
  

lاهم التطورات التى مرت بها ا*دارة 
هنرى فاول وضع مبادئ واسس ا-دارة : -1
ـرية الـحـركة : -2 وضع نـظ ابو ا-دارة  ريك تيلور وـيـسمى  ـريد  ـف

والزمن 
جانيت اهتم بالجانب ا-نسانى واسس مبادئ التخصص و   : -3

ــية ــسير  وضع  اسس ا-دارة الديمقراـط ــيت ـل ــطة جاـن خرـي
ا-جراءات وتتابع ا-نشطة 

الى : -4 لر بادج هومــؤسس ا-دارة العلمــية الــتى تــركن  شا 
ة وتقسيم  العمل والتسك& أا-ستخدام ا-لى فى ا%نش



  

مستويات ا-دارة والوظائف والقدرات 
 :ا%ختلفة

 مستويات ا*دارة :او*
l  هو ـصورة  سوف نــركز علــية لتوضــيح اـل فى اى منشاة وا%ثال الذى 

مستشفى حكومى فى ا%نظومة الصحية 
l مستوى ا-دارة العليا
l مستوى ا-دارة الوسطى
lمستوى ا-دارة ا-شرافية

:ثانيا الوظائف
l انة مة ـف فى ا%نـظ دير  لة اـ% عن اـ%ستوى ا-دارى الذى يحـت ظر  ـبصرف الـن

وهى ـسية  ـعة الرئـي التخـطـيط التنـظـيم - - )  يمارس وـظـائف ا-دارة ا-رـب
القيادة والرقابة - "التوجية  ") 



  

lثالثا القدارت:
l من ـحيث ا-عباء واـ%سئوليات لف ـمستويات ا-دارة الث.ثة  تخـت

 هى ضرورة توافر النظرة الشمولية والثقافة : ا%هارة العلمية
وا-دراك والقدرة على ا-بداع والتفاعل مع ا%تغيرات وا%واقف 

lية  : ا%هارة ا*ـنسانية وهم كيـق مع العـنصر البشرى  امل  التـع
ا%رؤوس& وكيفية دفعهم وتوجيههم وتنمية انتمائهم واخ.صهم 

lالقدرة على ا-رتفاع بكفاءة ا-داء مما : ا%هارة الفـنـــية 
يستلزم ا-شراف وا%تابعة واص.ح ا-نحرافات



  

 التخطيط ا+داري

l1-مفهوم التخطيط :
l هو ـيق هدف مع&. تحــديد ا-حتياج:التخطــيط   لتحـق

وهو عمل يسبق التنفيذ، ويمثل إحدى وظائف ا%دير.



  

l2عناصر التخطيط: - Elements of Planning. 



  

 أهمية التخطيط -3

l.يجنب ا%نظمة من ا%فاجآت
lيحدد ويوضح أهداف ا%نظمة
l..يضمن ا-ستخدام ا(مثل للموارد
l.يعتبر أساس لقياس مدى نجاح ا%نظمة في التطبيق
l وشخصية.أ خاطئةيقلل من اتخاذ قرارات
l.&يوفر ا(من النفسي للعامل
l.أساس لبقية الوظائف



  

:مراحل التخطيط -4

lالخطوة ا*ولى
l ــطة با%نظـــمة مـــثل ــدراسة العـــوامل ا%حـي أن نبدأ ـب

العوامل ا*قتصادية ، والسياسية، وا*جتماعية وكذلك 
ظروف البـيـئة الداخـلـية ـمـثل نوع اـلـخبرات والكفاءات 

لدى ا)فراد ونوع ا'*ت وا%عدات
lالخطوة الثانية
l أن نحدد ـستطيع  ـئة ـن عــلى ضوء تحــديد ظروف البـي

واضح ـمـثل هدف تحـقـيق ـعـائد ـعـلى  أهداـفـنا بـشـكل 
في اـلسنة، أو هدف زيادة عدد % 10 ا*ستثمار ـبواقع

 عن السنة ا%اضية%5طلبة كلية ا(دارة بنسبة 



  

lالخطوة الثالثة
l من خ+ـلـها ـعـلى ضوء تـحـديد الهدف نحدد الـبـدائل اـلـتي 

هو زيادة  تـــستطيع تحقـــيق هذا الهدف فإذا كان هدفـــنا 
ستثمار ـبــواقع   فقد تكون البدائل% 10الـعــائد ـعــلى ا*

أن  هي  أو نـبـنيأماـمـنا  خط ا(نتاج الـقـائم  في   نـتـوسع 
تج أسهم خطاً جديداً %ـن في شراء  لغ  ستثمر ا%ـب أو ـن  جـديد 

أو سندات من السوق ا%الية.
lالخطوة الرابعة
l بعد وضع عدد البدائل التي نسعى من خ+لها إلى تحقيق

رفة وتحـديد مدى  من خ+ل مـع ديل  كل ـب يم  الهدف نبدأ بتقـي
تحقيق كل بديل للهدف وكلما كان البديل أقرب إلى تحقيق 

 عائد كلما كان مرغوباً به أكثر.% ) 10الهدف النهائي (



  

lالخطوة الخامسة
l دائل يم الـب في تقـي لة  عة ا%تمـث من الخـطو الراـب عد ا*نتهاء  ـب

نبدأ بمرـحلة ا*ختيار أي تـحديد الـبديل ا)ـفضل، وفي هذه 
الحاـلــية ـفــإن ا%نـظــمة تختار الـبــديل الذي يـحــقق هدـفــها 

وينسجم مع سياساتها وتكون مخاطره قليلة.
lالخطوة السادسة
l في ضوء الـبـديل الذي ـيـتم اختياره يقوم ا%ـخـطط بتـحـديد

ـديل  ـوضع الـب بـها ـل ـجب القيام  ـتي ـي ا)نشــطة وا)عمال اـل
ا%ختار ـمـــوضع التنـفـــيذ وتكون ا)نـشـــطة ـعـــلى ـشـــكل : 

ـــجب  ـــرامج، ميزانيات. ـي ـــواعد، ـب سياسات ، إجراءات، ـق
ا*لتزام بـها حيث بدونها * يمكن ضمان حسن التنفيذ.



  

أنواع التخطيط -5

l تستخدم ا%نظمات أنواعاً مختلفة من التخطيط وفقاً (غراضها ا%ختلفة. ويمكن تصنيف
:التخطيط وفقاً لذلك على ضوء عدة معايير أهمها

l)أ التخطيط حسب مدى تأثيره( : ويشمل
l التخطيط ا*ستراتيجيStrategic Planning. 
l وهو التخطيط الذي يكون مهماً ويحدث تغيير نوعي في ا%نظمة وتمارسه ا+دارة العليا

وتأثيره بعيد ا%دى ومن أمثلته ، التخطيط +ضافة خط إنتاجي جديد أو التخطيط لفتح 
سوق جديدة.

l التخطيط التكتيكيTactical Planning. 
l ـيا وتأثيره مـتـوسط ا%دى، وـيـوضع ـ%ـساعدة التخـطـيط وتـمـارسه ا+دارة اـلـوسطى والعـل

ا-ستراتيجي ومن أمثلته تقدير حجم الطلب على سلعة معينة في السوق.
l التخطيط التشغيليOperational Planning 
l وتمارسه ا+دارة الوسطى وتأثيره متوسط ا%دى، وـيوضح عادة التخطيط التكتيكي ومن

أمثلته تحديد احتياجات إدارة ا+نتاج من ا%واد وقطع الغيار.



  

l)ب التخطيط حسب ا%دى الزمني( 
l التخطيط طويل ا%دىLong - range Planning
l أن وهو الذي يغـطي فترة زمـنـية طويـلة، ويمـكن القول نـسبياً 

الفترة خمس سنوات فما فوق هي فترة تخطيط طويل ا%دى.
l التخـطـــــيط متوسط ا%دىMedium - range 

Planning
l وهو التخطـيط الذي يغـطي فترة زمنـية ليـست بطويـلة وليـست

عن  سنة وتـقل  عن  في الغـالب فترة تـزيد  بقـصيرة.. ويغـطي 
خمسة سنوات.

l التخطيط قصير ا%دىShort - Term Planning 
l.وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية تقل عن السنة



  

l )ج التخطيط حسب الوظيفة( Planning by Functions 
l تخطيط ا(نتاجProduction Planning 
l في إدارة ـ&  ـدفق ا%واد الخام والعامـل ـثل ـت ـقة با+نتاج ـم ـلى ا%واضــيع ا%تعـل ـركز ـع وـي

ا+نتاج ومراقبة جودة ا+نتاج.
l تخطيط التسويقMarketing Planning 
lويركز على ا%واضيع ا%تعلقة بالتسويق مثل تقييم ا%نتج، والتسويق والترويج، والتوزيع
l التخطيط ا%اليFinancial Planning 
l ية ية الـحصول ـعلى ا(موال وكيـف ثل كيـف ية ـم قة بالـجوانب ا%اـل ركز ـعلى القضـايا ا%تعـل وـي

إنفاقها 
l تخطيط القوى العاملةHuman - resources planning 
l : ،دريب ثل ا-حتياجات ، وا-ستقطاب، والـت لة ـم لق بالقوى العاـم ما يتـع كل  لى  ركز ـع وـي

والتطوير.. الخ.
l تخطيط الشراء والتخزينPurchasing & storage planning 
l ،صادي للشراء والتخـزين من حـيث الحـجم ا-قـت ركز عـلى تخطـيط الشراء والتخـزين  وـي

ظروف التخزين الخ …



  

l6-التخطيط الجيد أو الفعال :
l هناك صفات معينة تجعل من التخطيط تخطيطاً فعا-ً إلى حد

:كبير ومن أهمها
l.أن يكون التخطيط مرناً ويتقبل ا-ستجابة (ي متغيرات
l في التقديرات و- يتشـائم أكـثر أن يتمـتع بالواقعـية ف. يبـالغ 

من الحد ا%عقول.
l.أن يكون واضحاً وبعيداً عن العموميات
l أن يـشـمل الـجـوانب ـنى  ـمة بمـع كل ـجـوانب ا%نـظ أن يـشـمل 

ا+نتاجية والـمالية.. الخ.
l.أن يغطي فترة زمنية معقولة



  

l7.مبادئ تخطيط ا%ستشفى  
l) اعداد الخطة وفق ا-مكانات ا%تاحةالواقعية(
l) طـبـية ، الشموـلـية (شاـمـلة لجـمـيع ا-نـشـطة واـ%ـستويات والتـخـصصات 

) ادارية وهندسية،تمريضية
lفي اـ%ــستشفى يلتزم بتنـفــيذ الـخــطة و- مجال ا*لتزام جـمــيع ا-فراد   )

�ل.جتهاد
lفي ا%تغيرات اـ%ـرونة وفق اـ%ـستجدات  قابـلـية تـحـديث الـخـطة وتعديـلـها   )

(البيئية ا%ستقبلية
l ستمرارية وضع الـخـطة) ا* ـية التخـطـيط - تنـتـهي بمجرد  وتـحـديد  عمـل

(ا-هداف
lامل ية التـك اتج عمـل ية لـن ما ـب& ا%ديات الزمـن امل  ـيجب ان يكون هناك تـك  )

�التخطيط



  

l8 اسس التخطيط الصحي في ا%ستشفيات.
l تحديد رسالة ا%ستشفى
l تحديد اهداف ا%ستشفى
l تحديد استراتيجية ا%ستشفى
l تحليل البيئة ا%حيطة با%ستشفى
lاشراك العامل& في ا%ستشفى بعملية التخطيط
lتحديد ا%دى الزمني لخطة ا%ستشفى
l متابعة الخطة وتقويم نتائجها



  

l مع ـها  من حدود ع.قـت رسالتها  ـستشفى  ـستمد اـ% ـت
مد  ذلك عـلى ا- وسواء كان  تي تتعـامل معـها  ئة اـل البـي

رسالة اـ%ـستشفى تـعـني اـلـسبب . الـقـصير او الطويل
ــها  الى نطاق عمـل ــسير  من وجـــودها وـت ــقي  الحقـي
واتجاههاوتمثل ا%رشد لعمل جميع ا-فراد العامل& في 

.ا%ستشفى بمختلف فئاتهم



  

lامثلة على الرؤيا و الرسالة :
l الرســالــــة
l إن رسالة الهيئة الطبية للمستشفي هي توفير أعلى مستويات

ــيل  ــنة الجـب في مدـي ــ&  ــرضى القاطـن ــصحية للـم ــاية اـل الرـع
اـلصناعية و ما جاورـهامن خ.ل ا-ستفادة الـقصوى من ـكافة 
إلى تـحـس& نوـعـية  ا%وارد ا%ـتـاحة وـيـسعى اـ%ـستشفى دائماً 
ية من  ير نطاق واسع من الخدمات الطـب اية اـلصحية و توـف الرـع
خ.ل متخـصص& يحملون مؤه.ت عالـية حـسب معاييراللجـنة 

.ا%شتركة -عتماد مؤسسات الرعاية الصحية ووزارة الصحة



  

lرؤية ا%ستشفى 
l ستمر اته بشـكل ـم إلى تطـوير خدـم ستشفى  سعى اـ% ـي

مه  %واـكبة التطورات ا%ـتسارعة في مجال اـلطب و تطعـي
ـبــاستمرار بكوادر طـبــية مؤـهــلة تأهي.ً عالياً مدـعــومة 
سكان  من  بجهاز إداري لخـدمة كـافة الفئات العمـرية 

 . مدينة الجبيل الصناعية



  

l9.معوقات عملية التخطيط في ا%ستشفى 
l خــصوصا ا%تغييرات ـستشفى  ـطة باـ% ـئة ا%عقدة ا%حـي (البـي

 (ا-ستثنائية
l غموض ا-هداف
lضعف انظمة ا%علومات
l مقاومة التغيير
lالوقت والكلفة



  

 التنظيم ا+داري

l1: .مفهوم التنظيم 
l .من الوظـائف ا+دارية يعـتبر التنظـيم الوظيـفة الثانـية 

كل عـمل يـتم بموجـبه تحـديد  به  والتنظـيم هـنا يقـصد 
/أنـشـطة وـظـائف ا%نـظـمة كالوظـيـفة ا%اـلـية والـتـسويقية 
سويق ، ( )  ية وإدارة الـت ها كا+دارة ا%اـل وتحـديد إداراـت
مع بعضـها  ها، وع.قات هذه ا%كونات  سامها ولجاـن وأـق
البعض من خ.ل تحديد السلطة وا%سئولية، التفويض، 
في  وا%رـكـزية وال.مرـكـزية ، ونطاق ا+شراف.. وغـيـرها 

سبيل تحقيق الهدف.



  

l2.فوائد التنظيم :
l وائد متعددة يمـكن توضـيح أهمـها أن للتنظـيم ـف -شك 

:في ا'تي
l.توزيع ا(عمال وا(نشطة بشكل عملي
l.يقضي التنظيم على ا-زدواجية في ا-ختصاصات
l.يحدد التنظيم الع.قات ب& العامل& بشكل واضح
l.يخلق التنظيم تنسيقاً واضحاً ب& ا(عمال



  

l3.خطوات أو مراحل التنظيم :
l بعد أن حددنا مفهومنا للتنظيم ووضحنا فوائده نأتي إلى نقطة

ية التنـظيم ولتوضـيح ذلك  ية القيام بعمـل مة وهي كيـف أساسية ومـه
:دعنا نتحدث بالشكل التالي 

l لنفترض أن هناك شخصاً ما يمتلك رأس مال ويرغب في تكوين
ـشركة منظمة لتصنيع أحد ا%نتجات، وـطلب من أحد الخبراء ( ) 
ا+داري& أن يعمل على وضع نظام إداري لهذه الشركة فما هي 
سيتبعها هذا اـلـخبير ـلـوضع هذا النظام. دـعـنا  الخطوات اـلـتي 

:نستعرض هذه الخطوات بشيء من ا+يجاز كما يلي



  

lالخطوة ا)ولى
l أن ها  زمع إنشاـئ أصحاب الشـركة اـ% من  خبير  سيطلب اـل

من  من إنشاء هذه الشـركة  هي أهدافـهم  ما  له  يحددوا 
ها  ا(نـشطة اـلتي يتطلـب )أجل تـحديد نوع وعدد الوـظائف  )
هو إنتاج  ــيق هذا الهدف. فإذا كان هدف ا%نـشــأة  تحـق
في الـسوق ا%حلـية مث.ً بفرض تحقـيق  سلعة لتـسويقها 
قد  سيكون  في هذه الحـالة  هدف مـرضي، فـإن الـخبير 

حدد بداية الطريق وسينتقل إلى الخطوة التالية لها.



  

lالخطوة الثانية
l سيعمل اـلـخبير ـعـلى إعداد ـقـوائم تـفـصيلية بالنشاطات اـلـتي

ومن هذه  أ  في النقـــطة  ب&  )يتطلبـــها تحقـــيق الهدف ا% )
مة، تخـطيط  يا ا%.ـئ تج، اختيار التكنولوـج النشاطات ـتصميم ا%ـن
ا+نتاج طـويل ا%دى، تخطـيط ا+نتاج الـسنوي، جـدولة ا+نتاج، 
البيع  صرف ا%واد..، ا+ع.ن ،  است.م ا%واد ، تـخـزين ا%واد، 
الشـخــصي، ـتــوزيع ا%واد، تحـلــيل الوـظــائف، تخـطــيط القوى 
وضع ا%رتبات، اتخاذ قرارات  ــــ&،  العامـــــلة، اختيار العامـل
وضع ا%وازنات، وـمـــسك اـلـــسج.ت  ستثمار والتـمـــويل،  ا-

ا%حاسبية…… الخ.



  

lالخطوة الثالثة
l من إعداد كـشف تفـصيلي بجمـيع ا(نشـطة خبير  هي اـل أن ينـت عد  ـب

وهو هل كل  كبيراً  ال.زمة لتحقيق هدف ا%نشأة فإنه سيضع سؤا-ً 
هذه ا(نشطة ا%تنوعة يمكن +دارة واحدة أو قسم واحد أن يقوم بها 
أن    ( )  هو - (نه - يعـقل  سيكون  جميعاً؟ بالتأكـيد فـإن الجواب 
ـسويقية.  ـية، وا+نتاجــية، والـت تقوم إدارة واحدة بجمــيع ا(عمال ا%اـل
ستركز عـلى تجمـيع ا(نشـطة ا%تشابـهة  وبالتـالي فـإن هذه الخطوة 
معاً ووضعها في وحدة إدارية واحدة. ولكن السؤال ا'ن هو ما هو 
أن  نى  فة بمـع في الوظـي هل التشـابه  يع لهذه ا(نشـطة  أساس التجـم
أن  في نوع ا%نـتج بمعـنى  أو التشـابه  ية تجـمع معاً  النشاطات ا%اـل

ا%نتجات ا%تشابهة توضع معاً.. الخ؟



  

lل,جابة على هذا السؤال يمكن القول أن:
l )  ـــوين ـــيع ا)نشــــطة تـك أسس متعددة لتجـم هناك 

ددااررااتت :ا(دارات ومن أهم هذه ا)سسااإل �
l  ( ) أ التقسيم التجميع حسب الوظائف( )by functions 
l ( )   ب التقسيم التجميع حسب ا%نتج( )by product
l ( ) .ج التقسيم التجميع حسب العم.ء( )By customer
l ( ) د التقـــسيم التجمـــيع حـــسب ا%نـــاطق الجغرافية( )by 

geographic area
l ( ) هـ التقسيم التجميع حسب مرحلة ا+نتاج( )by phase



  

l.وفيما يلي توضيح موجز لكل نوع من هذه ا(نواع
l)أ التقسيم على أساس الوظيفة: ( 
l ويـعـتبر أـكـثر شيوعاً وـفـيه ـيـتم تجـمـيع ـكـافة ا(نـشـطة

إدارية واحدة  في وحدة  ا%رتـبــــطة بمجال مـعــــ& 
في إدارة واحدة ،  فنشاطات ا+نتاج تجــــــــــمع 

والنشاطات ا%الية في إدارة واحدة الخ. …



  



  

l)ب التقسيم حسب ا%نتج: ( 
l وهذا ا(ساس يقوم على تجميع ا(نشطة ا%رتبطة بسلعة ما أو خط إنتاج

مع& في وحدة إدارية واحدة ويستخدم في ا%نشآت الكبيرة.
l )ج التقسيم على أساس العم+ء: ( 
l ثل الشباب من العم.ء ـم مع عدة أنواع  امل ا%نـظمة  دما تتـع وـيستخدم عـن

وا(طفال والنساء.
l)د التقسيم حسب ا%ناطق الجغرافية: (  
l في ا%نظمات اـلـتي يشـمل نشاطـها منـاطق جغرافـية متعددة ويـستخدم 

سواءً محلية أو دولية.
l:( ) هـ التقسيم على أساس ا(نتاج العمليات  ( )
l إلى إدارات طبقاً ـ%ـــراحل العمليات اـلـــصناعية وـهـــنا ـيـــتم التـقـــسيم 

ا%ستخدمة في التصنيع.



  

lالخطوة الرابعة
lتحديد الع+قات التنظيمية
l ربط هذه من  دارية فـإنه -بد  بـعد تكـوين الوحدات ا+

ـــديد الع.قات  من خ.ل تـح مع بعضــــها  الوحدات 
ستويات ا+دارية  لف اـ% في مخـت اسبة ـب& العامـل&  ا%ـن

رأسياً وأفقياً.



  

l أساسية وهذه الع+قات التنظيمــية تتــصل بمفاهــيم 
 أهمها كما هو مب& في الشكل أدناه

lوفيما يلي توضيح سريع لهذه ا%فاهيم
l -السلطة Authority
l) هي الحقRight ( ) ( وامر)القانوني الشرعي في إصدار ا 

:ل)خرين للقيام بعمل مع& وهناك أربعة أنواع من السلطات
l -السلطة التنفيذية lime - Authority
l وامر، و- يجوز إصدار ا( في  هي اـلـسلطة اـلـتي ـلـها اـلـحق 

رفضـها وأوامرها - تقتصر على مجال متـخصص مع& ـكما ( 
هو في السلطة الوظيفية ولكن يشمل كل ا%جا-ت. )



  

l -السلطة ا*ستشارية Staff Authority 
l ـسلطة صحاب اـل ستشارة ( ـصح وا- ـديم الـن في تـق ـحق  هي اـل

التنفيذية وتكون غير ملزمة التنفيذ من قبل ا'خرين.
l ( ) -السلطة الوظيفية التخصصية Functional 

Authority
l ها تي يقدـم من الخدمات اـل صاحبها  ستمدها  تي ـي سلطة اـل هي اـل

إلى ا+دارات ا(خرى ليس بحكم كونه رئيساً عليها كما هو في - 
السلطة التنفيذية ولكن بحكم الخدمات التخصصية التي يقدمها - 

لها.
l -سلطة اللجان :Committe Authority
l وقد تكون اللجان من قــبل اللجان  ـتي تمارس  ـسلطة اـل وهي اـل

:تنفيذية أو استشارية



  

l -ا%سئولية Responsibility
l هد تي تـع يذ الواجبات وا(عمال اـل هي التزام الفرد بتنـف

إليه من سلطة أعلى.
l -تفويض السلطة Delegation
l إلى من الرـئيس  تم ـمنح اـلسلطة  ها ـي ية بموجـب هي عمـل

ا%رؤوس (داء عمل مع&.



  

l ــــــــــــــــزية ــــــــــــــــزية وال+مرـك  & Centralizationا%رـك
decentralization

l فـي ـقـمة الهـيـكل حق اتخاذ القرار  هي ـحـصر  :ا%رـكـزية 
التنظيمي. أي تركز السلطة فـي ا(دارة العليا.

lـزية  هي عبارة عن نقل حق اتخاذ القرار للمستويات: ال+مرـك
أو الفروع بـمـــوجب ـقـــواعد    ( )  دنى  التنظيـمـــية ا(خرى ا(

تشريعية.
l وجب تم بـم زية ـت أن ال.مرـك في  ويض  عن التـف زية  لف ال.مرـك وتخـت

قواعد تشريعية وليست منحة كما هو الحال في التفويض. كما أن 
ا%فوض يبقى مسئو-ً عن نتائج ا(عمال التي فوضها.



  

l -نطاق ا(شراف Span of management 
l به عدد اـ%ـرؤوس& اـلـذين يشرف علـيـهم إداري يـقـصد 

واحد ويخضعون لسلطته.
l -اللجان Committees
l &أو ا%نـتـخب من ا(فراد ا%عيـنـ&  عن مجـمـوعة  عبارة 

وقد  هم كجمـاعة بمـسئولية القيام بعـمل معـ&  يعـهد إلـي
تكون اللجنة تنفيذية أو استشارية.



  

lالخطوة الخامسة
lتحديد الع+قات ب& الوحدات ا(دارية
l ،ية، وإدارة ا+نتاج مة كا+دارة ا%اـل في ا%نـظ عد إنشاء الوحدات ا+دارية  ـب

من إيجاد التنـسيق بينـها  وإدارة الـتـسويق، وإدارة ا%وارد البـشـرية، -بد 
البيانات  ـهم ـتـسمح بتبادل  رسمية بيـن ـكة اـتـصا-ت  من خ.ل إيجاد شـب

وا%علومات بانسياب ويسر.
lالخطوة السادسة
l اختيار وتنمية العناصر البشرية من أجل تنفيذ مهام الوحدات

ا(دارية
l بعد ا-نتهاء من عملية تصميم الهيكل التنظيمي تبدأ عملية اختيار ا(فراد

أن يكون ا-ختيار قـائم عـلى  كل، و-بد  في الهـي لشـغل الوظـائف ا%وجودة 
وضع الرجل ا%ناسب في ا%كان ا%ناسب ) (مبدأ 



  

lالخطوة السابعة
l ( ) ية طة التنظيـم يه الخرـي كل التنظـيمي ـعلى شـكل مـخطط يـطلق عـل رسم الهـي

والخريـطة التنظيمـية تـوضح حـجم الهيـكل التنظيـمي التنظـيم ، والتبعـية، ( ) 
عن  ـطي فكرة  دارية، وتُـع ـستويات ا+ ـكل شــخص وعدد اـ% ونطاق ا+شراف ـل
إلى  لى  من أـع سلطة  سياب اـل طة خطوط اـن تب& الخرـي وقد  اصب ا%ختلفة.  ا%ـن
وقد  إلى الـيسار  من  من الـي طة  وقد تكون الخرـي في الشـكل أدناه.  ما  أسفل ـك

تكون دائرية
lالخطوة الثامنة
lإعداد الدليل التنظيمي
l وهو مي  يل التنظـي سمى بالدـل ما ـي خبير عـلى إعداد  في هذه ا%رحـلة يعـمل اـل

ها،  ها، أهداـف عبارة عن مـلخص في ـشكل كـتيب يتضـمن اسم ا%نـظمة ، عنواـن
سياساتها، هيكلها التنظيمي بتقسيماته الرئيسية والفرعية، وإجراءاتها… الخ.



  

lالخطوة التاسعة
l دائم في ضرورة مراقـبة عملـية التنظـيم بشـكل  تتمـثل 

ند الـحاجة  يه ـع اسبة عـل وـمستمر وإدخال التعدي.ت ا%ـن
لذلك حتى يلبي أي متغيرات مطلوبة. 



  

 التوجيه ا+داري

lمفهوم التوجيه:
l .هو إرشاد اـ%ـرؤوس& أثناء تنفـيـذهم ل*عمال بـغـية تحـقـيق أهداف ا%نظمة

رسومة وحـسن  طبيق الخـطط اـ% س.مة ـت إلى التوجـيه حـتى نضـمن  نحتاج 
:استخدام الع.قات التنظيمية مثل السلطة و تمثل

l القيادةLeadership
l ا*تصالCommunication
l والتحفيزMotivation
l ا(سس التي من خ.لها يستطيع ا%دير إرشاد وبث روح التعاون والنشاط

ا%ستمر ب& العامل& في ا%نظمة من أجل تحقيق أهدافها.



  

lأو*ً القيادة: :
l1-مفهوم القيادة :
l هو ائد  يق أهداف معينة. والـق فـي تحـق زهم  في ا'خـرين وحـف ير  لى التأـث هو القدرة ـع

الشخص الذي يستطيع أن يؤثر على سلوك العامل& في ا%نظمة لتحقيق هدف مع&.
l2-نظريات القيادة :
l تفسر نظريات القيادة ا(سباب التي تجعل من الفرد قائداً، وتشرح الخصائص التي

 عن غيره من أفراد الجماعة )leaderتميز القائد (
lومن أهم نظريات القيادة:
l                              أ نظرية سمات القائد( )The trait Theory
l                          ب نظرية سلوك القائد( )Behavioral Theory
l              ج النظرية ا%وقفية في القيادة( )Situational Theory



  

l3-أنماط أو أساليب القيادة :
l هناك عدة نماذج قيـــادية تحدد وفقاً لفلـــسفة القـــائد وشخـــصيته

:وخبرته ونوع التابع&، وأهم هذه ا(نماط
l أ القيادة الدكتاتورية( )Dectatoric - leadership
l ، وهو القائد الذي تتركز بيده السلطة، ويتخذ كافة القرارات بنفسه

ويمارس مبدأ التخويف ويتحكم بشكل كامل بالجماعة التي يديرها.
l ب القيادة الديمقراطية: ( )Democratic leadership
l مع الجمــاعة يمارس القــائد هــنا ا%شــاركة والتعاون وتبادل ا'راء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل معها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي يـع اـل
:ج القيادة ا%تساهلة  ( )Loose leadership

lوهي قيادة تتسم بالتسيب وانخفاض ا(داء



  

l : د القيادة غير ا%وجهة( )Free - neim leadership
l في حــكم هو  سلطة اتخاذ القرار للمــرؤوس& ويــصبح  أن يترك القــائد  وهي 

مع أفراد ذوي ـمـستويات  سلوب عـنـدما يتـعـامل الـقـائد  اـ%ـستشار. ويـنـجح هذا ا(
ثقافية وعلمية عالية كما هو الحال في مؤسسات ا(بحاث والدراسات والجامعات.

l هـ أسلوب الخط ا%ستمر في القيادة  ( )a leadership continuum
l أحد في  من النشاطات القيادية.  سلسلة  ارها  إلى القيادة باعتـب ظر  مط يـن وهذا الـن

أطرافها يعتمد ا%دير القائد على استخدام سلطاته بأوسع معانيها ويركز اهتمامه 
من  خر  وفي الطرف ا' وامر واتخاذ ا+جراءات بإنجاز العــمل،  إصدار ا( عــلى 
إلى ا%رؤوس& من خ.ل منحهم حرية أوسع  السلسلة يعطي القائد اهتماماً كبيراً 

في ا%شاركة واتخاذ القرار ضمن إطار عام.



  

lثانياً ا*تصا*ت: :
l1 - مفهوم ا*تصالConcept of Communication
l من يعرف ا-ـتــصال بـشــكل عام ـبــأنه عمـلــية ـنــقل ا%علومات 

شخص أشخاص إلى آخر أو آخرون أما ا-تصال الفعال ( ) 
Effective communication إرسال  فيعرف بــأنه عملــية 

الرسالة بطريقة تجعل ا%عنى الذي يفهمه ا%ستقبل مطابق إلى 
حد بعيد للمعنى الذي يقصده ا%رسل.

l2 - عملية ا*تصالCommunication process 
l &عملية ا-تصال طريق ذو اتجاهTwo way process أي 

أن كل فرد فـي عملية ا-تصال هو مرسل ومستقبل للمعلومات 
التي تتضمنها هذه العملية.



  

l من من مجـمـــوعة  وعمـلـــية ا*ـتـــصال تتكون 
:العناصر هي

l أ ا%رسل( )Sender
l ب وسيلة ا-تصال( )Method of communication
l ج مستقبل الرسالة( )Reciever
l د الضوضاء التشويش( )Noisy
l التغذية العكسية )هـ )Feed – Back



  

l.وفيما يلي توضيح مختصر لكل عنصر من هذه العناصر
l)أ ا%رسل: (  
l آخر إلى ـشـخص  هو الـشـخص الذي يقوم ـبـإرسال اـلـرسالة 

من قــبل ا%ــرسل بالفكرة  ـصال  ـية ا-ـت لهدف معــ& وتبدأ عمـل
idea ثم الترـمـيز  encoding رسالة إلى  أي تـحـويل الفكرة   

(كلمات ، صور، أرقام، إيماءات ).
l( ) )ب وسيلة طريقة قناة ا*تصال: / ( 
l إلى الطرف هي الطريـقة الـتي تـسلكها الـرسالة حـتى تـصل 

ـية، تقــارير،  ـوسيلة اجتماع، مذكرة داخـل وقد تكون اـل خر  :ا'
مكا%ة تلفونية، تلفزيون.



  

l)ج مستقبل الرسالة: ( 
l ( ) وهو الطرف رـئيس مرؤوس الذي يتـلقى رسالة اـ%رسل واـلتي يدرـكها من/

ـــرسالة  ـــفك رموز اـل فـي هذه ا%رـحـــلة ـب ـــستقبل  خ.ل ـحـــواسه ويقوم اـ%
Decoding ) ـها من خ.ل مقارنـت إلى أفكار واضــحة  ـويل الرموز  أي تـح  

فـي ـفهم  ، ومن ثم ا-ستجابة اـلتي تتـمثل  )با%خزون الذـهني من ا%علومات 
ً قبول أو رفض الرسالة. أو عدم فهم الرسالة وأخيرا

l)د الضوضاء: ( 
l أي شيء يمكن أن يعوق ا-تصال سواء حصلت على ا%رسل أو على عملية

:ا+رسال أو على ا%ستقبل ومن أمثلة الضوضاء ا(صوات، ا%سافة البعيدة، 
سوء الفهم، اخت.ف الثقافات.

l.هـ التغذية العكسية( )
l ويقصد بها جميع أنواع ردود ا(فعال التي يقوم بها ا%ستقبل، والتي تمكن

 ا%رسل من التصرف على أساسها.



  



  

l3-أنواع ا*تصال :
lهو ا-تـصال الذي يتـبع خطوط :ا*تـصال الـرسمي  

السلطة وهو على أنواع .
l وهو ا-تصال الذي - يتقيد :ا*تصال غير الرسمي

بخطوط السلطة الرسمية.



  



  

l4-طرق ا*تصال :
l وقد تكون شـخصية وبة،  ير مكـت أو ـغ وبة،  قد تكون مكـت

أو غير شخصية.
l5 -أهداف ا*تصال :Objectives of 

Communication
l هو إحداث التفــــاعل الهدف الرئـيــــسي ل.ـتــــصال 

والتنسيق ب& أعضاء ا%نظمة.



  

 الرقابة ا+دارية

l1 -مفهوم الرقابة :Concept of Controlling
l عن عملـية وهي عبارة  دارية  تمـثل إحدى الوظـائف ا+

ـــته  ـــلي للتنـظـــيم ومقارـن ـــيم النشاط ا+داري الفـع تقـي
ثم تحـديد ا-نحرافات  ومن  بالنشاط ا+داري ا%خـطط، 
ما يلزم %عاـلـجة  أو كـمـية بـغـية اتخاذ  وصفية  بطرـيـقة 

ا-نحرافات . 



  

l2 -مراحل الرقابة ا(دارية The Controlling Process
lتتكون عملية الرقابة ا+دارية من الخطوات الرئيسية التالية
l أ تحديد ا%عايير( )Establishing standards 
l وا%عيار هو رقم أو مستوى جودة نسعى إلى تحقيقه
l ب قياس ا)داء( )Measuring Performance 
l ير مع ا%عاـي ما إذا كان ا(داء متفقاً  دير  قة ـمستمرة لتـق لي بطرـي نا يقاس ا(داء الفـع وـه

وقد يكون القياس شام.ً أو بالعينة.
l ارنة ا)داء الفـعلي با%خطط )ج مـق )Comparing performance against 

standards 
lتتضمن هذه ا%رحلة مقارنة ا(داء الفعلي با%خطط وهنا نصل إما إلى:
l( ) توافق ا(داء الفعلي مع ا%عياري - توجد انحرافات
l( ) ويفوق ا%عيار ا-نحراف موجب ً أن يكون ا(داء جيدا
l( ) أن يكون ا(داء سلبي ا-نحراف سلبي
l د تحليل أسباب ا*نحرافات واتخاذ ال+زم( )Evaluation & actions



  



  

l4-تتعدد أساليب الرقابة من حيث : أساليب الرقابة 
شمولها ودقتها والشكل التالي يب& هذه ا(نواع

l5-أهمية الرقابة :
lالرقابة ا+دارية مهمة وضرورية لعدة أسباب
l).أ منع حدوث ا)خطاء( 
l).ب التأكد من حسن سير العمل( 
l)ج لتشجيع النجاح ا(داري( 



  

Thank you
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