءًاًمستقبالًاًالتوسعًاحتمالتً.5



ًالجماليةًاللمساتًمنًخالياًاًالمصنعًيكونًأنًالمقبولًمنًيعدًفلمً،ًالخارجيًالمظهرً.6
ً.ًبهًالمحيطًالوسطًأوًمبانيهًفي

ًًاإلنتاجيةًالعمليةًتصميمً-ًت ًالتخطيطًعلىًكبيرًلحدً ًالصناعيةًالمنشأةًنجاحًيعتمد:
ًوتخفيضًالجودةًوتحسينًاإلنتاجًزيادةًبهدفً،ًاإلنتاجًفيًالبدءًقبلًاإلنتاجيةًللعملياتًالدقيق

ًيجبًالتيًالمواصفاتًوتحديدًالسلعةًتصميمًتسلمًبعدًاإلنتاجيةًالعمليةًتخطيطًويبدأً،ًالتكاليف
ً:ًهيًاإلنتاجيةًالعمليةًتصميمًفيًالمتبعةًوالخطواتً،ًفيهاًتتوافرًأن

ً.اقتصاديًأساسًعلىًإنتاجهاًإمكانيةًمنًللتأكدًالمنتجًلتصميمًالدقيقةًالمراجعةً.1

ً.ًممكنةًتكاليفًأقلًعلىًتنظويًالتيًالصنعًطريقةًتحديدً.2

ًالمطلوبةًبالجودةًالسلعةًلتصنيعًالالزمةًالمعداتًمنًوغيرهاًواألدواتًالماكناتًتوافرً.3
ً.ًالمطلوبةًوالكمية

ً.ًلإلنتاجًالمخصصةًللمساحةًالداخليًالتنظيمً.4

ًأجلًمنًلهاًالفعالًاإلستخدامًلضمانًاإلنتاجًعواملًعلىًالضروريةًالرقابةًإقامةً.5
ً.ًللسلعةًالقتصاديًاإلنتاج

ً:ًهيًرئيسةًعواملًثالثةًعلىًاإلنتاجيةًالعمليةًتصميمًويعتمدًًًًًًًً

ًإنتاجهاًالمطلوبًالسلعةًكميةًأوًحجمً ًالمبيعاتًضوءًعلىًالمطلوبًالحجمًويتحدد:
ًسلعًعدةًأوًواحدةًسلعةًعلىًاإلنتاجًيقتصرًوقدً،ًمستقبليةًمعينةًمدةًمدىًعلىًالمتوقعة
ًالتجميعًبطريقةًالسلعًمعظمًإنتاجًويتمً،ًعديدةًإنتاجًخطوطًعلىًأوً،ًواحدًإنتاجًلخطًتنتمي
ًهناكًويكونً،ًالمتبادلةًاألجزاءًلمبدأًطبقاًاًنمطيةًبمواصفاتًجزءًكلًوينتجً،ًمتعددةًأجزاءًمن
ًمراحلًكلًتربطًلكيًاإلنتاجيةًالعمليةًوتصممً،ًفرعيةًخطوطًفيهًتصبًرئيسًتجميعًخط

ً.ًالبعضًببعضهاًاإلنتاج

ًالسلعةًفيًالمطلوبةًالجودةً ًعلىًيكونًووضوحًبدقةًالمطلوبةًالجودةًتتحددًعندما:
ًالمطلوبةًبالجودةًاألجزاءًإنتاجًتؤمنًالتيًوالمعداتًالطرقًيختارًأنًاإلنتاجيةًالعمليةًمصمم



ًإرتفعتًكلماًالجودةًمستوياتًإرتفعتًكلماًأنهًعامةًبصفةًالقولًيمكنً،ًممكنةًتكلفةًوبأقل
ً.ًأقلًولًأكثرًلًبالغرضًتفيًالتيًهيًالصحيحةًالجودةًفإنًذلكًوعلىً،ًاإلنتاجًتكلفة

ًالمعداتًنوعيةًيراعيًأنًالتصاميمًمهندسًيحاول:ًالسلعةًإلنتاجًالمطلوبةًالمعداتًنوعً
ًإمكانيةًإلىًباستمرارًوواعياًاًيقظاًاًيكونًأنًيجبًأنهًإلً،ًاإلنتاجيةًالعمليةًتصميمًعندًالمتاحة
ًالمطلوبةًالسلعةًإنتاجًفيًتستغلًأنًيمكنًوالتيًوالمعداتًالدواتًفيًالتحسيناتًمنًالستفادة

ًوهلًسيستخدمًالذيًاإلنتاجًنوعًتحديدًيعنيًاإلنتاجيةًالعمليةًتصميمًفإنًأخرىًناحيةًومنً،
ً.ًمعاًاًالثنانًأمًمتقطعًأمًمستمرًإنتاجًهو

ًاألمثلةًومنً،ًمقدماًاًمحددًوبمعدلًمنتظمًبتدفقًالسلعًإنتاجًيعنيًالمستمرًواإلنتاجًًًًًًًً
ًفيًالمستمرًاإلنتاجًنجدًكماً،ًالكيميائيةًالصناعاتًمنًوالكثيرًالغذائيةًالسلعًصناعةًعليه

ًوتحتاجً،ًالمنزليةًواألجهزةًالسياراتًكصناعةً،ًالتجميعًخطًنظامًعلىًتعتمدًالتيًالصناعات
ًخطًوبينًالتجميعًخطًعلىًالمختلفةًوالعملياتًالمراحلًبيًالتوازنًلتحقيقًالتجميعيةًالصناعة
ًالحاسباتًاستخدامًالحديثًالصناعيًالتطورًمظاهرًومنً،ًالفرعيةًوالخطوطًالرئيسيًالتجميع

ًًالغرضًلهذاًاللكترونية ًاآلليةًكاملةًمصانعًشكلًفيًمداهًألقصىًالتطورًهذاًوصلًوقد.
ً.ًإنقطاعًدونًتعملًأنًيمكن

ًيحددًأنًالعملياتًمهمةًوتكونً،ًدفعاتًشكلًعلىًالنتاجًفهوًًالمتقطعًاإلنتاجًأماًًًًًًًً
ًتجميعًخطًكلًومنًفرعيًتجميعًخطًكلًومنًجزءًكلًمنًينتجًالذيًالقتصاديًالحجم
ًالواحدةًالسلعةًتنتجًعندماًالمتقطعًلإلنتاجًفيهاًنحتاجًحالتًعلىًاألمثلةًومنًرئيسي،

ًًالماكنةًمرونةًزيادةًهوًالحديثةًالصناعةًواجهتهًالذيًالحقيقيًوالتحديً،ًمتعددةًبتشكيالت
ً.ًالخطًنفسًعلىًمختلفةًأجزاءًتصنيعًيمكنًبحيث

ًًاإلنتاجًطرقًهندسةً-ًث ًالعملًأداءًفيًالمستخدمةًوالمعداتًالوسائلًتحليلًوتعني:
ًًالحركةًدراسةًأيضاًاًالمجالًهذاًعلىًويطلقً،ًالطريقةًهذهًتنميطًثمً،ًمثلىًطريقةًوتصميم

Motion StudyًًالوقتًدراسةًأوًالعملًبقياسًمتصلًوهوTime Studyًً ًإلىًونحتاج.
ً،ًجديدةًعمليةًتصميمً،ًجديدًمصنعًتصميمًعندًعديدةًأحوالًفيًاإلنتاجًطرائقًهندسة
ً.ًقائمًعملًمكانًأوًقائمةًعمليةًتحسين



ًحولًدراستهماًفيًجلبرتًوليليانًفرانكًأعمالًمنًالطرقًهندسةًأعمالًنمتًوقدًًًًًًًً
ًمنًالعديدًإلىًتوصالًوقدً،ًاألفضلًالوحيدةًالطريقةًيسمىًلماًالوصولًهدفهماًوكانً،ًالحركة
ًالتصويرًآلةًواستخدامً،ًاليدينًحركةًوخريطةً،ًالعمليةًتدفقًخريطةًمثلًالحركةًدراسةًأساليب

ً.ًوالقصيرةًالسريعةًالحركةًدراسةًفي

ً،ًطبيعيةًتسهيالتًمنً،ًالمصنعًداخلًالموجوداتًترتيبًبهًيعنى:ًًالداخليًالتنظيمً-ًج
ًاألخرىًباألنشطةًالقيامًوفيً،ًالسلعةًتصنيعًفيًفعاليةًأكثرًيكونًالذيًبالشكلًعاملةًوقوة

ًفإنًأخرىًبعبارةً،ًوغيرهاًوصيانةًومناولةًوتحزينًنقلًمنً،ًكافةًاإلنتاجيةًللعمليةًالمساعدة
ًيحققًالتيًبالشكلًالمتاحةًالتسهيالتًترتيبًطريقًعنًاألرباحًلزيادةًيهدفًالداخليًالتنظيم
ًفيًتؤخذًالتيًاألساسًالعواملًومن.ًًوالماليةًوالطبيعيةًالبشريةًالمنظمةًلمواردًاستخدامًأفضل

ًمناولةًونظامًاإلنتاجًمعدلتًوحجمًالمنتجةًالسلعةًنوعًللمصنعًالداخليًالتنظيمًعندًالحسبان
ً.ًالمصنعًومبانيًوموقعًللعاملينًواألمانًالراحةًواعتباراتًالمواد

ًًشكلينًأحدًالداخليًالتنظيمًويأخذًًًًًًًً ًأوProcess Layoutًًالعمليةًأساسًعلىًإما:
ًأحدًالعمليةًأساسًعلىًالتنظيمًيكونًعامًوبشكلً،Product Layoutًًالسلعةًأساسًعلى

ًاإلنتاجًفيًالسائدًهوًيكونًالسلعةًأساسًعلىًالتنظيمًبينماً،ًالمتقطعًاإلنتاجًخصائص
ًإدخالًزادًكلماًولكنً،ًالصناعةًفيًشيوعاًاًاألكثرًهوًالعمليةًأساسًعلىًوالتنظيمًالمستمر
ً.ًالسلعةًأساسًعلىًالتنظيمًنحوًالتجاهًزادًكلماًالصناعةًفيًاآللية

ًًالموادًعلىًالرقابةً-ًح ًوأجزاءًأوليةًموادًالىًالصناعيةًالمنشأةًفيًالموادًتقسيمًيمكن:
ًهوًعموماًاًالموادًعلىًالرقابةًمنًوالهدف.ًًالصنعًكاملةًوسلعًالصنعًتحتًوموادًمصنوعة

ًالصحيحًالستخدامًومنًوالمستقبليةًالحاضرةًالمنشأةًاحتياجاتًلمقابلةًالموادًتوافرًمنًالتأكد
ً،ًممكنةًتكلفةًبأقلًالهدفًهذاًتحقيقًسبيلًفيًالموادًعلىًالرقابةًوظائفًجهودًولتكاملً،ًلها

ً:بإختصارًالوظائفًوهذه

ًبالجودةًالموادًمنًالمنشأةًإحتياجاتًلتوفيرًيسعىًالذيًهوًالجيدًالشراء:ًالشراءًوظيفةً.1
ًًالمناسبةًوالخدمةًوالسعرًوالكمية ً ًمصادرًألفضلًالوصولًمنًالشراءًجهازًيتمكنًولكي.
ًعلىًالصحيحًالموردًاختيارًويتمً،ًدراساتًويجريًسياساتًويرسمًخططاًاًيضعًفإنهًالتوريد



ًويمكن.ًًوالخدمةًوالسعرًوالكميةًالجودةًأساسًعلىًتقييمًعمليةًوبعدًالمرسومةًالسياساتًضوء
ًالكليةًالتكلفةًمنًكنسبةًالمشتراةًالموادًتكلفةًعلىًتعرفناًإذاًالشراءًوظيفةًأهميةًنلمسًأن

ًهوًكماً،ًاإلنتاجًتكلفةًمنًاألكبرًالجزءًالصناعاتًبعضًفيًتمثلًقدًوالتيً،ًالمنتجةًللسلعة
ًأنًللمنشأةًوالماليًالربحيًالمركزًدعمًعلىًيساعدًمماًوأصبحً،ًالغذائيةًالصناعاتًفيًالحال
ًمنهًالغرضًيكونًالشراءًجهازًأداءًوتقييمًالمشترياتًعلىًإنفاقاتهًترشيدًفيًالشراءًجهازًينجح

ً.ًاألداءًهذاًفيًوالشعفًالوةًنقاطًعلىًالتعرف

ًأوًالصغيرًبالمنشأةًإليهًوتفوضًالشراءًجهازًواجباتًمنًتكونًإماًوهي:ًالنقلًوظيفةً.2
ماًالحجمًفيًالمتوسطة ًالحالًهوًكماًالحركةًأوًالنقلًجهازًيسمىًخاصًجهازًلهاًيكونًأنًوا 

ًهناكًيكونًأنًيجبًفإنهًشكلًبأحسنًالنقلًوظيفةًتؤدىًولكيً،ًالكبيرةًالمنشآتًفيًعادة
ًوالتخزينًالشراءًالموادًبحركةًالمعنيةًاألخرىًواألجهزةًالنقلًجهازًبينًمعلوماتًوتبادلًتنسيق
ً.ًوالبيع

ًوالرقابةً،ًإليهاًالحاجةًلحينًوصولهاًمنذًالموادًعلىًبالمحافظةًتعنى:ًالتخزينًوظيفةً.3
ًالحاضرةًللمدةًالمختلفةًبأنواعهاًالموادًمنًالمنشأةًاحتياجاتًتأمينًتعنيًالسلعيًالمخزونًعلى
ذ.ًًممكنةًتكلفةًبأقلًمستقبالًاًمناسبةًولمدة ًقدًاألمثلًالوضعًفإنًتكلفةًبدونًتخزينًلًأنهًوا 
ًويكونً،ًالتخزينًبوظيفةًتقومًأنًالمنشأةًعلىًتمليًالظروفًأنًإلً،ًالتخزينًتحاشيًيبدو

ًتؤخذًأنًيجبًوقواعدًمبادئًوهناكً،ًعلميةًأسسًعلىًالمخزنيةًالخدمةًتؤدىًأنًهوًالمطلوب
ًمنًتنظيمهاًعندًأوًللتخزينًالمبانيًإقامةًعندًأوًالمستودعاتًموقعًاختيارًعندًسواءًاًبالعتبار
ً.ًعليهاًوالرقابةًلتشغيلهاًنظامًووضعًالداخل

ًتجريًولهذا.ًًاإلنتاجًفيًالعامةًالعواملًأحدًتزالًولًدائماًكانت:ًالموادًمناولةًوظيفةً.4
.ًًتكلفتهاًمنًوالتخفيضًالمناولةًعملياتًترشيدًبغرضًإنقطاعًدونًالجهودًوتبذلًالدراسات
ًتصلًأنًمنذًوذلكً،ًالمصنعًداخلًللموادًحركةًكلًالموادًمناولةًتتضمنًالواسعًوبمعناها
ًلتصبحًالنهائيةًالمرحلةًحتىًألخرىًمرحلةًمنًمتنقلةًللعملياتًتخرجًأنًإلىًللمخازنًالمواد
ًًللشحنًومعدةًجاهزة ًمناولةًتكاملتًاإلنتاجيةًالعملياتًفيAutomationًًاآلليةًوبدخول.
ًحيثًالموادًمناولةًإلىًالحاجةًستظلًأنًإل.ًواحداًاًنشاطاًاًوأصبحتًاإلنتاجيةًالعمليةًمعًالمواد



ًًمتفاوتةًبدرجاتًإلًاآلليةًفيهاًتدخلًلمًتزالًلًالصناعاتًمعظم ًوهوًقائماًاًالهدفًويظل.
ً.ًالمناولةًتكلفةًوتخفيضًترشيد

ًاإلنتاجيًالنشاطًأوجهًعلىًالرقابةًوتنسيقًتنظيمًبهًونعني:ًًاإلنتاجًومراقبةًتخطيطً-ًخ
ًبتصميمًالقيامًالعمليةًهذهًويسبقًالمطلوبة،ًاألهدافًويحققًالموضوعةًالخططًمعًيتفقًبما

ًوالموادًواألدواتًوالماكناتًالعاملةًوالقوةًالطرقًتحديدًثمً،ًالسوقيةًالمطالبًضوءًعلىًالسلعة
ً.ًًًلإلنتاجًالمطلوبة

ًيتحددًحيثًإنتاجها،ًالمرادًالسلعةًتصميمًمعًالجودةًتبدأ:ًًاإلنتاجًجودةًعلىًالرقابةً-ًد
ًورغباتًمطالبًمعًيتفقًبماًالسلعةًفيًتتوافرًأنًيجبًالتيًالمواصفاتًالتصميمًهذاًفي

ًتؤخذًجودةًمعاييرًإلىًالسلعةًتصميمًفيًالواردةًالجودةًوتتحولً،ًالمتوقعةًأوًالفعليةًالزبائن
ًلعمليةًوالتنفيذًوالتنظيمًوالتخطيطًاإلعدادًمراحلًمنًمرحلةًكلًفيًذلكًبعدًالعتبارًفي

ً.اإلنتاج

ًًالصيانةً-ًذ ًحالةًفيًاإلنتاجيةًالتسهيالتًجميعًعلىًبالمحافظةًالصيانةًوظيفةًتعنى:
ً،ًالموضوعةًالجداولًحسبًالعملًتدفقًإلستمرارًالضمانًيوافرًماً،ًالصناعيةًبالمنشأةًجيدة
ًالصيانةًنطاقًويمتدً،ًالصيانةًبرامجًفيًالعقيدًزيادةًالصناعةًفيًالميكنةًزيادةًعلىًيترتبًوقد

ًالموادًمناولةًفيًالمستخدمةًوالمعداتً،ًباإلنتاجًالمستخدمةًوالماكيناتًالمصنعًمبانيًليشمل
ضاءةًوحرارةًطاقةًمنًالمساعدةًالخدماتًتوافرًالتيًواألجهزةًوالمعدات ًومقاومةًوتكييفًوا 

ً.ًوغيرهاًإغتسالًوأماكنًالمخلفاتًمنًوتخلصًحريق

ًًالمهنيًالتدريبًبرامجًعملً-ًر ًالحديثةًاألساليبًفيًللعاملينًتدريبيةًبرامجًعملًيتم:
ًأعلىًإلىًبالمنتجًللوصولًالعمالًمهاراتًزيادةًبهدفًوذلكًالجديدةًاآللتًواستخدامًلإلنتاج
ً.ًتكلفةًبأقلًجودة

ًمعدلًمعًيتناسبًبماًاألجورًسياسةًوضعًعلىًاإلدارةًتعمل:ًًاألجورًسياسةًوضعً-ًز
ً.ًًالخبرةًومدةًالعملًساعاتًوعددًاإلنتاج

ً



ًالتسويقًإدارة:ًثانيا

"ًًًأساسهًوضعًوالذيًالتبادلًعملياتًتسهيلًتستهدفًالتيًاألنشطةًمجموعةًهوًالتسويقًًًً
Cotlerًً"ًيأتيًماًالمفهومًهذاًيتضمنًوًشيوعاًاًاألكثرًومازال:ً

ً.ًواإلستهالكًكاإلنتاجًأخرىًأنشطةًخالفًعلىًإنسانيًنشاطًالتسويقًإنً-ًأ

ًإلجراءًأوًواحدةًلصفقةًالتبادلًجرىًسواءًاًالتبادلًعمليةًتسهيلًيستهدفًالتسويقًإنً-ًب
ً.ًمختلفةًتبادلًعمليات

نماًالسلعًعلىًمقصورًغيرًالتبادلًإنً-ًت ًفيًالمبادرةًتكونًوقدً،ًأيضاًاًالخدماتًعلىًوا 
ًطرفًمنًتكونًقدًكماًالسلعةًعنًباحثاًاًلألسواقًينزلًعندماًالمشتريًطرفًمنًالتبادلًعملية
ً.ًًلسلعتهًمشترينًعنًباحثاًاًلألسواقًينزلًالذيًالبائع

ًوتوجيههاًالمنظمةًلجهودًاإلستراتيجيًبالتخطيطًالخاصًاإلداريًبالعملًيتمثلًفالتسويقًًًًًًًً
شباعًًللمنظمةًالربحًتستهدفًبرامجًفيًاستخدامهاًعلىًوالرقابة ًالعملًذلكًالزبائنًحاجاتًوا 
ً.ًًموحدًعملًنظامًفي(ًوالبيعًوالتمويلًاإلنتاجًفيهاًبما)ًالمنظمةًأنشطةًكلًتوحيدًيتضمنًالذي

ًتهدفًالتيًالمختلفةًالمنظمةًأنشطةًتنفيذًهوًالتسويقًبأنًاألمريكيةًالتسويقًجمعيةًوترىًًًً
ًجنرالًشركةًكانتًوقد.ًًالمستخدمًأوًالزبونًإلىًالمنتجًمنًوالخدماتًالسلعًتدفقًتوجيهًإلى

ًذلكًومنذ1956ًًعامًالحديثًبمعناهًالتسويقًبمفهومًلألخذًدعتًمنًأولًاألمريكيةًالكتريك
ً.ًلديهاًسائداًاًكانًالذيًالبيعًمفهومًمنًبدلًاًالمفهومًهذاًكبيرةًشركاتًطبقتًالوقت

ًًًالتسويقيًالمزيج

ًوالتكتيكًالتفصيليةًاإلستراتيجياتًمنًمتكاملةًمجموعةMarketing mixًًالتسويقيًالمزيجًًً
ًأهدافهاًإلنجازًالشركةًتمتلكهاًالتيًالمواردًنحوًبمجملهاًالموجهةًواألنشطةًوالبرامجًوالسياسات
ً.ًالتسويقية

ًتقومًوالتيًعليهاًالسيطرةًيمكنًالتيًالتسويقيةًالمتغيراتًمجموعةًالتسويقيًالمزيجًيمثلًً
ً.ًالسوقًرغباتًلمقابلةًفيهاًترغبًالتيًالستجابةًلتقديمًبمزجهاًالمنظمة



ًسوىًمنهاًالفائدةًتحقيقًيتمًلًرئيسةًعناصرًلهًالتسويقيًالمزيجًأنًيتضحًسبقًومماًًًًًًًً
ًًالتسويقيًبالمزيجًوسميتًمهمةًالمزجًعمليةًأصبحتًهناًومنً،ًبمزجها ًمنًالهدفًوأن.
ً.ًالتسويقيةًالهدافًتحقيقًهوًالتسويقيًالمزيج

ًالمزيجًعناصرًبينًالتنسيقًيتمًأنًيجبًأنهًإذًالتسويقيًالمزيجًأهميةًإلىًذلكًيقودناًًًًًًًً
ًالمزيجًعناصرًوضعًويتمً،ًالمستهدفًالسوقًاحتياجاتًيراعىًوأنًالفائدةًلتحقيقًالتسويقي
ًوالوسطاءًالخارجيةًالسوقًوظروفًوزبائنًمنتجاتًمنًالسوقًدراساتًظلًفيًالتسويقي
ً.ًوامكاناتهم

ًًهيًعناصرًأربعةًالتسويقيًالمزيجًعناصرًكانتًوقدًًًًًًًً productًًًًًًًًًًالمنتج:
priceًًوالسعر placeًًوالمكانً promotionًًًوالترويجً ًوعددهاPًًبحرفًجميعهاًوتبدأ.
ً(ً.P4)ًتدعىًولذلكًأربعة،

 physicalًالماديةًالبيئةً،Peopleًًالناس:ًًوهيًعناصرًثالثةًحديثاًاًإليهاًأضيفتًولكنًًً
environmentًًًًالخدمةًتقديمًوعملياتPresencesً.ً

ًأو(Ideaً)ًفكرةًأو(Serviceً)ًخدمةًأو(Goodً)ًسلعةًبالمنتجًوالمقصودً-:ًالمنتجً-ًأ
A combination of goods services and ideasً)ًبينهمًتجمعًتركيبةًأي .ً ًويقصد(

ًفيًالمشتريًإلىًبيعهًيتمًماديةًخصائصًلهًأوً،ًماديًشيءًكلًالضيقًبمفهومهًبالمنتج
ًملموسًماديًشيءًكلًهو(ًالتسويقًعلمًإطارًوفي)ًالواسعًمفهومهًفيًالمنتجًأنًإل.ًًالسوق

ًمنًحزمةًعنًعبارةًالمنتجًأنًبمعنى.ًًالتبادلًعملياتًخاللًمنًالفردًيتلقاهً،ًملموسًغيرًأو
ًوهناك.ًًونفسيةًواجتماعيةًوظيفيةًمنافعًأوًفوائدًعلىًتنطويًملموسةًوغيرًملموسةًخصائص

ً:ًوهيًللمنتجًمستوياتًثالثة

ً.ًأجلهاًمنًالمنتجًالشخصًيشتريًالتيًاألساسًوالمنفعةًبالفائدةًوتتمثلً-:المنتجًلبً.1

ًًإليهًالمنتجًلبًيتحولًالذيًالمحسوسًأوًالملموسًالمنتجًوهوً-:الفعليًالمنتجً.2

ًبعضًعنًفضالًاً،ًالفعليًوالمنتجًالمنتجًلبًمنًكلًيتضمنً-:الشاملًبمفهومهًالمنتجً.3
ً.ًوالتسليمًالضمانًخدماتًمثلًالمنتجةًالمنشأةًتقدمهاًقدًالتيًاإلضافيةًوالمنافعًالخدمات



ًًالمنتجًلقاءًالمشتريًيدفعهًماًمقدارًوهوً-:السعرً-ًب ًالتيًالقيمةًبأنهًالسعرًيعرفًوقد.
ًًعليهاًالحصولًلقاءًالخدمةًأوًالسلعةًلبائعًالمستهلكًيدفعها ًدراسةًبعدًالسعرًتحديدًويتم.
ًللسعرًالمسبقًوالتقديرً،ًالمنتجًوهويةً،ًالخامًالموادًوسعرً،ًالمنافسة:ًًمثلًالمتغيراتًمنًعدد
ً.المشتريًقبلًمن

ًطرقًأيضاًاًيشملًكماًالمنتجًبيعًفيهًيتمًالذيًالمكانًهوًالتوزيعًأوًالمكانً-:المكانً-ًت
يصالهًالمنتجًتوزيع ًالزبونًإلىًالخدماتًأوًالسلعًبهاًتصلًالتيًوالكيفيةًالمشترينًإلىًوا 

ًمنًالتبادلًعمليةًوضمانًإدراكهاًتضمنًالتيًوالكيفيةًالمناسبينًوالوقتًالمكانًفيًالمرتقب
ًوالتيًالمركبةًاألنشطةًمنًالعديدًمعًالتوزيعًنشاطًويتمشىًالصناعيًالمشتريًأوًالزبونًجانب
ًاللوجستية)ًالماديًالتوزيعًأنشطةًفيًتتمثل ًوالتخزينًوالمناولةًالنقلًمثلًوالخدماتًللسلع(

ً.ًوسطاءًطريقًعنًأوًمباشرًبشكلًللتوزيعًالمالئمةًاإلستراتيجيةًواختيار

ًالعالناتًمنًالزبائنًمعًالتصالًنشاطاتًجميعًعلىًويشتملًالترويجً-:الترويجً-ًث
ًجميعًفيًالترويجًويتدخل.ًًالخفيًوالتسويقًالمباشرًوالبريدًالمبيعاتًوترويجًالعامةًوالعالقات

ًالترويجًمصروفاتًأنًكما.ًًوحجمهًالمنتجًشكلًفيًيتدخلًفمثالًاًالعناصرًمنًذكرهًسبقًما
ًأهميةًلهًالترويجًمكانًأنًعنًفضالًاً،ًالسعرًتحديدًعمليةًفيًمشمولةًتكونًأنًيجبًكافة
ً:ًاآلتيةًالعناصرًمنًالترويجيًالمزيجًويتكون.ًًنجاحهًفيًبالغة

ًشركةًقبلًمنًالقيمةًمدفوعةًشخصيةًغيرًرسالةًوهوً-(:Advertising)ًاإلعالنً.1
ً.ًإعالنيةًوسيلةًخاللًمنًموجهةًمعروفة

ًويتميزً،ًلوجهًوجهاًاًالزبونًمقابلةًوهوً-(:Personal Selling)ًالشخصيًالبيعً.2
ً.ًاألسلوبًهذاًإلعتمادًمبرراًاًالسلعةًطبيعةًتكونًوقدً،ًمكلفًولكنهًبالمرونة

ًبمحاولةًالمبيعاتًتنشيطًمنهًوالهدفً-(:Sales Promotion)ًالمبيعاتًترويجً.3
عطاءًواحدةًشراءًطريقًعنًسعرهاًتخفيض ًفيًبإستخدامهًوينصح....ًًمقابلًبدونًواحدةًوا 
ً.ًالمنتجًإسمًبناءًفيًعليهًيعولًلًأسلوبًألنهً،ًمحدودةًمدةًوخاللًضيقةًحدود

ًالبيئةًمعًطيبةًعالقاتًبناءًمنهاًوالهدفً-(:Public Relations)ًالعامةًالعالقاتً.4
ً.ًوغيرهاًواإلعالمًوالمساهمينًوالزبائنًالحكوميةًالجهاتًتشملًالتيًالمحيطة



ًاألماميًالصفًفيًهمًوالذينًالخدمةًبتقديمًيقومونًالذينًالشخاصًوهمً-:الناسً-ًج
ًانًويحاولونًالزبونًمعًمباشرًاحتكاكًعلىًفهمً،ًالمنظمةًنجاحًمفتاحًوهمًبالمنظمةًللتعريف

ًشكلًعلىًأمامناًتترجمًملموسةًغيرًهيًالتيًفالخدمةً،ًوالتقبلًوالراحةًاأللفةًمنًنوعاًاًفيهًيبثوا
ً.ًالخدمةًمقدمًخاللًمنًعنهاًإنطباعاًاًنأخذًفنيةًصورة

ًتأثيرًعواملًهيًتقديمهاًعلىًالقائمينًوسلوكًالخدمةًتقديمًفيًاآلليةًإنً-:العمليةً-ًح
ًللزبونًتعطىًالتيًالمعلوماتًودقةًونوعًاإلنتظارًكوقتًفأمورً،ًالزبونًرضاًدرجةًعلىًمهمة

ًلهمًالموظفونًيقدمهاًالتيًالمساعدةًدرجاتًوأقصىً، ًجعلًعلىًمساعدةًعواملًذلكًكلً
ً.ًبالرضاًويشعرًسعيداًاًالزبون

ًبالراحةًالزبونًوتشعرًالخدمةًتقديمًمنًتسهلًالتيًالدواتًتلكًوهيً-:الطبيعيةًالبيئةً-ًخ
ًوتكييفًمناسبةًإضاءةًووجودً،ًمريحةًمقاعدًكوجودًالخدمةًتقديمًعمليةًوأثناءًقبلًوالسكينة
ًًمتناميةًأهميةًالذاتيةًالخدمةًعلىًتعتمدًالتيًلألدواتًوأصبحًباردةًمياهً،ًمناسب ًوكلما.
ًكاإلهتمامً،ًالزبائنًلدىًعنهاًاإليجابيًاإلنطباعًزادًكلماًالدقيقةًبالتفاصيلًالمنظمةًإهتمت
ً.ًالمثالًسبيلًعلىًالمقاعدًوألوانًالجدرانًطالءًبلون

ًالبشريةًالمواردًإدارة:ًًثالثا

ًأوًأعمالًقطاعًأوً،ًماًبمنظمةًالعاملةًللقوىًالمشكلينًاألفرادًمجموعًالبشريةًالمواردًتعدًًً
ًًماًإقتصاد ًالتخطيطًفيًتتمًوالتيًواألنشطةًالفعالياتًأداءًهيًالبشريةًالمواردًإدارةًإن.
ًمنًمستوىًأعلىًإلىًللوصولًالموظفينًبتحفيزًالمعنيةًاإلدارةًوهيًوالقيادةًوالتطويرًوالتنظيم
ًأهدافًتحقيقًفيًوالمساهمةًاإلتجاهًفيًوالموظفًالمنظمةًبينًوالجمعًوفاعليةًبكفاءةًاإلنتاجية

ًبالبعدًويهتمًعليهاًوالمحافظةًالسوقًفيًالمنظمةًحصةًزيادةًفيًالمساهمةًوكذلكًمنهمًكل
ً.ًًالمنظمةًفيًالبشري

ًالبشريةًالمواردًإدارةًأهداف

ً:ًًباآلتيًنجملهاًاألهدافًمنًمجموعةًتحقيقًإلىًالبشريةًالمواردًإدارةًتسعىًًًًًًًً



ًالمواردًمنًالمنظمةًإحتياجاتًتخطيطًخاللًمن:ًًممكنةًإنتاجيةًكفاءةًأعلىًتحقيقً-ًأ
ًوالرياضيةًاإلحصائيةًواألساليبًعامةًبصفةًالعلميةًاألساليبًبإستخدامًونوعاًاًكماًاًالبشرية
ً.ًخاصةًبصفة

ًاألفرادًقدرةًبزيادةًالهتمامًخاللًمن:ًًالبشريًالعنصرًأداءًمستوىًزيادةًعلىًالعملً-ًب
ًمناخًوتهيئةًبالتدريبًقدراتهمًتنميةًطريقًعنًوذلكً،ًالعملًأداءًفىًرغبتهمًوزيادةًالعملًعلى
ً.ًًونفسياًاًمادياًاًالمناسبًالعمل

ًوسياساتًوالحوافزًلألجورًعادلًهيكلًوضعًخاللًمن:ًًوالنتماءًالولءًدرجةًزيادةً-ًت
ً.ًآلخرًحينًمنًتدعيمهاًعلىًوالعملًاإلنسانيةًبالعالقاتًوالهتمامً،ًللترقيةًواضحة

ًحقًذيًكلًإعطاءًيضمنًبحيث:ًًالعاملينًأداءًوتقييمًلقياسًموضوعيًنظامًوضعً-ًث
ً.ًًوالمعنويةًالماديةًالحوافزًأوًالعالواتًأوًالمكافآتًأوًالترقيةًفىًسواءًاًحقه

ًالماليةًاإلدارة:ًًارابع

ًعلىًالحصولًأجلًمنًالداريةًالوحدةًبهاًتقومًالتيًالنشطةًمجموعةًهيًالماليةًاإلدارةًًًً
ًاتخاذًعمليةًأنهاًأيً،ًالمنشودةًالهدافًتحقيقًبغيةًاألموالًلهذهًالمثلًوالستخدامًالموال
ًالقيمةًتعظيمًيكفلًبماًبكفاءةًواستثمارهاًالمثلًبالشكلًاألموالًعلىًبالحصولًالمتعلقةًالقرارات
ًللمنظمةًاألسمىًالهدفًتحقيقًفيًالمساهمةًثمًومنًالمساهمينًثروةًتعظيمًأوًللمنظمةًالسوقية
ًالمنظمةًإستثماراتًحقيبةًبإدارةًتتعلقًالماليةًاإلدارةًوظيفةًبأنًيعنيًوهذا.ًًوالنموًالبقاءًوهو
ًهذهًوبتمويلً،ًالمخاطرًمنًمقبولًمستوىًعندًاإلستثماراتًهذهًعلىًالعائدًيعظمًبشكل

ًرأسًتكلفةًتخفيضًالىًيؤديًالذيًبالشكلًالتمويلًمصادرًمنًمناسبًبمزيجًالستثمارات
ً.ًاألدنىًحدهاًإلىًالمال

ًوتقومًاإلدارةًالماليةًبالوظائفًاآلتية:ًًًً

ًالميزانيةًمعنىًإنًإذً،ًاألولًالسؤالًعلىًيجيبًالقرارًوهذا:ًًالرأسماليةًالميزانيةًإعدادً-ًأ
ًًهوًالرأسمالية ًجديدةًمعداتًشراءًمثلًاألجلًطويلةًاإلستثماراتًلتحديدًالتخطيطًعملية:



نشاءًالمعداتًواستبدال ًبأهمًميزانيةًإعدادًيتمًأنهًوالمعنىًجديدةًمبانيًوامتالكًجديدةًمصانعًوا 
ً.ًالمقبلةًالزمنيةًالحقبةًخاللًامتالكهاًالمنظمةًتهدفًالتي(ًاألجلًطويلة)ًةالثابتًاألصول

ًبهاًستقومًالتيًاألجلًطويلةًاإلستثماراتًالمديرًيحددًأنًبعد:ًًالمالًرأسًهيكلًتحديدً-ًب
ًبالمالًسيأتيًأينًمنًببساطةًأيً،ًاإلستثماراتًهذهًتمويلًإلىًالطريقًيحددًأنًيحتاجًالمنظمة
(ًالملكيةًحقوق)ًالشركةًأمالكًمنًبالمالًسيأتيًهلً،ًاإلستثماراتًهذهًلمباشرةًيؤهلهًالذي
ًوأمامهً،ًأمامهًخيارًفهذاً؟ًماليةًأوراقًأوًأسهمًصورةًعلىًالشركةًفيًأموالهمًوضعواًالذين
ًالغالبًوفي.ًًسنداتًأوًالبنكًمنًقرضًصورةًفيًسيأتيًوالذيً،ًاإلقتراضًوهوًألًآخرًخيار
ًتغييرًوفي(ًوالديونًالقروض)ًاإللتزاماتًوبينًالملكيةًحقوقًبينًنسبةًالمالًرأسًهيكلًيكون
ًهيكلًفيًالديونًنسبةًزيادةًفإنًوبإختصارً،ًاإلستثمارًمنًالمتوقعًالعائدًعلىًتأثيرًالنسبةًهذه
ًنسبةًزيادةًفإنً،ًصحيحًوالعكسًالمتوقعًالعائدًزيادةًمعًالمخاطرةًزيادةًإلىًتؤديًالمالًرأس
ًتحديدًالماليًالمديرًوعلى.ًًالمتوقعًالعائدًنقصًمعًالمخاطرةًنقصًإلىًتؤديًالملكيةًحقوق
ً.ًالمتوقعًوالعائدًالمخاطرةًبينًللموازنةًممكنةًنسبةًأفضل

ًًالعاملًالمالًرأسًإدارةً-ًت ًأصولًمنًالمنظمةًتملكهًماًمقدارًهوًالعاملًالمالًرأس:
ً.ًعليهاًالتيًالجاريةًاإللتزاماتًمقابلًفيًجارية

ً.ًالجاريةًاإللتزاماتً–ًالجاريةًاألصول=ًًالعاملًالمالًرأس

ًمثلًنقديةًإلىًتحويلهاًالسهلًمنًالتيًأوًالنقديةًاألصولًهيًالجاريةًباألصولًويقصدًًًًًًًً
ًاألجلًقصيرةًالديونًفهيًالجاريةًاإللتزاماتًأماً،ًللمنظمةًالمدينينًالعمالءًوحساباتًالشيكات
ً.ًالدائنينًالموردينًوحساباتًالدفعًكأوراق

ًماليةًسيولةًمنًالمنظمةًتملكهًماًإلىًالمؤشرًأنهًفيًالعاملًالمالًرأسًأهميةًوتعدًًًًًًًً
ًنجاحهاًفرصةًكانتًكلماًأكبرًعاملًمالًرأسًالمنظمةًلدىًكانًفكلماً،ًاليوميةًأعمالهاًإلدارة
ً.ًأكبر

ًاإللتزاماتًمقابلًكافيةًجاريةًأصولًوجودًضمانًهوًالماليةًاإلدارةًدورًأنًيتبينًومماًًًًًًًً
ًتحدثًمكلفةًمقاطعاتًحدوثًدونًبسالمًاليوميةًاألعمالًسيرًتضمنً،ًعليهاًالتيًالجارية
ً.ًكافيةًسيولةًوجودًلعدمًنتيجة



ً:ًهيًمكوناتًأوًحقولًثالثةًالماليةًلإلدارةًًً

ًوتشتملًللدولةًالعامةًبالموالًتهتمًالتيًالماليةًاإلدارةًوهيً-:ًالعامةًالماليةًاإلدارةً-ًأ
ًاألوضاعًتحليلًالعامةًاألموالًعلىًوالرقابةًالعامةًوالموازنةًالدولةًونفقاتًالدولةًإيراداتًعلى

ً.ًالدولةًاقتصادياتًعلىًالضرائبًفرضًوأثرًللدولةًوالماليةًاإلقتصادية

ًفيًالماليًالنشاطًبأوجهًتهتمًالتيًاإلدارةًوهيً-:الخاصًالقطاعًفيًالماليةًاإلدارةً-ًب
ًالماليةًوالرقابةًالماليةًالوظيفةًوتنظيمًالماليًالتخطيطًوتشتملًالشركاتًأوًالفرديةًالمشروعات

دارة ً.ًالمالًرأسًوا 

ًلهًيحققًبماًإنفاقهاًوكيفيةًالفردًبإيراداتًتتعلقًالتيًاإلدارةًوهيً-:الخاصةًالماليةً-ًت
ًوالضمانًكالتقاعدًأخرىًمواضيعًمعالجةًوكذلكًاألموالًهذهًإستثمارًوكيفيةًممكنًإشباعًأكبر

ً.ًالفردًيهمًمماًوغيرهاًالصحيًوالتأمينًاإلجتماعي

ًًالماليًالمديرًوظائف:ًًثالثاًا

ًدوراًاًويؤديًوأمانةًبفعاليةًالمنظمةًأموالًبإدارةًيقومًالذيًالشخصًهوًالماليًالمديرًًًًًًًً
ًًالقرارًإتخاذًفيًأساس ًالقيامًعليهًللمنظمةًالرئيسةًاألهدافًالماليًالمديرًيحققًولكي.

ً:ًاآلتيةًبالوظائف

ًنمطًالىًوتحويلهاًالماليةًالبياناتًدراسةًالتحليلًعمليةًوتعنيً-:الماليةًالبياناتًتحليلً-ًأ
ًوتقييمًوالسلبيةًاليجابيةًالجوانبًمعرفةًفيًتفيدًالتيًالمطلقةًأوًالنسبيةًالمعلوماتًمنًشكلًأو

ً.ًمعينةًزمنيةًفترةًخاللًللمنظمةًوالتشغيليًالماليًالواقع

ًللمنظمةًالماليةًاإلحتياجاتًعلىًالتعرفًخاللًمنًذلكًويكونً-:الماليًالتخطيطً-ًب
عداد ًذاتًاألجلًوالقصيرةًاإلستراتيجيةًاألهدافًذاتًالجلًالطويلة)ًالشاملةًالماليةًالخططًوا 

ًالتشغيليةًالهداف عداد( ًتخصًالتيًوالمصاريفًباإليراداتًالمتعلقةًالتقديريةًالموازناتًوا 
ً.ًًالمستقبلًفيًالمنظمة

ًهيكلًوتوزيعًلألصولًالمكونةًالعناصرًتحديدًبذلكًونعنيً-:الصولًهيكلًتحديدً-ًت
ًالمثلًالحجمًتحديدًيتمًذلكًوبعدًالجلًطويلةًواألخرىًاألجلًقصيرةًالصولًفيًاإلستثمار



ًعنًفضالًاً،ًالمنظمةًمستقبلًعلىًبنتائجهاًتؤثرًالتيًوالثابتةًالمتداولةًالصولًفيًلإلستثمار
ًوالحاجةًالتشغيليةًالعملياتًفيًكفوءًبشكلًمساهمتهاًومدىًالثابتةًالصولًتقادمًمتابعةًأهمية
ًوماًلألصولًسابقاًاًحدثًماًمعرفةًطريقًعنًذلكًويكونً،ًتوسيعهاًأوًوتجديدهاًإستبدالهًإلى

ً.ًللمنظمةًالمستقبليةًاإلستراتيجيةًالخطةًضوءًفيًمستقبالًاًيحدثًأنًيمكن

ًالهيكلًمنهاًيتكونًالتيًالعناصرًبتحديدًالوظيفةًهذهًترتبطً-:الماليًالهيكلًتحديدً-ًث
ًوتقييمًالماليًالمركزًقائمةًفيًالمعروضةًالملكيةًوحقوقًالخصومًدراسةًخاللًمنًالمالي
ختيار ًللتمويلًالمالئمًالمزيجًتحديدًفيًكبيرًدورًالماليًوللمديرً،ًالمتاحةًالتمويلًوسائلًوا 
ًالمركزًقوةًعلىًتؤثرًالتيًالعملياتًأهمًمنًالتحديدًهذاًويعدً،ًالجلًقصيرًأوًاألجلًطويل
ً.ًًللمنظمةًواإلئتمانيًالمالي

ًاداراتًداخلًالقراراتًفجميعً-:فعالًبشكلًبالعملًللقيامًالخرىًالداراتًمعًالتنسيقً-ًج
ًًماليًتأثيرًلهاًالمنظمة ًالمبيعاتًنموًعلىًتأثيرًلهاًالمثالًسبيلًعلىًالتسويقيةًفالقرارات.
ً.ًاإلستثماريةًالقراراتًتغييرًعلىًبالمقابلًتأثيرًلهاًاألخيرةًوهذه

ًمعًيتعاملًأنًمنًلهًبدًلًماليًمديرًفكلً-:والنقديةًالماليةًالسواقًمعًالتداخلً-ًح
ًيتمًإذً،ًعامًبشكلً ًوالنقديةًالماليةًبالسواقًوتتأثرًتؤثرًمنظمةًوكلً،ًوالنقديةًالماليةًاألسواق
ًالحاليينًالمستثمرينًمعًالتعاملًيتمًكماًوالنقديًالماليًالسوقًمنًاألموالًعلىًالحصول
ً.ًالماليًالسوقًفيًالمنظمةًأسهمًمعًالتعاملًخاللًمنًوالمتوقعين

ًالماليةًالقرارات

ً:ًيأتيًماًعلىًالقراراتًهذهًوتشتملً-:الستثماريةًالقراراتً-ًأ

ً.ًالموجوداتًإختيارًعمليةً.1

ً.ًالموجوداتًهذهًعلىًاإلنفاقًكيفيةً.2

ً.ًالموجوداتًتللكًعلىًالمنفقةًالمبالغًمعًالمستقبلًفيًالمتوقعةًالستثمارًعوائدًمقابلةً.3

ً.ًوتوسيعهاًتحسينهاًحيثًمنًالحاليةًالموجوداتًعلىًاإلنفاقً.4



ً.ًللمنظمةًالحاليةًاإلنتاجيةًالقدرةًزيادةًبغرضًجديدةًموجوداتًشراءً.5

ً.والسيولةًالربحيةًبينًتتمًالتيًالمبادلةً.6

ً:ًيأتيًماًعلىًالقراراتًهذهًمثلًإهتمامًينصبً-:التمويلًقراراتً-ًب

ً.ًالمالًرأسًتكوينً.1

ً.ًالماليًالرفعًدرجةً.2

ً.ًالماليًالتكوينًفيًنوعًلكلًالمعينةًالنسبةًإختيارً.3

ً:ًيأتيًماًبتحديدًتتعلقً-:المساهمينًعلىًالرباحًتوزيعًقراراتًً-ًت

ً.ًواحتجازهاًالرباحًتدويرًيتمًمتىً.1

ً.ًالرباحًتوزيعًيتمًمتىً.2

ً.ًمجانيةًأسهمًشكلًعلىًأمًنقديًبشكلًاألرباحًتوزعًهلً.3

ًمثلًللتمويلًالطارئةًباإلحتياجاتًالقراراتًهذهًمثلًتتعلقً-:خاصةًطبيعةًذاتًقراراتًً-ًث
عادةًوالتصفيةًاإلندماجًحالت ً.وغيرهاًالتنظيمًوا 

ًالتمويلًمصادر

ً:ًهماًنوعينًعلىًالشركةًتحتاجهاًالتيًالتمويلًأنواعًتقسمًًًًًًًً

ًتلكًوتنفقًالطارئةًالضروريةًالحتياجاتًلتمويلًوتستخدمً-:األجلًقصيرًتمويلً-ًأ
ًتستحقًالتيًالديونًتلكًسدادًمنًلتمكنهاًدورانهاًبسرعةًتمتازًالتيًالموجوداتًعلىًاألموال
ً.ًواحدًعامًخالل

ًالقيامًالمنظمةًتنويًالتيًوالتحسيناتًالتوسعاتًلتمويلًوتستخدمً-:األجلًطويلًتمويلً-ًب
ًفمنًثمًومنًالواحدًالعامًعنًتزيدًمدةًبعدًالدفعًيستحقًبكونهًالتمويلًمنًالنوعًهذاًويمتاز.ًبها

ًتزيدًمدةًبعدًللمنظمةًالدخلًبإنتاجًتبدأًماًعادةًاًوالتيًالثابتةًالموجوداتًعلىًانفاقهًالمستحسن
ً.الواحدًالعامًعن


