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 أوال و قبل كل شيء اشكر اهلل عز و جل النعمة اليت انعم هبا علينا إال و ىي نعمة العلم، كما    
اشكره الذي وفقين يف إمتام ىذا العمل املتواضع و منحين أول فرصة لرد عرفان والدي العزيزين أطال اهلل يف 

. عمرمها

 

على اجلهد الكبري الذي بذلو معي " عتو الشارف"    كما أتوجو بالشكر اجلزيل إىل األستاذ احملرتم 
. و مع زمالئي

 

   كما أتوجو بالشكر إىل كل أساتذة ختصص تسيري إسرتاتيجي دويل دون استثناء و كل موظفي و 
"  ترنس مدين" عمال مؤسسة 

  

     واىل كل زمالئي و زمياليت جبامعة عبد احلميد ابن باديس ملستغاًل 

 

 

 

 

 



 

 

    نظرت يف السماء ليلة ميالدي فوجدت جنمتان تشعان حنانا و عطفا، فأدركت أهنما مصدرا حيايت 
من خالل نورمها، فرحت أفكر يف سبيل لبقائهما و قررت أن تكون مثرة جهدي ىذه بداية لرد و لو جزء 

. من فضلهما و عرفاهنما  

اليت رفعت معي راية التحدي، و كانت السند األول و األخري يف " أمي"الغالية :     إىل النجمة األوىل
ما وصلت إليو، أماه يا حزين و يا فرحي، يا بسمة األطفال يف املهد، يا باعثة الورد و منبع احلنان، يا 
برء اجلراح و طالع السعد يا مهبط الصرب اجلميل إذا تاىت ظنوين، فاجلنة حتت أقدامك و رضاك من 

ك، تقبلي مين و ساحميين أطال ئرضا اهلل سبحانو و تعاىل و مهما قلت أو فعلت أو أىديت فال أكاف
.اهلل يف عمرك  

أطال اهلل يف عمرك، يا من  " أبي"إىل احن و اعطف و أطيب إنسان يف الوجود :     إىل النجمة الثانية
.دجانا بعطفو و أشاع يف البيت نور الفتيلة، تقبل مين و ساحمين   

.محمد األمين، فاطمة الزهراء، بلقاسم:      إىل باقة الورد اليت عطرت أيامي، إخويت  

فيصل ، ، عبدالقادر، أمين، تكوك، نيقر، ماحي، طالس، مصطفى، مروان، رضا : إىل كل من      
  عمر نكاع ،دباح 

".عتو الشارف"السيد : إىل األستاذ املشرف        

.إستراتيجي دوليتخصص تسيير  طلبة  إىل كل        

     

 



 أ 

المقدمة العامة 

 تعترب إدارة املوارد البشرية من أىم وظائف اإلدارة لرتكيزىا على العنصر البشري والذي يعترب أذتن مورد لدى        

إن إدارة وتنمية املوارد البشرية تعترب ركناً أساسياً يف غالبية . اإلدارة واألكثر تأثًنًا يف اإلنتاجية على اإلطالق

املنظمات حيث هتدف إىل تعزيز القدرات التنظيمية، ودتكٌن الشركات من استقطاب وتأىيل الكفاءات الالزمة 

فاملوارد البشرية ميكن أن تساىم وبقوة يف حتقيق أىداف وربح . والقادرة على مواكبة التحديات احلالية واملستقبلية

توَقع. للمنظمة
ُ
على مدى . إن إدارة املوارد البشرية تعين باختصار االستخدام األمثل للعنصر البشري املتوفر وامل

كفاءة، وقدرات، وخربات ىذا العنصر البشري ومحاسو للعمل تتوقف كفاءة املنظمة وجناحها يف الوصول إىل 

لذلك أىتم علماء اإلدارة بوضع املبادئ واألسس اليت تساعد على االستفادة القصوى من كل فرد . حتقيق أىدافها

ىذه األسس تبدأ من التخطيط واالختيار والتدريب واحلوافز والتقييم . يف املنظمة من خالل إدارة املوارد البشرية

وكل ما لو صلة بالعنصر البشري وصوال إىل اشرتاك العنصر البشري يف تسيًن املنظمات من خالل األخذ بآرائهم 

 . و االستفادة من خرباهتم

 

ىذا املوقع املتميز ,      حتتل فكرة مشاركة األفراد يف تسيًن املؤسسات موقعا متميزا يف األدبيات احلديثة للتسيًن 

و خباصة منذ منتصف القرن , يعكس يف الواقع تطورا تارخييا عرب مراحل عديدة عرفتها سًنورة منو املؤسسات 

احلايل حيث تبلورت أمناط و مناذج التسيًن املستلهمة من أفكار و جتارب كل من تايلور و فورد و فايول اليت 

 .طبقت يف خمتلف قطاعات النشاط يف البالد الصناعية

 



 ب 

و مراجعة جذرية ,      مل تعرف أساليب التسيًن و اإلدارة القائمة على تلك املبادئ الكالسيكية مزامحة حقيقية 

و بالتحديد منذ هناية الستينات مع ظهور حماوالت و جتارب يف بعض , إال يف الثلث األخًن من ىذا القرن 

مث بعد ذلك الظهور , و الواليات املتحدة األمريكية  (أملانيا و ىولندا,السويد)كربيات الشركات الصناعية يف اروبا 

.  القوي على الساحة للنموذج الياباين الذي سرق األضواء و شغل الباحثٌن ملدة طويلة

 : طرح اإلشكالية  

       السؤال امللح الذي تواجهو املؤسسة اجلزائرية اليوم ىو طبعا ، ىل باستطاعة املسًنين االرتقاء إىل مستوى 

التحديات اليت تفرضها املرحلة الراىنة املتميزة باالنفتاح على السوق العاملية حيث تشتد املنافسة ؟ ذلك أن بقاء 

يف ظل العوملة رىٌن مبدى استجابتها للشروط اجلديدة اليت تفرضها ىذه  (عمومية أو خاصة)املؤسسة اجلزائرية 

. األخًنة ، و املهارات و القدرات اإلبداعية الكامنة لدى خمتلف فئات املوظفٌن 

:        وعلى ىذا األساس اإلشكال الذي يتبادر إىل الذىن ىو 

ر اإلدارة بالمشاركة على أداء األفراد ؟   ياثت مدىما  - 

: و األسئلة الفرعية

ما ىي إدارة املوارد البشرية ؟   - 

ما ىو دور إدارة املوارد البشرية املعاصر ؟   - 

ماذا تعين املشاركة يف التسيًن ؟   - 



 ج 

ما ىو واقع اإلدارة باملشاركة يف املؤسسة اجلزائرية ؟   - 

: الفرضيات 

: لإلجابة على اإلشكالية املطروحة سابقا، بطرح الفرضيات التالية

. إشراك األفراد يف اختاذ القرارات يؤدي إىل جناح املؤسسة -

. إن املورد البشري ىو حمرك اإلدارة، و ىو الذي يتوقف عليو جناح املؤسسة-

.                              املشاركة يف التسيًن هتدف إىل تعزيز القدرات التنظيمية يف املؤسسة -

: الغاية من اختيار الموضوع

ذلك ألهنا الركيزة ,       نعلم أن مهمة تسيًن املوارد البشرية من أىم و أجنع املهمات داخل املؤسسة 

ففي الوقت الذي أصبح يعترب العنصر البشري رأمسال األول و املقوم األساسي للقيام , األساسية لنجاحها

باقتصاديات معظم الدول املتطورة أصبحنا نشاىد باملوازاة مع ذلك إمهاال كبًنا هلذا العنصر الفعال يف معظم 

.  خاصة منها بلدان العام الثالث , البلدان 

:   أما األسباب اليت من خالهلا تطرقنا إىل ىذا املوضوع ىي 

. اإلمهال املتعمد من املدراء و رؤساء املؤسسات للعنصر البشري -  

عدم استعمال املؤسسات ألساليب و تقنيات جديدة لالستفادة من كفاءات و خربات عماهلا و     -

موظفيها  
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: أهداف الدراسة 

إضافة إىل استكشاف مواقف و تصورات األطراف الفاعلة و ,   إن اهلدف من وراء االىتمام هبذا املوضوع 

ىو التعرف على مدى التغيًن احلاصل يف ثقافة التسيًن لدى املسًنين يف اجتاه قبول , املؤثرة يف حياة املؤسسة 

ىذا االستعداد الذي يعين ضرورة . أشكال و صيغ جديدة تتجاوز حدود النموذج الكالسيكي املسيطر حلد اآلن 

. مراجعة بنية القوة و توزيع السلطة و طرق اختاذ القرار هبدف توسيعها لتشمل خمتلف فئات األفراد يف املؤسسة

و التحديات اليت تواجهها , ذلك أن عملية املشاركة ال دتثل أداة حديثة لرتشيد التسيًن تفرضها أوضاع املؤسسات 

بل , إضافة إىل التغًنات اليت يعرفها العمل ذاتو و تشكيلة القوة العاملة فحسب , يف حميط يعرف تغًنات جذرية 

إهنا أصبحت غاية يف حد ذاهتا تعرب من خالهلا املؤسسة و املسًنون على االعرتاف باألفراد ليس كقوة عمل منتجة 

بل كبشر هلم حق التمتع بشروط و ظروف عمل تسمح بتنمية كافة قدراهتم و مهاراهتم , لقيم تبادلية فقط 

مبعىن حتول املشاركة من جمرد أداة للتسيًن ىدفها حتقيق مزيد من الفعالية االقتصادية إىل . الفكرية و العضلية 

. اسرتاتيجيا للنمو و حتقيق الذات 

: خطة البحث

    ارتأينا أن نقسم البحث إىل جانبٌن نظري و تطبيقي، اجلانب النظري خصصنا الفصل األول ملدخل إىل إدارة 

. املوارد البشرية و يشمل تعريفها، موقعها داخل املنظمة، أىدافها و دورىا، و األنشطة الرئيسية هلا 

 



 ه 

    أما الفصل الثاين فتطرقنا فيو إىل اإلدارة باملشاركة و يشمل مؤيدو ىذه الفكرة، مفهوم اإلدارة باملشاركة، إشراك 

. األفراد يف اإلدارة 

’’ ترنس مدين ’’     و أخًنا الفصل الثالث اخرتنا أن يكون دراسة تطبيقية و املتمثلة يف الدراسة امليدانية ملؤسسة 

 األفراد يف ىذه املؤسسة يرملعرفة مدى تطبيق مبدأ املشاركة فيها، و مدى تأث

 



 

 

 

 

 

 

  

 

:     إدارة الموارد البشرية 

     مدخل عام  



         إدارة الموارد البشرية مدخل عام  :                                    الفصل األول
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 :تمهيد

 

من األمور اليت تندرج ضمن البديهيات انو إذا أردنا أف نبحث يف علم من العلـو يتحتم علينا الوصوؿ إىل 

و دبا أف إدارة اؼبوارد البشرية احد مكونات النشاط .تعريف دقيق و واضح لو، إضافة إىل تناولو من صبيع جوانبو 

االقتصادي الذي يرتكز على احد فروع علم االقتصاد االجتماعي فانو يتطلب معرفة تامة بكل ما حييط بعملية 

التسيَت بصفة عامة و العمل بصورة خاصة، و يستدعي منا التعرؼ على أىدافو و دوره و النشاطات الرئيسية اليت 

يقـو هبا، و مفهـو إدارة اؼبوارد البشرية وليد القرف العشرين و حديث النشأة نسبيا نظرا للمفاىيم األخرى فانو سوؼ 

نستعرض يف ىذا السياؽ تعريف و رباليل ؼبفكرين اىتموا هبذا اؼبوضوع و ىذا راجع لعدـ وجود تعريف واحد و 

. ؿبدد
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البشرية مدخل عام  الموارد إدارة: المبحث األول

لقد اختلفت وجهات نظر اؼبديرين يف اغبياة العملية يف ربديد مفهـو موحد ومتفق عليو إلدارة اؼبوارد البشرية 

: وديكن التمييز بُت وجهيت نظر أساسيتُت مها

وجهة النظر التقليدية : أ

يرى بعض اؼبديرين أف إدارة اؼبوارد البشرية  ما ىي إال ؾبرد وظيفة قليلة األمهية  يف اؼبنشأة وتقتصر على القياـ 

بأعماؿ روتينية تنفيذية من أمثلتها حفظ  اؼبعلومات على العاملُت يف ملفات وسجبلت معينة ومتابعة النواحي 

اؼبتعلقة بالعاملُت مثل ضبط أوقات اغبضور واالنصراؼ واالقبازات والًتقيات ويبدو أف إدارة اؼبوارد البشرية مل زبص 

باالىتماـ ىؤالء اؼبديرين ، حيث يروف أف تأثَتىا ضئيل على كفاءة وقباح اؼبنشأة وقد انعكس ذلك على الدور 

. 1الذي يقـو  بو مدير إدارة اؼبوارد البشرية ، وكذلك على الوضع التنظيمي ؽبذه اإلدارة

: وجهة النظر الحديثة: ب

يرى البعض اآلخر من اؼبديرين أف إدارة اؼبوارد البشرية تعترب من أىم الوظائف اإلدارية يف اؼبنشاة وىي ال تقل 

كالتسويق واإلنتاج واؼبالية وكذلك ألمهية العنصر البشري وتأثَته على الكفاءة : أمهية عن باقي الوظائف األخرى 

اإلنتاجية للمنشأة ، وكذلك اتسع مفهـو إدارة اؼبوارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية من أمهها ربليل وتوصيف 

الوظائف، زبطيط اؼبوارد 

البشرية ، جذب واستقطاب اؼبوارد البشرية ، ربفيز اؼبوارد البشرية ، تنمية وتدريب اؼبوارد البشرية ، باإلضافة 

. إىل النشاط التقليدي اؼبتعلق بشؤوف اؼبوارد البشرية يف اؼبنشأة

 

 
                                                 

1
 11ـ، ص 2005األردف، – عماف - ، الطبعة األوىل،  دار وائل للنشر ”إدارة اؼبوارد البشرية اؼبعاصرة بعد اسًتاتيجي“ عمر وصفي عقيلي  - 
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: تعريف إدارة الموارد البشرية:المطلب األول

.  ىي عملية اختيار واستخداـ وتنمية وتعويض اؼبوارد البشرية باؼبنظمة:فرنش

SIKULA:عمليات التعيُت وتقيم األداء والتنمية :ىي استخداـ القوى العاملة باؼبنشأة ويشتمل ذلك على

. والتعويض واؼبرتبات وتقدًن اػبدمات االجتماعية والصحية للعاملُت وحبوث األفراد

GLUECK.W: ىي تلك الوظيفة يف التنظيم اليت زبتص بإمداد اؼبوارد البشرية البلزمة ويشمل ذلك زبطيط

االحتياجات من القوى العاملة والبحث عنها وتشغيلها واالستغناء عنها 

CHRUDEN & SHERMAN: إدارة اؼبوارد البشرية تشتمل على عمليات أساسية جيب أداؤىا وقواعد

جيب إتباعها، واؼبهمة الرئيسية ؼبدير األفراد ىي مساعدة اؼبديرين يف اؼبنشأة وتزويدىم دبا حيتاجوه من رأي ومشورة 

. سبكنهم من إدارة مرؤوسيهم بفعالية أكثر

SMITH.G&GRANT.J: ىي مسئولية كافة اؼبديرين يف اؼبنشأة و توصيف ؼبا يقـو بو اؼبوارد البشرية

. اؼبتخصصوف يف إدارة األفراد

فبا سبق ديكننا تعريف إدارة اؼبوارد البشرية على أهنا ؾبموعة من الوظائف اؼبتداخلة فيما بينها تشمل كل من 

التخطيط و التنظيم و التوجيو و الرقابة و القيادة و االىتماـ بوظائف األفراد كالتكوين و التدريب و التوظيف و 

. األجور
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 :1موقع إدارة الموارد البشرية داخل المنظمة:المطلب الثاني

 كلٍّ، ومسؤوليتها داخل الشركة أو اؼبنظمة مسؤولية مشًتكة مع اإلدارات إفَّ إدارة اؼبوارد البشرية جزء من

وانطبلقاً من ىذه اؼبسؤولية .. اؼبنظمة األخرى، فالكل مسؤوؿ عن ربقيق رؤيِة ورسالِة وغاياِت وأىداِؼ الشركة أو

التفاعل يتمثل فيما  التفاعُل الكامل والتاـ بُت إدارة اؼبوارد البشرية واإلدارات األخرى، وىذا اؼبشًتكة ربَحَتَحَتتَّمَحَت أو وَحَتجَحَتبَحَت 

 :يتمثل يف اآلٌب

 العنصر البشري على اضطبلعالبشرية يف اؼبنظمة، وىذا الدمج يساعد يف  رسم واضح لسياسة دمج اؼبوارد -

 .االنتماء والوالء للمنظمة اؼبنظمة اؼبستقبلية، وإشراكو يف عملية ازباذ القرار فبا يولد لديو توجهات

 .مساعدة اإلدارات يف تقدير احتياجاهتا من اؼبوارد البشرية  -

 العمل على توفَت حاجات اإلدارات من اؼبوارد البشرية يف الوقت اؼبطلوب ومن نوعيات ومواصفات متنوعة   -

 .تصميم نظاـ لتقييم األداء ليستخدمو اؼبديروف والرؤساء يف تقييم أداء مرؤوسيهم، وتدريبهم على استخدامو  -

 . تقدًن اؼبساعدة للمديرين ليتمكنوا من قياس الرضا الوظيفي يف إداراهتم وربليل نتائجو -

 . تقدًن اؼبساعدة للمديرين ليتمكنوا من ربديد اؼبرشحُت للًتقية من اؼبوارد البشرية العاملة يف إداراهتم -

مرؤوسيهم، وكيف يكونوف رواداً يف   تدريب اؼبديرين والرؤساء على استخداـ األسلوب الفعاؿ يف توجيو وربفيز -

 .ربقيق اؼبعاملة اإلنسانية ؽبم

 . مساعدة اؼبديرين والرؤساء وسبكينهم من األسلوب الفعاؿ يف تدريب مرؤوسيهم يف أثناء العمل -

 . تصميم برامج التدريب والتنمية للموارد البشرية يف اإلدارات -

 . مساعدة اؼبديرين والرؤساء يف تكوين فرؽ العمل لتحقيق عمل صباعي تعاوين فعاؿ -

                                                 
 . 21عمر وصفي عقيلي، اؼبرجع السابق، ص -1

 



         إدارة الموارد البشرية مدخل عام  :                                    الفصل األول

 

 

5 

اإلنتاج وجودتو، ورضا العمبلء وظبعة   توعية اؼبديرين والرؤساء بأمهية العنصر البشري يف العمل، وكيف أف تكلفة -

 .مرؤوسيهم اؼبنظمة وبقاءىا مرتبط بكفاءة ورضا

 1:أهداف إدارة الموارد البشرية:المطلب الثالث

 هتدؼ إىل وضع إسًتاتيجية بشرية، تتفق مع متطلبات.. وظائفها إف إدارة اؼبوارد البشرية ومن خبلؿ

واإلسهاـ يف ربقيق رؤية ورسالة  سواء يف الوقت اغباضر أو يف اؼبستقبل،.. إسًتاتيجية اؼبنظمة أو الشركة ككل

 ..بشرية ذات مستوى عاٍؿ من العلم والكفاءة والفعالية واإلنتاجية وغايات وأىداؼ اؼبنظمة عن طريق توفَت قدرات

 :ومن أىم األىداؼ اليت تسعى إدارة اؼبوارد البشرية إىل ربقيقها داخل اؼبنظمة أو الشركة

 :العمل على تحقيق الكفاية اإلنتاجية- 1

 خبلؿ دمج اؼبوارد البشرية مع اؼبوارد اؼبادية اليت سبتلكها اؼبنظمة أو إف ربقيق الكفاية اإلنتاجية يتم من

اؼبتمثلة يف اؼبواد اػباـ، واآلالت، واؼبعدات،  فاؼبوارد اؼبادية.. الشركة، لتحقيق االستخداـ األفضل ؽبذه اؼبوارد ؾبتمعة

داخل الشركة أو  وغَتىا،  كلها مدخبلت للعملية اإلنتاجية، يستخدمها العنصُر البشري… التصنيع وتكنولوجيا

اؼبادية، خيرج اؼبنتج يف شكلو النهائي كسلع  اؼبنظمة، ومن خبلؿ كفاءة أدائو وحسن استخدامو ؽبذه اؼبوارد

خدمات  فتحقيق الكفاية اإلنتاجية من خبلؿ سلع أو.. سلفاً، وبأقل تكلفة فبكنة باؼبواصفات والكميات احملددة

العنصر البشري، الذي تشتملو اىتماماُت  من مسؤوليات.. ذات مواصفات مطلوبة، وكميات ؿبددة، وبأقل تكلفة

 و اؼبسؤولة عن تأىيل وتدريب العنصر البشري، مهاـ الوظيفة وكيفية فبارستها، و إدارة اؼبوارد البشرية، اليت ربدد

                                                 

1 - Allen Cowling, Chole Moiler “human resources managing”, London, 1995, p: 25 
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، وىذه اؼبنظمة تصبح من  اليت يعمل هبا اؼبسؤولة أيضاً عن ربفيزه، ورفع درجة انتمائو ووالئو للشركة أو اؼبنظمة

تنافسية  األداء بإنتاجية عالية، فبا يساعدىا على البقاء واالستمرار يف ظروؼ خبلؿ ىذا العنصر البشري قادرة على

 .مغايرة

 :العمل على تحقيق الفاعلية في األداء التنظيمي-  2

بتحقيق ـبرجات ذات كفاءة عالية من حيث الكميات واؼبواصفات وأقل  إف الكفاية اإلنتاجية اليت هتتم

لتحقيق النجاح والتميز ومن ٍب  حقاً تساعد على بقاء واستمرار اؼبنظمة أو الشركة، ولكنها ال تكفي وحدىا تكلفة،

 واالستمرار، إذ البد عبانب الكفاية اإلنتاجية من ربقيق الفاعلية يف األداء القدرة الكبَتة على اؼبنافسة والبقاء

تقدمها اؼبنظمة أو الشركة ال بد وأف تتوافر فيها  التنظيمي، والفاعلية تعٍت أف اؼبنتج النهائي أو اػبدمة اليت تنتجها أو

اػبدمة تكوف  الرضا اؼبنشود من قبل العمبلء واؼبستهلكُت ؽبا، أي أف ىذه السلعة أو تلك اعبودة العالية، لتحقيق

رغباهتم وتوقعاهتم يف السلعة أو اػبدمة اليت  قادرة على تلبية احتياجات ىؤالء العمبلء، فضبلً عن ربقيق

تقدمها  الشركة أف اغبكم على توافر اعبودة العالية يف اؼبنتج أو اػبدمة اليت يستهلكوهنا، ولتعي اؼبنظمة أو

أف يكوف اغبكم جبودة السلعة أو - األىم  وىو- للمستهلكُت لن يكوف معترباً إذا كاف من ِقبَحَتِلها وفقط، وإمنا 

 ..العمبلء اػبدمة صادرا عن اؼبستهلكُت أو

وىذه الكفاءة وتلك اؼبهارة  إف ربقيق اعبودة يف السلع واػبدمات يتوقف على كفاءة ومهارة العنصر البشري،

 اؼبهاـ اؼبلقاة على عاتق إدارة اؼبوارد البشرية، فعليها تصميم الربامج الواجب توافرىا يف العنصر البشري من أكرب

من ربقيق - جبانب قدراتو الذاتية  - التدريبية لرفع كفاءة العنصر البشري، وإكسابو اؼبهارة البلزمة، اليت سبكنو

 توعيتو بأمهية ربقيق اعبودة يف السلعة أو اػبدمة اليت يشارؾ يف إنتاجها أو معدالت اعبودة اؼبأمولة، فضبلً عن

أو اػبدمة، ومن ٍب تزداد رغبتو يف  تقدديها، وأف توافر ىذه اعبودة حيقق رضا العميل أو اؼبستهلك عن ىذه السلعة

إىل  ورغباتو، ومن ٍب ربافظ الشركة أو اؼبنظمة على عمبلئها، وىذا يؤدي بدوره عدـ تغيَتىا إذ إهنا تليب احتياجاتو
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السوقية، وقد يؤدي ىذا االستقرار إىل قدرهتا على  احملافظة على أرباحها، واحملافظة على موقعها التنافسي، وحصتها

تنمية اؼبوارد  حجم الشركة أو اؼبنظمة، وربقيق أرباح أعلى، ومن ٍب زيادة االستثمار يف فتح أسواؽ جديدة، وزيادة

والتعويضات واؼبزايا العينية واليت تعود بالفائدة الكربى  البشرية، فضبلً عن زيادة الرواتب واألجور واؼبكافآت اؼبالية

الكربى اليت يتحصل  فضبلً عن الفائدة.. بشكل مباشر وغَت مباشر.. البشري يف اؼبنظمة أو الشركة على العنصر

 .عليها اجملتمع ككل من جراء الزيادة يف النمو االقتصادي

 :1دور إدارة الموارد البشرية المعاصر: المطلب الرابع

 خاصة يف الدوؿ الصناعية اؼبتقدمة- اؼبنظمات أو الشركات يف وقتنا اؼبعاصر  إف واقع إدارة اؼبوارد البشرية يف

ـُ بالعنصر البشري، - والذي تبعو زيادُة االىتماـ بوجود إدارة  تغَت كثَتاً عما كاف عليو يف اؼباضي، إذ زاد االىتما

اعبهةَحَت  فقد أصبحت إدارُة اؼبوارد البشرية ىي.. هتتم هبذا العنصر أو اؼبورد البشري للموارد البشرية ؽبا صفة التخصص

العمل داخل اؼبنظمة أو الشركة، و مسؤولة  اؼبسؤولة عن ضباية، وتأىيل وتنمية، وتنظيم عبلقة العنصر البشري يف

وإبداعاتو  اؼبادية واؼبعنوية، لتزيد من انتمائو ووالئو، وتستخرج مكنوف قدراتو أيضاً عن ربفيزه بكل الوسائل

وىي بذلك .. والبيئة اؼبناسبة والصاغبة للعمل وهتيئة اؼبناخ.. وىي اؼبسؤولة أيضاً عن حل مشكبلتو.. وابتكاراتو

والقناعات، اؼبختلف يف  إذ تتعامل مع العنصر البشري، اؼبتقلب اؼبزاج، اؼبتعدد الثقافات تعلب دوراً غاية يف الصعوبة

. درجات تفكَته وتقديره لؤلمور واؼبتعدد الدوافع

و يتضح من التعريفات السابقة إف إدارة اؼبوارد البشرية سبثل إحدى الوظائف اؽبامة يف اؼبنشآت اغبديثة اليت 

. زبتص باستخداـ العنصر البشرى بكفاءة يف اؼبنشآت بكافة أنواعها

 
                                                 

1 36 ص2005، الدار اعبامعية، ، إدارة اؼبوارد البشرية رؤية مستقبلية راوية ؿبمد حسن -
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 :1األنشطة الرئيسية إلدارة الموارد البشرية:المطلب الخامس

: ديكن تقسيم وظائف إدارة اؼبوارد البشرية إىل

: الوظائف اإلدارية إلدارة الموارد البشرية- أ

: وتنقسم الوظائف اإلدارية إلدارة اؼبوارد البشرية إىل

هتتم وظيفة التخطيط بتخطيط احتياجات اؼبنظمة من القوى العاملة كماً ونوعاً اليت تضمن : وظيفة التخطيط  -1

ربقيق أىداؼ اؼبنظمة ، فالتخطيط يعٌت التحديد مقدماً لربنامج القوى العاملة ، وقد يواجو مدير إدارة اؼبوارد 

البشرية كثَتا من الصعاب واؼبشاكل إذ مل يقم بالتنبؤ باحتياجات اؼبنظمة من القوى العاملة البلزمة لتحقيق أىدافها 

 .يف الفًتات اؼبستقبلية

ويقصد بوظيفة التنظيم يف إدارة اؼبوارد البشرية ىو تقسيم وربديد الواجبات اؼبسئوليات : وظيفة التنظيم  -2

والسلطات بُت األفراد ، وربديد العبلقات اليت تربط ىذه اؼبسئوليات ، فمدير إدارة اؼبوارد البشرية حيدد شكل 

 .اؽبيكل التنظيمي إلدارتو عن طريق تصميم ىيكل عبلقات بُت العمل ، األفراد ، العوامل اؼبادية يف اؼبنظمة

 ويقصد هبا توجيو جهود األفراد كبو ربقيق أىداؼ اؼبنظمة وقد تندرج ىذه الوظيفة ربت عدة :وظيفة التوجيو  -3

 وربت أي مسمى من اؼبسميات فإف اؽبدؼ من ىذه Command ،Motivationمسميات مثل 

 .الوظيفة ىو حث األفراد على العمل برضاء تاـ وفعالية

                                                 
 .27عمر وصفي عقيلي، اؼبرجع السابق، ص-  1
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أف عملية الرقابة تعترب وظيفة إدارية تتعلق بتنظيم األنشطة والتنسيق بينها طبقاً ػبطة العمالة . وظيفة الرقابة  -4

احملددة ،  بناًء على ربليل األىداؼ أو األنشطة األساسية للتنظيم ، حبيث تضمن تنفيذ اػبطة العامة للمنظمة 

. بكفاءة عالية

: الوظائف التنفيذية إلدارة الموارد البشرية- ب

 :تنقسم الوظائف التنفيذية إلدارة اؼبوارد البشرية إىل

زبتلف وظائف اؼبوارد البشرية من منظمة ألخرى حبسب حجم اؼبنظمة وأنشطتها إال أف ىناؾ عدًدا من الوظائف 

: األساسية للموارد البشرية يف أي تنظيم وىي

 وىو عملية مكونة من عدة خطوات صممت لتزويد اؼبنظمة باألفراد اؼبناسبُت للوظائف :توصيف الوظائف .1

توصيف الوظائف، زبطيط اؼبوارد البشرية، توفَت اؼبوظفُت من خبلؿ االستقطاب : ىذه اػبطوات تتضمن. اؼبناسبة

يعترب توصيف الوظائف كما ذكر البداية اغبقيقة لعمل إدارات اؼبوارد البشرية ألنو حيدد . ٍب االختيار ٍب التعيُت

ربديد "عّرؼ آؿ علي واؼبوسوي توصيف الوظائف بأنو . األعماؿ واؼبهارات اؼبطلوبة بعد ربديد أىداؼ اؼبنظمة

معامل كل وظيفة من الوظائف اؼبوجودة يف اؼبنظمة من حيث واجباهتا ومسؤوليتها ومتطلباهتا والشروط اليت جيب أف 

يستخدـ توصيف الوظائف كما أشارا آؿ علي واؼبوسوي كأساس لوضع نظاـ سليم الختيار ". تتوفر فيمن يشغلها

ىذا الوصف اؼبكتوب عن الوظيفة . وتعيُت األفراد ويساىم أيًضا يف ربديد االحتياجات الدقيقة من اؼبوارد البشرية

أوضحت حسن أف زبطيط اؼبوارد . ومتطلباهتا يساىم يف ربديد وزبطيط االحتياج الفعلي من اؼبوارد البشرية أيًضا

ىؤالء الذين سيتم )وخارجًيا  (األفراد اؼبوجودين فعبلّ )نظاـ توافق أو مقابلة عرض األفراد داخلًيا "البشرية عبارة عن 

يتبُت لنا أف من ". مع الوظائف اؼبتاحة واليت تتوقع اؼبنظمة وجودىا عرب فًتة زمنية ؿبددة (تعيينهم أو البحث عنهم

أىم بنود زبطيط اؼبوارد البشرية أهنا هتدؼ إىل التنبؤ باحتياجات اؼبنظمة من األفراد وتطوير خطط واضحة تبُت 
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لسد ىذه  (من داخل اؼبنظمة)واألفراد الذين سيتم تدريبهم  (من خارج اؼبنظمة)عدد العاملُت الذين سيتم توظيفهم 

من خبلؿ ما تقدـ يتبُت لنا أيًضا أف زبطيط اؼبوارد البشرية ال يعٍت بالضرورة عملية اغبصوؿ على . االحتياجات

أما توفَت . العدد الصحيح من األفراد اؼبؤىلُت للوظائف اؼبناسبة، بل يعٍت ربديد االحتياج اغبايل واؼبتوقع من األفراد

اؼبوظفُت كما أوضح حنفي فيتم عن طريق االستقطاب الذي يُعرؼ بأنو العملية اليت ديكن من خبلؽبا جذب طاليب 

العمل للتقدـ للمنظمة لشغل الوظائف الشاغرة عن طريق نشر مواصفات الوظيفة ومتطلباهتا وقد يكوف ىذا اعبذب 

وتلجأ اؼبنظمات للعديد من الوسائل للبحث عمن يغطي ىذه . من داخل اؼبنظمة وقد يكوف من خارجها

االحتياجات، مثل الصحف اليومية والصحف اؼبختصة باإلعبلنات، ووكاالت العمل، أو االتصاؿ باؼبعاىد 

والكليات التجارية، أو مواقع الويب اؼبختصة والعديد من الوسائل اليت سبّثل االستقطاب السليب أما االجيايب فهو 

بعد ذلك تأٌب عملية . عندما يذىب فبثلو اؼبنظمة إىل ذوي اػبربة اؼبؤىلُت ويعرضوا عليهم الوظائف الشاغرة

اختيار أنسب شخص للعمل من بُت مرشحُت من داخل اؼبنظمة أو من "االختيار وىي كما ذكر ثومسوف 

يتم اختبار اؼبرشحُت الذين تقدموا لشغل الوظائف اؼبعلن عنها بعدة وسائل منها ملء بعض ". خارجها

االستمارات، أو اؼبقاببلت، واالختبارات التحريرية أو اؼبهاراتية بعد ذلك يتم تعيُت مَحَتْن ينجح وتتطابق عليو 

كما قد أشَت أف التعيُت البد أف يتم بصفة مبدئية حىت يتم التأكد من أف العاملُت قد اجتازوا االختبار . اؼبتطلبات

من خبلؿ ما تقدـ يتبُت لنا أمهية التسلسل اؼبنهجي العلمي يف عملية التوظيف واليت تعترب أىم وظيفة يف . الفعلي

و يف رأيي أف فبا أفقد .إدارة اؼبوارد البشرية ألهنا األساس الذي يُبٌت عليو قباح أو فشل اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمة

اؼبعموؿ هبا حالياً يف منظماتنا أمهيتها ىو كوهنا ال تعتمد  (أي التوظيف)سياسات إدارة األداء واالختيار والتعيُت

على أسس االستحقاؽ واعبدارة والتنافسية، وتفتقر إىل الشفافية واؼبساءلة، وتعترب تقليدية وغَت فعالة أو مرنة، وكوهنا 

يتبُت لنا . تعمل وفق أنظمة مغلقة تعتمد على مبدأ اؼبركزية يف ازباذ القرار، واحملسوبية بدالً من معايَت أداء دقيقة
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أيًضا أف أي خلل يف أي مبدأ من ىذه البنود اؼبتسلسلة من شأنو أف ُيضعف فرص اؼبنظمة يف النجاح ويضعف 

. وظائف إدارة اؼبوارد البشرية األخرى

 الذي يكوف بعد توصيف الوظائف ؼبعرفة اؼبهارات اؼبطلوب توافرىا يف األفراد اؼبعنيُت لشغل :التدريب والتطوير .2

التدريب كما ذكر ىو العملية اليت تقـو على تزويد األفراد باؼبعلومات واػبربات واؼبهارات البلزمة ألداء . وظيفة معينة

وأشار حنفي إىل أف التدريب والتطوير بو عدة مزايا منها زيادة اإلنتاجية ورفع معنويات األفراد . أعماؽبم بفعالية

. وتقليل اغباجة لئلشراؼ عن قرب وزبفيض حوادث العمل وتعميق اؼبعرفة اؼبتخصصة وتعزيز استقرار ومرونة التنظيم

وأشار . وأرى أف التدريب يساعد اؼبنظمات على ربقيق االكتفاء الذاٌب وبالتايل تقليل االعتماد على اػببَت األجنيب

الصباب وآخروف أف ىناؾ عدة مستويات من التدريب منها تدريب العاملُت اعبدد أو التدريب أثناء العمل أو 

. ذبديد اؼبعلومات إلكساب العاملُت اؼبهارات اعبديدة يف ؾباؿ زبصصهم أو إعادة تدريبهم لشغل وظائف أعلى

ذكر الرفاعي يف دراستو أثر التدريب أثناء اػبدمة على أداء وسلوؾ اؼبوظفُت اؼبستفيدين من التدريب بدولة الكويت 

أمهية التدريب كونو يعترب وسيلة من وسائل االستثمار اؼبختلفة اليت ربقق مكسًبا مالًيا يضاؼ لقائمة األرباح وليس 

يصبح "ويستطرد الرفاعي قائبلً . عبئاً على ميزانية اؼبنظمة لكونو أكثر االسًتاتيجيات الفاعلة يف ؾباؿ اؼبوارد البشرية

التدريب أكثر جدوى وفعالية عندما يكوف مبنًيا على أساس التتابع واالستمرارية من خبلؿ تبٍت إسًتاتيجية لتنمية 

أورد الركايب مقالة عن ". وتطوير قدرات العاملُت تعتمد على إعداد الربامج التدريبية لتقوًن أي اعوجاج يف األداء

على أف ما يلـز دراستو والتحسب التخطيطي لو ىو ظاىرة مل ربدث من "أمهية زبطيط تدريب اؼبوارد البشرية قائبلً 

قبل ال يف تاريخ العمالة، وال يف التاريخ البشري كلو ظاىرة إف اعبدارة العالية للتكنولوجيا اؼبتقدمة تسببت يف تفاقم 

وديكن شرح . البطالة عن طريق إعادة اؽبيكلة، والتخلص من الروتُت، وتقليص فرص العمل، وتسريح األيدي العاملة

وىذا االستمرار يف . الفقرة اآلنفة بأنو يستحيل إيقاؼ الًتقي اؼبستمر يف التكنولوجيا وكفاءهتا اؼبذىلة يف اإلنتاج

الًتقي سيؤدي إىل االستغناء عن صباىَت كثيفة جدا من العمالة البشرية يكفي كمثل ما يتحقق يف ؾباؿ الطباعة من 
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ىل أخضعت ىذه . فماذا فعلت اغبكومات والشركات ذباه ىذه اؼبعضلة اغبادة؟. تقدـ تقٍت استغٍت بو عن العماؿ

: وىل انتهت ىذه الدراسة إىل حلوؿ عملية منها على سبيل اؼبثاؿ. األزمة اغبقيقة للدراسة اؼبعمقة اؼبستقبلة اعبادة؟

إعادة تأىيل العمالة من خبلؿ تطوير مهاراهتا بسرعة وجودة عالية ورسم اسًتاذبيات مستقبلة للتعامل االستثماري 

ومن فبيزات التدريب ذكر الرفاعي أف التدريب حيقق ". النوعي اعبديد مع الطاقة البشرية الفائضة عن سوؽ العمل

التوازف يف سوؽ العمل من حيث سد النقص والفراغ الناتج عن عدـ قدرة ـبرجات التعليم على توفَت العمالة 

من العينة وافقوا على أف التدريب قد حّسػن من % 95وقد أوضحت دراسة الرفاعي إىل أف . اؼبتخصصة واؼبدربة

أدائهم الوظيفي، وأف كفاءة اؼبتدرب وحبو لعملو قد زاد بعد الدورات التدريبية وبالتايل صعوبة تركو لعملو بعد أف 

وقد أشارت الدراسة أيًضا إىل عدـ وجود أسس . اكتسب مهارات عديدة زادت من ارتباطو باؼبنظمة وصقل خربتو

تعقيًبا على دراسة . واضحة يتم بناًء عليها اختيار اؼبتدربُت بل ىناؾ عوامل كاحملسوبية والواسطة يف ؿبيط العمل

الرفاعي يتضح أنو فيما يتعلق بسياسات التدريب والتطوير، اؼبنظمات ال تعتمد على اغباجة الفعلية اؼبرتبطة 

دبتطلبات العمل، وال توجد لدى غالبية الوزارات واؼبؤسسات اغبكومية خطط تدريب سنوية مرتبطة بأىدافها 

اإلسًتاتيجية، كما ال توجد آليات فعالة لنقل اؼبعرفة أو لقياس مدى العائد من الربامج التدريبية وربقيقها للنتائج 

أيًضا يتضح لنا أف غالبية الشركات التدريبية ال تلتفت إال بعقد الربامج يف فنادؽ طبسة قبـو مع توفَت . اؼبطلوبة

لكن التدريب الفّعاؿ يساىم يف ربقيق . األكل والغداء وما إىل ذلك من أمور ال سبت بصلة إىل اؼبتطلبات الفعلية

التوازف وسد النقص يف ظل غياب التأىيل التعليمي اؼبؤىل من ـبرجات التعليم، لذا نرى أنو إذا ما ًب إنشاء تنسيق 

وثيق بُت زبطيط اؼبوظفُت والتدريب وتطوير اؼبوارد البشرية، فاف نظاـ تدريب اؼبوارد البشرية سيتمكن من ربقيق أىم 

أىدافو الطموحة وىو التأكد من حصوؿ اؼبنظمة على الكادر الوظيفي اؼبؤىل الذي ربتاجو يف الوقت اؼبناسب من 

. خبلؿ عملية التدريب يف عصر التقنية اؼبتطورة يوًما بعد يـو
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ويعترب التقييم . و ىو القياس للتأكد من أف األداء الفعلي للعمل يوافق معايَت األداء احملددة: تقييم الوظائف .3

إف تقييم أداء اؼبوظفُت ىو عبارة عن مراجعة . متطلب حتمي لكي ربقق اؼبنظمة أىدافها بناًء على اؼبعايَت اؼبوضوعة

ؼبا أقبزوه باالعتماد على وصفهم الوظيفي ومعايَت عملهم، كما يوفر تقييم األداء معلومات عن اؼبهارات اليت 

فمن خبلؿ التقييم وبناًء على نتائجو تتخذ القرارات دبكافأة اجملتهدين . حيتاجوهنا للقياـ دبهامهم على أكمل وجو

أوردت حسن أف مسؤولية إدارة اؼبوارد البشرية تتمثل يف تصميم النظاـ األساسي لتقييم أداء . ومعاقبة اؼبقصرين

األفراد ٍب تدريب اؼبديرين على كيفية التقييم بعد ذلك االحتفاظ بسجبلت تقييم األداء لكي تتخذ القرارات بناًء 

ذكر حنفي أف التقييم قد يستخدـ لتنمية الفرد من خبلؿ ربديد االحتياجات التدريبية لو ومعرفة مدى . عليها

ىناؾ عدة طرؽ للتقييم منها كما ذكرت حسن وضع األىداؼ والتقييم اؼبقايل ومدخل معايَت . تقدمو كبو الكفاءة

وكاف ليوسف رأي نَّت يف دراستو حوؿ العبلقة بُت اإلحساس بفعالية . العمل وقائمة اؼبراجعة والًتتيب البسيط

و ال بد من اإلشارة إىل "دراسة ميدانية وىو : وموضوعية نظاـ تقوًن األداء والوالء التنظيمي والرضا واألداء الوظيفي

أف اؼبقصود بفاعلية نظاـ تقوًن األداء ىو مدى مسامهة ىذا النظاـ يف مساعدة العاملُت يف تطوير أدائهم الوظيفي 

وربسُت عبلقاهتم التنظيمية، وأما موضوعيتو فإف اؼبقصود هبا مدى استناد ىذا النظاـ إىل معايَت واضحة ودقيقة 

أيًضا ثبت صحة فرضية دراسة ". وعادلة، ومدى قدرة الرئيس اؼبباشر على اغبكم على أداء اؼبرؤوسُت بكفاءة ونزاىة

يوسف القائلة توجد عبلقة موجبة ومعنوية بُت إحساس العاملُت دبوضوعية نظاـ تقوًن األداء واألداء الوظيفي دبعٌت 

أنو كلما زاد إحساس العاملُت بفعالية نظاـ تقوًن األداء اؼبطّبق يف اؼبنظمة زاد مستوى األداء الوظيفي وىذا أمر 

منطقي كما أشَت إىل إف نظاـ تقوًن األداء الذي يتسم بالفاعلية يساىم يف كشف أوجو القوة والضعف يف أداء 

وقد أوضح العقدة أف . الفرد ومن ٍب ينّمي ويّدعم أوجو القوة ويعاجل أوجو الضعف فبا يؤدي إىل رفع مستوى الفرد

من اؼبميزات اؽبامة للتقييم ىو الكشف عن مدى كفاءة بعض وظائف إدارة اؼبوارد البشرية األخرى اؼبرتبطة ارتباط 

ويستطرد العقدة يساىم التقييم يف إقباح عمليات زبطيط أىداؼ . وثيق بالتقوًن مثل االختيار والتدريب والتوظيف
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نظرة ربليلية على أىداؼ وأساليب : وقد أظهرت دراسة العقدة تقوًن األداء. اؼبنظمة ويساعد على وضوح الرؤية

ووسائل تقوًن األداء يف اعبهاز اغبكومي بسلطنة عماف دراسة ميدانية عدة عيوب يف عمليات التقييم منها أف بعض 

مناذج التقييم تتضمن عناصر ال تنطبق مع طبيعة عمل اؼبوظف فبا يؤثر على نتيجة تقييمو، أيًضا النماذج اؼبطبقة 

طويلة نسبًيا الحتوائها العديد من العناصر اؼبكررة باإلضافة إىل عدـ كفاية الوقت اؼبخصص للمديرين لكتابة تقارير 

التقييم، إضافة إىل ذلك اعتماد منوذج أوحد للتقييم ال حيتوي على أسلوب مرف عند تعبئة النماذج وال يًتؾ اغبرية 

للمقّيم لًتؾ بعض العناصر ببل إجابة دوف أف يؤثر ذلك على التقييم، أيًضا عدـ وجود معدالت أداء مكتوبة سلًفا 

سبّثل اؼبعيار الذي يسَت عليو قياس أداء اؼبوظف، وأخَتًا عدـ اعتماد دورات تدريبية يف كيفية إعداد تقارير تقييم 

بعد استعراض ما تقدـ يتبُت لنا أمهية تفعيل وظيفة التقييم وجيب . األداء للمديرين أو القائمُت على عملية التقييم

ربطها ليس فقط يف اغبوافز والعبلوات بل جيب أف يتسع ذلك ليشمل تطوير عمل اؼبنظمة وزبطيط األىداؼ 

عتمد عليو يف التحفيز 
ُ
اؼبستقبلية، أيًضا ينبغي علينا تفعيل وظيفة التقييم واجتثاث الروتينية منها حىت تكوف اؼبعيار اؼب

فعملية التقييم إذا طبقت بناًء على معايَت صحيحة . والتطوير لتتمكن اؼبنظمات من البقاء يف البيئة التنافسية

نقطة أخرى مهمة برأيي وىي اذباه . ومواكبة للتقدـ العاؼبي، فإف ذلك يساعد على تطوير اؼبنظمة وربقيق أىدافها

أغلب الدوؿ ومنها اؼبملكة إىل تشجيع االستثمار لديها وأي قارئ لقوانُت وبنود اؽبيئة العامة لبلستثمار يف اؼبملكة 

يرى أهنا تعامل اؼبستثمر األجنيب مثل معاملة اؼبستثمر السعودي يف صبيع بنودىا سباماً، أما عبلقة ىذه النقطة 

بالتقييم فهي أنو مىت ما كاف ىناؾ تقييم حقيقي للعنصر البشري على أسس اعبدارة واالستحقاؽ الوظيفي فإف 

ذلك مؤداه إىل التطوير وتفادي صبيع سلبيات اؼبنظمات اغبكومية واألىلية، لكن إف تُػرؾ التقييم شكلي كما ىو 

ويعاين يف أغلب األحياف من التحيز واؼببالغة وال يوجد بو تغذية راجعة فإف ذلك يعٍت تدين مستوى األداء 

. واإلنتاجية وتضخم اعبهاز الوظيفي وعدـ القدرة على البقاء يف ظل التنافس العاؼبي مع اؼبنافس األجنيب
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عرّفت حسن األجور بأهنا ىي ما يُػدفع للفرد بالساعة أو اليـو أو الشهر مقابل قيامو بالعمل، : األجور واغبوافز .4

تعترب األجور ضماف حصوؿ العاملُت . وتشًتؾ صبيع اؼبنظمات يف دفع نظاـ األجور إال أهنا زبتلف يف نظاـ اغبوافز

وجيب أف تكوف عملية األجور واغبوافز نتيجة . على أجٍر عادؿ يتناسب مع أعباء وظائفهم كما أوضح حنفي

ولكن القائمُت على اؼبوارد البشرية أدركوا أف األجور قد توفر قدرًا من . طبيعية لعملية توصيف الوظائف والتقييم

الرضا للعاملُت لكنها ال توّلد فيهم اغبماس أو الدافع للعمل اؼبتقن أو اإلبداع كما أشار حنفي، لذا كاف لزاًما وضع 

وتتنوع طرؽ اغبوافز ما بُت مادية كزيادة يف . نظاـ للحوافز يساىم يف مكافأة اؼببدع ويشجع غَت اؼببدع على اإلبداع

األجر أو اؼبكافأة وما بُت معنوية كًتقية أو خطاب شكر وىناؾ عدة نظم للحوافز اؼبادية منها كما أشار حنفي 

نظاـ جانت ونظاـ اؼبشاركة يف اؼبكاسب ونظاـ ىلسي ونظاـ راوف، وصبيع ىذه النظم تشجع اإلبداع يف اؼبنظمات 

وورد يف مقاؿ األسس اؼبهنية إلدارة اؼبوارد البشرية أف من أىم طرؽ ربفيز اؼبوظفُت إدماجهم يف . بطرؽ ـبتلفة

األعماؿ اؼبهمة، كأف تشركهم اؼبنظمة يف التقييم السنوي ؽبا، أو التخطيط االسًتاتيجي، أو تصميم الربامج 

لكن دراسة الشريف أوضحت . واؼبشاريع واػبدمات، فمشاركتهم يف مثل ىذه اؼبهاـ سيشجعهم على تطوير أدائهم

أف اغبوافز تكمن مشكلتها يف اؼبمارسة والتطبيق فهناؾ البل موضوعية واحملسوبية والعبلقات يف اؼبنظمات فبا يؤثر 

اغبوافز اؼبعنوية "أيًضا أوضح الشريف يف دراستو العوامل اؼبؤثرة يف أداء العمل أف . على قيمة اغبوافز لدى العاملُت

فهي تستهدؼ الروح اؼبعنوية للعاملُت فبا يؤثر يف العمل وينعكس . تلعب دورًا أساسًيا وفاعبل مؤثرًا يف أداء العمل

على أنو برأيي إف أىم بند يف اغبوافز واؼبكافآت ىو ربطها دبعايَت التفوؽ واالمتياز ". على زيادة الكفاءة اإلنتاجية

. والتقييم يف اؼبنظمة فيشعر األفراد بأمهية التقييم وىذه اؼبعايَت وبالتايل اؼبساعدة على تطوير أدائهم يف اؼبنظمة

وأثبتت نتائج دراسة ىيجاف معوقات اإلبداع يف اؼبنظمات السعودية أف مستوى اإلبداع اإلداري يف األجهزة 

اغبكومية باؼبملكة أقل من اؼبتوسط بسبب عدـ توفر اغبوافز اؼبادية واؼبعنوية، حيث أف الغالبية العظمى من األجهزة 

ويستطرد . اغبكومية ال تقدـ مكافآت مادية لؤلفكار اإلبداعية، فضبلً عن أف الًتقية ال ترتبط أساًسا بالكفاءة
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إف تأكيد اؼبديرين السعوديُت على وجود معوؽ عدـ التشجيع من اؼبنظمة يشَت إىل افتقارىم إىل التغذية "ىيجاف 

اؼبرتدة االجيابية اليت تتضمن الثناء والتقدير على اعبهود اليت يقوموف هبا، باإلضافة إىل عدـ وجود اغبوافز اؼبادية 

الكافية وخباصة الًتقيات حيث يعترب التجمد الوظيفي إحدى اؼبشكبلت اليت يعاين منها اؼبوظف السعودي يف صبيع 

تعقيًبا على دراسة ىيجاف يتضح لنا الدور اؽباـ الذي تلعبو اغبوافز فهي قد تكوف عامبلً ". اؼبستويات اإلدارية

مشجًعا على اإلبداع وقد تكوف العكس سباًما حينما يرى العاملُت أف اغبوافز ال تستند إىل الكفاءة بتاتًا فبا يقتل 

. اإلبداع واإلتقاف يف داخلهم وبالتايل التقليل من قيمة اغبوافز يف أعينهم

. زبطيط اؼبوارد البشرية  .5

. البحث واالستقطاب للموارد البشرية  .6

. قياس كفاءة أداء اؼبوارد البشرية  .7

. االختيار والتعيُت للموارد البشرية  .8

. توفَت الرعاية الصحية للعاملُت  .9

. األعماؿ الروتينية كحفظ ملفات العاملُت والًتقيات والنقل .10

. تدقيق اؼبوارد البشرية .11
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 اإلدارة بالمشاركة في الفكر اإلداري: المبحث الثاني

 1التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية:األولالمطلب 

إدارة اؼبوارد البشرية بشكلها اغبديث ليست وليدة الساعة إمنا ىي نتيجة لعدد من التطورات اليت يرجع 

عهدىا إىل بداية الثورة الصناعية ،تلك التطورات اليت سامهت يف إظهار اغباجة إىل وجود إدارة موارد بشرية 

فهناؾ أسباب عديدة تفسر االىتماـ الزائد بإدارة اؼبوارد البشرية , متخصصة ترعى شؤوف اؼبوارد البشرية يف اؼبنشأة

: كوظيفة متخصصة وكفرع من فروع اإلدارة ،ومن ىذه األسباب

التوسع والتطور الصناعي يف العصر اغبديث، ساعد على ظهور التنظيمات العمالية اؼبنظمة، حيث  -1

بدأت اؼبشاكل بُت اإلدارة واؼبوارد البشرية مم أدى إىل اغباجة إلدارة متخصصة ترعى وربل مشاكل اؼبوارد البشرية يف 

. اؼبنشأة

التوسع الكبَت يف التعليم وفرص الثقافة أماـ العاملُت مم أدى إىل زيادة الوعي نتيجة ارتفاع مستواىم  -2

الثقايف والتعليمي، مم أدى للحاجة إىل وجود متخصصُت يف إدارة اؼبوارد البشرية ووسائل حديثة للتعامل مع 

. النوعيات اغبديثة من اؼبوارد البشرية

زيادة التدخل اغبكومي يف العبلقات بُت العماؿ أصحاب العمل بإصدار قوانُت وتشريعات عمالية، مم  -3

. أدى إىل ضرورة وجود إدارة متخصصة ربافظ على تطبيق القوانُت لتجنب وقوع اؼبنشأة يف مشاكل مع اغبكومة

ظهور النقابات واؼبنظمات العمالية اليت تدافع عن اؼبوارد البشرية وتطلب األمر ضرورة االىتماـ بعبلقات - 4

اإلدارة باؼبنظمات العمالية، فبا أدى إىل أمهية وجود إدارة متخصصة ػبلق التعاوف بُت اإلدارة واؼبنظمات العمالية 

                                                 
 34ص . 2000 /1999صبلح عبد الباقي، إدارة اؼبوارد البشرية، الدار اعبامعية، -  1
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 1اإلداريمدارس الفكر : المطلب الثاني

  :المدرسة الكالسيكية

وتعترب نتاج , ظهرت اؼبدرسة الكبلسيكية واليت سبثل الرافد األوؿ من الفكر اإلداري يف أواخر القرف التاسع عشر

وما , حوؿ تقسيم العمل وكاف ؿبور تفكَت روادىا يدور, بُت عدة تيارات كانت سائدة خبلؿ ىذه الفًتة التفاعل

 .جيب أف يكوف لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية

  : وتشتمل اؼبدرسة الكبلسيكية أو التقليدية لئلدارة على ثبلث نظريات ىي

  النظرية البَتوقراطية - 1

 نظرية اإلدارة العلمية - 2

 نظرية التقسيم اإلداري- 3

   و مسالة المشاركةالنظرية البيروقراطية: أوالً 

وقد ىدؼ فيرب , لنظرية التنظيم العلمية ىي البداية (Max weber) تعترب نظرية البَتوقراطية كما وصفها ماكس فيرب

 .اعبهاز اإلداري للتنظيمات وكيف يؤثر على األداء والسلوؾ التنظيمي من نظريتو عن البَتوقراطية إىل وصف

للتنظيم والذي يقـو على أساس من التقسيم اإلداري  وكاف فيرب يقصد بتعبَت البَتوقراطية أف يصف النموذج اؼبثايل

 .والعمل اؼبكتيب

, وفق اؽبدؼ من استعمالو, متعددة ويعترب مفهـو البَتوقراطية من اؼبفاىيم الغامضة نسبياً ؼبا تتضمنو من معاين

, دبعٌت حكم Cracy دبعٌت مكتب و Bureau يتكوف من كلمتُت (Bureaucracy) وذلك أف مصطلح البَتوقراطية

أسلوب فبارسة  وبعبارة أخرى فإف البَتوقراطية تعٍت, تعٍت سلطة اؼبكتب أو حكم اؼبكتب والكلمة يف ؾبموعها

 فإف كلمة, ومن جهة أخرى, خبلؿ ىذا التنظيم العمل اإلداري من خبلؿ التنظيم اؼبكتيب الذي يكتسب سلطتو من

                                                 
 36صبلح عبد الباقي، اؼبرجع السابق، ص - 1
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Bureaucrats اغبكومية أي الذين يعملوف يف الوظائف اؼبكتبية واإلدارية يف اؼبكاتب, اؼبكتبيُت  تعٍت اؼبوظفُت. 

 : فعلى سبيل اؼبثاؿ, وتتعدد معاين اؼبفهـو يف االستعماالت اليت شاع فيها

 .قد تعٍت البَتوقراطية تنظيما إداريا ضخماً يتسم خبصائص وفبيزات معينة - 1

وقد تعٍت ؾبموعو اإلجراءات اليت جيب إتباعها يف مباشرة العمل اغبكومي بصورة عامة داخل اؼبكاتب أو  - 2

 .التنظيمات اإلدارية

 .أو التنظيم اإلداري اغبكومي, وقد تستعمل البَتوقراطية السلطة اليت ديارسها اؼبوظف العاـ -3

يف إطار النظاـ السياسي وذلك لتنفيذ  الذي ديارسو اؼبوظفوف العموميوف (Rôle ) وقد تعٍت البَتوقراطية الدور - 4

 .السياسة العامة يف الدولة

 مرادفة ؼبفهـو بناء السلطة اؽبرمية ديكن النظر إىل البَتوقراطية من خبلؿ خصائص بناء التنظيم على أساس أهنا -5

Hierarchical)) والذي يتحقق فيو تقسيم واضح للعمل يف التنظيم اإلداري. 

واإلجراءات احملددة  (Rules) ىناؾ اذباه يقوؿ بأف البَتوقراطية منط معُت من السلوؾ الذي يعتمد على القواعد -6

 .سلفاً 

أكرب قدر من الكفاية يف اإلدارة ويف  قد تتحدد فكرة البَتوقراطية على أساس أهنا تعٍت ذلك التنظيم الذي حيقق - 7

 .االجتماعي بدقة ربديد الوسائل اليت ربكم التنظيم

البَتوقراطية مصدراً للروتُت وتعقيد اإلجراءات  قد يعٍت مفهـو البَتوقراطية معٌت آخر يتسم بالسلبية حيث تعترب - 8

 .وصعوبة التعامل مع اعبماىَت

بتقسيم األعماؿ وتوزيعها يف شكل  وكبن نرى أف البَتوقراطية تعٍت ذلك التنظيم اإلداري الضخم الذي يتسم- 9

تنظيم العبلقات والسلطات بينها بأسلوب ىرمي لتحقيق أكرب قدر  حيث يتم, واجبات رظبية ؿبددة على الوظائف

 .اإلدارية إلقباز أىداؼ التنظيم من الكفاية
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حكومة عرفها التاريخ يف اغبضارات  والبَتوقراطية كتنظيم إداري ضخم ترجع يف نشأهتا التارخيية إىل تواجد أقدـ

 2475 – 2900 )حيث شهدت اإلدارة اؼبصرية القددية خاصة يف الفًتة مابُت  ,منذ اغبضارة اؼبصرية القددية, القددية

 .مدى تقدـ اإلدارة آنذاؾ تنظيما وتنسيقاً للجهاز اغبكومي على درجة عالية من الكفاءة يدؿ على (ـ.ؽ

فيما يتعلق , ماكس فيرب يؤكد صبيع الباحثوف يف العلـو اإلدارية على أف أىم الدراسات اليت أسهم هبا

بنظرية السلطة ىذه الدراسات قادتو إىل ربليل كثَت من  ىي كتاباتو اػباصة, بالدراسات التنظيمية واإلدارية

 وىذه الدراسات كانت تدور يف نطاؽ, وانسياب خطوط السلطة داخل ىذه التنظيمات التنظيمات وأساليب

وؼباذا يقـو األشخاص بأداء ... ؟  اىتماماتو األساسية اليت توضح ؼباذا يطيع األفراد األوامر اليت تصدر اليهم

 وقد" أصدع دبا تؤمر"إليهم يف حدود األوامر اؼبشددة واليت تتلخص يف مفهـو  األعماؿ وفقاً للتعليمات اليت تنساب

التنظيمات وقسمها إىل ثبلثة  قاـ يف ىذه الدراسة بتوضيح أسلوب إكساب الشرعية ؼبمارسة السلطة داخل ىذه

 .أنواع

  السلطة البطولية: النوع األوؿ 

  السلطة التقليدية: النوع الثاين 

 .السلطة القانونية الرشيدة: النوع الثالث 

 .مع اعًتافو بأف ىذه األنواع الثبلثة ديكن أف يتضمنها تنظيم واحد, وقد أوضح يف دراساتو الفرؽ بُت ىذه األنواع

 . فأف النمط األوؿ ديارس السلطة من خبلؿ اؼبواصفات الشخصية اليت يتحلى هبا القائد

. القائد ديارس سلطتو من خبلؿ موقعة يف التنظيم فإف" العبلقات التقليدية" أما فيما يتعلق بالنوع الثاين القائم على 

 .القائد سلطتو من خبلؿ العادات والتقاليد اؼبتوازنة وكثَتاً ما ديارس مثل ىذه

خبلؿ الشكل البَتوقراطي للتنظيم  وىو ترشيد العبلقات القانونية داخل اؼبنشآت والوحدات من, أما النوع الثالث

 ويرى فيرب أف ىذا التعبَت يتفق مع التطور الذي وصلت إليو ـبتلف, اغبديثة وىو التنظيم الذي يوجد يف اؼبنشآت
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القائد من خبلؿ ؾبموعة من القواعد  ذلك أف الشرعية أو قانونية السلطة ديارسها, الوحدات يف اجملتمعات اؼبعاصرة

 اليت تكسبو شرعية فبارسة السلطة يف اؼبوقع الذي يتواجد فيو أثناء الفًتة ىذه القواعد واإلجراءات ىي. واإلجراءات

 .الزمنية اليت يصدر فيها تعليماتو وديارس فيها سلطاتو

 (ـ1925– ـ 1841)ىنري فايوؿ 

بأنو كاف من بُت الكتاب األوائل الذين  , لقد سبيز ىنري فايوؿ عن فريدريك تايلور رغم أنو كاف ىو اآلخر مهندساً 

ٍب اىتم  ومن, بينما كاف تايلور يعمل يف خط اإلنتاج, ألنو كاف يشغل منصباً إداريا حاولوا تطوير نظرية عامة لئلدارة

 .فكرياً إدارياً ديكن تعليمو ودراستو وحاوؿ أف يطور نظاماً , فايوؿ بوظائف اإلدارة على اؼبستويات اؼبختلفة

إليها فريدريك تايلور لرفع الكفاءة  فعليو حُت شغلت الواليات اؼبتحدة األمريكية واقبلًتا بالنتائج اليت توصل

ؿباوالت مهمة ذبري على أرض فرنسا دبعرفة ىنري فايوؿ رجل الصناعة  كانت ىناؾ, اإلنتاجية للعامل يف اؼبصنع

اإلدارة "  ربت عنواف ـ1916 اتضحت معاؼبها يف كتابو الذي ظهر يف فرنسا عاـ, لوضع نظرية عامة لئلدارة الفرنسي

 ." الصناعية والعامة

مبدأ من مبادئ اإلدارة اليت توصل  (14) ومن أىم النتائج اليت توصل إليها من خبلؿ دراستو وربليبلتو أربعة عشر

 : وىذه اؼببادئ ىي إليها نتيجة مشاىداتو وخرباتو مؤكداً 

االقتصاديوف كضرورة لبلستخداـ  ينتج عن تقسيم العمل تطبيق مبدأ التخصص الذي نادى بو: تقسيم العمل  - 1

 .ىذا اؼببدأ على صبيع أنواع النشاطات اإلدارية والفنية ويرى فايوؿ انطباؽ, األمثل للقوى العاملة

وأف األخَتة موزاية للسابقة منبثقة , واؼبسؤولية أوضح فايوؿ االرتباط الوثيق بُت السلطة: السلطة واؼبسؤولية  - 2

الشخصية  والسلطة, مزجيا من السلطة الرظبية اؼبستمدة من اؼبنصب الرظبي واختصاصاتو ويرى فايوؿ السلطة, عنها

 .اليت قوامها الذكاء واػبربات واػبلق القوًن والقدرة على القيادة

, ربقيق الطاعة والتنفيذ ومظاىر االحًتاـ وىي يف نظر فايوؿ احًتاـ االلتزامات اؽبادفة اىل: االلتزاـ بالقواعد  - 3
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 .يرتبط بوجود مديرين على درجة علية من الكفاءة يف صبيع اؼبستويات ويقرر فايوؿ أف ربقيق النظاـ

 . وىذا يعٍت أف يكوف لكل موظف رئيس واحد يتلقى منو األوامر والتوجيهات ويرفع إليو التقارير:وحدة األمر - 4

, ؽبا رئاسة واحدة وخطة واحدة ذلك أف كل ؾبموعة من النشاط متحدة اؽبدؼ جيب أف يكوف: وحدة االذباه  -5

 .باألفراد وزبتلف عن سابقتها يف أهنا هتتم بالنشاط ال

حينما تتعارض مصاحل العاملُت مع  وىذا اؼببدأ يتطلب من اإلدارة التدخل: خضوع األفراد للمصلحة العامة  -6

 .وذلك من أجل احملافظة على استقرار التنظيم واستمراريتو, للمنظمة اؼبصاحل العامة أو األىداؼ العامة

 .اؼبستويات يقضى ىذا اؼببدأ بأف تكوف الرواتب واؼبكافآت عادلة وؾبزية عبميع العاملُت يف صبيع: اؼبكافآت  - 7

وربكمو ظروؼ , من منظمة ألخرى وىذا اؼبدى خيتلف, ويقصد هبا مدى تركيز السلطة أو توزيعها: اؼبركزية  -8

 .يكوف ىناؾ نقطة توازف بُت اؼبركزية اؼبطلقة واؼبركزية الكاملة وجيب أف, وعوامل متداخلة يف اؼبوقف اإلداري

 .يرى فايوؿ تدرج مستويات القيادة يف التنظيم بشكل ىرمي: تسلسل القيادة  -9

إىل قسمُت، نظاـ مادي  ويقصد بو فايوؿ وضع كل شيء وكل شخص يف مكانو ويقسمو فايوؿ: النظاـ  - 10

ونظاـ اجتماعي يتهم بوضع كل شخص , اؼبناسب ؼبصلحة العمل يعٍت بوضع اآلالت واألدوات واؼبعدات يف مكاهنا

 .التنظيم وربقيق االنسجاـ بُت نشاطات الوحدات اؼبختلفة يف, كما يهتم بتنسيق اعبهود ,يف اؼبكاف اؼبناسب

وأف يلتـز كل , والئهم وانتمائهم جيب أف يعامل صبيع العاملُت معاملة واحدة هبدؼ اغبصوؿ على: العدالة  - 11

 .حقوقو كافو منهم بأداء واجباتو وأف حيصل كل منهم على

كما يؤكد على أف اؼبنظمات , ينص ىذا اؼببدأ على أمهية استقرار اؼبوظف يف عملة: االستقرار الوظيفي  - 12

 .الناجحة ىي اؼبنظمات اؼبستقرة

ويطالب فايوؿ الرؤساء بإعطاء , تنفيذىا اؼببادرة عند فايوؿ تعٍت اؼببادرة إلعداد اػبطط وكيفية: اؼببادرة  - 13

 .يف العمل وإبداء اؼبقًتحات وتنمية روح االبتكار الفرصة للمرؤوسُت ؼبمارسة اؼببادرة
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والتعاوف بُت الرئيس , االتصاالت الفعالة يوضح ىذا اؼببدأ أمهية العمل اعبماعي وأمهية: العمل بروح الفريق  - 14

 وىو مايرتبط بقدرة القائد اإلداري على التأثَت يف سلوؾ. بكفاءة وفاعلية واؼبرؤوسُت دبا يكفل أداء األعماؿ

 .العاملُت

  :لوثر جوليك

والذي يرمز إىل  (Posdcorb) أسهم الكاتب األمريكي لوثر جوليك يف تطوير اإلدارة من خبلؿ تقدديو لنموذج

, تنظيم , زبطيط : سبثل اغبروؼ األوىل من الكلمات اآلتية  (Posdcorb) وكلمو. اؼبهاـ اليت ديارسها القائد اإلدارية 

 .عمل إعداد اؼبيزانية, عمل التقارير, تنسيق, توجيو , أفراد إدارة

فإذا أحسن التخطيط على , إداريا ناجحاً  ويرى البعض أنو إذا أحسن اؼبدير استخداـ ىذه اؼبهاـ اإلدارية كاف قائداً 

 وتوافرت لديو ملكة, االختيار بُت الوسائل اؼبتعددة واغبلوؿ اؼبمكنة أساس من بعد النظر وسعة األفق وحسن

سليمة قوامها التنسيق التاـ بُت نشاطاهتم  وكاف تعاملو مع مرؤوسيو على أسس, التنظيم اليت ذبعل منو منظماً ماىراً 

 وأحسن التصرؼ, يسهل نقل اؼبعلومات والبيانات من خبلؿ نظاـ ؿبكم للتقارير وأقاـ نظاما لبلتصاالت, ومهامهم

 .كاف قائداً إدارياً ناجحاً ... يف اإلعتمادات اؼبالية وأوجو صرفها 

 : و مسالة المشاركة نظرية اإلدارة العلمية:ثانيا

 وبداية عشر التاسع القرف هناية أف إال واالقتصادية اإلدارية العلـو ميادين يف الكبَت التطور من الرغم على

 لو علم إىل والتقدير واغبدس التخمُت من هبا واالنتقاؿ األعماؿ إدارة عصر يف الكبَت التحوؿ ديثبلف العشرين القرف

 واؼببادئ القواعد وىذه .اؼبختلفة والفعاليات األنشطة يف القائمة العبلقات مسَتتو ربكم ونظرياتو وقواعده مبادئو

 وليلياف فرانك فايوؿ، ىنري ، تايلور فريدريك باباج، تشارلز أمثاؿ اإلدارية العلمية للمدرسة الرواد األوائل وضعها

 أال واحد إطار يف تنصب صبيًعا وذبارهبم ؿباوالهتم كانت ولقد. وغَته  امَتسوف وىارينغتوف غانت ىنري ت، جلرب
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 على للحصوؿ الفرصة يتيح فبا وتبسيطو ، وجدولتو للعمل الصحيحة اإلدارة خبلؿ من اإلنتاجية الكفاية زيادة وىو

 .نفسها اإلنتاجية اإلمكانات استخداـ خبلؿ من اإلنتاج من قدر اكرب

 اإلدارية أحباثهم ونتائج مسامهاهتم أمهية موضحُت اإلداريُت الرواد ىؤالء من كل عند يلي فيما وسنتوقف

 .األعماؿ إدارة علم تطوير يف وأثرىا واإلنتاجية

 :باباج تشارلز

 ىذا إىل من السباقُت كاف حيث ، تايلور فردريك عهد يف بدأت قد العلمية اإلدارة بأف التأكيد اػبطأ من

 بشكل تضمنتو الذي " والصناعات اآلالت اقتصاد " الشهَت كتابو 1830 عاـ يف وضع الذي باباج تشارلز اؼبيداف

 ضرورة على ىذا كتابو يف وركز .والتمويل والتسويق والدعاية باإلنتاج اؼبتمثلة اإلدارية للعملية الرئيسة الوظائف عاـ

 يتمتع أف شاغلها على جيب مستقلة وظيفة ديثل اإلداري العمل بأف وأوضح والتنفيذي اإلداري العمل بُت ما الفصل

 ركز كما .ح بنجا االقتصادي اؼبشروع إدارة على خبلؽبا من قادرًا يكوف ؿبددة وكفاءات ومؤىبلت بقدرات

 ناحية من العاملُت بإنصاؼ وطالب اإلنتاجية الكفاءة على كبَتة أمهية من لو ؼبا البشري العنصر على اىتمامو

 .أدائهم ومستويات وجهودىم تنسجم أف جيب واليت ؽبم اؼبصروفة التعويضات و واألجور اؼبعاملة

 وانو العشرين القرف يف العلمية اإلدارة أب تايلور اإلدارة علماء الكثَت من يعمد:1915-1856فريدريك تايلور 

 اؼبستويات يف األمريكية اؼبتحدة الواليات يف الفوالذ شركات من كبَت عدد يف عمل وقد اؼبدرسة ؽبذه رائد أوؿ

 .والصلب لشركة الفوالذ اؼبهندسُت كبَت رتبة وصل أف إىل اإلداري السلم يف وتدرج الدنيا التنفيذية

مبادئ اإلدارة العلمية و إدارة  عنوافربت  (1911-1903 )أعواـ بُت ما كتابيو تايلور فردريك نشر لقد

 يف الكبَت طموحو مع اؼبصانع إدارة مستوى على وآراؤه أفكاره لكي تطبق اىتمامو جل تايلور ركز ولقد ، اؼبصانع

 اإلنتاجية رفع يف ينصب لتايلور الكبَت واالىتماـ الشاغل الشغل كاف ولقد .واسع نطاؽ على مبادئو تطبيق

 .اؼبصنعة للوحدة التكاليف وزبفيض
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 اإلنتاجية األعماؿ فبارسة أثناء  يف العمل وقت وىدر ضياع الحظوا الذين اؼبهندسُت أوائل من تايلور كاف

 إغباؽ إىل بدوره يؤدي وىذا .اؼببذوؿ الشخصي واعبهد باإلنتاج األجر ربط وعدـ واؼبعايَت اؼبعدالت غياب بسبب

 .الوطٍت باالقتصاد كبَتة خسارة

 الزمن وحدد فيها عمل اليت اؼبنشأة يف وعناصر ؾبموعات إىل العمل وتقسيم بدراسة تطبيقاتو تايلور بدأ

 لطريقة دقيقة علمية معايَت وضع هبدؼ وعناصرىا األعماؿ ربليل وحاوؿ قياسية، بطريقة وعنصر عملية لكل البلـز

 صعيد على اإلجراء ىذا نتائج وكانت .عامل كل وعلى عمل موقع كل يف تنفيذه جيب الذي اإلنتاج وحجم

التجربة،  إجراء قبل عليو كانت ما مع أضعاؼ باؼبقارنة ثبلثة إىل العماؿ إنتاجية ارتفعت حيث حقا، مذىلة اؼبنشأة

 اليت األجور دفع يف تايلور طريقة على كبَتاً  مأخًذا يشكل وىذا فقط % 20 حبدود إالَّ  ترتفع مل العمل أجور لكن 

 .اؼببذوؿ البشري واعبهد اإلنتاج حجم مع إطبلقًا تتناسب ال

 :يلي ما على التأكيد واقًتح اإلجراءات من ؾبموعة وضع تايلور حددىا اليت األىداؼ بلوغ سبيل ويف

 .الزائدة اغبركات واستبعاد األساسية عناصرىا إىل اإلنتاجية والعمليات العمل ربليل-

      بُت اؼبسؤولية وتوزيع الشخصية ميوؽبم وكذلك واختصاصاهتم تتبلءـ اليت األمكنة يف والفنيُت العماؿ تعيُت-

 .واإلدارة العماؿ

 .الوظيفية اؼبراقبة مبدأ وتنفيذ العماؿ ألداء دقيقة ومقاييس معايَت استخداـ-

 .اؼبتبعة واإلدارية التنظيمية واألساليب اإلنتاجية والطرؽ ينسجم دبا العماؿ وتأىيل تدريب-

 مبادئ"و "اؼبصنع إدارة" مؤلفاتو يف تايلور عليها ركز اليت اؼبواضيع أىم حوؿ توضيحو سبق ما إىل إضافة*

 :العلمية اإلدارة نظرية إلغناء هبا جاء اليت األساسية األفكار تلخيص اؼبفيد من ."العلمية اإلدارة

 مهاـ بُت الفصل ضرورة على والتأكيد اؼبشروع يف كافة اإلنتاجية للفعاليات تفصيلية خطة لوضع السعي-

 .والتنفيذ التخطيط
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 ىو مؤسسة ألية واإلنتاجي اإلداري النشاط تقوًن خبللو من ديكن الذي الصحيح الوحيد اؼبقياس إف-

 .اإلنتاجية الكفاية لرفع دائم بشكل والسعي اؼبنتج تكلفة

 التطبيقية والتجارب األحباث نتائج وعلى الصحيحة العلمية والطرائق األساليب على اإلدارة اعتماد ضرورة -

 .الراسخة والقواعد اؼببادئ ؾبموعة إىل إضافة

 تتحقق لكي الًتبوي األسلوب عن عوًضا اإلداري النشاط يف الوظيفي األسلوب استخداـ -

 .األعماؿ أداء يف والسرعة اؼبرونة

: ليلياف جلربت و فرانك جلربت

 الكفاية ربسُت على وعملوا اإلدارية باعبوانب اىتموا الذين البناء مهندسي أحد جلربت فرانك كاف

 يف ـبتصة فكانت ليلياف زوجتو أما .الضرورية غَت الزائدة اغبركات من والتخلص العمل تبسيط خبلؿ من اإلنتاجية

 يف البناء عماؿ باىتماـ جلربت راقب ولقد .والزمن اغبركة عن تايلور دراسات دبتابعة كبلمها اىتم وقد النفس علم

 الواحد للعامل بالنسبة زبتلف كما آلخر عامل من زبتلف العمل طريقة بأف الحظ ولكنو ، ؼبهامهم تأديتهم أثناء

 التصوير استعماؿ بوساطة البناء أعماؿ أثناء يف العماؿ حركات بتحليل جلربت فرانك قاـ لذا .آلخر وقت من

 .العامل من قبوال وأكثرىا اؼبمكنة اغبركات من عدد أقل إىل الوصوؿ وحاوؿ السينمائي

 توزيع حيث من الصناعية اإلنتاجية للوحدات الداخلي بالتصميم جلربت فرانك اىتم فقد تقدـ ما إىل إضافة

 على العماؿ توزيع وكيفية واؼبساعدة األساسية األولية واؼبواد لؤلدوات بالنسبة األمر وكذلك وترتيبها اآلالت وموضع

 .اؼبتاحة اإلنتاجية للطاقات األمثل االستخداـ يضمن دبا اإلنتاجية األقساـ يف اآلالت

: 1919-1861ىنري غانت 

 على اىتمامو ركز حيث تايلور ، فردريك مع غانت ىنري وآراء ونظريات وأحباث دراسات تكاملت لقد

 خبلؿ من اإلنتاجيُت العاملُت ألوضاع وتفهًما إنسانية أكثر كاف ولكنو الصناعية اؼبنشأة ضمن اإلنتاجية الكفاية
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 العبلقات على اعتماده الصناعية اإلدارة يف عاعبها اليت اؼبسائل  و من.تايلور مع باؼبقارنة " والعبلوة اؼبهمة " نظاـ

 .اػبرائط ؾبموعة اإلنتاجية،ووضعو اغبوافز ونظاـ القيادة على وتركيزه واإلنتاجية التشغيلية النواحي يف الرياضية

 األسس بذلك مرسًخا واإلنسانية النفسية بالعوامل اىتموا الذين األوائل أحد غانت ىنري ويعد-

 يف اؼبستخدمة الغانتية اػبرائط ومن .اؼبنشأة يف البشري السلوؾ دراسة خبلؿ من اإلنسانية للعبلقات األولية

 :اإلنتاج على والرقابة التخطيط عمليات

 متوقفة فيو تبقى الذي والوقت آلة لكل زمن وحدة يف اؼبطلوب اإلنتاج حجم ربدد :اآللة سجل خريطة-

 .اإلنتاج عن

 مقدار ىو وما اإلنتاجية العملية يف العامل يستغرقو الذي الفعلي الوقت وتوضح :العامل سجل خريطة-

 .اليومي الضائع الوقت

 النسياب والتكنولوجية الفنية الطريقة وفق اإلنتاجية العمليات سَت اػبريطة ىذه تبُت :التصميم خريطة-

 .اإلنتاجية الطاقة يف ىدر دوف جاىزة سلعة بشكل خروجها ولغاية التصنيعية العمليات بداية من األولية اؼبادة

 .ما سلعة تصنيع يف اؼبستغرؽ الزمن مقدار أو ربقيقها الواجب اإلنتاج كمية وتبُت :اإلنتاج حجم خريطة-

: 1931-1853ىارينغتوف امَتسوف 

 السكك بأف أكد حيث األمَتكية، اإلدارة يف اإلنتاجية الكفاية مبادئ معتمدي ابرز من امَتسوف يعد

 تعتمد اليت العلمية والطرائق األساليب اتبعت لو فيما دوالر مليوف حبدود يومًيا توفر أف ؽبا ديكن األمَتكية اغبديدية

 من وأفكاره آرائو وتطبيق تثبيت حاوؿ ولقد .الصحيحة اإلدارية القرارات وازباذ التشغيل يف واؼبنطق العلم على

 :يف ػبصها اإلدارية اؼببادئ من ؾبموعة خبلؿ

 وإداراهتم العاملُت صبيع قبل من ومفهومة وطموحة ؿبددة أىداؼ وضع-

 .بينها فيما واالرتباط العبلقة طبيعة وتوضيح متكامل بشكل العمل وتقسيم أجزاء دراسة-
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 األحباث ونتائج واؼبعلومات البيانات ربليل على القرارات ازباذ يف ورئيسي أساسي بشكل العتمادا-

 اؼبشكلة طبيعة عن اؼبتوفرة والدراسات

 القدرات ذوي على والتعويض األجور دفع يف اؼبعروفة طريقتو ووضع األداء ودبعايَت العمل دبقاييس اىتم-

 .واإلداريُت العاملُت من العالية اإلنتاجية

 :التالية اؼبرتكزات على اعتمدت العلمية اإلدارة حركة فإف تقدـ ؼبا وفًقا*

 إتباعها ديكن اليت والوسائل العوامل وعلى اإلنتاجية الكفاية موضوع على أساسي بشكل ركزت-

 .اإلنتاجية الكفاية مستوى رفع بغية واستخدامها

 .واإلنتاجية اإلدارية األعماؿ يف وذبزئتو العمل تقسيم دبوضوع اؼبدرسة ىذه رواد اىتم-

 ذبارب وتقوًن والدراسات والتجارب العلمي البحث على اعتمادىا العلمية اإلدارة دعامات أىم من-

 ؾباالت يف والتعاوف والتخمينات التوقعات ضوء يف اإلدارية القرارات ازباذ عن عوًضا اؼبتقدمة اإلنتاجية اؼبؤسسات

 واإلداري العلم التطور عجلة ودفع والتجارب األحباث ونتائج اػبربات وتبادؿ واالقتصادي اإلداري العلمي البحث

 .اإلماـ إىل

 القواعد من ؾبموعة على االعتماد من لو فبلبد باالستقبللية يتصف علًما األعماؿ إدارة علم أصبح طاؼبا-

 .اإلداري اغبقل يف صبيًعا للعاملُت اؼبعروفة والنظريات واؼببادئ

 اليت العناصر من ؾبموعة ضمنها العلمية اإلدارة ؾباؿ يف تايلور وضعها اليت االقتصادي الرجل نظرية إف-

 ديثل فيها نشاطو ديارس الذي اإلنتاجية واالقتصادية اإلدارية التجمعات يف الفرد بأف :يثبت أف خبلؽبا من حياوؿ

 فوؽ إياىا واضًعا الشخصية مصلحتو وضباية ضماف على حيرص الذي اإلنساف ذات يف األناين اعبانب ذلك

 أثناء يف معها يتفاعل أف جيب كبَتة بشرية ؾبموعة يف فرًدا يعد العامل أف العلم ،مع كافة اإلنسانية االعتبارات
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 واؼبكافآت التشجيعية اغبوافز على الًتكيز ىو االقتصادي الرجل نظرية يف الثاين والعنصر .اإلنتاجية اؼبهاـ تأديتو

 .ذلك إىل اؽبادفة األجور أنظمة وضع خبلؿ من العامل للفرد والقدرات الطاقات أقصى الستغبلؿ اإلنتاجية

 جسدية بقدرات يتمتعوف والذين ومهارة كفاءة األكثر العماؿ وأجور إنتاجية زيادة إىل أدى بدوره وىذا

 .خدماهتم عن االستغناء ًب أو أخرى أعماؿ إىل نقلوا فقد منهم كفاية واقل اضعف ىم من ولكن عالية ،

 :التالية ىي العلمية اإلدارة نظرية إىل وجهت اليت اؽبامة االنتقادات ومن*

 خبلؿ ومن ديثلها اليت للمصاحل وفًقا هبا يتحكم أف للمدير ديكن بيولوجية آلة انو على العامل إىل نظرت-

 .اؼبادي واإلغراء الكسب عوامل على باالعتماد يتخذىا اليت القرارات

 جهده قصارى يبذؿ العامل ذبعل اليت األجور أنظمة وضعت ألهنا اإلنسانية اعبوانب النظرية ىذه أمهلت-

 .عمل إنتاجية أكرب ويعطي فبكن اجر أعلى ليتقاضى وأسرتو صحتو حساب على

 اؼبستويات بدراسة اػباصة اعبوانب وأمهلت الدنيا التنفيذية اؼبستويات يف بالعماؿ األوىل بالدرجة اىتمت-

 .واإلنتاجية اإلدارية العملية يف التكامل معو يتحقق بشكل األخرى اإلدارية

 بٍت بُت القائمة اإلنسانية أمهية العبلقات أدىن يقيموا ومل الرظبي غَت بالتنظيم اؼبدرسة ىذه رواد اىتماـ عدـ-

 .اإلنتاجية التجمعات خارج البشر

 زبصصاهتم حدود يف مديرين شبانية بُت األعماؿ وزع تايلور أف حيث ، اإلدارية الوظائف يف التنظيم-

 الفرد الف عملي غَت نظاـ   و ىذا مديرين شبانية من أوامره يتلقى والعامل الواسعة واؼبسؤوليات السلطات ومنحهم

 .أوال سينفذ اؼبديرين أمر من ربديد عليو يصعب العامل
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 :التنظيمية اإلدارة:ثالثا

: 1925-1841ىنري فايوؿ 

 التحليلية وبالناحية اإلدارية والوظائف باؼببادئ اىتمامو إىل األولية فايوؿ ىنري وأحباث دراسات تشَت

 حقل يف عمل فايوؿ ىنري جانب إىل .اإلدارية اؼبستويات ـبتلف على سبارس اليت واألنشطة الوظائف ؽبذه والوصفية

 وضعوا الذين ىم العلماء ىؤالء .رايلي وأالف ايرويك ولنداؿ موين وجيمس شيلدوف أوليفر من كل التنظيمية اإلدارة

 .اإلداري التنظيم لنظرية الرئيسة واؼببادئ واألسس العامة القواعد

 األحباثف أ إىل فيو أشار الذي ، 1916 عاـ فرنسا يف " العامة والصناعية اإلدارة" فايوؿ ىنري كتاب ظهر

 ديكن خبللو من والذي واإلنتاجية، اإلدارية العملية ؿبور ديثل الذي اإلنساف على رئيسي بشكل تًتكز أف جيب

 اإلنتاجية الكفاءة رفع طريق عن الصناعي التطور ربقيق

 وظائف على وأحباثو دراساتو بدأ فايوؿ لكن .اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة بعناصرىا الصناعية التكاليف وزبفيض

 يف دراساتو تركزت الذي تايلور بعكس الوسطى اإلدارية اؼبستويات إىل انتقل ٍب العليا اإلدارية اؼبستويات يف اؼبديرين

 .الدنيا واإلنتاجية اإلدارية اؼبستويات

 :يلي ما إىل الصناعي اؼبشروع يف النشاطات ؾبموعة فايوؿ ىنري قسم لقد

  وتقـو .واإلنتاج والبحوث والتطوير والتصنيع والتشغيل التحضَت عمليات على وتشتمل :الفنية النشاطات

 اإلنتاجية واألساليب اؼبتبعة التكنولوجية الطرؽ حسب الصناعي اؼبشروع يف الفنية الدائرة النشاطات ىذه بتنفيذ

 .اؼبستخدمة

 .والتبادؿ والشراء البيع عمليات على وتشتمل :التجارية النشاطات-

 األعماؿ لتغطية األمواؿ رؤوس عن البحث باذباه اإلدارية النشاطات ىذه وتنصب :اؼبالية النشاطات-

 .عقبلنية أكثر بطريقة ىذه األمواؿ رؤوس استخداـ من سبكنها اليت اؼبثلى الطريقة لتحديد وتسعى ، االستثمارية
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 الداخلة النقدية التدفقات وربدد خارجية أـ داخلية أكانت سواء وربددىا األمواؿ مصادر عن تبحث اؼبالية والدائرة

 .الغَت مستقببل إزاء عليها اؼبًتتبة االلتزامات دبواجهة لتقـو واػبارجة

 اغبفاظ على بأعماؿ رئيسي بشكل تعتٌت االقتصادي اؼبشروع يف الناجحة اإلدارة إف :التأمُت نشاطات-

 البشري للعنصر بالنسبة الطارئة اغبوادث ؼبواجهة وقائية إجراءات صبلة ازباذ خبلؿ من فيها، العاملُت وعلى فبتلكاهتا

 .واؼباكنات واؼبواد

 اؼبصاريف وربديد واؼبيزانيات اعبرد بأعماؿ القياـ على النشاطات ىذه وتشتمل :احملاسبة النشاطات-

 احملاسبية الدوائر تعٌت كما اإلحصائية اؼبختلفة واؼبعطيات البيانات واستخداـ وإعداد واإلدارية التشغيلية والتكاليف

 .اؼبالية الدائرة مع بالتعاوف توزيعها وطرؽ األرباح بتخطيط

 (التنبؤ) التخطيط :ضمنها اليت اإلدارية األعماؿ على فايوؿ ىنري رئيس بشكل ركز لقد :اإلدارية األعماؿ-

 .والرقابة األوامر وإصدار والتنسيق والتنظيم

 القسم يف يدرس حيث ثبلثة، رئيسة مواضيع يف يبحث فايوؿ ؽبنري " والعامة الصناعية اإلدارة " كتاب إف

 لدراسة كرسو والثالث اإلدارة، يف العامة للمبادئ خصص والثاين والتدريب ،  اإلدارية الكفاءات منو األوؿ

 :بإجياز الثبلثة األجزاء ىذه من كل مضموف شرح عند سنتوقف يلي وفيما .اإلدارية (العناصر)الوظائف

 :والتدريب اإلدارية الكفاءات : أوال 

 حقل ضمن العاملُت يف تتوافر أف جيب اليت والصفات القيم ؾبموعة ىنا اإلدارية بالكفاءات يقصد

 لبلىتماـ إضافة احملددة، الصفات وؾبموعة يتبلءـ دبا اختيارىم عملية تتم وكيف اؼبختلفة، اإلدارية النشاطات

 هبا يتصف أف جيب اليت والكفاءات  يف اؼبشروع العاملة للكفاءات والبلحق األويل التدريب كيفية و بعملية

 :ىي العاملوف
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 وجو أكمل على بأعمالو يقـو لكي للفرد اؼبؤىلة العوامل ؾبموعة توفر هبا ويقصد  :اعبسمية الكفاءات

 .والنشاط والقوة كالصحة

 فنيُت من اؼبنشأة يف كافة العاملوف األفراد بو ديتاز أف جيب الكفاءات من النوع وىذا  :العقلية الكفاءة-

 .البديهة وسرعة التصرؼ وحسن والتحليل الفهم على القدرة مثل وإداريُت

 فيها وعاش ترىب اليت البيئة من الفرد يكتسبو الكفاءات من النوع ىذا الغالب على  :األخبلقية الكفاءات-

 .واجملتمع واغبي واؼبدرسة األسرة ؾباؿ يف وخباصة

 من النوع االذباىات وىذا والثقافة اؼبتعددة العامة باؼبعرفة تتمثل اليت :واالجتماعية الًتبوية الكفاءات-

 .اإلنتاجي ؾبالو يف الفرد ديارسو الذي باالختصاص اؼبباشرة الصلة ذات الفنية واؼبعارؼ العلـو يف يتلخص الكفاءات

 قد اليت الدقيقة ومبلحظاتو ما لعمل فبارستو خبلؿ من الفرد يكتسبها اػبربة أف معلـو ىو كما  :اػبربة-

 الفٍت أو اإلداري النجاح شروط من أساسي وشرط جًدا ضرورية واػبربة وربسينو العمل ىذا تطوير إىل أحيانًا تؤدي

 للتزود اكرب اغباجة كانت العليا اإلدارية للمستويات ارتقى كلما اؼبدير بأف فايوؿ ىنري أدرؾ وقد .أعمالو يف

 سلم يف تدرج كلما اإلدارية الكفاءات ؽبذه واغباجة النسبية األمهية وتنخفض اإلدارية، بالكفاءات والتمتع

 .الدنيا اإلدارية اؼبستويات

 :اإلدارة يف العامة اؼببادىء قسم :ثانًيا

 :وىي فايوؿ عليها ركز اليت اإلدارية اؼببادىء يلي فيما ونستعرض

 يف أكثر أو جبزء عامل كل وخيصص األجزاء من ؾبموعة إىل الواحد العمل ذبزئة أي  :العمل تقسيم مبدأ-

 .الوظيفية ؼبهامو تأديتو أثناء

 اؼبدير قبل من وإصدارىا لآلخرين األوامر إعطاء صبلحية ىي فايوؿ رآىا كما السلطة :واؼبسؤولية السلطة-

 اإلداري، حيتلو الذي الوظيفي اؼبركز من اؼبستمدة الرظبية السلطة بُت فايوؿ ميز  ولقد .ؿبدد عمل تنفيذ بغية
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 .اػباصة واؼبعارؼ الذكاء وخباصة اإلنساف هبا يتمتع اليت اػباصة الصفات من اؼبستمدة الشخصية والسلطة

 .لو اؼبمنوحة السلطة مع تتساوى أف جيب فايوؿ رأي حسب الفرد يتحملها اليت واؼبسؤولية

 صدورىا عند اؼبرؤوسوف هبا يتقيد أف جيب اليت واألوامر والقرارات القواعد ؾبموعة أي  :االنضباط و النظاـ-

 .إصدارىا يف اغبق صاحبة اعبهات عن

 أو مشرؼ من واحد مصدر من والتعليمات األوامر اؼبرؤوس أو العامل تلقي أي  :واألمر القيادة وحدة-

 إرباؾ إىل يؤدي فبا األوامر والتوجيهات يف تعارض حيصل ال كي الوظيفية اؼبهمات بتنفيذ يتعلق فيما واحد رئيس

 .اؼبسؤوليات ربديد عملية يعقد كما والرؤساء العاملُت

 نشاط أي أو ورشة أو قسم لكل واحدة عمل خطة أو وبرنامج واحد رئيس وجود أي  :التوجيو وحدة-

 .النشاطات ىذه جملموعة واحدة األىداؼ تكوف أف على آخر

 مصلحة مع الفردية اؼبصلحة تعارض حاؿ يف فايوؿ ارتأى لقد  :العامة للمصلحة الفردية اؼبصلحة خضوع-

 .اعبماعية اؼبصلحة لصاحل الفردية اؼبصلحة إخضاع فيجب الشركة

 العادلة واألجور التعويضات ودفع العاملُت إنصاؼ دبوضوع فايوؿ ىنري اىتم  :و التعويض العادلة اؼبكافأة-

 .ثانية جهة من اؼبنتج وجودة وكمية جهة من اؼببذولة د اعبهو مع تتماشى اليت

 بيديو اإلدارية اؼبفاتيح ذبميع على وقدرتو اؼبدير شخصية خبلؿ من أساسي بشكل تتحدد اؼبركزية  :اؼبركزية-

 .وتعليماتو وقراراتو أوامره لتنفيذ اؼبرؤوسُت وإخضاع هبا والتصرؼ

 اؼبراتب حسب األدىن باذباه األعلى من و التسلسل الرئاسي السلطة خبط االلتزاـ أي  :السلطوي التدرج-

  .الوظيفية
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 واؼبواد والتجهيزات والعتاد كاآلالت مادية موجودات على حيتوي اؼبشروع أف دبا  :النظاـ أو الًتتيب-

 اإلنتاجية العملية استمرارية تضمن اليت بالطريقة ترتيبها يتم أف جيب اؼبوجودات ىذه بأف يرى فايوؿ فاف األولية،

 .فبكنة كفاءة بأعلى

 العدؿ من أساس على االقتصادية اؼبشروعات يف واألنظمة والقوانُت القواعد تطبيق أي  :والعدؿ اؼبساواة-

 .كافة العاملُت بُت فيما واؼبساواة

 يعترب وىذا طويلة لفًتة عملهما يف واؼبدير العامل ثبات بضرورة فايوؿ ىنري اىتم لقد  :العاملُت استقرار-

 .الناجحة اإلدارة مؤشرات من

 اػببلقة الفردية اؼببادرات تشجيع إىل تسعى أف االقتصادية اؼبشاريع يف كافة اإلدارات على جيب :اؼببادرة-

 تؤمن اليت البناءة اعبديدة األفكار تقدًن خبلؿ من واإلنتاجي اإلداري والتقدـ التطور الستمرارية ضمانًا ذلك يف الف

 .تكاليفو من وزبفيض وزيادتو اإلنتاج ربسُت وربقق

 لكل اؼبشًتكة واألىداؼ اؼبصاحل لتحقيق دائم وبشكل والسعي العمل يف اعبهود وحدة أي : اعبماعة روح-

 .ثانية جهة من ومالكيها اؼبنشأة وأصحاب جهة من واإلداريُت الفنيُت العاملُت من

 :)اإلدارة وظائف( اإلدارة عناصر قسم :ثالثًا

 :إىل وقسمها اإلدارية الوظائف لدراسة كثَتة جهوًدا فايوؿ كرس لقد

 :التخطيط-

 اؼبعطيات ضوء يف اػبطة تضع أف تستطيع متخصصة وكفاءات مؤىبلت إىل ربتاج العلمية التخطيط وعملية

اآلف  حىت تزاؿ ال فايوؿ وطبقها هبا نادى اليت واستمراريتو ودقتو التخطيط مرونة بأف نبلحظ ؽبذا . اؼبتوفرة والطاقات

 القريبة اؼبشروع أىداؼ توضح اليت اؼبستقبلية السياسة رسم يعٍت ىنا  والتخطيط .زبطيطية وقواعد كمبادئ تعتمد

 .اؼبمكنة التكاليف بأقل األىداؼ ىذه لتنفيذ الطاقات وذبنيد والبعيدة
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 :التنظيم-

 اختيار اآلالت على تشتمل اليت و اؼبدير هبا يقـو اليت والنشاطات األعماؿ ؾبموعة ىنا بالتنظيم ويقصد

 اؽبيكل ربديد ٍب والفنية اإلدارية العناصر وكذلك واؼبساعدة الرئيسية األولية واؼبواد اإلنتاجية واألدوات والتجهيزات

 األساسيةة اإلنتاجي األقساـ شاغلو ، ومواصفات  اإلدارية اؼبستويات بذلك موضًحا االقتصادي للمشروع التنظيمي

 .ذلك وغَت الصناعي واألمن الصيانة أقساـ اؼبركزية اإلدارات  والثانوية ،

 :األوامر وإصدار القيادة-

 األوامر خبلؿ من كافة اؼبستويات على اؼبرؤوسُت جهود توجيو يف تنحصر فايوؿ رأي حسب الوظيفة وىذه

 يف واػبارجي الداخلي التنظيم وظيفة تنفيذ أي :اؼبؤسسة أماـ اؼبوضوعة األىداؼ لتحقيق اؼبتخذة والقرارات الصادرة

 األوامر إصدار  فوظيفة .الشركات من غَتىا مع اؼبنشأة تربط اليت والعقود واالتفاقات بالعبلقات يتمثل الذي اؼبنشأة

 .هبا البدء وقبل مهامهم تأدية أثناء يف وإرشادىم على العاملُت باإلشراؼ لذلك إضافة هتتم

 :التنسيق-

 ػبدمة اؼبهيأة والفعاليات النشاطات من صبلة من يتكوف االقتصادية اؼبشروعات من مشروع أي أف دبا

 ولتوحيد األنشطة والفعاليات ىذه بُت الصحيح التفاعل ػبلق كافية دبقدرة تتمتع أف جيب ىنا فاإلدارة أىدافو،

 يف التنسيق بوظيفة نسميو ما وىذا اؼبنشأة النهائي ىدؼ إىل الوصوؿ بغية واحدة بوتقة يف وصهرىا كافة اعبهود

 .االقتصادية اؼبؤسسة

 :الرقابة-

 ىو كما تنفذ والتنظيمية اإلنتاجية اػبطط أف من للتأكد خبلؽبا من اؼبدير يسعى اليت العملية تلك وىي

 .اؼبستقبل يف وقوعها ؼبن والسعي اؼبناسب الوقت يف تعديلها جيب وذباوزات اكبرافات ىناؾ أف أـ ؽبا مرسـو
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 :شيلدون أوليفر

 جعلتو وتطوره اإلداري الفكر بناء يف خبلؽبا من وساىم شيلدوف أوليفر هبا جاء اليت اعبديدة األفكار إف

 الذي " اإلدارة فلسفة" كتابو يف آراءه وأفكاره  من .واغبديث اؼبستقل العلمي اجملاؿ ىذا يف األوائل الرواد من رائًدا

 .األمريكية اؼبتحدة الواليات يف 1923 عاـ يف نشر

 :شيلدون بها نادى التي األفكار أهم

 اؼبشروع قباح يف احملدد الدور يلعب وكذلك اإلنتاج ،  عناصر من وحيويًا ىاًما عنصرًا اإلداري النشاط يعد-

 .فشلو أو االقتصادي

 فهي وبالتايل فيو، اإلنتاج وقوى ووسائل أدوات سبتلك أهنا اعتبار على اجملتمع ذباه مسؤولية اإلدارة تتحمل-

 .االجتماعيُت والتقدـ الرفاىية ربقيق عن مسؤولة

 أف جيب اإلداري فالعمل وؽبذا وبوساطتهم خبلؽبم ومن األشخاص طريق عن اإلدارية النشاطات سبارس-

 .إنساين طابع لو يكوف

 :وىي مستويات ثبلثة إىل اإلدارية النشاطات بتوزيع شيلدوف اوليفر قاـ

 اػبطط ووضع األىداؼ وربديد السياسات رسم عن اؼبسؤوؿ اإلداري اؼبستوى وىي : العليا  اإلدارة-

 .عليها الرقابة أعماؿ خبلؿ من تنفيذىا ومتابعة

 من األىداؼ إىل والوصوؿ السياسات تنفيذ عن اؼبسؤوؿ اإلداري اؼبستوى ذلك ىي :التنفيذية اإلدارة-

 .ذلك وغَت والتطوير والبحث والتمويل واإلنتاج والشراء البيع مثل جهازه هبا يقـو اليت الوظائف خبلؿ

 كإعداد اؼبختلفة اإلنتاج ربضَتعناصر مسؤولية بو تناط االقتصادية اؼبشاريع يف التنظيمي اعبهاز :التنظيم-

 العمل استمرار لضماف األخرى اإلنتاج ومستلزمات األولية اؼبواد وتأمُت وتدريبها، وهتيئتها واإلدارية الفنية الكوادر

 .متناسق بشكل اإلنتاجي
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 :اؼبدارس ىذه عليها ركزت اليت اعبوانب أىم نورد يلي وفيما

 .والزمن للحركة التحليلية الدراسات خبلؿ من اليدوي البدائي والعمل بالعاملُت العلمية اإلدارة اىتمت-

 وضعها يف خبلؿ من العليا اؼبستويات يف وخاصة اإلدارية النشاطات على اىتمامها التنظيمية اإلدارة ركزت-

 .بالشمولية اؼبتصفة اؼببادئ من ؾبموعة

لئلدارة ،  األولية اؼببادئ فايوؿ ىنري وضع فقد ثبلث دبراحل مرورىا خبلؿ من تطورت التنظيمية اإلدارة-

 لينداؿ وضع بينما اإلداري، العمل يف أساسية كوظيفة اإلداري التنظيم مبادئ عن دراسة ليقدـ موين جيمس وراح

 .التنظيمية الزاوية من اإلدارة نظرية ايرويك

 تأثَتىا ومدى والسلوكية اإلنسانية اعبوانب العلمية اإلدارة شأف شأهنا التنظيمية اإلدارة أيًضا أمهلت لقد-

 .اإلداري التنظيم على

 تطرح ومل وتطورىا، وتغَتىا اإلدارية النشاطات غبركية الكايف االىتماـ التنظيمية اإلدارة مدرسة تعر مل-

 .التغَتات ىذه عن الناشئة لئلشكاالت اؼبناسبة اغبلوؿ

 على والعمل االقتصادية الوحدات تنظيم طرؽ دراسة التنظيمية اإلدارة مدرسة لرواد الشاغل الشغل كاف

 .اإلدارية الوظائف كل وطبيعة ماىية وتعريف ربديد

-م1930  (  Human relations school) :مدرسة العالقات اإلنسانية و إشكالية نظام المشاركة:رابعا

 "م1970

 وىي البَتوقراطية واإلدارة العلمية, ظهرت مدرسة العبلقات اإلنسانية كرد فعل للنظريات الكبلسيكية الثبلث

وبالتايل إمهاؽبا العوامل االجتماعية  واليت افًتضت أف اغبوافز اؼبادية ىي ما يهم العاملُت, والتقسيم اإلداري

 كاف, ساد خبلؿ مرحلة من مراحل تطور عبلقات العمل– التقليدي -اإلداري  وىذا النوع من الفكر, واإلنسانية

واؽبيكل التنظيمي أكثر فبا يهتم بالعنصر  يسيطر عليها الفكر التنظيمي العلمي الذي يهتم بًتشيد األساليب والطرؽ

 .البشري
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. اإلنسانية واالجتماعية يف اؼبنظمة والعبلقات اإلنسانية ىي ذلك النوع من عبلقات العمل الذي يهتم باعبوانب

أفضل إنتاج يف ظل أفضل ما ديكن أف يؤثر على الفرد من عوامل  وىي بذلك تستهدؼ الوصوؿ بالعاملُت إىل

 .باعتباره إنساناً وجدانياً وانفعالياً أكثر منو رشيداً ومنطقياً  ,نفسية ومعنوية

 :ومن االعتبارات اليت ساعدت على ظهور مدرسة العبلقات اإلنسانية

ومن ٍب رأي اإلداريوف أف قوة , العمل ظهور اغبركة النقابية وتزايد قوهتا فبا أدى إىل ظهور مشكبلت جديدة يف - 1

 توفَت مناخ مناسب من العبلقات اإلنسانية وحاولوا العمل على تصحيح ىذا اغبركة النقابية كانت نتيجة لفشلهم يف

 .الوضع

ويستجيبوف للطرؽ , إدارية أفضل ويطالبوف بقيادة, زيادة ثقافة العماؿ فبا جعلهم يدركوف مشكبلت العمل -2

 .اؼبشاركة يف ازباذ القرارات اؼبستخدمة يف العبلقات اإلنسانية مثل

العسَت على اإلداري االتصاؿ  إذ أصبح من, كرب حجم اؼبشروعات أدى إىل ظهور مشكبلت إنسانية جديدة - 3

 .االتصاالت والتنظيمات غَت الرظبية فبا أدى إىل ظهور, الشخصي دبعظم العاملُت

خاصة , للًتكيز على العوامل اإلنسانية فبا أفسح اجملاؿ أماـ اإلدارة, ارتفاع مستوى اؼبعيشة يف اجملتمع اغبديث - 4

 .األساسية وأنو قد ًب إشباع اغباجات اؼبادية

وكاف ذلك , من ىذا العنصر فبا جعل اإلدارة تبذؿ جهدىا لبلستفادة القصوى, زيادة تكاليف عنصر العمل - 5

 .ىوثورف ىو األساس الذي انطلق منو فريق البحث يف ذبارب

  ـ1932– ـ 1924 :ذبارب ىوثورف 

ذبارب ىوثورف واليت أجريت يف شركة  وأعوانو يف التجارب اؼبعروفة باسم (Elton Mayo ) تعترب ؿباولة إلتوف مايو

 دبدينة شيكاغو أوىل احملاوالت اؼبكثفة لدراسة أثر (Hawthorne) دبصنع (Western Electric) وسًتف إليكًتيك

 .العوامل اؼبادية للعمل على الكفاية اإلنتاجية للعاملُت
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وجاءت . والكفاية اإلنتاجية للعاملُت وقد بدأت ىذه التجارب دبحاولة ترامي إىل اختبار العبلقة بُت كثافة اإلضاءة

 جديد وىو الروح اؼبعنوية للعماؿ ودرجة االنسجاـ والوئاـ القائمُت بُت مؤكدة وجود متغَت, النتائج غَت متوقعة

 .اجملموعة العاملة

فتكررت , على الكفاية واإلنتاجية  ومدهتاةولذا أجريت ذبربة أخرى على متغَت آخر ترمي إىل اختبار أثر الراح

أثر تغيَت  فأجريت ذبربة ثالثة الختبار, اإلنتاجية أساساً باغبالة اؼبعنوية  للعماؿ النتائج غَت اؼبتوقعة اليت تؤكد تأثر

اؼبتوقعة واليت تؤكد أف اإلنتاجية ترتبط إجيابياً  وتكررت النتائج غَت. طريقة دفع األجور على الكفاءة اإلنتاجية

 .وأحواؿ العماؿ والنفسية للعاملُت أكثر فبا ترتبط بالتغيَتات اؼبادية اليت تدخل على ظروؼ بالظروؼ االجتماعية

 : وقد توصلت ذبارب ىوثورف إىل النتائج التالية

 .ميل األفراد العاملُت يف وحدة إنتاجية واحدة إىل تكوين تنظيمات غَت رظبية فيما بينهم - 1

 .تأثر تصرفات األفراد داخل التنظيم باإلطار الذي ترظبو ؽبم اعبماعة - 2

 .أف اغبوافز اؼبعنوية تقـو بدور حيوي يف ربفيز األفراد للعمل - 3

طبقاً لطاقتو االجتماعية من حيث شعوره  إف طاقة الفرد للعمل ال تتحدد طبقاً لطاقتو الفسيولوجية وإمنا أيضاً  - 4

 .ودرجة التعاوف مع زمبلئو يف العمل من ناحية أخرى, رؤسائو من ناحية بالرضا والتفاىم القائم بينو وبُت

دور القيادة غَت الرظبية يف التأثَت على سلوؾ األفراد داخل التنظيم من حيث تكوين اعبماعات ومنط العبلقات - 5

 .بينهم

ويرجع ذلك , فإف أحباث وسًتف إلكًتيك تعد يف الواقع دبثابة عودة التفكَت السليم إىل عبلقات العمل, وباختصار

 :لؤلسباب التالية
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اليت أسهمت يف دراسة وتفهم  إف ىذه التجارب قد أثرت الفكر اإلداري بعدد من الفروض واآلراء واألفكار- 1

 .اؼبواقف اإلنسانية والسلوكية يف ؿبيط األعماؿ

السلوكي الذي ديكن من  وىو اؼبنهج, أف ىذه التجارب قد مهدت السبيل لظهور منهج جديد يف التفكَت -2

 .على أساليب عبلجها خبللو اكتشاؼ اؼبشكبلت اإلنسانية اؼبعقدة والتعرؼ

توافرىا ػبلق التعاوف الفعاؿ  أف ىذه التجارب قد ساعدت يف إلقاء الضوء على اؼبتطلبات األساسية الواجب -3

, منعزلُت بعضهم عن بعض اآلخر وال ديكن النظر إليهم كوحدات متفرقة فالعماؿ ليسوا أفراداً , بُت اإلدارة والعماؿ

 .الذي يسعى إليو التنظيم وبتعاوهنم وتضافرىم وضباسهم يف عملهم يتحقق اؽبدؼ, يشكلوف صباعة واحدة فهم

كما تعترب يف , اإلنساين يف التنظيم يتضح أف دراسة إلتوف مايو تعترب أوؿ دراسة تعٌت بالسلوؾ, ومن ىذا اؼبنطلق

 وضرورة مراعاة, اعبادة والعملية لتفسَت أثر السلوؾ اعبماعي على ؿبيط العمل الوقت نفسو أوىل احملاوالت العلمية

فقد أسهمت , النواحي النفسية واالجتماعية وإمنا أيضاً من, اإلدارة للعنصر البشري ليس فقط من النواحي اؼبادية

اؼبمارسة  فبا أدى إىل كثَت من أنواع التغيَت يف, بالعبلقات اإلنسانية يف ؾباؿ العمل ىذه التجارب يف نشر االىتماـ

. اإلدارية خبلؿ الثبلثينات من ىذا القرف

 : ما يلي ومن اآلثار العلمية نذكر

تتوىل االىتماـ حبسن " اإلنسانية إدارة األفراد والعبلقات" ظهرت ألوؿ مرة إدارة مهمة يف اؼبشروعات تسمى - 1

 بل وصل األمر إىل حد وجود أقساـ, على رفاىيتها وحل مشكبلت العاملُت استخداـ اؼبوارد البشرية اؼبتاحة والعمل

 .للتحليل النفسي داخل ىذه اإلدارات

سنوية وبدأت ساعات العمل  بدأت اإلدارة العامة واػباصة تعًتؼ حبق العاملُت يف اغبصوؿ على إجازات- 2

 .أربعُت ساعة أسبوعياً يف معظم دوؿ العامل األسبوعية تنخفض تدرجيياً حىت وصلت اآلف إىل

خاصة يف "فتقررت وجبات العاملُت  بدأ االعًتاؼ حبقوؽ العماؿ يف الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية - 3
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 .عبلج العاملُت ؾباناً ورعايتهم صحياً والتأمُت عليهم وساعة للراحة وتقرر" اؼبصانع واؼبناجم

واؼبعاملة اغبسنة للعاملُت معهم حىت ترتفع  بدأ تدريب الرؤساء واؼبشرفُت على مراعاة أصوؿ العبلقات اإلنسانية - 4

 .للتعاوف روحهم اؼبعنوية وتزيد قابليتهم

ورغم ذلك مل تسهم , اؼبعرفة اإلدارية يتضح فبا سبق أف حركة العبلقات اإلنسانية قد مؤلت الكثَت من الفجوات يف

اؼبستويات  فقد حذت حذو نظرية اإلدارة العلمية يف تركيز اعبهود على. لئلدارة بالقدر الكايف يف إجياد نظرية

ما أدى إىل بعض اؼبآخذ اػبطَتة على أسلوب  وىو. التشغيلية يف التنظيم أكثر من اؼبستويات الوسطى أو العليا

 : ومنها, والنتائج اليت انتهت إليها ,مدرسة العبلقات اإلنسانية

والسلم التنظيمي بل إهنا ركزت اىتمامها  أف ىذه اؼبدرسة مل تقدـ نظرية كاملة وال شاملة لتفسَت ظاىرة التنظيم - 1

 فالتنظيم عبارة عن وحدة اجتماعية, التنظيم اؼبتعددة وىو العنصر البشري على دراسة جانب واحد من جوانب

اإلنسانية تلك اعبماعات االجتماعية  وقد صورت مدرسة العبلقات, مركبة يتفاعل فيها صباعات العمل االجتماعية

صباعات  ولكن الواقع يشَت إىل أنو حيث توجد بعض اؼبصاحل اؼبشًتكة بُت. والغاية على أهنا متماثلة ومتحدة اؽبدؼ

ومن اعبائز أف . مصادر لبلختبلؼ والتناقض بينها فإف ىناؾ أيضاً , العمل االجتماعية من الناحية االقتصادية مثبلً 

واحدة  إال أنو من اؼبستبعد سباماً أف تنصهر صبيعاً وتصبح أسرة, ؾباالت العمل تتعاوف تلك اعبماعات يف بعض

 .سعيدة كما يتخيل أنصار حركة العبلقات اإلنسانية

التنظيم ومها ؾبموعة العماؿ  أف ىذه اؼبدرسة تفًتض وجود تناقض واضح بُت مصاحل ؾبموعتُت من أعضاء -2

 .التنظيم التكامل بُت ىاتُت اجملموعتُت بينما تقتضي ربقيق أىداؼ, وؾبموعة اإلداريُت

الفرصة ؽبا للتفاعل جيعل جو العمل  أف تركيز نظريات العبلقات اإلنسانية على أف إنشاء صباعات العمل وإتاحة- 3

, يقلل من جهد العامل يف عملو أو يغَت من طبيعة العمل الذي يقـو بو ولكن ذلك بالطبع لن, أكثر مبلئمة للعامل

صباعة العمل األكثر سعادة  بل إف التجارب أثبتت أف. أمور موضوعية لن تتأثر باعبوانب االجتماعية للعمل فتلك
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 .ليس بالضرورة أكثر إنتاجية

سعيدة وبأف اؼبصنع أو مكاف العمل  أف حركة العبلقات اإلنسانية بًتكيزىا على صباعات العمل باعتبارىا عائلة- 4

 تتغافل عن واقع التفاعل االجتماعي لؤلفراد واعبماعات وما حيتويو من تصارع ىو مصدر الرضا األساسي للعامل إمنا

وأكثر من ىذا أف الصراع . للتنظيمات الفعلية وبالتايل فإهنا تعطي تصويراً خاطئاً , وتنافس وؿباولة للسيطرة والتسلط

 يعترب مصدراً للتجديد واالبتكار واإلبداع حيث حياوؿ كل عضو أف يتميز على اإلنساين يف تنظيمات العمل قد

التطوير الفٍت واإلنتاجي كما كاف عامبلً  كما أف الصراع بُت اإلدارة والنقابات كاف عامبلً حاظباً يف سبيل, اآلخرين

قد  وبذلك فإف الصراع الذي تعتربه مدرسة العبلقات اإلنسانية أمراً غَت مقبوؿ .أساسياً يف ربسُت أحواؿ العماؿ

 .العمل التنظيمي ديثل يف الواقع متغَتاً أساسياً من اؼبتغَتات احملددة لكفاءة وقباح

تغفل أمهية التنظيم الرظبي وال توضح أثره  أف حركة العبلقات اإلنسانية يف تركيزىا على دراسة التنظيم غَت الرظبي -5

 .يف تشكيل سلوؾ أعضاء التنظيم

إمنا تتجاىل أثر اغبوافز اؼبادية وىي  أف حركة العبلقات اإلنسانية إذ تركز على اغبوافز واؼبكافآت غَت اؼبادية -6

 .تفسَت السلوؾ اإلنساين يف تنظيمات العمل بذلك تفقد عنصراً مهماً من عناصر

والباحثُت االجتماعيُت والسلوكيُت  وفبا ىو جدير بالذكر أف دراسة إلتوف مايو قد فتحت الطريق أماـ العلماء

 .البشري العلمية التجريبية ؼبعرفة آثار اؼبمارسات اإلدارية اؼبتخلفة على العنصر واإلداريُت إىل مزيد من الدراسات

الكبلسيكية يف اإلدارة واليت ركزت  أف مدرسة العبلقات اإلنسانية جاءت كرد فعل للمدرسة, ولكن البعض يرى

العلمية  فهي إذف نتيجة منطقية لسلبيات النظرية البَتوقراطية واإلدارة, اإلنساين وأغفلت العامل, فقط على اإلنتاجية

تركز النظرية البَتوقراطية ونظريات التقسيم اإلداري  فبينما. وىي أيضاً منو طبيعي يف الفكر اإلداري ال يكتمل إال بو

تركز على  فإف مدرسة العبلقات اإلنسانية, وتركز اؼبدرسة العلمية على اعبانب اإلجرائي ,على اعبانب اؽبيكلي
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اؼبدرسة إضافة جديدة وليست بديبلً  وبذلك تعترب ىذه, جانب مهم ومكمل للجوانب األخرى وىو اإلنساف

 .للمدارس اليت سبقتها

: النظرية السلوكية:خامسا

وأنو ال ديكن معاعبة  .فاىتمت ىذه اؼبدرسة بالفرد وسلوكو يف التنظيم .جاءت كردة فعل للنظرية الكبلسيكية

وأف سلوؾ الفرد أو . صباعة يتعرض لضغوطها وتأثَتاهتا الفرد كوحدة منعزلة ولكن جيب معاعبة الفرد كعضو يف

 .الرظبي قد خيتلف على سلوكهم اغبقيقي اعبماعة يف التنظيم

 .بالتنظيم غَت الرظبي، كالصداقات بُت أعضاء التنظيم وبالشلل وتأثَتاهتا على القيادة لذا اىتم أنصار ىذه اؼبدرسة

 كرس أرجريس- ىَتبرت سيموف - شيسًت برنارد  :ومن أىم رواد ىذه النظرية

 : وتنقسم اغباجات اإلنسانية هبا اىل طبسة أقساـ

 اغباجات الطبيعية -1

 اغباجة لؤلمن واغبماية -2

 اغباجات االجتماعية -3

 اغباجة إىل االعًتاؼ والتقدير -4

 اغباجة إىل ربقيق الذات -5

 :نظرية النظم:سادسا

التقليدية أو  يف إطار النظريات اغبديثة اليت تقـو على أساس نقد النظريات السابقة سواء تأٌب نظرية النظم

باعتبار أف التنظيم نظاـ مقفل، بينما يرى  (واإلنساف العمل)السلوكية ألف كل منهما ركز على أحد متغَتي التنظيم 

 .وذلك ضمانا الستمرارية التنظيم نظاـ مفتوح يتفاعل مع البيئة احمليطة بو النظم إىل أنو للتنظيم يف نظرية
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فالنظم البشرية  .إف دراسة أي تنظيم البد أف تكوف من منطق النظم، دبعٌت ربليل اؼبتغَتات وتأثَتاهتا اؼبتبادلة

وبالتايل فنظرية النظم نقلت منهج التحليل إىل مستوى أعلى فبا كاف  ربوي عددا كبَتا من اؼبتغَتات اؼبرتبطة ببعضها،

 .النظريتُت السابقتُت النظرية الكبلسيكية والنظرية السلوكية، فهي تتصدى لتساؤالت مل تتصدى عليو يف

 :ىذه األجزاء ىي. تقـو ىذه النظرية على أجزاء يتكوف منها النظاـ ؽبا عبلقة وثيقة ببعضها البعض

 -:أف اعبزء األساسي األوؿ يف النظاـ

. معو يف اؼبنظمة وبصفة أساسية الًتكيب السيكولوجي أو ىيكل الشخصية الذي حيضره (أو منفذا قائدا)ىو الفرد 

 .حوافر الفرد واذباىاتو وافًتاضاتو عن الناس والعاملُت لذا فمن أىم األمور اليت تعاعبها النظرية

 -:أف اعبزء األساسي الثاين يف النظاـ

 .ىو الًتتيب الرظبي للعمل أو اؽبيكل التنظيمي وما يتبعو من اؼبناصب

 -:أف اعبزء األساسي الثالث يف النظاـ

ىو التنظيم غَت الرظبي وبصفة خاصة أمناط العبلقات بُت اجملموعات وأمناط تفاعلهم مع بعضهم وعملية تكييف 

 .التوقعات اؼبتبادلة

 -:اعبزء األساسي الرابع يف النظاـ

فاآلالت والعمليات جيب تصميمها حبيث تتمشى مع الًتكيب السيكولوجي . ىو تكنولوجيا العمل ومتطلباهتا الرظبية

 .والفسيولوجي للبشر

مثل النظرية  النظم إحدى أىم النظريات يف التنظيم، واليت جاءت بعد عدة نظريات سبقتها، وتعد نظرية

 .الكبلسيكية، والنظرية السلوكية، والنظرية اؼبوقفية

النظريات التنظيمية بشكل  فهم ؽبذه النظرية، علينا أوال اغبديث عن مفهـو التنظيم بشكل عاـ، ٍب ولنتوصل ألفضل

 .موجز، وتبيُت جوانب القصور فيها
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: 1حدود الفكر الكالسيكي و السلوكي اتجاه اإلدارة بالمشاركة: المطلب الثالث

رغم احملاوالت العمبلقة اليت بادرهتا اؼبدرسة الكبلسيكية أين قامت بدفع عجلة البحث العلمي يف اؼبؤسسات 

و كانت أوؿ مدرسة تشَت إىل كوف الفرد مصدرا ديكن أف يعوؿ إليو لزيادة اإلنتاجية، و اغبقيقة إف أنصار ىذا 

. التوجو اىتموا بالفرد من نواح عديدة كرفع مستويات األجور، التدريب و غَتىم 

إال أف ما يعاب على ىذا التوجو كونو مل يأخذ يف اغبسباف باألبعاد السيكولوجية و ال االجتماعية للفرد بل 

ركز جل اىتمامو على األبعاد اؼبادية فقط معتربا بذلك الفرد ؾبرد آلة بيولوجية ال تستجيب إال للدوافع اؼبادية و ال 

ينكر احد مدى عدـ اىتماـ ىذه اؼبدرسة بعدـ إشراؾ األفراد يف القرارات اليت زبص مؤسساهتم بل تذىب إىل ابعد 

من ىذا و تعترب الفرد عاجز و غَت قادر على ازباذ القرارات بل جيب إخضاعو إىل رقابة شديدة و وجوب طاعة 

الفرد قاصرا و غَت قادر على القياـ دبهامو دبفرده، و اإلدارة )رئيسو، ىذا ما يعرؼ يف الفكر اإلداري باؼبدخل األبوي 

 . (ىي الوحيدة االدرى دبصلحتها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 45 صبلح عبد الباقي، اؼبرجع السابق، ص- 1
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خالصة الفصل 

 

من خبلؿ ما تقدـ تبُت لنا أف إدارة اؼبوارد البشرية تعترب دبثابة القلب النابض لئلدارة اغبديثة و ذلك ألهنا 

تضطلع بوظائف و مهاـ تعزز مكانتها يف اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة و ذبعلها وسيلة من وسائل البقاء و الدديومة 

. يف النشاط و النجاح

 

و كما اشرنا يف ىذا الفصل أف اؼبفاىيم اليت جاءت هبا اؼبدرسة الكبلسيكية فيما خيص العامل البشري و 

اليت تركزت أساسا إىل اعتبار الفرد عامل إنتاج فقط دفعت بعض اؼبفكرين إىل االىتماـ بو من جوانب أخرى 

. ؼبعرفة مدى قدراتو و كفاءتو  و االستفادة منها و إدخاؿ نظاـ اؼبشاركة يف حل مشاكل التسيَت اإلداري 
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:  تمهيد

.     يعترب ادلورد البشرم أىم العوامل كبالتارل فاف الوظيفة األساسية لإلدارة ديكن تركيزىا يف ىذا الفرد

 توجيو نشاط رلموعة من األفراد ضلو ىدؼ مشًتؾ كتنظيم جهودىم ق جيب   كلذلك عرفت اإلدارة بأف

كتنسيقها لتحقيق اذلدؼ    

     كتركز إدارة ادلوارد البشرية على جعل اآلخرين ينفذكف األعماؿ ادلؤدية إذل ربقيق األىداؼ، حيث أف 

األفراد يتباينوف يف قدراهتم كمواىبهم كإمكانياهتم كىذا يرجع إذل نتيجة ما اكتسبوه من خربات يف احلياة أك التعليم 

. أك البيئة اليت يعيشوف فيها

    ترتبط ىذه األخَتة بشكل مباشر بازباذ القرارات حيث أف عملية ازباذ القرارات الزمة خالؿ مراحل 

. العملية اإلدارية مجيعها، بدءان من التخطيط الذم يسبق عملية التنفيذ كمركرا بتنفيذ األعماؿ كحىت بعد تنفيذىا

    كالقدرة على ذلك مرتبطة بشكل أك بآخر بالقدرة على ازباذ القرارات من جهة كبالقدرة على التعامل 

.  مع األفراد من جهة أخرل

    كازباذ القرارات حيتاج إذل معلومات كاذل معرفة كاذل بعد نظر، كقدرة على التحليل كالربط بُت ادلتغَتات 

اليت ذلا عالقة دبوضوع ازباذ القرار كاف النجاح يف ازباذ القرارات سيؤدم حتمان إذل صلاح ادلؤسسة 

    كقد ظهرت اإلدارة يف البداية بشكل غَت متميز كغَت منظم ليس كما ىو عليو احلاؿ يف الوقت احلاضر 

. فكانت ذلم أىداؼ خيططوف ذلا كبعد ذلك يتم التنفيذ من خالؿ تنظيم اجلهود كتوجيهها كتدعيمها بالقرارات

.      ك ىذا ما سنعاجلو يف ىذا الفصل
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مؤيدو فكرة اإلدارة بالمشاركة : المبحث األول

 : 1نظرية النظام التعاوني لشستر برنارد و فكرة المشاركة :المطلب األول

 : Chester Barnardالنظام التعاوني لشستر برناردِد 

 كانت مسامهة شسًت برنارد دبثابة حلقة الوصل بُت ربليالت ماكس فيرب كنظريتو البَتكقراطية ك بُت 

نظريات البنائية الوظيفية ، فهو من ركاد النظريات متعددة اجلوانب، مسامهتو يف سبيل التنظيم كانت بإقراره كجود 

نسق تعاكين كمركب معقد فيزيقيا ، بيولوجيا،ك شخصيا ك سوسيولوجيا، لو عالقة متميزة من خالؿ التعاكف بُت 

فالتنظيم عنده عبارة عن نظاـ تعاكين يقـو على أساس تعاكف شخصية أك أكثر من أجل ربقيق ىدؼ . األفراد

ك التنظيم هبذا ادلنطلق ديثل كحدة فرعية يف نظاـ أكرب ، من ناحية ، كما يضم كحدات أصغر منو من . زلدد

  إذف التنظيم نظاـ مفتوح. ناحية أخرل، ك بدكرىا األنساؽ الفرعية ىاتو تتضمن نسقا تعاكنيا داخليا

يقوؿ برنارد  بأف التنظيم يتأثر جبملة من القضايا، يف مقدمتها البيئة أك ادلناخ ادلادم للمحيط ، ك كذا 

ادلناخ االجتماعي الذم يعتربه أشد تأثَتا من األكؿ ك الذم يصل تأثَته إذل داخل التنظيم عن طريق األفراد الذين 

يلتحقوف بعضوية التنظيم أك يتعاملوف معو، ك أف التنظيم يتميز بوجود مجاعات بشرية تتعاكف من أجل أىداؼ 

 .زلددة

احملرؾ  إف لب مسامهة برنارد يكمن يف اىتمامو الكبَت بالعنصر البشرم ك بالدكافع اإلنسانية اليت تعترب

الرئيسي ألم نشاط لو عالقة بالتنظيم ، كعلى اإلدارة أف تعمل على تشجيع تكوين اجلماعات ك زلاكلة التنسيق 

 .بينها بإجياد اجلو التعاكين ادلناسب

                                                 
  02ص، 1997،- اجلزائر – عنابة  جامعة،"اجلزائرية ادلؤسسة يف ادلستقبل رىاف بادلشاركة اإلدارة "عنصر، العياشي - 1
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 تقسيمات شليزة لألنساؽ التعاكنية توجد داخل التنظيمات بالفعل ، تظهر 4ك يف ىذا الصدد يطرح برنارد 
 : يف 

   عالقات بالبيئة الفيزيقية.1

 بالبيئة االجتماعية. 2

 باألجػػزاء. 3

 .عالقات كثيقة بعدة متغَتات تنظيمية أخرل. 4

العنصر األكؿ يوضح أف أم نسق تعاكين ليس معزكال عن البيئة الفيزيقية اخلارجية مع األنساؽ الفرعية 

األخرل من التنظيمات، أما الثاين فيشَت أف كل العناصر االجتماعية مرتبطة يف عالقتها بادلوقف التعاكين ، ك ىذه 

:  العالقة تظهر يف عدة أشكاؿ شليزة ىي 

 .نشاطات األفراد داخل التنظيم -       

 .نشاطات ادلواقف األخرل لألفراد ، سواء كانت يف صور تعاكف أـ صراع  -

 .ك يف احتكاؾ النسق مع األنساؽ التعاكنية األخرل  -

 .يظهر عن طريق األنساؽ التعاكنية العليا ، نتيجة للتماسك الداخلي بالنسق التعاكين نفسو  -

 .أما العنصر الثالث فيشَت إذل االرباد بُت البيئة الفيزيقية ك االجتماعية اليت يتميز هبا التنظيم

على ادلدير حسب ىذا الرأم الذم يطرحو برنارد ، أف يعلم حبقيقة التعاكف بُت األنساؽ الفرعية ك أف حياكؿ أف  

يسهل عملية االتصاؿ اليت تساعد على التعاكف أكثر كسهولة تبادؿ ادلعلومات بُت األفراد، ك أف يشجع تكوين 

اجلماعات ك أف يعمل على ربقيق احتياجاهتا ك مقاربة أىدافها غَت الرمسية مع األىداؼ الرمسية للتنظيم ، 
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مستخدما يف سبيل ذلك ادلغريات ػ كما يطلق عليها برنارد ػ ك ىي تعٍت احلوافز اليت من شأهنا أف ربفز األفراد ك 

 .اجلماعة على العطاء

  إف برنارد يشيد بأمهية احلوافز كوسيلة مهمة لتحريك دكافع العمل لدل األفراد ، ألف ػ حسبو ػ الفرد يهتم 

كثَتا بنوعية ادلزايا اليت حيققها مقابل تعاكنو مع التنظيم يف اصلاز أىداؼ معينة ، ك اليت يريدىا أف تكوف تساكم أك 

 .تفوؽ ما يبذلو من جهد ، على األقل من كجهت نظره ىو

إذف مشكلة إدارة ادلوارد البشرية  لدل برنارد حيصرىا يف زلاكلة استقطاب أكرب مسامهة شلكنة من األفراد ك 

ىذا ما يعتمد ػ يف نظره دائما ػ على نوعية احلوافز اليت يقدمها التنظيم ك مدل اقتناع األفراد هبا، أك مدل تلبيتها 

 .الحتياجاهتم غَت ادلشبعة

 : 1 ك يطرح برنارد يف ىذا الشأف أنواع ادلغريات بالشكل اآليت

 .ادلغريات ادلادية مثل النقود ك غَتىا من ادلزايا ادلادية ذات القيمة   -

 .ادلغريات الشخصية غَت ادلادية، كالفرص ادلتاحة للتقدـ ك التفوؽ ك الوصوؿ إذل مراكز السيطرة يف التنظيم   -

 .طرؽ العمل ادلادية ادلالئمة، ك اليت تعترب أيضا من ادلغريات اليت قد تكوف ذلا أمهيتها يف بعض األحياف   -

 .ادلغريات ادلعنوية مثل التقدير للجهود ادلبذكلة ك الشعور باخلدمة ك الوالء للتنظيم   -

 .حافز االرتباط اجلماعي ك الشعور باالنتماء إذل مجاعة تؤيد الفرد ك ربميو   -

 .حافز ادلشاركة ك الشعور باألمهية نتيجة اإلسهاـ يف ازباذ القرارات   -

                                                 
 09: العياشي عنصر،  ادلرجع السابق، ص-  1
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ك حيدد برنارد بعض الطرؽ اليت يلجأ إليها التنظيم للحصوؿ على اقتناع األفراد باحلوافز ادلتاحة ػ كما يشَت 

إليو على السلمي ػ بالقهر أك الًتكيج ذلذه احلوافز ك تربيرىا لكي يقبل عليها األعضاء ، أك العمل على خلق 

 الدكافع ك الرغبات ادلناسبة للحوافز من خالؿ عمليات التعليم ك التدريب

: ما يمكن استنتاجه من النظام التعاوني لشستر بارنارد

   لقد ذىب برنارد إذل األمهية القصول للفرد يف نظامو ادلعركؼ ربت تسمية النظاـ التعاكين دبثابة سياسة 

فعالة ديكن للمؤسسة تبنيها لبلوغ أىداؼ كاضحة ادلعادل ك سلطط ذلا مسبقا، ففي رأيو الفرد الذم يؤدم أعمالو 

 أك مهامو داخل رلموعة تتعاكف فيما بينها إمنا يدفعو ك حيفزه على األداء العارل ك على النقيض من ذلك،

فادلؤسسة اليت تشجع األعماؿ االنفرادية ال ديكن ذلا يف أم حاؿ من األحواؿ بلوغ أىدافها، فظاىرة السينرجي قد 

اليت كثَتا ما  (Brain storming)أثبتت صلاعتها خاصة يف األعماؿ اليت تؤدل مجاعيا، ككذا عاصفة األفكار 

 أثبتت ىي األخرل كفاءهتا يف ادلؤسسة 

إف العمل اجلماعي يعود بادلنفعة يف أخر ادلطاؼ على ادلؤسسة ك الفرد، كنقل الكفاءات، ادلعارؼ ك خاصة 

 ك بالتارل ربقيق مستويات عالية من أدائهماخلربات من فرد إذل مجاعة أفراد شلا يسمح ذلم يف األخَت من رفع 

. اجلودة ك النوعية 

 

 

 

 

 



 بالمشاركة اإلدارة:                                                          الفصل الثاني
  

 52 

 Herbert Simon 1: إسهامات هاربرت سايمون: المطلب الثاني

 ككاف كالده 1916 يونيو 15يف ميلوككي يف  (Herbert A .Simon: باإلنكليزية)كلد ىربارت سيموف 

 بعد أف حصل علي شهادة يف اذلندسة من 1903مهندس كهرباء ىاجر إذل الواليات ادلتحدة تاركا أدلانيا يف عاـ 

" األب " أحد جامعات أدلانيا ككاف ادلصمم كادلخًتع لبعض األجهزة دلراقبة ادلعدات الكهربائية كقد حصل سيموف 

. على دكتوراه فخرية من جامعة ماركيو يف اذلندسة

: مساهماته بعد التخرج

 (بَتكيلي) عمل مع فريق حبثي يف جامعة كاليفورنيا 1942 إذل 1939 كيف الفًتة من 1936زبرج يف عاـ 

بالًتتيب مع جامعة شيكاغو كقدـ يف امتحانات الدكتوراه حبثو عن ازباذ القرارات اإلدارية خالؿ السنوات الثالث 

يف بركلي، كىناؾ التقى مع يعقوب مار شاؾ ك ذبالينغ كودباف كأيضا كينيث أرك كليو ىوركيتش كلورانس كالين 

ككدكف باتينكُت كأكسكار النج كميلتوف فَتدماف كفرانكو موديغلياين يف كثَت من الندكات مث يف السنة الثانية يف 

 (من جَتزم نيماف يف بركلي)التعليم كاالقتصاد ادلكمل كنظرية نيماف بَتسوف كاإلحصائيات كقابل ىنرم شولتز 

مفهـو التقنيات )مع دراسة دقيقة لكيٍت يف النظرية العامة للنماذج الرياضية اليت اقًتحها ميد كىيكس ك موديغلياين 

كما درس مع سأـ كيلسوف كشارؾ مع مارشاؿ كساـ شور يف دراسة عن اآلثار  (االقتصادية اليت أدخلتها فريش

.  االقتصادية احملتملة للطاقة الذرية

 كخالؿ ىذا الوقت عمل على دراسة العالقات السببية بُت الطلب كقدـ 1955 إذل 1950كيف الفًتة من 

مصفوفات "مع ىوكينز دراسة على الشركط النظرية لوجود حل اجيايب يف ناقالت ادلدخالت كادلخرجات كذلك 

علم "كتأثَتىا على نظريات شبو القابلية للتحلل كالتجميع يف كارنيجي مث اشًتؾ يف مشركعو اجلديد " ألربت أندك

                                                 
1
 28 ص 2005 راكية زلمد حسن، إدارة ادلوارد البشرية رؤية مستقبلية، الدار اجلامعية، - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1916
http://ar.wikipedia.org/wiki/1916
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مع تشارلز ىولت مث مع فرانكو موديغلياين كجوف موث حيث عملوا يف تطوير " اإلدارة مع احلواسيب اإللكًتكنية

جملموع مراقبة ادلخزكف كاإلنتاج مث التكافؤ النظرم " القرار اخلطي للقواعد"تقنيات الربرلة الدينامكية بُت ما يسمى 

يف ظل ظركؼ عدـ اليقُت مع موديغلياين كأضاؼ بناء كفاءة حسايب اخلوارزميات يف ىذا الوقت نفسو، كقدـ 

. دراسة كصفية الزباذ القرارات التنظيمية بالتعاكف مع ىاركلد جيمس غيتشكوؼ كمارس ريتشارد سيَتت كغَتمها

كتصور أف الطريق الصحيح لدراسة حلل ادلشاكل ىو احملاكاة مع برامج احلاسوب تدرجييا كمع استمرار كضع 

 .2001تويف ىربارت سيموف يف عاـ . النماذج العشوائية

 :ما يمكن استنتاجه من أعمال هاربرت سايمون

    أكد ىاربرت ساديوف منذ بداية أحباثو العلمية سواء النظرية أك ما تعلق منها باجلانب العملي على ضركرة 

إشراؾ الفرد يف مجيع القرارات اليت تتخذىا ادلؤسسة، ك يذىب ساديوف إذل ابعد من ذلك أين يؤكد على ضركرة 

. اإلشراؾ ك لكن ىذه ادلرة الفعلي للفرد يف مجيع كظائف ادلؤسسة ك مهما اختلف كجوده يف التنظيم الداخلي 

    فلدل ساديوف نتيجة مفادىا إف الفرد قادر على اإلبداع ك االبتكار كلما أحس بوزنو يف ادلؤسسة ك ديكن 

من خالؿ إشراكو يف قرارات ادلؤسسة أف تستفيد ىذه األخَتة من خرباتو، ابتكاراتو ك غَتىا لكسب على األقل 

. مركز الريادة خاصة يف احمليط التنافسي 
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: 1إسهامات رنسيس ليكرت: المطلب الثالث

 ":رنسيس ليكرت " دراسة  

يف حبوثهم أف " جامعة متيشيجاف"يف " البحث االجتماعي"كزمالؤه يف معهد "  رنسيس ليكرت"أكضح  

: ىناؾ أربعة نظم لإلدارة 

: (1)نظاـ إدارة رقم -   

حيث ال توجد ثقة بُت الرئيس كادلرؤكس كبالتارل فمعظم القرارات من الرئيس كيعمل ادلرؤكس خوفا من 

. (اإلدارة العليا  )العقاب كتكوف الرقابة قوية من أعلى 

: (2)نظاـ إدارة رقم -  

كمعظم القرارات تتخذ " السيد كاخلادـ " حيث توجد ثقة معتدلة بُت الرئيس كادلرؤكسُت مثل العالقة بُت 

من الرئيس كإف كاف يسمح للمرؤكس بازباذ قرارات يف إطار زلدد كيعمل ادلرؤكس متوقعا ادلكافأة أك العقاب 

. كتكوف الرقابة قوية من أعلى كإف كاف يسمح بتفويض بعضها 

: (3)نظاـ إدارة رقم -  

حيث توجد عالقة ثقة كبَتة كإف كانت غَت كاملة بُت الرئيس كادلرؤكس حيث السياسات العامة توضح يف 

: كيكوف االتصاؿ باذباىُت. أعلى ادلستويات كيسمح بازباذ القرارات يف اإلدارة الدنيا يف ضوء تلك السياسة العامة

من أعلى إذل أسفل كمن أسفل إذل أعلى ، كذلك يوجد تفاعل متوسط بُت الرؤساء كادلرؤكسُت، كإحساس معقوؿ 

كمن ادلمكن كجود تنظيم غَت رمسي يدعم التخطيط الرمسي أك . بادلسؤكلية يف أعلى كأدىن ادلستويات اإلدارية

. يعرقلو

 

                                                 
 .30راكية زلمد حسن،ادلرجع السابق،  ص -  1
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: (4)نظاـ إدارة رقم -  

حيث عالقة الثقة بُت الرؤساء كادلرؤكسُت، ازباذ القرارات موزعة على اذليكل التنظيمي، العالقات 

كلكن يف كل االذباىات، إف التخطيط ينتج أساسا من  (بُت رئيس كمرؤكس)كاالتصاالت ليست فقط رئاسية 

االلتزاـ الذايت كاإلحساس بادلسؤكلية، الرقابة الذاتية أكثر منها رقابة رئاسية، التنظيم غَت الرمسي غالبا، إف أىداؼ 

. األفراد ىي أىداؼ ادلنظمة

: ما يمكن استنتاجه من أعمال رنسيس ليكرت

    أكد رنسيس اليكرت من خالؿ الدراسة اليت قاـ هبا مع زمالئو أف مشاركة األفراد ك ازباذ القرارات 

جيب أف يكوف موزع على اذليكل التنظيمي لكل منظمة، ك أف تكوف ىناؾ عالقات جيدة ادلتمثلة يف الثقة ك 

االحًتاـ ادلتبادلُت بُت الرئيس ك ادلرؤكس يف كل االذباىات فاألىداؼ تتحقق نتيجة لاللتزاـ الذايت ك اإلحساس 

. بادلسؤكلية ك مراقبة الذات ك منو تصبح أىداؼ الفرد ىي األىداؼ ادلنظمة 

 :مفهوم المشاركة: المبحث الثاني

 :1 المشاركة مفهوم حول: المطلب االول

 ال كسَتكرات لعمليات خيضع أداة رلرد كليس نشطا فاعال منظمة أية يف العامل يصبح أف ادلشاركة تعٍت

 تلتقي أف ادلعٌت هبذا ادلشاركة كتقتضي .معنوية أـ مادية االمتيازات من يستفيد كال نتائجها، كجيهل طبيعتها، يعرؼ

 اختالؼ كجود بالطبع ينفي ال ذلك أف إال .هبا يعملوف اليت ادلؤسسة بأىداؼ جزئيا، كلو العاملُت، أىداؼ

 تلك تقليص على العمل إمكانية بالضبط تعٍت ادلشاركة لكن . التناقض حد يصل ردبا الطرفُت أىداؼ بُت كتباين

 طابعا يكتسي ما منها متعددة كصيغا أشكاال يأخذ الطرفُت بُت كدائم مستمر تفاكض خالؿ من االختالفات

 .الرمسية كغَت العفوية طبيعتو على يبقى ما كمنها مؤسساتيا

                                                 

.102، ص 2000علي السلمي، إدارة ادلوارد البشرية اإلسًتاذبية، دار غريب، القاىرة، -  1  
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 يف يوجدكف الذين أكلئك يساىم عندما كلكر يقوؿ للمشاركة ربديده يف التسيَت يف العماؿ مشاركة تربز

 كانت اليت القرار ازباذ  عملية يف طرفا العماؿ يصبح أف ذلك كيعٍت السلطة يف للمؤسسة اذلرمي السلم أسفل

 القوة بناء يف تغيَت إحداث تتضمن التسيَت يف أف ادلشاركة القوؿ ديكن كبذلك .غَتىم دكف ادلسَتين على حكرا

 .ادلؤسسة داخل

 نتيجتها الرمسي كغَت الرمسي الفضاء بُت الفاصلة للحدكد مراجعة رلرد العملية ىذه يف آخركف يرل بينما

  مفهـو ادلشاركة أف يرل من ىناؾ سبق ما إذل إضافة كصرحية رمسية مشاركة إذل معلنة كغَت عفوية مشاركة ربويل

 :متالزمُت كلكن سلتلفُت بعدين يتضمن

 العصرية، ادلؤسسة لشركط مالئمة اقتصادية عقالنية تؤسس جديدة مبادئ تطبيق إذل األكؿ البعد يشَت 1-

 بادلسَتين )األمر تعلق سواء ادلؤسسة؛ يف الرئيسيُت االجتماعيُت الفاعلُت مطالب تليب أهنا كما لنجاحها كضركرية

 .كاالستقاللية الذات ربقيق) بادلستخدمُت )أك كادلر دكدية، الفعالية ربقيق)

 السيطرة أشكاؿ بُت ادلوجودة االرتباطات صياغة إعادة إذل ادلفهـو خاللو من فيشَت الثاين البعد أما 2-

 .ادلؤسسة يف  ادلتواجدة األطراؼ عالقات يطبع الذم االستالب ك االجتماعية

 يف كذبسدت الستينات بداية يف ظهرت ذبريبية حركة باعتبارىا ادلشاركة إذل احلالة ىذه يف النظر يتم

 االستقاللية تلك استغالؿ كزلاكلة لألجراء، نسبية باستقاللية االعًتاؼ حوؿ كلها تدكر لكنها متعددة، أشكاؿ

 ينظر ىكذا .(...ادلشًتؾ التفكَت رلموعات التقدـ، حلقات النوعية، حلقات ) ادلؤسسة أىداؼ ربقيق يف

 االنشغاؿ يسيطر حيث :الوقت ذات يف كمتكاملُت متميزين طابعُت تكتسي باعتبارىا ادلشاركة إذل ادلسَتكف

. بذلك القياـ زلاكلة األقل على أك لإلنساف، االعتبار بإعادة

 كمشاعره الفكرية، قدراتو متجاىال عضوية آلة اإلنساف يعترب فوردم-م تايلور تسيَت منوذج سيطرة ظل يف

 .اخل...ادلسؤكلية كربمل ادلبادرة إذل كحاجتو كإبداعاتو،
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 اإلنساف أما ذكاء ىو القادمة السنوات يف لإلنتاجية مصدر أعظم أف ىي إليها يستند اليت الفرضية ألف

 إنتاجي طابع ذك انشغاؿ فهو الثاين

 عليو يتوفر دلا األمثل االستعماؿ لتحقيق ادلالئمة كالظركؼ الشركط توفَت ينبغي لذلك 

 مستجدات مع كالتكيف السلوؾ، كتغيَت األداء، ربسُت يف تساىم كإبداعات مبادرات من الناس ذكاء

 ربديات يفرض جديد زليط يف للمؤسسات التنافسية القوة يرفع شلا القرارات ازباذ يف ك ربقيق الفعالية احمليط،

 .ادلقدمة اخلدمة أك ادلنتوج، ككلفة نوعية زبص متعددة

 بعض تعديل يف األكؿ يتمثل اسًتاتيجيُت؛ ىدفُت ادلسَتين برأم ادلشاركة ربقق ادلنطلق ىذا من

 استبدادية ك  أشكاؿ باألساس عن كالناذبة التنظيمي النسق يف تظهر اليت االختالالت

 من فيو دبا العاملُت لدل اإلنساين الذكاء سلزكف استغالؿ يف الثاين يتمثل بينما .التسيَت يف كسلطوية

 للتغيَت ادلعارضة كتقليص ادلستجدات مع التكيف تسهيل شأهنا من زلدكدة كغَت متنوعة كإبداعات مهارات

 .كالنجاعة الفعالية كربقيق

 :المشاركة ظهور عوامل: المطلب الثاني

 شكال أخذت اليت ادلشاركة من الثانية الصيغة ظهور على ساعدت اليت العوامل على احلديث نقصر سوؼ

 طريق عن )كالتمثيلي ادلباشر غَت بطابعها اتسمت اليت األكذل للصيغة خالفا الورشات مستول على مباشرا

 يف ادلباشرة الصيغة ىذه بركز على ساعدت اليت العوامل كتتعدد (...التسيَت جلاف العماؿ، رلالس النقابات،

 .للتسيَت الكالسيكي النموذج  قصور :كأمهها الستينات منتصف مند ادلشاركة

 كتنميطها، للمهاـ ادلفرطة التجزئة على تركز اليت الفوردية-التايلورية ادلبادئ على الكالسيكي النموذج يقـو

 أقلية أيدم بُت القرار ازباذ تركيز إذل بالتنفيذ، إضافة اخلاصة كتلك كالتصور التخطيط مهمات بُت ادلطلق كالفصل

 .ادلسَتين من
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 التهديد إذل باستمرار ادلسَتكف يلجأ حيث كالسلطوية االستبداد بطابع عموما النمط ىذا كيتميز

 الصادرة كالتعليمات األكامر من رلموعة إذل ذلا باختزا مظاىرىا أبسط إذل االتصاؿ عمليات كتتقلص كالعقوبات،

 اتساع عن فضال .ادلنع أك كاحلجز التشويو من كبَت قدر إذل الوقت يف ذات متعرضة القاعدة، باذباه اذلـر قمة من

 عن كالدراسات األحباث كشفت كقد .كالنفسي االجتماعي ادلستويُت على ادلسَتين كادلنفذين بُت الفاصلة ادلسافة

 الغياب، معدالت ارتفاع بينها؛ من النموذج ىذا منو يعاين الذم القصور على الدالة ادلؤشرات من عدد كجود

 صراعات يف ملحوظ كارتفاع اإلنتاج، كبح ظاىرة كتزايد ادلوارد، استخداـ كسوء التخريب، كأعماؿ العمل، كدكراف

 .اخل...العمل

 :التكنولوجي والتغير التقني التقدم -1

 تراكم أدل كقد القرف، ىذا منتصف مند خباصة سريعة بوتَتة العلمية كالتطبيقات ادلعارؼ منو تزايد لقد

 إذل أك جديدة، كماكينات آالت كابتكار اخًتاع يف ذبسد ىائل تكنولوجي تغيَت إذل تقنيا كتطبيقاهتا ادلعارؼ

 يف تغيَت كادلكثف السريع التغيَت التكنولوجي ذلك كقد صاحب القددية، على التجهيزات جوىرية ربسينات إدخاؿ

 ادلهاـ طبيعة يف ملحوظ تغيَت إذل إضافة تأىيلهم، مستويات كيف ادلستخدمُت ادلهارات ادلطلوبة لدل  طبيعة

 .طبيعتهما يف جوىرية ربوالت عرفتا قد اإلنتاجية كالعملية العمل سَتكرة أف األمر هناية يف يعٍت شلا كالوظائف،

 :التصوري الطابع نحو العمل تحول -2

 العمل بطبيعة حلقت احلارل القرف من الثاين النصف شهدمها اللذين كالتكنولوجي العلمي التقدـ ضوء يف

 :يلي فيما خاصة سبثلت جوىرية تغيَتات كسَتكرتو

 ضمن مستمرا تعاكنا تفًتض كاليت دقيق، إجرائي منوذج بواسطة التحديد تقبل ال اليت ادلهمات تزايد -

 .صغَتة عمل مجاعات

 .مباشرة اإلنساف تدخل تستدعي ال اليت العمليات تزايد دبعٌت إنسانية، غَت إنتاج سَتكرة تطور -
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 .كرموز إشارات صيغة تأخذ معطيات رلموعة يف التحكم على تعتمد اليت ادلهمات تنامي-

 تصور األشياء كالسَتكرات زبص مهمات لصاحل األشياء تصنيع على القائمة ادلهمات تقلص-

 .كالتنظيمات

 :العاملة القوى تركيبة تغيير 3-

 يف سببا كادلهمات العمل طبيعة يف أك التجهيزات، مستول على سواء الذكر السابقة التغيَتات كانت

 كذكم ادلهرة، العماؿ نسبة تزايد ذلك من ادلؤسسات؛ يف ادلستخدمة العاملة القول تركيبة على تغيَتات حدكث

 مستول ارتفاع إذل أدل شلا كاجلامعات، العليا ادلعاىد يف ادلكونُت (...تقنيوف مهندسوف، ) العالية الفنية اخلربات

 مهماهتم بتوسيع مطالبُت مشبعة، غَت ركتينية بأعماؿ كالقياـ زلدكدة أدكار أداء يرفضوف كجعلهم ادلهنية طموحاهتم

 .ادلستويات سلتلف على نشطُت كفاعلُت دكرىم كتقوية ادلسؤكلية، كشلارسة ادلبادرة، رلاؿ بتوسيع كإثرائها

 :االقتصادي المحيط تحديات-4

 متزايد بانفتاح سبيز أين األخَتتُت العشريتُت يف كخباصة كبَتين كتعقيدا تطورا االقتصادم احمليط عرؼ

 ذات يف ذلك كأدل .كاحمللية اإلقليمية االقتصاديات بُت احلواجز كسقوط العودلة سبثلو جديد تيار ظل يف للسوؽ

 النوعية ربقيق إذل ادللحة احلاجة كظهور ادلؤسسات بُت ادلنافسة حدة  اشتداد السوؽ ك عدـ استقرار إذل الوقت

. الكاملة

 كاستغالؿ التنظيمية، كالقدرات ادلوارد كتعبئة كادلركنة، الفعل، رد سرعة مثل ميزات أصبحت اجلو ىذا يف

 .مستقبلها على تأثَت كذات ادلؤسسة سياسات تشكيل يف حامسة عوامل العاملُت إبداعات

 من كاالستفادة العمل قوة إذل االعتبار إعادة يف جبدية التفكَت إذل بادلسَتين رلتمعة العوامل ىذه دفعت لقد

 .العماؿ لدل ادلتوفرة كادلهارات القدرات يف التنوع
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 أجل من كالعمل هبا كالتباىي ادلؤسسة بأىداؼ أكثر لالرتباط كتشجيعهم ربفيزىم يف التفكَت بدأ كبذلك

 أماكن يف ادلباشرة ادلشاركة على ادلعتمدة اجلديدة كالصيغ األساليب طريق عن التسيَت يف ادلشاركة ككانت ربقيقها،

 .ادلتقدمة الصناعية البالد يف كادلسَتكف التسيَت منظرك إليها اىتدل اليت الوسائل أفضل بُت من العمل

 النفعية الغايات من عدد ربقيق ىو التسيَت يف ادلشاركة قبوؿ يف ادلسَتين بنظر ادلربر يكوف ادلنطلق ىذا من

 ربقيق الغايات؛ تلك من .ادلؤسسة بأىداؼ العماؿ قبل من الطوعي االلتزاـ ضماف دكف بلوغها يصعب اليت

 ادلشاركة اعتبار إذل إضافة كادلهارات، للقدرات األمثل الصراع، استعماؿ تقليص التنظيمية، الكفاءة من عالية درجة

 ادلستخدمُت رلموع لدل مقبولة ادلسَتين قرارات جعل إذل اذلادفُت الذاتيُت كالضبط الرقابة نظاـ من جزء

 

:  1 بالمشاركة مبادئ اإلدارة: المطلب الثالث

مفهوم المشاركة : أوال 

كارتباط كالتزاـ قول بتنفيذ  فالقرار الرشيد الوصل إليو يتحقق عن طريق القرار القائم على اإلنفاؽ التفاكضي

              :إذل ذلك القرار اجلماعي الذم يتم الوصوؿ إليو باإلضافة

 .من داخل ادلنظمة كخارجها اإلدارة باالتفاؽ ىي كسيلة التكيف كمواجهة الضغوط كالتحديات ادلتزايدة -1 

 .الكافية يف أفراد القول البشرية داخل ادلنظمة أهنا تقدـ كسيلة فعالة ضلو االستفادة من القدرات -2

 للجميع إلدخاؿ كتطبيق للتغيَتات اليت ديكن أف ربدثها اإلدارة استجابة للتغَتات أهنا تقدـ إطاران مقبوالن  -3

 .اخلارجية

العاملُت كيشجعهم على إبداء الرأم كالتعاكف  اشًتاؾ ذىٍت ك كجداين حيفز: - كادلفهـو الرئيسي للمشاركة -

 .كالتفكَت ادلبتكر كعلى ربمل ادلسئولية يف إصلاز أعماؿ معينة

                                                 
 .05، ص1997 العياشي عنصر، اإلدارة بادلشاركة رىاف ادلستقبل يف ادلؤسسة اجلزائرية، جامعة عنابة ، - 1
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 :المستويات اإلدارية في المشاركة :ثانيا

 :القرار ادلستول اإلدارم ادلناسب الزباذ ل-1

 :كتشمل" درككر" لتلك ادلعايَت اليت قدمها- من أنسب ادلعايَت اليت ديكن االستعانة هبا

 .درجة تأثَت القرار يف ادلستقبل كاف ذلك مراعاة الزباذ أعلى مستول يف التنظيم - 

 تأثَته ليشمل رلاالت متعددة إسًتاتيجية جيب أف يتخذ على مستول اإلدارة العليا أما إذا كاف القرار سيمتد - 

             .القرار التكتيكي ديكن ازباذه على مستويات إدارية أدىن

كىذا يساعد على  .أعلى اإلنسانية ادلؤثرة يف القرار انتقل القرار إذل مرتبة العوامل النوعية أك كلما زادت أمهية   

 :ربقيق عدد من ادلزايا أمهها

 .ازباذه بدقة كأكثر سرعة ألف مشاكل االتصاؿ ستقل إذل أكرب حد أف القرار سيتم - أ

 .أكثر كاقعية كمنطقيان ألف من سيتخذه سيكوف أكثر الناس ارتباطان بادلشكلة أف القرار سيكوف - ب

 .الالمركزية يف ازباذ القرارات تؤدل إذل خلق جو من ادلنافسة ادلنتجة داخل التنظيم إف- جـ

 :السماح الشًتاؾ ادلنفذين يف صنع القرار- 2

 :ادلزايا ربقق عدد من ادلزايا اذلامة سواء بالنسبة للعاملُت أنفسهم أك بالنسبة للمنظمة كأىم فاإلدارة بادلشاركة

 .كأىدافها تؤدل إذل زيادة شعور الفرد بدرجة كبَتة من التالحم بادلنظمة  - 

 .كل منهم زلصورة ذبعل ادلشاركُت لديهم صورة شاملة عن ادلنظمة ككل بدالن من جعل نظرة  - 

 .زيادة الفهم ادلتبادؿ كالًتابط فيما بينهم تقلل من مقدار النزاع كالصراع بُت ادلشاركُت دبا يؤدل إذل  - 

 :المشاركة نظم وموضوعات: ثالثا

 :ادلشركعات األشكاؿ الرئيسية الشًتاؾ العاملُت يف ازباذ القرارات داخل

 .أجهزة يتقنها العاملوف بادلشركع حث تستند إدارة مشركعات القطاع العاـ إذل:  اإلدارة العمالية- أ
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 .أك اإلشراؼ بالنسبة للشركات العامة كاخلاصة ادلشاركة عن طريق العضوية يف رلالس اإلدارة - ب

 .مثل اللجاف كاجملالس  ادلشاركة من خالؿ أجهزة قانونية-جـ

 .العاملوف أك تعينهم النقابة بواسطة جلاف تضم أعضاء ينتخبهم:  ادلشاركة االختيارية-د

 .مشركعات القطاع اخلاص كمعظم الدكؿ ذات االقتصاد ادلخطط كذلك يف:  ادلشاركة عن طريق العمل النقايب-هـ

 :المشاركة موضوعات ·

كالقرارات العامة ادلتعلقة بسياسة ادلنشأة يف  ادلشاركة يف قرارات السياسة العامة كقرارات التنمية طويلة األجل -1

 .القرارات الفعلية

 .القرارات االقتصادية لإلدارة ادلشاركة يف -2

 .األفراد اخلاصة بادلشركع ادلشاركة يف رلاؿ سياسات االستخداـ كشؤكف -3

 .ادلشاركة يف رلاؿ األجور كشركط العمل -4

 .للمنظمة ادلشاركة يف رلاؿ النشاط االجتماعي كالثقايف -5

 

 1 :تطبيق مبدأ المشاركة: المطلب الرابع

 اللجان والمجالس المشتركة :أوال

 .كأصحاب األعماؿ أم مبدأ الدديقراطية الصناعية العماؿ كلقد تضمن قانوف العمل مبدأ التشاكر كالتعاكف بُت

  :زبتص ىذه اللجنة بالنظر يف إصدار التوجيهات الالزمة يف ادلسائل اآلتية :فعلى مستول ادلنظمة- 

 .االقًتاحات اخلاصة بتنظيم العمل كرفع مستول الكفاية اإلنتاجية -1

                                                 
، 2008 ليندة رقاـ، دكر التسيَت بادلشاركة يف خلق التفكَت اإلبداعي لدل العاملُت يف اإلدارة، مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاجستَت، جامعة عنابة، - 1
 .76ص
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 .العمل، كتقدير ادلبالغ الالزمة إلصالح ما أتلفو العامل ربسُت ظركؼ- 2

 .التدريب ادلهٍت يف حدكد ادلستويات العامة ادلوضوعة اإلشراؼ على خطط -3

 اجمللس االستشارم ادلشًتؾ يف رلاؿ الصناعة الواحدة لرعاية ادلصاحل ادلشًتكة  :فعلى ادلستول احمللى  -

 .لألجور للمشتغلُت يف الصناعة ككضع سياسة التدريب ادلهٍت كالكفاية اإلنتاجية ككضع سياسة

 .كالتوجيو ادلهٍت دلعاكنة مكاتب االستخداـ كالقول العاملة: اللجاف االستشارية لالستخداـ-

 .ادلهن اخلاصة كمدتو كنسب األجور اللجاف االستشارية للتدرج باقًتاح: على ادلستول اإلقليمي  -

 .للعمل اجمللس االستشارم األعلى: على ادلستول القومي -

 :المساومة واالتفاقات الجماعية: ثانيا

 .الوسط االتفاقات اجلماعية فإننا صلد منوذجُت ديثالف نقيضُت مث منوذج ثالث ديثل إذا اذبهنا لدراسة

 .بذاتو لكل أك بعض العماؿ االتفاقات ىي زلصلة مفاكضات بُت نقابات مستقلة: النموذج الكالسيكي -1

مساكية بُت طرفُت كلكنها تتجو عمل إدارم من  االتفاقات ليست زلصلة: النموذج اإلدارم أك التشريعي -2

 .العاملة كبُت متطلبات اخلطة العامة للدكلة شأنو التوفيق بُت ادلصاحل اجلماىَتية

بُت نقابات العماؿ كأصحاب األعماؿ مستقليُت بذاهتم للتوصل إذل  أف االتفاقات تتم: النموذج الوسط -3

 .الطرفُت اتفاؽ يرضى

بُت العماؿ كأصحاب األعماؿ يف معظم  ىو الوسيلة األساسية اليت من خالذلا يتم االتفاؽ: االتفاؽ اجلماعي -4

 .العمالة دكؿ العادل الصناعية على بنود كشركط

 :تتلخص فيما يلى: موضوعات االتفاقيات

 .كذلك لتمثيل العماؿ يف االتفاقات اجلماعية :االعًتاؼ بالنقابة -1

 .حبقوؽ النقابة كحريتها كطرؽ اتصاالهتا بإدارة صاحب العمل تتعلق أساسان : نصوص تأمُت النقابة -2
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 .األقدمية كالًتقية باالختيار كالنقل كتوفَت العماؿ كالفصل كنظاـ التأديب نظاـ: شركط العمل -3

 .اإلضايف مسلم األجور كمعدالت األجور بالقطعة كادلكافآت كالعمل: األجور-4

. ساعات العمل -5

.   شركط األمن-6 

 .مدة االتفاؽ- 7

 :عقد العمل الجماعي : ثالثا

ينظم شرطان أفضل يف العمل كظركفو كجيب  ىو اتفاؽ مجاعي يتم بُت نقابة أك أكثر كبُت صاحب عمل أك أكثر

 .إدارة ادلنظمة النقابية ادلتعاقدة أف يكوف مكتوبان كيوافق عليو ثلث أعضاء رللس

 :يف الدكؿ النامية إذل أسباب أمهها كيرجع النجاح يف إبراـ عقود العمل ادلشًتكة

 .ككاجباتو كلدل قادتو القدرة الكافية من معرفة كقوة شخصية كجود تنظيم نقايب قول كاع يدرؾ مسئولياتو -1

 .باالعتماد على إدارات صناعية تتخصص يف شؤكف العمل كالعماؿ كدراسة مشكالتو قياـ أصحاب األعماؿ -2

 .على أساس ادلفاكضة يفتح التشريع أماـ الطرفُت رلاؿ اآلخذ بادلفاكضة االختيارية كتوطيد العالقات بينهم -3

 : أحكام عقد العمل الجماعي علىيتسر -

طرفان يف العقد كقت  ادلنظمات النقابية كأصحاب األعماؿ أك ادلنظمات ادلمثلة ذلم أك ادلنشآت اليت تكوف -1

 .إبرامو

 العقد أك االتفاؽ أك دلنظمة نقابية تكوف قد انضمت إليو بعد العماؿ ادلنظمُت دلنظمة نقابية تكوف طرفان يف-2

 .إبرامو
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 1اإلدارة اشتراك األفراد في: المبحث الثالث

 :اإلدارة مفهوم اشتراك األفراد في: المطلب األول

إدارة الشركات سواء كانت ىذه الشركات عامة  ىو حق للقول العاملة يف أف يكوف ذلا صوت مسموع يف رللس

خالؿ االشًتاؾ يف كضع نظم األجور كربديد ساعات العمل  أك خاصة من أجل ربقيق أىداؼ ادلنشأة من

 .كتنظيم بيئتو

 :األهداف من وراء اشتراك العاملين في اتخاذ القرارات إلى يمكن تقسيم و

 :أخالقي أهداف ذات طابع -1

 .بأف ادلشاركة كسيلة للتنمية الشخصية كيتفق مع مبادئ حقوؽ اإلنساف

 :أهداف ذات طابع سياسي اجتماعي -2 

 .التفاكض حوؿ شركط العمل كمحاية مصاحلهم جعل ادلشركع أكثر دديقراطية فقد دينح العاملوف حق

 :أهداف اقتصادية -3 

 .ادلنظمة عن طريق مسامهة العماؿ كاالستخداـ األكثر كفاءة دلوارد ادلنظمة رفع كفاءة

 : مبادئ نظاـ اشًتاؾ العاملُت يف اإلدارة*

 .عنصر العمل باعتباره عنصران بشريا بقدر تقييم حقوؽ اإلنسانية حبقوقو ادلادية ظهور ادلفهـو احلقيقي لقيمة -1

 .االستفادة من أفكار القول العاملة يف رسم خطط كسياسات ادلنظمة -2

 .دبا يتفق كرغبات العاملُت كدبا يؤدل إذل ربقيق مبدأ الكفاءة اإلنتاجية تقدًن اخلدمات -3

 .لفكرة االشًتاؾ احملافظة على الدكر الذم تقـو بو النقابات اذباه القول العاملة باعتباره أساس كمكمل -4

                                                 
1 - http://www.scn.org/gcad/modules/pm-pmar.htm 

http://www.scn.org/gcad/modules/pm-pmar.htm
http://www.scn.org/gcad/modules/pm-pmar.htm
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 تطور نظام االشتراك في اإلدارة: المطلب الثاني 

كلكن بعد احلرب  ادلفكركف االجتماعيوف بفكرة االشًتاؾ العاملُت يف القرارات منذ القرف التاسع عشر     نادل

 .العالقات الصناعية العادلية الثانية ظهرت بوضوح مشاركة العاملُت يف اإلدارة يف رلاؿ

ازباذ اخلطوات ادلناسبة لتشجيع التشاكر كالتعاكف   كافق مؤسبر العمل الدكرل على توصية بضركرة1952    كيف عاـ 

 أشار مؤسبر العمل إذل اجلهود كالتجارب اليت أجريت يف كثَت من 1966عاـ  كيف- بُت أصحاب األعماؿ كالعاملُت

 .العاملُت من ادلشاركة يف ازباذ القرارات بشركاهتم الدكؿ بتمكُت

 1:الجزائراشتراك العاملين في  تطبيق نظام: المبحث الرابع

 :مفهوم اإلدارة بالمشاركة: المطلب األول

أف يكوف لألعضاء ادلتأثرين أك ادلرتبطُت بقرار ما أك رأم يف صنع , عادة ما تعٍت ادلشاركة داخل منظمة ما

كمثل ىذه القرارات قد تشتمل على حل ادلشكالت أك كضع جداكؿ األعماؿ أك توزيع ادلهاـ أك .. ىذا القرار

كيف تقييم أداء , يشًتؾ األعضاء يف ربديد األىداؼ. أك أم عدد من ادلوضوعات اليت ترتبط بأعماذلم, التدريب

ىي اشًتاؾ , فإف احلقيقة الضمنية, كمهما يكن القرار. يقرركف أيضان كيفية توزيع ادلكافآت كقد, بعضهم البعض

. مع رؤسائهم يف القيادة 

 ال يعٍت ىذا بالضركرة أف كل ادلنظمات اليت سبارس نظاـ اإلدارة ادلشًتكة ىي منظمات دديقراطية فليست 

األكثر احتماالن أف يكوف لكل عضو احلق , كمن احملتمل أال تؤخذ مجيع القرارات بالتصويت, آراء اجلميع متساكية

عندما يؤثر ىذا القرار عليو  كعلى األقل يصبح ادلوظفوف يف ىذا اجلو ,  عملية صنع القرارلالتأثَت عليف زلاكلة 

كإذا حدث فسيكوف بناء على معرفة , التشاركي كاثقُت أف اإلدارة لن تتخذ قرارات تعسفية ضد مصلحة ادلوظفُت

. تقـو العالقة بُت اإلدارة كادلوظفُت على أساس الثقة كاالحًتاـ كادلصارحة, مسبقة يف كضع اإلدارة ادلشًتكة احلقيقة

                                                 
1
  2010مكتبة ادلصطفى االلكًتكنية،  - 
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كيقولوف ,    يعتقد بعض ادلديرين أف مثل ىذه ادلشاركة تدؿ على التنازؿ عن حقوؽ كمسؤكليات اإلدارة

. لكن الوصوؿ إذل مشاركة ادلوظفُت ليس أمران سهالن , إهنا طريقة سهلة يتخلى هبا ادلديركف عن التزامهم

     أحيانان يتطلب األمر من األعضاء كقتان طويالن للوصوؿ إذل الثقة كادلصداقية الضركريتُت لتطبيق اإلدارة ادلشًتكة 

متمثلة يف االلتزاـ الوظيفي العميق – اليت تأخذ أحيانان كقتان طويالن – ديكننا رؤية النتائج , إهنا عملية تنشئة.. 

, كاف عادل االجتماع كمدير معهد البحوث االجتماعية جبامعة ميتشجاف. كاحلافز ادلتزايد كاإلنتاجية األعلى

كاف اقتناع ليكارت القائم على سنوات من البحث يف .رينسيس ليكارت أحد أىم ادلؤيدين لفكرة اإلدارة ادلشًتكة 

كأف ادلشاركُت يف صنع ىذه القرارات يكونوف أكثر التزامان يف , أف أفضل القرارات تنتج عن ادلشاركة, الشركات

" أمناط إدارية جديدة: "نشر ليكارت حبثو يف كتابُت مها.عملية تنفيذىا من أكلئك الذين دل يشاركوا يف صنعها 

: كحدد فيهما أربعة نظم لإلدارة ىي , 1967" ادلنظمة اإلنسانية"ك , 1961عاـ 

. االستغالرل ادلتسلط. 1

. ادلتسلط ادلعطاء. 2

. التشاكرم . 3

 . اجملموعة ادلشًتكة. 4

: كفيما يلي كصف لألمناط الثالثة األكذل * 

 : االستغاللي المتسلط . 1

, كازباذ القرارات ػ ينبع احلافز من اخلوؼ, ػ اإلدارة ال تثق بادلرؤكسُت كال تأخذ بآرائهم يف ربديد السياسة العامة

. كادلكافآت أحيانان , كالتهديدات

 يظن اكيعرب عم, كما يصعد من أسفل إذل أعلى ال يكوف دقيقان , ػ ينساب احلوار غالبان من أعلى إذل أسفل

. ادلوظفوف أنو ما يريد ادلدير مساعو 
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 . ػ تتحدد األىداؼ من القيادة العليا 

  :المتسلط المعطاء . 2

, يضم ىذا النظاـ بعض ادلشاركة من ادلوظفُت.       تكوف العالقة بُت اإلدارة كادلوظفُت عالقة السيد كاخلادـ

ىذه ادلنظمة أبوية ككدكدة . كانسيابان أفضل قليالن للمعلومات من أسفل إذل أعلى, كمكافآت أكثر من النظاـ األكؿ

. لكنها ال هتتم كثَتان بإرضاء ادلوظفُت, خبالؼ النمط األكؿ

 :التشاور. 3

أك احللوؿ لبعض , لكن ديكن أف تستشَت ادلوظفُت قبل الوصوؿ إذل القرارات, ػ اإلدارة تتحكم يف األمور

. ادلشكالت

, فادلعلومات غَت السارة. لكن ادلوظفُت ما زالوا حذرين شلا يصل إذل اإلدارة,  ػ احلوار من أسفل إذل أعلى أفضل

. كغَت ادلرغوبة ال يتم عرضها بصراحة

. ػ يدرؾ ادلوظفوف أيضان أف مسامهاهتم يف ازباذ القرارات قد ال تؤخذ جبدية 

فالغالبية العظمى شلن , ػ كأثبت ليكارت أنو دل يكن كحده يف االعتقاد بأف ادلشاركة تنتج شركات أكثر فاعلية

سواء كانوا مديرين أـ مرؤكسُت يعتقدكف أيضان أف مؤسساهتم تعمل بشكل أفضل عندما تتم ادلشاركة يف , قابلهم

كعندما , كعندما ينساب احلوار حبرية كعندما يستطيع ادلوظفوف االنضماـ إذل عملية ربديد األىداؼ, القيادة

. يساعد ادلرؤكسُت يف صياغة القرارات اليت ستؤثر عليهم 

كانت أكثر فاعلية، كىذا , (اجملموعة ادلشًتكة)    كيزعم ليكارت أنو كلما اقًتبت ادلؤسسة شلا أمساه النمط الرابع 

 . كصف النظاـ الرابع

 :المجموعة المشتركة . 4

.  ػ تثق اإلدارة بادلوظفُت كتعترب أهنم يعملوف بإرادهتم ضلو ربقيق أىداؼ ادلنظمة 
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دبناقشة كربديد ادلوضوعات – على كل ادلستويات – كادلوظفوف ملتزموف , ػ أعضاء ادلنظمة زلفوزكف بادلكافآت

. اذلامة بالنسبة ذلم

. كداخل ادلستويات الواحدة, كمن أعلى إذل أسفل, كيتدفق من أسفل إذل أعلى, ػ احلوار دقيق سبامان 

تعرؼ اإلدارة .. كإمنا دبشاركة األعضاء الذين سوؼ يعملوف على ربقيقها , ػ األىداؼ ال تتحدد بأمر اإلدارة العليا

كيدرؾ العاملوف يف , ما ادلطلوب إلصلاز العمل– عن طريق تدفق ادلعلومات حبرية يف مجيع االذباىات – سبامان 

كاإلدارة ال تشعر أف نشر ادلعلومات , ادلستويات األقل مدل أمهية أف يكوف     ادلدير على علم بكل ما حيدث

 .يعٍت التنازؿ عن النفوذ كادلكانة السامية 

 

 اإلدارة بالمشاركة في المؤسسة : المطلب الثاني

، فيجب 1"ادلشاركة يف القدرات كاألداء مع اجلميع كاالعتماد على اإلمجاع : " كيقصد باإلدارة بادلشاركة

على كل فرد يف ادلنظمة أف يكوف لو رأم كصوت مسموع حىت يعترب نفسو جزء من ادلنظمة كيتولد يف داخلو 

  (الصعوبات يف تنفيذ اإلدارة بادلشاركة )الوالء ذلا 

فاعف عنهم كاستغفر ذلم  }: إف ىذا االذباه حث عليو اإلسالـ قبل اإلدارات احلديثة، يقوؿ جل كعال

  {كشاكرىم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل إف اهلل حيب ادلتوكلُت

 

 

 

 

                                                 
 53ص  .ـ2009مصر , جامعة بنها , مدل مشاركة العاملُت يف القرارات اإلدارية يف مصر " حبث بعنواف, أمحد السيد كردل -  1
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خالصة الفصل 

 اآلباء هبا يقـو ليت التطبيقية التجارب ككذلك النظرية اإلسهامات أحدث فيو تدعو الذم الوقت      يف

 لكن تبادلية، كقيمة كليس عمل، كقوة يس لإلنساف االعتبار إعادة ضركرة إذل احلديث، للتسيَت الركحيوف

 قدراهتم، بكل للمشاركة للعاملُت الفرص إتاحة على ادللحة لدعوة ىذه .ذاتو حد يف كغاية قيمة باعتباره

 ىذا يف .ادلختلفة المتيازات كنيل القرار، ازباذ يف ادلشاركة رلاؿ كتوسيع ادلؤسسة، حياة يف إبداعاهتم كمهاراهتم،

 ادلؤسسات يف ادلسَتكف كرائهم كمن ادلستويات، على على اجلزائرم اجملتمع يف القرار أصحاب يقـو الوقت

 لكاحلصوؿ عل القرار ازباذ يف ادلشاركة رلاؿ تقليص إذل بالدعوة ليس كذلك .لتيار ضد بالسباحة االقتصادية

 كعمل ملحة دعوة ىناؾ ادلاضي،بل يف ادلؤسسة فيو كقعت جسيما خطأ اعترب ذلك ألف فحسب، االمتيازات

 يف تأيت اليت التكاليف ترشيد تعٍت عبارات كىي ،"لوظيفة التسيَت االعتبار كإعادة ادلؤسسة إلصالح" مستمر

 بعد عليها حصلوا اليت االجتماعية ادلكاسب كافة كإهناء حد، أقصى إذل ؿأعداد العما تقليص منها ادلقدمة

 ادلكاسب معظم من ذبريدىم تسنوات الثمانينا يف عرفوا الذين اجلزائريُت العماؿ أف دبعٌت .كمريرة طويلة نضاالت

 عديدة دبربرات عملهم دلناصب فقداهنم يف يتمثل أخطر هتديدا ةبكل بساط اليـو يواجهوف كاالجتماعية، ادلهنية

 .التسيَت لًتشيد جديدة سياسة إطار يف التكاليف تقليص يف تتمثل سحرية فكرة ؿمجيعها حو تدكر

، كل العماؿ من متزايدة أعداد لدل مهددا العمل يف الطبيعي احلق أصبح لقد  شعار ربت يطبق ءكىو إجرا يـو

 مجيع تشَت االقتصادية بينما النجاعة ربقيق شعار الدكلية،كربت ادلالية ادلؤسسات ربدده الذم بادلعٌت "اإلصالح"

 اعتماد خالؿ من حتما دير كالنجاعة تتحقق الفعاليةأف  إذل كالتسيَت اإلدارة رلاؿ يف احلديثة كاألحباث الدراسات

توسيع  شأهنا من اليت اإلجراءات مجيع تبٍت ضركرة تؤكد بل فحسب، عمل يف احلق ترسخ ال تسيَت سياسات

 يف التصرؼ يف حقهم ،ـكامل مهاراتو استخداـ يف احلق ذلم :احلقوؽ كامل كطرؼ العاملُت أماـ ادلشاركة صفر

 .ثركات من ينتجونو فيما ادلشاركة يف كحقهم  يف اإلعالـحقهم القرار، ازباذ يف حقهم عملهم، كيف أنفسهم،
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 مقدموف ادلستويات أعلى يف عنو كادلسئولوف اجلزائرية ادلؤسسة تكوف أال نتساءؿ، أف لنا حيق سبق ما ضوء     يف

 كاإلصالح، كالعقالنية الفعالية بشعارات فعلهم مربرين ،مانتحار مجاع عملية على إصرار كسابق كعي عن

 األحداث امشوىة ذباكزتو فوردية-تايلورية تسيَت كمناذج  الليربالية االقتصادية ادلتطرفة ةمبادئ سياس مستلهمُت

 يتخلوف فعال بدءكا ذلك من أكثر بل ،دالنمو ادلنشو ربقيق يف فشلها يـو كل أصحاهبا كيؤكد الزمن، عنها كعفا

 .ةالبالد ادلتقدـ مؤسسات من كثَت يف عنها

 كضعية لوصف فاالجتماع ادلعاصرم علماء أحد صاغها اليت العبارات من أفضل أجد ال النهاية      يف

: يقوؿ حيث ككل اجملتمع بل اجلزائرية، ادلؤسسة

 الولع نتيجة قيرزح ربت الذم الثقل نزيح أف تأكيد بكل ينبغي ..ادلتكاسل اجملتمع ىذا ضلرؾ أف إذا أردنا" 

 كالنخب التقنيُت، العمل، أصحاب ،ااإلطارات العلي على يسيطر الذم التبسيطي كبادلنطق بادلراقبة، باحلكم،

 مواجهتها يف حياكلوف كىم جدا، األحداث ذباكزهتم كأيضا جدا، أكفاء جدا، أذكياء كلهم . ربكمنا اليت ادلختلفة

 . كطائفة  تفصلهم زعلى حواج احلفاظ

 



 

 

 

 

 

 

 دراسة تطبيقية حول اإلدارة بالمشاركة في 

 ترنس مدين
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 : تمهيد

 

بعد معاجلتنا دلوضوع إدارة ادلوارد البشرية يف الفصل األكؿ ك اإلدارة بادلشاركة يف الفصل الثاين، ارتأينا      

.  دراسة حالة أكأف خنصص الفصل الثالث كفصل تطبيقي 

      إف اجلانب التطبيقي ما ىو إال جتسيد دلا تعرضنا إليو يف اجلانب النظرم من دراسة ك مدل تطابقو 

يف شركة ترنس مدين للتصدير ك االستَتاد   أرض الواقع ك اليت ارتأينا أف يكوف على

  ك من خاللو سوؼ نعرؼ بالشركة، نشأهتا، ك ىيكلها التنظيمي باإلضافة إذل مدل تطبيق اإلدارة 

 .بادلشاركة فيها
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نشأة الشركة والتعريف بها : المبحث األول

 :نشأة و مهام الشركة:  المطلب األول

  :تعريف شركة ترنس مدين-1 

 اجلمركي ك التخليص فكالتصدير كالشح االستَتاد رلاؿ يف ادلتخصصةالشركات بُت  كىى من 2003أسست سنة 

بالقوانُت يفللعمل . للصادرات كالواردات جبميع موانئ اجلزائرية كمطاراهتا   اجلمركية ىذا اجملاؿ جيب أف تكوف ملمان ن

 . عقبات قد حتدث لكأملتوفر كقتك كجهدؾ كدلواجهة 

 كالشحن الدكرل  كاالستَتاد تسعى لتحقيقو شركة ترنس مدين للتصديراليت األساسيإف اذلدؼ  -

– التوقيت ادلناسب –  ىو َصهر كل اجلهود لتحقيق مهثلث العمل كىو اجلودة كالكفاءة اجلمركيكالتخليص 

 ؛ حيث تستثمر كقتان كجهداَ كبَتين لدعم عمالئها بأفضل ادلنتجات كاخلدمات كبأقل االقتصاديةالتكلفة 

 .التكاليف ادلمكنة

 ختتلف كاليت ادلطلوبة الوقت ادلناسب كبأقل التكاليف فهناؾ الكثَت من الوثائق يفكما تضمن كصوؿ البضاعة 

 بكل ذلك كيوفر على العمالء عناء كاملة اجلمركية فهم على دراية التعريفة كحتديد ادلشحونةحسب نوع البضاعة 

 .  احللوؿيفالتفكَت 

 : أنشطـــة الشركــــة (2

- الكيماكيةادلواد - األخشاب- األدكية )تقـو بتخليص البضائع مهما كانت كميتها كمهما كاف نوعها مثل   -

حاصالت زراعية أدكات - ثقليومعدات - سيارات- اإللكًتكنيات- األلعاب-  كالغزؿ كالنسيجاجلاىزةادلالبس 

  ( إخل....... للشحنات الالزمةكمجيع األكراؽ – صحية 

- الفاتورة - شهادة ادلنشأ) الالزمة ادلستندات كاستخراج (التخليص)تقـو الشركة بالقياـ بإهناء اإلجراءات اجلمركية 
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 كالتصدير عن طريق مصلحة اجلمارؾ االستَتادشهادة بيطرية إلدتاـ عملية - شهادة صحية - شهادة زراعية 

 ( لذلكالالزمةكمجيع اجلهات 

 :نشاط الشحن

   :أوال الشحن البري

 .ادلتعاقد معها تقـو الشركة بنقل مجيع البضائع الوطنية إذل مجيع الدكؿ  -

  :الوساطة يف النقل الربل

 مكاف كالتسليم من الباب مهما كانت بضاعتك رلزئو أك أم بأماف كتوصيلها إذل البضاعةتضمن نقل 

 . حالو شلتازة كىف الوقت ادلناسب كبأمافيف كتضمن لك أف تصل بضاعتك كاملة محولة

  :الشحن البحري ثانيا

تقـو الشركة بإدتاـ عملية الشحن جلميع ادلوانئ البحرية من خالؿ التنسيق مع كربم التوكيالت ادلالحية ك ككالء 

 .ببعض ادلوانئ اليت يتم التصدير إليها كاالستَتاد منها بصفة منتظمة

 الوساطة يف النقل البحرم

 (Full Container موانئ العادل بنوعيو  من كإذل مجيعالبحرم تقدمي خدمو الشحن يفقـو بدكر الوسيط ت

Load  (Less Container Load)  ىذا النوع من الشحن متضمناُا يف االستشاراتقدـ ت كالعمليةكالتخطيط ذلذه  

 مع مواصفات احلاكيات يتالءـتوحيد اخليارات شلا - البخارية خطوط السفن اختيار- شركط البيع- التكاليف

 .كالشحنات

الشحن خالؿ رحالت منتظمة   جتارية كلذلك يتمة عمليأم يبٌت عليها صلاح اليتعامل الوقت من أىم العوامل 

 ا ميعادهيف الشحنة لوصوؿ ة الرحلةقدر مدت اليـو احملدد كيف من أجل تسليم البضائع ةفضال عن دكرات زلدد

  اخلدمات ادلتخصصة للمحيطات من خالؿ قياس حجم الشاحناتيفكما تتوسط 
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  الشحنات من ميناء الشحن إذل ميناء التفريغ كضماف كصوذلا بأمافةتقـو مبتابع -

  :ثالثا الشحن الجوي

 .تقـو الشركة بشحن البضائع من خالؿ شركات الطَتاف اجلزائرية كاألجنبية إذل مجيع مطارات دكؿ العػػػػادل

  . مبواعيد الطائرات ادلتاحةكااللتزاـيتوافر لديها أسعار سلفضة 

 الوساطة يف النقل اجلوم

تقـو حبجز الفراغات  ك  دكؿ العادل  الشحن اجلوم من ك إذل مجيعة تقدمي خدـيفتستطيع أف نقـو بدكر الوسيط 

 . كصوذلا للعميلحىتت كتأجَت الطائرات كمتابعة الشحنات ايف الطائر

: مهام المدير العام*

. ديثل الشركة بصفتو ادلسؤكؿ األكؿ كاألخَت ذلا

   يسهر على حتقيق األىداؼ اليت أنشئت من أجلها الشركة

  التوقيع على مجيع الوثائق اليت تتعلق بالشركة .

  يضمن السَت احلسن للمصاحل داخل الشركة كشلارسة السلطة ادلخولة لو عن طريق قانوف مع

العماؿ باعتباره مديرا للشركة، كما يسهر على احملافظة على النظاـ الداخلي لشركة كأف كل األمور جترم 

. على ما يراـ

 يعُت العماؿ اجلدد ككذا موافقتو على فصلهم كذلك يف إطار التشريعات ادلعموؿ هبا حاليا .

 يستقبل ادلتعاملُت طيلة أياـ األسبوع. 
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 : للشركةالهيكل التنظيمي 

 

                               

  

                                     

 

                                        

 

                    

                                               

   

                                                                                     

                                                       

 

 

 

 

 

 

 ادلدير العاـ

القسم الدكرل 
               

     

 قسم التنظيم

ادلفتشية العامة 
               

           

 األمانة العامة

 قسم التسيَت

 مصلحة ادلنازعات

 قسم اإللتزامات

مديرية   
العمليات مع                                            

اخلارج 
 

مديرية العالقات 
الدكلية ك التجارية     

      اخلارجية
 

مديرية التكوين 

 

مديرية ادلستخدمُت ك 
      العالقات 

 اإلجتماعية 

مديرية الوسائل 
العامة         
               
               

   

 مديرية ادلؤسسات
 الصغرل ك ادلتوسطة

مديرية 
 ادلؤسسات
 الكربل

 مديرية
  العمليات

ادلستندية       
          

 مديرية احملاسبة

مديرية التنظيم                
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الوظائف األساسية للصندوق  : المطلب الثاني

: نيابة اإلدارة والمالية-1

تقـو ىذه األخَتة بتسيَت كتوزيع ادلوارد ادلالية ادلتعلقة بالشركة كىذا حسب جدكؿ ادلصاريف اخلاصة 

: مبستلزمات الشركة، كتتمثل ىذه ادلصاريف يف

 مصاريف خاصة بأجور العماؿ .

  اخل...كشراء مكاتب، سيارات°مصاريف االستثمار(. 

 ادلصاريف اخلاصة بتأمُت ادلمتلكات. 

  أقالـ، أغلفة الرسائل(ادلصاريف اخلاصة بلواـز العمل(. 

:  مصلحة المحاسبة1-1

تقـو ىذه ادلصلحة بكتابة العمليات احملاسبية اخلاصة بالصندكؽ كما تقـو أيضا مبيزانية سنوية كما تراقب 

. كل ادلصاريف كالقضاء على كل ترسب أك اختالس

. شراء اللواـز: "تتكفل بكتابة

:  مصلحة الوسائل العامة1-2

تقـو ىذه ادلصلحة بتمويل كل مصاحل الصندكؽ من مستلزمات العمل كالورؽ السجالت، األقالـ، أغلفة 

تدكف ىذه ادلصلحة كل ...الرسائل، احلواالت الربيدية، ادلكاتب مبختلف أنواعها من اخلشب أك احلديد، الكراسي

الوسائل يف سجل مع كتابة اسم ادلصلحة اليت زكدت هبا، كما تستقبل ىذه األخَتة كل الوسائل اليت تصل إذل 

الصندكؽ مث تبعث هبا إذل مكتب ادلدير كبعد معاينة كاتبة ادلدير للربيد ترسلها إذل ادلصاحل ادلعنية باألمر ككذلك 

األمر بالنسبة لكل ادلصاحل داخل الصندكؽ اليت تريد إرساؿ الربيد إلشعار ادلنخرطُت مبصاحلهم أك ادلؤسسات اليت 

. تربطها عالقة مع الصندكؽ تتوجو هبذه الوسائل إذل ادلصلحة
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:  مصلحة المستخدمين واألجور1-3

 حيث تقـو بعملية حتصيل ادلعطيات الشهرية اخلاصة باألجور، الشركةتتكفل ىذه ادلصلحة بعماؿ داخل 

. غاية التقاعد إذل الشركةفتتابع ىذه األخَتة العماؿ منذ إبرامهم عقد العمل يف 

تأمُت للذلك   عند الصندكؽ الوطٍت للضماف االجتماعي كىاكما تقـو ادلصلحة بتصريح عدد العماؿ يف

.  مًتبصا11 عامال ك64عليهم كالذم عددىم 

. حترر قرارا التوظيف كزلاضر تنصيب العماؿ اجلدد كذلك بعد موافقة ادلدير

 

الجزائرية  المؤسسة في المشاركة فرص:     المبحث الثاني

 اعتماد نظام المشاركة في المؤسسة الجزائرية:   المطلب األول

 يف األكذل دتثلت التسيَت، يف ادلشاركة من صيغتُت تطورىا من سابقة مراحل يف اجلزائرية ادلؤسسة عرفت

 أما .احملدكدين كاألمهية احلجم ذات من ادلؤسسات ضئيال عددا مشلت كقد االستقالؿ غداة الذايت التسيَت جتربة

 .الثمانينات منتصف غاية إذل 1971 سنة مند " للمؤسسات االشًتاكي التسيَت جتربة" ختص فكانت الثانية

 .الورقة ىذه يف عنها احلديث يسعنا ال كعادليا زلليا متميزة ظركؼ يف التجربتُت ىاتُت ادلؤسسة عاشت كقد

 اخلصائص من رلموعة ىناؾ فإف األصعدة، مجيع على الراىنة ادلرحلة دتيز اليت الظركؼ ؼ اختال من بالرغم لكن

 حاجزا تشكل تطوره، كمسار كثقافتو، السياسي، كنظامو اجلزائرم اجملتمع بنية يف بقوة ادلتأصلة العامة كادلميزات

 القول االجتماعية طرؼ من قبوذلا حالة يف صلاحها حظوظ من تقلص أك ادلشاركة، فكرة ترسيخ دكف حيوؿ قويا

 يستدعي األكؿ، ادلقاـ يف قبوذلا بل ادلشاركة، فرص تقوية أف ذلك كيعٍت .عموما اجملتمع كيف ادلؤسسة يف هبا ادلعنية

 رلموعة ىنا كسنورد .شلكنة درجة أبعد إذل تأثَتىا تقليص األقل على أك كاحلواجز، العقبات تلك إزالة بالضركرة

 .الرئيسية العقبات تلك دتثل أهنا نعتقد اليت اخلصائص
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 األعظم اجلزء أف ذلك ريعية، اقتصادية منظومة على كاالجتماعي االقتصادم تطوره يف اجملتمع  اعتماد 1-

 كوحدة ادلؤسسة مكانة من ذلك كيقلل (% 96 ) عامة بصفة احملركقات أك النفط عائدات مصدرىا ثركتو من

 الفئات سلتلف على الريعية الثركة لتوزيع كحدة إذل إياىا زلوال كخدمات، سلع شكل يف االقتصادية القيم إلنتاج

 الثركة إلنتاج أساسية جدا، قاعدة زلدكدة حاالت باستثناء اآلف، حلد تشكل دل ادلؤسسة دامت كما .االجتماعية

 على احملققة بالنتائج كااللتزاـ االقتصادية، النجاعة دلبدأ األياـ من يـو يف ختضع دل كإدارهتا تسيَتىا فإف

 .فيها ادلوضوعة االستثمارات

 لدل ىاجسا تشكل دل االقتصادية كالعقالنية كاالستحقاؽ، الكفاءة، معايَت فإف لذلك

 أخرل مبصادر مرتبط توفرىا اليت كاالمتيازات ادلؤسسة بقاء ماداـ إطالقا، ادلسَتين

 .للقيم ادلنتج العمل غَت

 حبيث كتسيَتىا إدارهتا أسلوب على ادلؤسسة فيها كمنت ظهرت اليت كاالجتماعية الثقافية اخللفية تأثَت  2-

 ادلبتدعة الكالسيكية التسيَت كأمناط كاالستبداد، السلطوية دتيزىا أبوية نزعة بُت جيمع ىجُت تسيَت منوذج فيها ساد

 عدـ كراء األسباب أحد الوضعية تلك كانت .كترسخها االستبدادية النزعة بدكرىا تؤكد كىي الصناعية، البالد يف

 .نشأهتا منذ اجلزائرية ادلؤسسة يف العمل لعالقات ادلميزين كاالضطراب االستقرار،

 ادلتقدمة، البالد جتارب من ادلستلهمة احلديث التسيَت مبادئ بُت بذكاء تؤلف تسيَت ثقافة غياب  3-

 الفردانية النزعة على التضامن ركح كتغلب كالتعاكف، التماسك، مثل مسات تؤكد اليت للمجتمع الثقافية كالعناصر

 ظواىر مبثابة كانت احلديثة االقتصادية ادلؤسسة كتكوين التصنيع عملية أف إذل اعتقادنا يف ذلك كيعود .ادلتطرفة

 األجنيب االحتالؿ شكل اختذ خارجي اخًتاؽ عمليات خالؿ من بعنف الكياف االجتماعي يف غرست غريبة

 .اجملتمع إليها يستند اليت لتلك مناقضة بل مغايرة، مبادئ على يقـو عادلي رأمسارل لنظاـ األبعاد ادلتعددة كالتبعية
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 بشكل التنشئة كعمليات االجتماعية، األصوؿ كاختالؼ كاخلربة، كالتأىيل التعليم مستويات تباين  4-

 الذم الشيء .أخرل جهة من مستوياهتم اختالؼ على كادلنفذين جهة، من عموما كاإلطارات ادلسَتين بُت صارخ

 ما ككل اآلخر رافضا موقعو يف يتخندؽ طرؼ كل جعلت التوتر كالشك من حبالة ادلؤسسة داخل العالقات طبع

 ادلؤسسة داخل متصلبة اجتماعية مراتبية ظهور إذل ذلك أدل كقد .ادلغامرة من كخوفا األمن عن حبثا قيصدر عن

 .كالشك ادلستمر احلاد التوتر من جو يف كامتيازاتو كمصاحلو نظره كجهات عن فريق كل يدافع حيث

 التعامل يف احلاكمة النخبة قبل من ادلنتهج الذرائعي كاألسلوب ادلناكرة بفعل السابقة األكضاع تفاقم  5-

 إقامة يف األطراؼ تلك بُت ادلوجودة التناقضات كاستغالؿ فيها، الفاعلة االجتماعية كاألطراؼ ادلؤسسة مع

 أك سياسي برنامج دترير أك كادلناسبة، الظرؼ حبسب ذاؾ أك الطرؼ ىذا حتييد ىدفها كىشة مرحلية حتالفات

 مصدر بعدىا اعتربت مث لزمن، من طويلة لفًتة التسيَت يف العمالية ادلشاركة استخدمت كبذلك .معُت اقتصادم

  .عامة بصفة بل كاجملتمع ، ادلؤسسة عرفتها اليت كاإلخفاقات ادلآسي كل

 الفاعلة األطراؼ بُت الثقة كفقداف الريبة ف جوا كخلق كالصراعات التوترات حدة زيادة إذل أدل ذلك كل

 .فيو نشط الذم كاحمليط ىذه كبُت ادلؤسسة، يف

 مفرطتُت بَتكقراطية كنزعة مركزية يتميزاف كاإلدارة احلكم من منط سيطرة ىنالك سبق ما كل إذل إضافة6-

 كاحلوار، التفاكض فرص كافة عطل الذم الشيء اذلـر ، قمة يف أعلى أبسطها مثل القرارات أىم تؤخذ حيث ،

 لكل فادلبدأ أساسي (ادلؤسسة القسم،الوحدة، لورشة،) القرار اختاذ عمليات يف الدنيا دلستويات مشاركة كبالتارل

 شؤكف كإدارة تسيَت حوؿ التفاكض بل كركزم، يقوؿ كما فحسب، الكربل األىداؼ حوؿ احلوار ليس مشاركة

 العمل أماكن يف اليومية احلياة

 .باستمرار االختبار موضع تسيَتىا ادلؤسسة كأسلوب توازف تضع يومية شلارسة دتثل ىنا ادلقصودة كادلفاكضة

 .كالتقدـ للتطور األطراؼ مجيع أماـ كاعدة آفاؽ من تفتحو دلا بقبوذلا كشلارستها ادلغامرة تستحق مفاكضة كلكنها
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اثر المشاركة على شركة ترنس مدين  :المطلب الثاني

        :تحليل االستمارة

 : جزء خاص بالموظف-  

 :الجنس (1

العدد اإلجابة 
الن

سبة 

 36ذكر  
56،

25% 

 29ال 
45،

31%  

 64المجموع 
100

% 

: التعليق

 من خالؿ دراستنا جلنس العماؿ يف شركة ترنس مدين نالحظ أنو يشغل الذكور أكثر من اإلناث حيث 

  (%45،31اإلناث  ) %56،25بلغت نسبة الذكور 

النسبة العدد اإلجابة 

[20 ،30]  16 25% 

[30 ،40] 12 18،75%  

[40 ،50] 11 17،19%  

[50 ،60] 14 21،87% 
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:  السن (2

 

 

 

 

 

 

 

: التعليق

 يف حُت نسبة %25 سنة 30-20ادلالحظ ىنا أف الشركة رلتمع فيت حيث تبلغ النسبة اليت تًتاكح بُت 

فبلغت  [50، 40 ] كما بُت %18،75بلغت نسبتهم بػ  [40-30] أما ما بُت %21،87الكهوؿ بلغت نسبتهم بػ 

. %17،19النسبة بػ 

 : المستوى التعليمي (3

 %17،19 11دكف إجابة  

 %100 64المجموع 

العدد اإلجابة 
الن

سبة 

 8ابتدائي   
12،

5% 

 8متوسط 
12،

5%  

،23 15ثانوم  
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: التعليق

     نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف الشركة تتمتع بنسبة كبَتة من ادلوظفُت ادلثقفُت ادلتعلمُت ذك مستول 

 %12،5 كىي أكربمن متوسط كاالبتدائي نفس النسبة %37،5عارل حيث بلغت نسبة اجلامعيُت

 

 

 

 : الوظيفة (4

44%  

 24جامعي  
37،

5% 

 09شهادات عليا   
14،

06% 

 64المجموع 
100

% 

العدد اإلجابة 
الن

سبة 

 34موظف    
54،

69% 
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: التعليق

 لتليها بنسبة رؤساء %54،69 النسبة اخلاصة بالوظيفة حيث بلغت نسبة ادلوظفُت 4 يتمثل اجلدكؿ 

 (%20،31)مث نسبة العماؿ  (%25 )األقساـ 

:  جزء خاص برضا الموظفين- 

: معرفة أهداف و أولويات الشركة  : 2-1

 13عامل 
20،

31%  

 15ثانوم  
23،

44%  

 16رئيس قسم  
25

% 

 64المجموع 
100

% 

العدد اإلجابة 
الن

سبة 

 26دائما     
40،

63% 

 26أحيانا   
40،

63%  

 12أبدا    
18،

75%  
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: التعليق

 من األفراد الذين كقع عليهم استقصاؤنا يؤكدكف %40،63   من نتائج اجلدكؿ أعاله، نستنتج أف نسبة 

 . ال تعرؼ أبدا ىذه األىداؼ%18،75أهنم يعرفوف دائما أىداؼ كأكليات مؤسستهم، يف حُت صلد نسبة 

:درجة الحرية في الوظيفة - 2-2  

 

  

 

 

 

 

 :التعليق

 من األفراد ادلستتقصوف يتمتعوف حبرية متوسطة يف %48،44من خالؿ نتائج اجلدكؿ نالحظ أف نسبة 

 .  ال جيدكف أم حرية يف أداء كظائفهم%23،43 يتصرفوف حبرية عالية يف القياـ بعملهم بينما %28،13حُت 

 64المجموع 
100

% 

النسبة العدد اإلجابة 

 %54،69 35عالية     

  %40،63 26متوسطة   

  %18،75 12ضعيفة   

 %100 64المجموع 
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: الحصول على المعلومات الكافية للقيام بالعمل على أحسن وجه - 2-3

 

 

 

 

 

  :التعليق

من موظفي  %54،69نالحظ أف نسبة 

الشركة حيصلوف على ادلعلومات الكافية للقياـ 

بعملهم على أحسن كجو دائما يف حُت صلد أف 

 . ال حيصلوف على ىذه ادلعلومات أبدا%20،31حيصلوف على ادلعلومات أحيانا أما نسبة  %26،56نسبة 

: معاملة الرئيس باحترام - 2-4

العدد اإلجابة 
الن

سبة 

 35دائما    
54،

69% 

 16أحيانا    
25

%  

 13أبدا   
20،

31%  

 64المجموع 
100

% 

العدد اإلجابة 
الن

سبة 

 34دائما    
53،

13% 

 17أحيانا    
26،

56%  

 13أبدا   
20،

31%  
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: التعليق

أما بنسبة  %53،13ادلالحظ من اجلدكؿ أعاله أف االحًتاـ من طرؼ رئيس الشركة موجود دائما بنسبة 

.  فهي للذين ال جيدكف لالحًتاـ طريقا أبدا%20،31للذين حيسوف باالحًتاـ أحيانا أما بنسبة  26،56%

 

 

 

 

 

 : تلقي المكافآت و التحفيزات مقابل األداء و المجهود -2-5

 64المجموع 
100

% 

النسبة العدد اإلجابة 

 %20،31 13دائما    

  %21،88 14أحيانا    

  %57،81 37أبدا   
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 :التعليق

ال يتلقوف مكافآت كحتفيزات مقابل أدائهم كرلهودىم أبدا،  %57،81من اجلدكؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

 (نائب ادلدير)فيلقوهنا دائما  %20،31أما فيما خيص نسبة  (رؤساء األقساـ فقط )يتلقوهنا أحيانا  %21،88كنسبة 

 : التعاون بين كل األقسام-2-6

 

 

 

 

 

 

 

 التعليق

تبُت لنا من خالؿ نتائج اجلدكؿ أعاله 

 %100 64المجموع 

العدد اإلجابة 
الن

سبة 

 21دائما    
32،

81% 

 29أحيانا    
45،

31%  

 14أبدا   
21،

88%  

 64المجموع 
100

% 
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جيدكف  %32،81من موظفي الشركة يؤكدكف أنو يوجد تعاكف بُت كل األقساـ أحيانا، أما نسبة  %45،31أف نسبة 

 .أبداال جيدكف ىذا التعاكف  %21،88، يف حُت نسبة دائماالتعاكف 

 : مناخ العمل يشجع على األداء الفعال -2-7

 

 

 

 

 

 

: التعليق

من نتائج اجلدكؿ أعاله نالحظ أف 

مناخ العمل يشجع ادلوظفُت على األداء الفعاؿ 

ال  %23،43، يف حُت صلد أف دائمافهي ختص من يشجعهم مناخ العمل  %26،56 أما نسبة %50أحيانا بنسبة 

 .     أبداتشجعهم ىذه الظركؼ 

:  جزء خاص بالمشاركة في الشركة- 

: اخذ اإلدارة باآلراء و االقتراحات :3-1

النسبة العدد  اإلجابة 

 %42،19 27نعم 

 %57،81 37ال 

العدد اإلجابة 
الن

سبة 

 17دائما    
26،

56% 

 32أحيانا    
50

%  

 15أبدا   
23،

43%  

 64المجموع 
100

% 
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 %100 64المجموع 

: التعليق

نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف الشركة ال تأخذ بآراء كاقًتاحات العماؿ ألننا سجلنا أكرب نسبة كاليت قدرت 

  .%42،19يف حُت قدرت نسبة ادلشاركة بنعم بػ  %57،81بػ 

:  المشاركة في االجتماعات الحاسمة بالنسبة للشركة :3-2

 

 

 

 

 

: التعليق

من خالؿ اجلدكؿ نالحظ ادلشاركوف 

يف حُت سجل عدـ ادلشاركوف بنسبة  %65،62يف االجتماعات احلامسة بالنسبة للشركة سجل أكرب بنسبة قدرت بػ 

34،38%. 

: تفاصيل عن إستراتيجية الشركة : 3-3

العدد اإلجابة 
الن

سبة 

 22نعم 
34،

38% 

 42ال 
65،

62% 

 64المجموع 
100

% 

العدد اإلجابة 
الن

سبة 

 28نعم 
34،

38% 
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: التعليق

 ليس ذلا علم بتفاصيل %56،25من خالؿ دراستنا يف شركة ترنس مدين نالحظ أف أكرب نسبة قدرت بػ 

 .  %43،75إسًتاتيجية الشركة يف حُت الذين أجابوا بػ نعم قدرت نسبتهم بػ 

: استنتاج الدراسة عن طريق االستمارة 

 20أغلبية موظفي شركة ترنس مدين ذكورا،مؤىلهم مستول جامعي عاؿ ، يًتاكح سنهم ما بُت  -

 . سنة 30سنة ك 

 .معظم األفراد بالشركة موظفُت فقط، ذكم خربة متوسطة على العمـو تفوؽ اخلمس سنوات   -

تشرؾ الشركة موظفيها يف كضع األىداؼ ك األكلويات ، أين يتمتع ىؤالء ادلوظفُت حبرية   -

 متوسطة 

 .جتمع ادلوظف ك رئيسو عالقة جيدة تتمثل يف عالقة احًتاـ متبادؿ بُت الطرفُت -

هتدؼ الشركة دائما إذل العمل على سهولة انسياب ادلعلومات بالكم ك النوع ادلناسبُت للقياـ  -

 .بادلهاـ على أحسن كجو

 .لكن فيما خيص ادلكافآت ك التحفيزات ال هتتم الشركة هبذه السياسة  -

 .يعمل كل أقساـ الشركة على تبٍت سياسة التعاكف ادلشًتؾ لبلوغ األىداؼ ادلرجوة -

 .تطور ك هتيئ الشركة من مناخ العمل ك تكييفو مبا خيدـ مصاحلو ك مصاحل األفراد -

 36ال 
56،

25% 

 64المجموع 
100

% 
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: خالصة الفصل 

 

من خالؿ الدراسة اليت أجريناىا على شركة ترنس مدين ، دل نلمس أبدا مدل مشاركة األفراد يف اآلراء ك   

. القرارات ادلتخذة مع أف ىذه السياسة تعترب يف الوقت الراىن من مقاييس التطور

 

   لقد أثبتت الدراسة أف ىناؾ فرقا كبَتا ك شاسعا دلا تعرضنا إليو يف اجلانب النظرم ك اجلانب التطبيقي 

يف الشركة ، فهي تبعد سياسة التسيَت بادلشاركة من مشاريعها يف إدارة ادلؤسسة مع أهنا سياسة جيدة ك فعالة ك 

 بإتباعها تكوف قد تقربت من أفرادىا بطريقة غَت مباشرة ك هبذا تستطيع االلتحاؽ بالتغَت احلاصل يف ثقافة التس

    .يَت، ك ىذا ما استنتجناه من خالؿ إجرائنا لالستقصاء، سواء تعلق األمر بادلوظفُت أك اإلطارات 



91 

: الخاتمة

      إن أمهية القوى العاملة و تزايد مستواىا العلمي و التكنولوجي، و أمهيتها يف حتديد مدى فعالية التنظيمات، 

كلها عوامل أدت إىل احلاجة إىل إطارات متخصصة يف تسيري املوارد البشرية، ذات مستوى عال من الثقافة و 

مما ساىم يف رفع مكانة الفرد يف املنظمة و زادت . الذكاء، و بذلك تعقدت ادوار املسريين و زادت أمهية أدوارىم

. ضرورة إحضارىم و استشارهتم و األخذ بآرائهم عند اختاذ القرارات على أعلى املستويات يف التنظيم

      و من خالل ما سبق ميكن أن نستخلص بان إطار تسيري املوارد البشرية قد تطور، حيث كان ذو طابع 

إال أن االجتاه احلايل مييل إىل استغالل املوارد البشرية، اعرتافا . اختياري و اهلدف منو حتقيق املصلحة البشرية فقط

بأمهية ىذا اجلانب احلساس يف املنظمة، و لكونو يشمل مجيع جوانب اىتمامات املصلحة، يستدعي منا التعرف 

على مواضيعو األساسية و اليت تكون يف مجلتها عملية التسيري كموضوع و بالتايل فان فكرة مشاركة األفراد يف 

. اإلدارة ما زالت يف طورىا األول 

     و اختالفا مع األساليب املستعملة يف املنظمات احلالية، جند أن أسلوب التسيري باملشاركة ال يكتفي 

بالكشف عن املعارف الكامنة لدى كل عامل بل يدفعو أيضا إىل اإلبداع ليربىن على قدراتو و على انو يف 

استطاعتو ليس تشغيل يده فحسب بل عقلو كذلك، فهو حترير للعقل الذي طاملا قيد يف تلك األساليب، 

. مستعمال لتحقيق ذلك جمموعة من التقنيات و اإلجراءات 

     و يف األخري نأمل أن نكون قد وفقنا يف إثراء ىذه الدراسة اليت ما ىي إال حماولة لإلحاطة هبذا املوضوع، و 

. نذكر بان عملنا ىذا يسع كل من من شانو تصحيح خطا أو توضيح غموض أو تكملة نقص 

 

 



 

 

 

، أردنا أن نقدم االقرتاحات التالية للعمل هبا مستقبال " ترنس مدين"     بعد إجرائنا للرتبص يف مؤسسة 
: حىت تتحسن سياسة املشاركة فيو  

.توفري للفرد جو من العمل تسوده حرية احلركة و التعبري    *  

  .(اعتماد سياسة املشاركة)اخذ اإلدارة بآراء و اقرتاحات أفرادىا     *

.مشاركة األفراد يف االجتماعات احلامسة بالنسبة للمؤسسة    *  

.تزويدىم باملعلومات الكافية لتحسني أدائهم    *  

.إعطائهم كل التفاصيل املتعلقة بإسرتاتيجية املؤسسة للتعاون يف الوصول إليها    *  

.أن يتلقى الفرد من رؤسائو اعرتافا بعملو و إبداعو فيو    *  

.وضع الفرد يف عمل يناسبو و إمكانياتو و كفاءاتو:  و أخريا  
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