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مفيوم القيادة :تشير القيادة لغة إلى صفة القائد أو المكان الذي يكون فيو القائد ،وىو

األمام.
يمكن نعرف القيادة بأنيا عممية التأثير في جماعة من األفراد في موقف معين،
وتوجيييم بقصد كسب قبوليم وتعاونيم ودعميم  ،من أجل تحقيق أىداف المؤسسة ،من
خالل منصب رسمي فييا.

-1أىمية القيادة في حياة المؤسسات:
تعتبر القيادة ضرورة لتكوين الجماعات واستمرار بقائيا ،حيث نشأت الحاجة لمقياد مع وجود
الجماعة ،والوظيفة األساسية ليا ىي العمل معيا ولصالحيا  ،ولذلك فيي تؤثر عمى نشاط
الجماعات التي تعمل عمى تحقيق أىداف معينة في شتى مجاالت الحياة االجتماعية ،وتعتبر من
أكثر العمميات تأثي ار عمى السموك التنظيمي في الجماعة المنظمة ،وىذا ما يعكس دورىا الحاسم
كمحرك لمعمل التنظيمي .
وعميو تمعب القيادة دو ار أساسيا في تحديد أىداف المنظمة وفي وضع قيميا ومعاييرىا ،كما
تساعدىا في االتفاق عمى األىداف التي يجب تحقيقيا ،ووضع الخطط واختيار الوسائل المناسبة
وتوفير الموارد واإلمكانات الالزمة لكل ذلك  ،ووضع األولويات تبعا ألىميتيا ،وحل المشكالت
التي تواجو العمل.
فدور القيادة يؤثر بدرجة كبيرة عمى دافعية األفراد واتجاىاتيم نحو العمل ،كما يؤثر عمى
أنشطة المنظمة واستغالليا لمموارد المختمفة ،ومن ىنا كان نجاح أي منظمة متوقف إلى حد كبير
عمى نوعية القيادات والدور الذي تمارسو في إدارتيا ،وكثير ما نالحظ أنو إذا انخفضت مردودية
العمل في المنظمات ،غالبا ما يترتب عمى ذلك تغيير القيادة عمى افتراض أن القيادة الجديدة
سوف تدفع بالعمل في المنظمة ،وذلك ميما كان مجال اختصاصيا.
-3أنواع القيادة :وتنقسم حسب سموك القائد إلى :

أ-القيادة السمطوية :ويتميز ىذا النوع من القيادة باجتماع السمطة في يد القائد ،فيو
الذي يضع سياسة الجماعة ويرسم أىدافيا  ،وىو الذي يوزع األدوار ويوجو طريقة العمل ويتابع
طريقة التنفيذ  ،كما تتميز ىذه القيادة بعدم ثقة القائد بقدرات األفراد في اتخاذ القرار المناسب ،
كما أنو يركز-عموما -عمى الميمة المطموبة وعمى إنتاجية الجماعة دون االىتمام بمشاكل
األفراد ومعنوياتيم ،وفي ىذا النوع من القيادة يعتمد األفراد عمى القائد اعتمادا كميا ،ولذلك ينفرط
عقد الجماعة وينقطع العمل أو ينخفض بمجرد غيابو ،نظ ار العتماده عميو فقط.
وتكون ىذه القيادة فعالة في حاالت معينة منيا :
 في حالة األزمات والطوارئ التي تحتم اتخاذ ق اررات سريعة لمحصول عمى نتائج. في الظروف التي يكون فييا ضغط بسبب ضيق الوقت مثال . في األوضاع التي يكون فييا االنضباط والنظام ضعيفا وسيادة الالمباالة عند األفراد. في حالة األفراد الذين ينقصيم االىتمام بالعمل والتدرب والخبرة.ب-القيادة المشاركة  :وتتميز ىذه القيادة باالعتماد عمى المشاركة في تخطيط أىداف
الجماعة ورسم خطة العمل والتنفيذ والمتابعة ،من خالل النقاش واإلقناع وتوزيع المسؤوليات
بين القائد واألفراد ،كم ا يعتمد ىذا النوع من القيادة عمى بناء عالقات إنسانية سميمة وعمى إشباع
الحاجات الممكنة لألفراد من خالل فيم الحوافز التي تحرك دوافعيم وتحافظ عمى معنوياتيم،
وايجاد مناخ مناسب لمعمل يحقق قد ار من التفاعل والتعاون والمشاركة في عممة صنع القرار
لتحميل األفراد مسؤولية إنجاح العمل واإلبداع فيو .
ويستند ىذا النوع من القيادة عمى قبول األفراد لسمطة القائد  ،وايمانو بإمكاناتيم وقدراتيم
عمى اتخاذ القرار ،ومنحيم الفرصة لمتعمم من خالل أخطائيم ،واالىتمام بجماعة العمل
وتشجيعيا عمى العمل الجماعي ،ولذلك نجد أن إنتاجيتيا قد تنخفض ولكن العمل ال ينقطع ،ألن
القائد المشارك يستأنس بآراء األفراد ويعير أفكارىم االىتمام الالزم ،ويقدم ليم المعمومات
واإلرشادات الالزمة ،ويمعب دو ار فعاال في تنمية االبتكار وتحقيق التعاون واطالق القدرات
والطاقات الكامنة .

وتكون ىذه القيادة فعالة في حاالت منيا :
 مجموعة العمل المحفزة بدرجة كبيرة (االندماج بين األىداف الشخصية والعممية ). األفراد والجماعات المدربة تدريبا جيدا (مستوى من النضج والفيم ألساليب العمل ). األفراد الحساسين واألكبر سنا واألكثر خبرة وذوي االختصاص ،القادة المساعدين .ج-القيادة الحرة  :يمتاز ىذا النوع من القيادة بمنح األفراد درجة عالية من الحرية في
وضع أىداف الجماعة وتحديد الخطة الالزمة لتحقيقيا  ،كما يترك ليا حرية اتخاذ القرار  ،وكل
ما يقوم بو القائد ىو إخبار الجماعة بالعمل المطموب إنجازه ،ومع ىذا النوع من القيادة قد يفقد
أعضاء الجماعة اإلحساس باألمن وقد يعجزون عمى االتفاق عمى ىدف معين ويكثر بينيم
االصطدام ،كما تكثر الفردية.
وىذا النوع من القيادة فعال في حاالت معينة منيا :
 مع األفراد الذين حصموا عمى تدريب وخبرة عممية. مع األفراد المدربين جيدا واألخصائيين . بيدف تطوير روح المبادرة عند األفراد وتدريبيم االعتماد عمى الذات .يجب اإلشارة إلى أن أي نوع من ىذه القيادات يندر أن يتواجد بصورة مطمقة في جماعة
عمل ،بل تجد أن القيادة ىي مزيج من أنواع القيادة المذكورة بنسب مختمفة وذلك تبعا
لمتغيرات أخرى ،وعميو ال يوجد نموذج قيادة محدد يعد ىو األصمح دائما ،ولكن الموقف القائم
ىو الذي يحدد األسموب القيادي لمواجيتو ،وبالتالي يحدد نمط القيادة المطموب ،ألن لكل
أسموب متطمباتو التي تحدد إيجابياتو وسمبياتو في التطبيق .
وعميو يبقى القائد الناجح ىو القادر عمى تحديد نوع النموذج القيادي األنسب لمواجية موقف
معين ،وذلك في ضوء تصوره وقيمو وتقديره ألن لكل إنسان طبيعتو الخاصة -كأن يكون حازما
أو لينا أو غير ذلك، -ومن ثم نستطيع أن نق أر ما يسمى بالنمط القيادي األساس لإلنسان.
مالحظة :لممحاضرة مراجع.

المحاضرة الثانية :نظريات القيادة االدارية
ل قد نتج عن دراسة القيادة العديد من النظريات وىي تتفاوت من حيث التركيز عمى عوامل
معينة دون أخرى ،وسنتناول فيما يمي أىم النظريات التي شكمت المحطات الكبرى في دراسة
القيادة ،حيث تطور البحث من دراسة الصفات الفردية لمقائد إلى البحث في تأثير الطريقة التي
يتصرف بيا ،وأخي ار إلى النظر في أىم العوامل الموقفية في البيئة التي تمارس فيا القيادة ،وىذا
ما سنعرضو فيما يمي:
-2نظرية السمات  :تعتبر ىذه النظرية من أبرز النظريات المبكرة حول القيادة  ،وتقوم
عمى البحث في العوامل الذاتية في الفرد والتي تجعل منو قائدا ،ولذلك فقد عزت ظاىرة القيادة
إلى ما يتمتع بو القائد من سمات تميزه عن باقي األفراد ،كما حاولت الوصول إلى مجموعة من
السمات الفردية التي تميز القادة الناجحين والقادة غير الناجحين.
وقد توصمت ىذه النظرية إلى أن ىناك سمات معينة شائعة بين القادة ،ولكنيا تختمف من
ثقافة إلى أخرى  ،ومن ىذه السمات :
 ما ىو مورفولوجي وفيزيولوجي كالييئة الخارجية والقوة العضمية . ما ىو عقمي كالذكاء والتفكير . ما ىو انفعالي كالثقة بالنفس وضبطيا . ما ىو اجتماعي مثل التعاون وكسب ثقة اآلخرين . ما ىو روحي كالتمسك بالقيم الروحية.وقد وجيت ليذه النظرية مجموعة من االنتقادات ومنيا :
 القيادة ظاىرة متشابكة والنظر إلييا من جانب واحد فقط –سمات القائد-وتجاىل ماعداه من جوانب القيادة األخرى-كخصائص األفراد المقودين مثال -ال يؤدي إلى فيم شامل
لظاىرة القيادة  ،والتركيز عمى السمات الفردية ال يوضح ما يقوم بو القائد في موضع القيادة ،ألن

السمات تحدد من ىو القائد وال تحدد األنماط السموكية التي يبدييا في محاولتو التأثير عمى
المقودين.
 السمات المطموبة لمنجاح في القيادة تتغير من مجال قيادي آلخر  ،ولذلك فإن قدرةالسمات عمى التنبؤ بفعالية القيادة تعتبر محدودة  ،حيث يوجد العديد من السمات التي ما زالت
محل خالف بين العمماء ،وان كان ذلك ال ينفي وجود سمات مشتركة بين القادة في مجاالت
مختمفة.
إن االنتقادات السابقة ال تنفي أن السمات ىي جزء من الظاىرة اإلجمالية لمقيادة  ،فإضافة
إلى سمات القادة توجد بعض المتغيرات والعوامل األخرى التي يجب أخذىا في الحسبان عند
تفسير وشرح ظاىرة القيادة.
وتبقى نتائج دراسة السمات مفيدة في تحديد السمات والخصائص القيادية البارزة ،التي
تعتبر كمؤشرات إيجابية لظيور قائد أو خصائص تسيم في تحديد فعاليتو في مجال محدد"،
فيناك مجموعة من أبرز عمماء اإلدارة عادوا مؤخ ار لنظرية السمات من جديد مؤكدين عمى أن
السابقين إنما فشموا ألنيم ركزوا عمى الصفات المجردة وىذا سبب فشميم ،وتبمورت نظرة جديدة
حول القيادة تمخصيا في مجموعة قميمة من الصفات المشتركة بين كل القادة المؤثرين  ،بغض
النظر عن الموقف أو الظرف  ،فإذا أردنا اختيار شخص لمقيادة فعمينا أن نبحث عن ىذه
الصفات  ،واذا أردنا تدريبو نركز عمييا.
لذلك فإ ن السمات تؤثر في القيادة ،فيناك مجموعة منيا يجب أن تتوفر لتأىيل الفرد
القائد ،بيد أن توفرىا ال يضمن أن يكون قائدا فعاال ،ألن الفعالية تتوقف عمى عوامل أخرى،
فالسمات شرط ضروري لمنجاح في القيادة لكنيا غير كافية لتحقيقو ،ويبقى أن ىذه النظرية قد
ساىمت في توضيح متطمبات القيادة ،وىذا ما يمكن أن نستفيد منو .
-1النظرية السموكية  :ركزت الدراسات في مجال السموك القيادي عمى السموك الفعمي
لمقائد ،أي ما يفعمو والكيفية التي يتصرف بيا  ،وذلك نتيجة لعدم االقتناع بنظرية السمات ،وقد
انطمقت ىذه النظرية من االعتقاد بأن القادة المؤثرين يستخدمون نمطا أو أسموبا معينا في قيادة
األفراد والجماعات لتحقيق أىداف معينة ،مما يؤدي إلى مستوى عال من اإلنتاجية والروح

المعنوية ،فعمى عكس نظرية السمات ركزت النظرية السموكية عمى فعالية القائد وليس عمى
ظيور شخصو ،أي عمى ما يفعمو وليس عمى أساس خصائصو الذاتية ،وىذا من خالل التركيز
عمى محورين أساسيين لمسموك القيادي وىما:
 االىتمام باألفراد  ،حيث يركز القائد عمى بناء عالقات اجتماعية بينو وبين األفراد،ويعمل عمى إشباع حاجاتيم .
 االىتمام بالعمل  ،حيث يركز القائد عمى أداء الميام من خالل التركيز عمى إنجازالعمل .
ويجب عمى القائد تحسين سموكو في أحد المحورين عمى األقل  ،واستخدام األسموب الذي
يستوجب االىتمام العالي بكمييما ،وقد وجيت ليذه النظرية بعض االنتقادات ومنيا :
 أن سموك أو أسموب القائد يتغير من موقف آلخر ،فقد يتبع أحد القادة مثال األسموبالذي ييتم باألفراد في الظروف العادية أو حينما يسير نشاط الجماعة بسيولة ويسر  ،أما في
الظروف الممحة وتزايد الضغط إلنجاز العمل في مواعيد محددة  ،فقد يغير القائد سموكو ليكون
موجيا نحو العمل .
 لم تأخذ ىذه النظرية في الحسبان العوامل الموقفية األخرى ،مثل خصائص المقودينوخصائص المنظمة والبيئة الخارجية وغيرىا  ،فال بد من أخذ العوامل الموقفية األخرى بعين
االعتبار إذا أريد لألسموب القيادي أن يكون فعاال.
ورغم االنتقادات الموجية ليذه النظرية  ،إال أنو يمكن االستفادة منيا في كيفية القيادة
،حيث تشير إلى أىمية السموك القيادي الذي ينبغي أن يرتكز عمى االىتمام باألفراد واالىتمام
بالعمل  ،وال يمكن لمقائد أن ينجح في دوره دون االىتمام بيذين البعدين.
ويبقى عمى القائد تحديد األسموب القيادي المناسب  ،وذلك من خالل تشخيص الموقف
وتحديد متطمباتو القيادية حتى ينجح في أداء دوره  ،فأسموب القيادة ال يتوقف عمى عناصر
شخصية القائد فقط بل عمى عناصر الموقف أيضا ،وىذا ستتناولو النظرية الموقفية.

-3النظرية الموقفية  :أدرك الباحثون خالل فترة الستينات  ،قصور النظريات
السموكية ومن ثم شرعوا في دراسة القيادة من خالل النظرية الموقفية  ،حيث يصبح الفحص
الشامل لمموقف بالنسبة لمقائد أم ار أساسيا في سعيو لتطبيق نمط قيادي معين  ،ويتطمب تشخيص
الموقف النظر إلى مجموعة عوامل أىميا :
 خصائص القائد ،أي ما يتوفر عميو من سمات وخصائص شخصية تؤىمو لمقيادة . خصائص المرؤوسين ،أي التوافق بين خصائص القائد وخصائص أفراد جماعةالعمل التي يقودىا ،وىذا ما يمكنو من التفاعل مع حاجات األفراد ومشكالتيم واتجاىاتيم بشكل
أفضل .
 خصائص األنشطة واألعمال  ،وتشمل المسؤوليات والواجبات المصاحبة لمعمل والتيتحدد بالتبعية مدى تناسب أو عدم تناسب الشخص القائد ،وكذا مدى اإللمام باألعمال بالدرجة
التي تمكنو من القدرة عمى قيادة مجموعة أفراد يقومون بأداء أنواع معينة من األنشطة .
 خصائص المنظمة ،وتشمل أساسا نوع المنظمة التي غالبا ما تحدد نوع الشخصالذ ي يتالئم

مع دور القائد داخميا ،وغالبا ما نجد أن طبيعة المنظمة ترجع إلى الغرض

األساسي من إنشائيا .
 خصائص البيئة الخارجية ،وتشمل العوامل السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية،الثقافية وغيرىا ،وىي كميا تنعكس عمى العمل القيادي وتؤثر حتى في أنماط القيادة .
وعمى ىذا يقوم مفيوم النظرية الموقفية عمى تحديد خصائص القيادة ،لكن عمى أساس
أن تحديد خصائص القيادة ال ترتبط بسمات وخصائص شخصية عامة ،بل ترتبط بخصائص
وسمات نسبية ترتبط بموقف قيادي معين ،ذلك ألن متطمبات القيادة تختمف بحسب المجتمعات
والتنظيمات داخل المجتمع الواحد.
وكما نالحظ فإن الدور األول يتعمق باألفراد ،أما الدور الثاني فيتعمق باألنشطة ،وىما
المجاالن األساسيان لعمل القيادة ،ثم تأتي الموارد المادية لتساعدىا عمى ذلك.

وبالرغم من إحاطة النظرية الموقفية بالكثير من العوامل المتعمقة بالعممية القيادية ،إال أن
قائمة العوامل الموقفية اليامة توضح أن القيادة عممية معقدة لعدم اكتماليا وشموليتيا ،كما أن
ماىية المواقف وخصائصيا يصعب تحديدىا بدقة خصوصا مع وجود عدد كبير من المواقف
ونظ ار لمتغيرات التي تط أر عمييا ،وحتى لو افترضنا أن القائد يستطيع معرفة خصائص المواقف
وتحديد أسموب القيادة المالئم ،فإنو ليس من السيل عميو أن يمتمك صفات وخصائص معينة –
تؤثر عميو وعمى نمطو في الحياة ،-و يقوم بتغيير سموكو حسب كل موقف بيذه البساطة فيذا
يحتاج إلى وقت.
ورغم ىذه االنتقادات فإن البعض يعتبر أن النظرية الموقفية ىي المدخل السوسيولوجي
لدراسة القيادة خاصة في الجماعات الصغيرة  ،ذلك ألنيا تولي اىتماما بالكثير من العوامل
المؤثرة في القيادة ،كما تيتم بالعوامل الموجودة في البيئة االجتماعية لمقائد .
وقد قدمت النظرية الموقفية مفيوما ديناميا لمقيادة ال يرتبط بالسمات الشخصية لمفرد
فقط ،إنما يرتبط بالموقف عمى أساس أن عواممو والمتغيرات المرتبطة بو ،ىي التي تحدد
المتطمبات التي يمكن أن تفرز القائد وتحدد مدى نجاحو ،كما أنيا ال تحصر القيادة في
شخص واحد يصمح لكل المواقف ،حيث أن فكرة وجود أسموب قيادي صالح لكل األوقات اختفى
في اآلونة األخيرة  ،فالقائد الفعال يختار نمطو حسب الموقف وال يقود الجميع بنفس األسموب،
حيث أن ىذه النظرية تتناول العوامل الموقفية التي تتفاعل معيا القيادة في إدارة العمل في
المنظمة.
بعد استعرضنا لنظريات القيادة ،يمكن أن نستنتج بأن الدراسات حول القيادة أوضحت
أنو ال يوجد مدخل أو نموذج واحد متفق عميو لدراستيا  ،وال يوجد قائد يصمح لكل موقف  ،كما
ال يوجد نمط قيادي يصمح لكل المنظمات ،وىذا ما يؤكد بأن القيادة ظاىرة معقدة مازالت تحتاج
إلى الكثير من الدراسة من أجل تفسيرىا ،ومن أجل التوصل إلى إطار نظري مقبول بوجو عام،
خاصة وأنيا ظاىرة ثقافية ال يمكن دراستيا إال في إطار اجتماعي واقتصادي وسياسي معين.3
مالحظة :لممحاضرة مراجع.

المحاضرة الثالثة :وظائف القيادة االدارية
الوظيفة اإلدارية ىي األنشطة التي تعنى بتوجيو الجيود البشرية في أي موقع من النظام
اإلداري لتحقيق مجموعة من األىداف وفق أسموب محدد ،وقد اختمفت أراء العمماء حول تحديد
الوظائف التي تقوم بيا اإلدارة ،وتشير ىذه الوظائف إلى النشاطات التي تشكل عممية اإلدارة ،
وىي بالنسبة لمعمل اإلداري تعتبر وظائف متكاممة ،أما بالنسبة لمعمل القيادي فيي ال تأخذ
وصف الوظيفة ولكنيا تعتبر واجبات.
ولما كانت مبادئ اإلدارة عامة وشاممة فإنيا تطبق في جميع المنظمات سواء كانت
منظمات أعمال أو حكومية أو خدمية ،لكن من الطبيعي أن تختمف وظائفيا بعض الشيء بسبب
أن كل منظمة تتطمب استعمال معرفة متخصصة ،كما أن كل منيا توجد ضمن ظروف مختمفة،
لكنيا تبقى في حاجة إلى وظائف أساسية كالتخطيط والتنظيم والتوجيو واتخاذ القرار والرقابة.
-2التخطيط :وىو عممية تنظيمية يتم بواسطتيا تحديد األىداف والخطوات التي توصل
إلى تحقيق ىذه األىداف ،بدرجة متسقة ومدروسة وواعية وكل ىذا وفق اإلمكانيات المتاحة.
والتخطيط في اإلدارة ىو مرحمة التفكير والتدبر التي تسبق تنفيذ أي عمل  ،والتي تنتيي
باتخاذ ق اررات فيما يتعمق بما يجب عممو وكيف يتم؟ ومتى يتم؟ وبمن يتم ؟ وأين؟.
والتخطيط يعني وضع األولويات ورفع المبس والغموض في األىداف ،ويبعد اإلحباط الناتج
عن الشعور الدائم بضرورة التحرك لمواجية األزمات والشعور بعدم الكفاءة.
وتمر صياغة الخطة بعدة مراحل أىميا:
أ -إعداد الخطة  ،وتتضمن ما يمي :
 تحديد األىداف ،ويساعد ذلك في توحيد كافة الجيود نحو تحقيقيا وفي الحكم عمىالنشاط بالنجاح أو الفشل  ،واليدف الجيد ىو الذي يمكن تحقيقو ولو بصعوبة.
 تحديد اإلمكانيات التي تعتمد عمييا الخطة (البشرية والمادية)  ،وىذا يتطمباالعتماد عمى المعمومات والبيانات الدقيقة.

ب-اختيار الخطة المناسبة  ،وىذا يعني تحديد الخطة لتحقيق األىداف الموضوعة في
إطار اإلمكانيات المتاحة ،وينبغي أن يحدد لمخطة مدة زمنية إلنجازىا  ،ويمكن أن تكون ىناك
خطة بديمة لالحتياط في حالة فشل الخطة القائمة.
ج -إقرار الخطة  ،وذلك من طرف الجية المختصة( االدارة العميا).
د -تنفيذ الخطة ،حيث تتخذ اإلجراءات لوضعيا موضع التنفيذ ،بحيث تكون ممزمة لجميع
الوحدات اإلدارية.
ه -متابعة تنفيذ الخطة ،حيث يتم التأكد من التقدم في تنفيذ مشروعات الخطة،
والصعوبات التي تصادف التنفيذ وتؤخره عن التوقيت المحدد.
وعند االنتياء من تنفيذ الخطة تأتي عممية التقييم  ،التي ىي عبارة عن جمع وتصنيف
وتحميل وتفسير البيانات أو المعمومات الكمية أو الكيفية عن أداء المؤسسة ،بغية الكشف عن
مدى تحقيقيا ألىدافيا وتتم ىذه العممية باالشتراك مع من لو سمطة اإلشراف.
ويقسم التخطيط عمى أساس الفترة الزمنية التي تغطييا الخطة إلى تخطيط طويل المدى
وىو الذي يصل إلى عشر سنوات ،ومتوسط المدى ويكون خالل ثالث إلى خمس سنوات
،وقصير المدى ويحدد بسنة إلى سنتين عمى األكثر .
-1التنظيم  :وىو عبارة عن تحديد األنشطة واألدوار الالزمة لتحقيق أىداف المنظمة،
وتوزيعيا عمى األفراد بما يتواءم مع ميارات وقدرات كل فرد ،مع منح ىؤالء األفراد السمطة
الالزمة إلنجاز ىذه األنشطة ثم مساءلتيم عن نتائج اإلنجاز.
فالتنظيم يقوم باإلجابة عن األسئمة التالية  :من الذي؟ (أي تحديد األفراد) ،يقوم بماذا؟
(أي تحديد األنشطة التي سوف تسند لكل فرد ) ،ما ىي سمطتو؟ ( أي نطاق السمطة لكل
فرد)،ما ىي مسؤوليتو؟ (أي المساءلة عن نتائج اإلنجاز) ،ولذلك فإن التنظيم يعني شيئين:
أ -الوظيفة  :وىي عبارة عن جمع األفراد وتقسيم العمل فيما بينيم وتوزيع األدوار
عمييم ،حسب قدراتيم ورغباتيم والتنسيق بين جيودىم ،وانشاء شبكة متناسقة من االتصاالت
بينيم حتى يستطيعوا أن يصموا إلى أىداف محددة ليم.

ب -الشكل أو ىيكل التنظيم  :ويقصد بو اإلدارات واألقسام التي يعمل بيا األفراد،
والعالقات التي تنظم أعماليم بطريقة متعاونة منسقة ليصموا إلى ىدف محدد.
والتنظيم يعتبر إطار وظائف اإلدارة ،وىو الوسيمة التي ترتبط بيا أعداد كبيرة من األفراد
يقومون بأعمال مختمفة في محاولة واعية منظمة لتحقيق أغراض متفق عمييا ،كما أنو يمثل
اآللية لوضع الخطط موضع التنفيذ ،وأىميتو تكمن في أنو كمما كان العمل منظما أكثر أمكن
التوفيق بين متطمبات الوظيفة ومواصفات الفرد  ،وتمر عممية التنظيم بمجموعة من المراحل
ىي:
 معرفة اليدف ،حيث تعتبر معرفة اليدف من األمور اليامة بالنسبة ألية منظمة،ذلك ألن الجيود التنظيمية يجب أن تكون متماشية مع المراد تحقيقو ،وبذلك فإن معرفة اليدف
يساعد في تحقيق المتطمبات األساسية لمعمل.
 تقسيم العمل  ،ويرجع إلى أن العمل أكبر من يؤديو شخص واحد  ،ومن ثمةينبغي تقسيمو بين عدة أشخاص حتى يؤدى من طرفيم  ،كما يرتبط ذلك بالتخصص الذي
يكسب الفرد الميارة في عمل معين.
 تجميع األنشطة  ،وتتم ىذه العممية بعد تقسيم العمل إلى أنشطة جزئية  ،حيث يتمتجميعيا في وحدات إدارية وذلك عمى أساس معين ،يكون أقدر في المساعدة عمى تحقيق
أىداف المنظمة.
والييكل التنظيمي يجب أن يتناسب مع رسالة المنظمة وقيميا وطبيعة أىدافيا وامكانياتيا
ومع قدرات األفراد  ،ألنو ىو مفتاح فعالية جماعة العمل من خالل وضوح األدوار وتقسيم
العمل ،وىذا ما يمنع عدم شخصنة األعمال واختالطيا.
-3التوجيو  :ىو عممية إرشادية لنشاطات األفراد في االتجاىات المناسبة التي تحقق أىداف
المنظمة

وتعتبر عممية التوجيو من الميام اإلدارية التي تنطوي عمى األنشطة اليادفة لتشجيع
األفراد عمى العمل بكفاءة وفعالية ،كما أنيا من الميام الصعبة ويرجع سبب صعوبتيا إلى
التعامل مع أفراد تختمف شخصياتيم باختالف دوافعيم وأىدافيم.
وتقوم عممية التوجيو عمى عنصرين رئيسيين ىما :
أ-اإلشراف  :يعرف اإلشراف بأنو مراقبة التنفيذ والتأكد من مطابقتو لمخطة الموضوعة
لتحقيق األىداف، ،فيو عممية قيادية تنفيذية تساعد عمى إمداد األفراد بالمعمومات ،وايجاد جو
يبعث عمى الرضا واالرتياح في محيط العمل.
ويعد اإلشراف في مجال إدارة المنظمات أحد عناصر اإلدارة  ،التي يمكن من خالليا التأكد
من جيود العاممين في القيام بأداء األعمال التي تحقق األىداف بكفاءة وفعالية ،ولذلك فيو يقوم
عمى زيادة فعالية الذين يتم اإلشراف عمييم.
و"أسموب اإلشراف وسموك المشرف والوظائف التي يقوم بيا ،ال يمكن فيميا ببساطة أو
عزليا عن طبيعة الموقف الذي تحدث فيو ،ولذلك فإن أدوار المشرفين قد اختمفت باختالف
المؤسسات التي يعممون بيا"
ومن الخطأ االعتقاد أننا بحاجة إلى اإلشراف حتى نجبر األفراد عمى العمل أو عمى بذل
مزيد من الجيد  ،بل من واجب المشرف مساعدة الفرد عمى تفيم لماذا يقوم بأداء ىذا العمل ،
وما ىي الميام الموكمة إليو ،حتى يتأكد من أن أىداف الفرد تعكس بدورىا احتياجات المنظمة .
وتختمف وسائل اإلشراف وتتعدد ،فنجد من بينيا االجتماعات والمقاءات الفردية ،إضافة
الستخدام المالحظة المباشرة أثناء العمل وغيرىا.
ب -االتصال  :وىو العممية التي يتم بمقتضاىا تبادل المعمومات والبيانات والخبرات
بما يحقق أىداف المنظمة.
واالتصال ضرورة من ضرورات البنية األساسية ألي منظمة ،فيو إلى جانب كونو عممية
إدارية فيو أيضا عميمة اجتماعية عن طريقيا تتفاعل جماعات العمل ،حيث تتم عممية نقل
وتبادل المعمومات الخاصة بالمنظمة داخميا وخارجيا.

ويقصد باالتصال الداخمي  :كافة االتصاالت التي تجري داخل المنظمة ،وتنقسم إلى
نوعين:
 اتصال رسمي :ويقصد بو تمك االتصاالت التي تتم في إطار القواعد التي تحكمالمنظمة ،وتتبع القنوات والمسارات التي يحددىا البناء التنظيمي الرسمي ،ويأخذ ىذا النوع من
االتصال االتجاه النازل والصاعد واألفقي.
 اتصال غير رسمي  :وىو عبارة عن االتصاالت التي تحدث خارج المساراتالرسمية التي يحددىا البناء التنظيمي لممنظمة ،ويتعمق بما يدور بين األفراد نتيجة عالقات
شخصية أو في حال انسداد قنوات االتصال الرسمي.
أما االتصال الخارجي :فيقصد بو االتصال الذي يجري بين المنظمة والبيئة الخارجية  ،سواء
مع مؤسسات أخرى أو مع الفئات المستيدفة أو غيرىا.
وتتنوع وسائل االتصال بين االستعمال الداخمي والخارجي ونذكر منيا  :المقابالت
الخاصة ،االجتماعات ،االتصال الياتفي ،النشرات ،الخطابات المكتوبة ،البريد االلكتروني
،الممصقات وغيرىا.
وتتجمى أىمية االتصال بالنسبة لممنظمة في أنو عمى المستوى الداخمي يحافظ عمى
األفراد محفزين لمعمل  ،أما عمى المستوى الخارجي فإن االتصال بالبيئة الخارجية يساىم في
ضمان التأييد المستمر لعمل المنظمة من خالل حصوليا عمى الموارد البشرية والمادية من
المجتمع الذي تعمل فيو ،وىذا ما يفرض وجود عالقات رئيسية بمؤسساتو .
-4الرقابة  :وتعني مطابقة العمل المطموب انجازه عمى ما تم فعال ،أي التحقق من أن
التنفيذ تم وفق ما ىو مقرر في الخطة.
والوظيفة األساسية لمرقابة ىي التأكد من أن الخطة تسير في المسار المرسوم ليا والعمل
عمى تصحيحو إذا حدث االنحراف ،حيث تيدف إلى متابعة األفراد لمتأكد من أنيم يقومون
بإنجاز األعمال وفق المواصفات المطموبة  ،كما أنيا وسيمة لمتأكد من أن لمنظمة المنظمة تسير
نحو تحقيق أىدافيا المسطرة ليا.

وتتم الرقابة من خالل مجموعة من الخطوات وىي :
أ -تحديد المعايير الرقابية  ،وتشير إلى المقاييس الموضوعية التي تستخدم لقياس
النتائج الفعمية ،وذلك بوضع معدالت لألداء .
ب -قياس األداء الفعمي مقارنة بمعدالت األداء المحددة ،لمعرفة مدى مطابقة
األعمال التي تم إنجازىا بالمعدالت التي وضعت لقياس األداء .
ج -تصحيح األخطاء التي تم اكتشافيا ،من خالل إعادة توزيع الميام أو توضيح
الواجبات أو تنظيم برامج تدريبية أو توجيو األفراد أو إعادة اختيارىم.
أما الوسائل التي تستعمل في الرقابة فنذكر منيا :
 البيانات اإلحصائية ،وتعبر عن أوجو األنشطة وتعطي صورة عما تم إنجازه منأعمال خالل فترة زمنية محددة .
 التقارير ،وتكون دورية حيث تأخذ صفة االنتظام في إعدادىا وتقديميا ،وقد تكون بعداالنتياء من إنجاز عمل أو مسؤوليات معينة ،ولكي تحقق اليدف منيا يجب أن تعتمد عمى
معمومات صحيحة وتعد بطريقة واضحة .
 المالحظة  ،وذلك لألفراد أثناء ممارستيم لمعمل  ،لمتعرف عمى سيره والطرقالمستخدمة فيو والنتائج التي تم التوصل إلييا.
وىنا تجدر اإلشارة إلى أنو في العمل التنظيمي ال يمكن وضع قاعدة عامة عن مدى
دورية ممارسة الرقابة  ،نظ ار ألن األفراد يختمفون في مدى حاجتيم لمرقابة ،ولذلك يجب ربط
دوريتيا بخطة العمل وبما تم االتفاق عمى إنجازه ،حيث يشعر الفرد بالقمق من الرقابة التي ال
ضرورة ليا أو من اآلراء التي ال تستند إلى خطة متفق عمييا.
مالحظة :لممحاضرة مراجع.

