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  األول: السداسي --- -------- األولى ماستر اإلدارة والتسيير الرياضي : المستوى
  2020/2021: نة الجامعيةالس ------- ---  ر الموارد البشريةيسيت: محاضرات مقياس

  
  تسيير الموارد البشرية ماهية: المحاضرة األولى

 :مفهوم تسيير الموارد البشرية -1

  :تعريف الموارد البشرية -أ

الموارد البشرية المحور األساسي الذي تدور حوله التنمية في كل المستويات  رتعتب
الموارد البشرية موردا واستثمارا بالنسبة إلى المنظمة، ف، والوسيلة المحركة التي تحقق أهدافها

ولكي تستطيع استخدام واستغالل وتنمية هذا االستثمار فعليها تسييره، بمعنى أنه يتطلب 
، من جهة وتوجيه وتقييم مثلما يتطلب ذلك استخدام العوامل المادية لإلنتاجتخطيط وتنظيم 

دراسة السياسات المتعلقة باالختيار والتعيين والتدريب ومعاملة  أخرى تمثل الموارد البشرية
األفراد في جميع المستويات والعمل على تنظيم القوى العاملة في المؤسسة، وزيادة ثقتها في 

  .خلق روح تعاونية بينها للوصول بالمؤسسة إلى أعلى طاقاتها اإلنتاجيةعدالة اإلدارة و 
هي اإلدارة المتخصصة بكل األمور المرتبطة بالعنصر البشري في فالموارد البشرية 

المنظمات، من البحث عن مصادر القوى البشرية واختيارها، تصنيفها وتدريبها، وتهيئة 
، أن يدفع إلى بذل أقصى طاقاتهم داخل المنظماتالمناخ اإلنساني المالئم الذي من شأنه 

دراسة اختيار العاملين ذوي الكفاءات المناسبة وتسيير جهودهم وتوجه  فالموارد البشرية تعني
طاقاتهم وتنمي مهاراتهم وتحفز هؤالء العاملين وتقييم أعمالهم وتبحث مشاكلهم وتقوي 

ك تساهم في تحقيق الهدف الكلي عالقات التعاون بينهم وبين زمالئهم ورؤسائهم وبذل
 .للمنظمة من حيث زيادة اإلنتاجية وبلوغ النمط المطلوب لألعمال واألفراد

  :تعاريف مختصرة للموارد البشرية - ب

  :تتعدد التعاريف من حيث الصياغة ولكنها تتفق من حيث المضمون
مة وفعالية هي سلسلة من القرارات حول العالقات الوظيفية المؤثرة في فعالية المنظ •

 .الموظفين
هي العملية الخاصة باستقطاب األفراد وتطويرهم، والمحافظة عليهم في إطار تحقيق  •

 .أهداف المنظمة وتحقيق أهداف العاملين
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 .هي إشراك إدارة الموارد البشرية في التخطيط االستراتيجي الشامل للمنظمة •
ظفين على تقديم أقصى هي تهيئة المناخ الوظيفي في مجال العمل بشكل يساعد المو  •

 .طاقاتهم، ويستغل مهاراتهم وقدراتهم
هي تصميم وٕاعداد أهداف وسياسات ونشاطات إدارة الموارد البشرية بشكل يحقق  •

التناغم والتناسق فيما بينهم ومع بقية أهداف ونشاطات القطاعات اإلدارية األخرى في 
 .المنظمة

  :تعريف تسيير الموارد البشرية -ج

  Human Resourceة أو إدارة الموارد البشرية رد البشريتسيير الموا
Management، تعتمد إدارة إذ فين في بيئة العمل، هي عملية تهدف إلى تطوير الموظ

ز لهم، وتحليل الوظائف، واختيار الموظفين المناسبين، وتوفير الحواف الموارد على تخطيط
ا النشاط الذي هتسيير الموارد البشرية بأن عرف أيضاتو  والتواصل مع كافة األفراد في المنشأة،

  .تدريبهم، من أجل توظيفهم يهدف إلى اختيار الموظفين الجدد، ومن ثم
ات األخرى إلدارة الموارد البشرية هي اإلدارة الخاصة في موظفين المنشأة، من التعريف

  .شاركة وتدريب وتحفيز كافة الموظفينوتنطوي أيضا على دعم م
البشرية هو التسيير الذي يقوم بشؤون االستخدام األمثل للموارد البشرية فتسيير الموارد 

على جميع المستويات بالمنظمة قصد تحقيق أهداف هذه األخيرة، فبقاء أي منظمة يتطلب 
  .وجود مسيرين وأفراد متمكنين يقومون بتنسيق جهودهم وتوجيهها لتحقيق غاية عليا مشتركة

 :ارد البشريةخطوات تزويد المنظمة بالمو  -2

يتبع المسيرون أربع خطوات متتالية من أجل تزويد المنظمة بالموارد البشرية لتعبئة 
 :فيما يلي هذه الخطواتتتمثل و  ،الوظائف الشاغرة

هو عملية اكتشاف مرشحين محتملين للوظائف الشاغرة الحالية أو المتوقعة  :االستقطاب -أ
  .في المنظمة

ين ين من سلسلة من الخطوات المرتبة ترتيبا منطقيا لتنتهي بتعهو عملية تتكو  :االختيار - ب
  .في المنظمة أفضل المرشحين للمناصب الشاغرة

  .هو عملية تعلم سلسلة من السلوك المبرمج والمحدد مسبقا :التكوين -ج
  .في المنظمة تهقياس أداء الفرد لوظيف فيتقييم األداء يتمثل  :تقييم األداء -د
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  :ةلموارد البشريأهمية تسيير ا -3
يعد تسيير الموارد البشرية في كافة أنواع المنظمات من أهم المؤثرات على بيئة العمل، 

  :لنقاط اآلتيةفي اة وتلخص أهمية الموارد البشري
المنشآت تتميز بأنها تمتلك ثقافة  ة فيأي أن الموارد البشري :المساهمة في رصد الثقافة -أ

  .ين كافة الموظفينة بها من المهم أن تنتشر بخاص
هي من العمليات الخاصة في الموارد البشرية التي يتم تطبيقها  :إدارة المواهب - ب

ة على تعزيز تطور اإلدارة، وأداء ، إذ تحرص الموارد البشريشاركة مع اإلدارات األخرىبالم
فين، ظوغيرها من الجوانب المرتبطة في إدارة المواهب الخاصة في المديرين والمو الموظفين، 

  .الة وجديدة ِضمن المنشأةأنه من الواجب على الموارد البشرية تقديم أفكار فع كما
ن خالل الحرص على ة مهي الدور الرئيسي للموارد البشري :المسؤولّية عن التوظيف -ج

لموظفين، كما أنها ال تنفذ هذه المهمة وحدها، بل تعتمد أيضا مكن من اتوظيف أكثر عدد م
ة على ة ومعتمد، إذ تعد عملية التوظيف في المنشأة منهجيالتوظيفديري على دعم م

  .ةالتخطيط والمقابالت الشخصي
في  هي وضع الموارد البشرية لخطة إستراتيجية شاملة، تهتم :التوصية على الرواتب -د

حديد الرواتب داخل من أجل توجيه المديرين لت ة في السوقطبيعة الرواتب الخاص دراسة
  .المنشأة

 حافظي برامج تهدف إلى جذب أفضل الموظفين وته :تنفيذ برامج استحقاقات التوظيف -ر
تابعة الخيارات المتنوعة عليهم، كما تحرص الموارد البشرية على توفير رقابة للتكاليف، وم

  .قبل التوصية بها
، إذ تحرص ةتعتبر من المهام الخاصة في الموارد البشري :فينحماية قضايا الموظ -س

حرص على تطوير العالقات فين ضمن بيئة العمل، من خالل التابعة قضايا الموظعلى م
  .رتفعة ومساهمة فعالةبينهم مما يؤدي إلى تحقيق إنتاجية م

 :وظائف تسيير الموارد البشرية -4

 : يلي ماتتمثل أهم وظائف تسيير الموارد البشرية في
وٕاعداد السجالت  رادالرقابة على ظروف العمل وتسيير الخدمات الخاصة باألف -

 .المرتبطة بهم وتتبع حياتهم الوظيفية
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 .اإلشراف على موازنة األجور والحوافز والمكافآت والعالوات -
لعمل على حل مشاكل األفراد في كافة مجاالت العمل، وتقرير وتنفيذ لسياسة ا -

 .التسيير في مجال شؤون األفراد
 .للوائح المعمول بهااعتماد عقود العمل واألوامر اإلدارية في حدود ا -
التنسيق مع كافة المنظمات في قطاعات العمل األخرى فيما يتعلق بتسيير العنصر  -

 .بما يكفل تكوين قوة عمل راضية ومنتجة البشري ورعايته اجتماعيا وصحيا ومهنيا
 وكل ما يتعلق بعمليات االختيار تطبيق إجراءات اإلعالن عن الوظائف الشاغرة -

 .فرادالتعيين وتكوين األ
 .ودراستها والرد عليها حات األفراداقتر اتلقي شكاوى و  -
وعلى إعداد  األفراد خروجتنفيذ القرارات المتعلقة بالترقيات وتنظيم عمليات حضور و  -

 .وتنظيم النماذج والسجالت المرتبطة باستخدام األفراد وتقدير كفاءاتهم
بشرية ولوائح استخدامها القيام بالدراسات الخاصة بتحليل سياسات تسيير الموارد ال -

تنسيق التنظيم وتحديد تفصيالت الهيكل  والخاصة ببحوث األفراد بما يساعد على
وتحقيق أهدافها في  اكتشاف وسائل أفضل لرفع القدرة اإلنتاجية للمنظمةو  التنظيمي

 .مجال األرباح
 : أهداف تسيير الموارد البشرية -5

 :فيما يليتتمثل أهم أهداف تسيير الموارد البشرية 
التعرف على حاجات ورغبات األفراد والعمل على إشباعها بما يولد لديهم الحافز على  -أ

 : ويتطلب ذلك ما يلي اإلنتاج
 .معرفة احتياجات األفراد ورغباتهم قبل التخطيط إلدخال التغيرات في المنظمة -
يقية مشاركة األفراد للمنظمة في تحمل المسؤولية ومواجهة مشكالت العمل الحق -

 .وحلها
 .جتماعية للمنظمةاال تهمكاإللزام المعنوي اتجاههم ومسؤولي االرتفاع بكفاية أداء األفراد - ب
بما يساعد على  تنمية الفهم والمهارة األساسية في العالقات اإلنسانية لدى المسيرين -ج

 .تحقيق التناسق في األداء وتنمية العمل االجتماعي كفريق
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اجات المنظمة من القوى العاملة وتطبيق سياسات تسيير الموارد تقدير وتدبير احتي -د
وتقييم كفاءة األفراد  ووضع نظم الحوافز البشرية من اختيار وتعيين وتكوين وأجور ومرتبات

 . حتى يتحقق االستخدام األمثل الموارد البشرية
 نمو التي تمر بهاتخطيط التنظيم بما يكفل تحقيق أهداف المنظمة واألفراد وفقا لمرحلة ال -ر

 .وفتح فرص الترقية أمام األفراد
والتأثير اإليجابي في  تنمية مهارات المنظمة في مجال المحافظة على العنصر البشري -س

 .سلوك األفراد
الترابط بين األفراد والمنظمة من خالل البرامج  ممارسة العالقات العامة وتنمية صلة -م

 .ماعية والثقافية المختلفةالترفيهية والخدمات الصحية واالجت
المشاركة في وضع وتطبيق سياسات تسيير الموارد البشرية وما يرتبط بها من نظم  -و

  .ولوائح وٕاجراءات عمل
 :العوامل المؤثرة على تسيير الموارد البشرية -6

 أربعة عوامل هناك ولكن ،على تسيير الموارد البشرية ةر متأثالعوامل ال هناك العديد من
  :ساسيةالعوامل األ بمثابةتعتبر 

إن حالة االقتصاد الوطني والظروف المحيطة به تؤثر على الموارد  :العوامل االقتصادية -أ
نشطة الخاصة بتسيير الموارد البشرية في ألن المنظمات تتجه إلى التوسع في األ البشرية

فاع المستمر ونجد من ناحية أخرى أن االرت، فترات الكساد خالل وتقلصها فترات الرواج
 ن له تأثير كبير على الممارسات الخاصة للموارد البشريةو كي لمستوى المعيشة في المجتمع

 .من ناحية تطور مداخيل األفراد السيما
 دور إن النصوص القانونية واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية لها :العوامل القانونية - ب

مقيد  مبدأ يجب أن يعتمد على األخيرة هذه ، فتسييرتسيير الموارد البشرية فيجوهري 
وكل ، والحد األقصى لساعات العمل كالحد األدنى لألجورالضابطة  القوانينمجموعة من ب

  .وتقييمهم وتكوينهم السياسات المتعلقة باستقطاب األفراد ومقابلتهم واختيارهم
االجتماعية  هتبتركيب إن المجتمع قد تعرض لتطور كبير فيما يتعلق :العوامل االجتماعية -ج

وكذلك بأحداث رئيسية غيرت من مجريات األمور داخل  واالتجاهات والقيم السائد فيه
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تعرض المجتمع خالل القرن العشرين لتغيرات جوهرية في أسلوب ، وعليه فقد المجتمع
  .وأسلوب تفكيره فيما يخص توسيع فكرة دور الحكومة بتسيير شؤون أفرادها معيشته

 ة دائمة هذا ما أدى إلى حدوثتكنولوجي بتغيرات العالم يمر إن :التكنولوجية العوامل -د
تقدم وتغيرات جذرية للموارد البشرية كنتيجة لتغير حاجات ومتطلبات المنظمة والتوسيع 

 .المستمر في التكنولوجيا وزيادة االعتماد على الحسابات الكترونية
  :نشاطات إدارة الموارد البشرية -7

  :إلى ما يلي نشاطات إدارة الموارد البشرية تصنفيمكن أن 
توصيف : ويدخل ضمن هذا النشاط برامج متنوعة مثل :تخطيط الموارد البشرية -أ

مستوى المهارات  الوظائف، تخطيط االحتياجات البشرية، وتقدير األعداد الالزمة للعمل،
  .الفصل من الخدمةالمطلوبة، عمليات االختيار والتوظيف، وتقويم األداء والنقل، و 

، هم أنشطة إدارات الموارد البشرية وأكثرها كلفةأمن وهي  :تنمية الموارد البشرية - ب
وعمليات التطوير اإلداري للمستويات اإلدارية  وٕاعادة التدريب، التأهيل والتدريب،: وتشمل
  .وكذلك التطوير التنظيمي وتقديم خدمات األمن والسالمة والصحة للموظفين الرفيعة،

 البعض يدخل ضمنه تقييم الوظائف ومقارنتها ببعضها ):األجور والرواتب(التعويض  -ج
خارج  طرق تقويم األجور والرواتب، مقارنة األجور باألجور السائدة ،ور المناسبةلتحديد األج

  .المنظمة
 وكذلك كاالهتمام بالمنافع المالية المباشرة وغير المباشرة، :صيانة الموارد البشرية -د

واالهتمام برفع معنويات األفراد ورضائهم  الخدمات المختلفة من صحية وتعليمية واجتماعية،
  .الوظيفي

توفير فرص التوافق واالنسجام بين المنظمة والموظفين لضمان  وه :عالقات الموظفين -ر
ة وتقليل مصادر االحتكاك بين اإلدار  فرص التقدم الوظيفي لألفراد وتخطيط مسار هذا التقدم،

والموظفين، وتقليل الشعور بعدم الرضا، والتأكيد على مبدأ العدالة والمساواة من قبل اإلدارة 
 االستغناء عن الخدمة، التنقالت الوظيفية،وكذا  وٕادارة الحركة الوظيفية الموظفين، تجاه

  .التقاعد االستقاالت،
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  البشرية تسيير المواردمدارس الرائدة في تطور الفلسفة : ثانيةة المحاضر ال

مع اختالف النظرة إلى العنصر البشري باختالف تطور النظريات والمدارس اإلدارية 
على مر العقود الزمنية، إذ لم يمنع هذا االختالف من التطور الموازي في االهتمام بالعنصر 
البشري، هذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل التطرق إلى مختلف المدارس التي اهتم بهذا 

  :ل حسب التسلسل الزمنيالمجا
 :ما قبل حركة اإلدارة العلمية فترة رواد -1

القرن السابع عشر والثامن عشر بظهور الكثير من  ما بينتميزت تلك الفترة والتي تمتد 
ضرورة االهتمام بالعنصر البشري بشكل عام والعنصر البشري خالل لالكتابات التي نبهت 

ضرورة تبني نظرة جديدة  ىعل )1771(رت أوان روبا فقد ركز .فترة العمل بشكل خاص
حيث كان  ،للمجتمع من خالل بنائه لقرية العمل العصرية في مصنعه للقطن في اسكتلندا

 Charlesوكان  الصالح العام للعاملين هدفه األساسي في إجراء تغيير داخل المصنع،
Babbage  عمل على  إذ) 1832(من السباقين للتطرق لتنظيم التصنيع والموظفين

 ىعل Babbageحيث ظهرت تلك المبادئ واضحة في تركيز  ،اقتصادية اآللة والتصنيع
تأكيده المنفعة المتبادلة بين العاملين وأرباب  ىعالوة عل ،مبادئ التصنيع كتقسيم العمل

ن العمل الجيد وتحسين اإلنتاجية ينعكس بأجور أفضل على أ ، والذي كان يرىالعمل
ألرباب العمل وكما أكد في كتابة علي أساليب الدافعية المتمثلة بحوافز  ىعلللعاملين وأرباح أ

 ىمستو  ىالعمل والمشاركة في األرباح وزيادة مشاركة العاملين في وضع خطط اإلنتاج عل
  .العمل والمنظمة ةوحد

التصنيع والكتابات الرائدة االقتصادية واإلدارية  نحوالتغيرات البيئية التي دفعت ف
لها باتجاه تطور الفكر اإلداري عامة وظهور أنشطة وظيفية متخصصة كإدارة  المشار

 نذكرتزامنت هذه التطورات مع تطورات خاصة بميدان العمل  ، إذالموارد البشرية خاصة
  :أهمها

  .التفضيل للعمل ىزيادة مستو  -
  .المعيشة ىالتغير في مستو  -
  .صوجه الخصو  ىالثقافي العام وللعاملين عل ىتحسن المستو  -
  .تقليص وقت العمل ىزيادة الطلب عل -
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  .الكفاءة واإلنتاجية فيما يخصزيادة وعي العاملين  -
  .مستويات مهارية مختلفة من خالل خلقالتغير في تركيبة الموارد البشرية  -
  .إدراك المنظمات للحاجات البشرية للعاملين -
  .التوجه الكبير باتجاه الكفاءة واإلنتاجية -

أفكار جديدة كانت بداياتها بإدارة األفراد التي بدأت  انتشار ىإل قادت هذه التغيراتولقد 
اتضحت هذه األفكار  ،مع تطور الفكر اإلداري بشكل عام تتطورتوسع و لتبوظائف محددة 

  .في المدارس اإلدارية ومداخلها التطبيقية
  :حركة اإلدارة العلمية -2

مطلع القرن العشرين  ىإل فراد كعلم له أصوله ومبادئه وأسسهرجع نشأة إدارة األت
بعد ظهور  وبشكل تزامن مع التطورات التي حدثت في علم إدارة األعمال والفكر اإلداري

ن زيادة اإلنتاج وتحسين أب  F.Taylorعندما ناد فريدريك تايلور ،حركة اإلدارة العلمية
الذي يتناسب مع والتوزيع  ،االختيار السليم للعاملين: وهماأساسين  ىنوعيته ال يتمان إال عل
وقد صاغ  ،جل أن يؤدي كل فرد أقصى إنتاجية مكنةأاألعمال من  ىقدراتهم ومهاراتهم عل

، فوظيفة اإلدارة تعدل أساس الفصل بين مهام اإلدارة وجهود العاملين ىتايلور نظريته عل
لعاملين وبينما يقتصر دور ا ،لفلسفة حركة اإلدارة العملية والتخطيط والتنظيم والمتابعة وفقا
وقد اهتمت حركة اإلدارة العلمية  ،تنفيذ ما يكلفوا به من مهام وأعمال من قبل اإلدارة ىعل

تايلور وزمالئه لوقد تبين  ،بتحديد أفضل الطرق واألساليب المتخصصة باستخدام الفرد لجهده
 وجود نوع من التناقض بين مصالح األفراد من جهة اإلدارة ىعل أظهرتقد  مإن افتراضاته

فالعامل يطالب بأجور مرتفعة دون أن يحاول  ،من جهة أخرى -ممثلة ألصحاب األعمال-
ومحاولة في معالجة  ،زيادة كمية اإلنتاج وتخفيض تكلفته ىاإلدارة تسعى إلو زيادة مجهوده 
فقد أوصى تايلور باستخدام مقاييس الحركة والزمن لدى ) الموجودلتناقض ا(هذه المسألة 
 ،أساس القطعة ىن منطلق هذا المفهوم ابتكر نظام األجر التفاضلي وعلوم ،تحديد األجور

لألجر بعد تحقيقه للمعدالت المعيارية أو القياسية  ىعلأأي أن العامل يتقاضى معدال 
  .لإلنتاج

وبالرغم من زيادة اإلنتاجية وتحفيز العاملين من خالل العائد والحوافز نتيجة تطبيقات 
 من طرف سخط وتذمر ىفقد أدى ذلك وبنفس الوقت إل ،علميةتعليمات حركة اإلدارة ال
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مما زاد  ،في اعتراض الحركات العمالية عليها قد ظهر هذا السخط واضحاو  ،العاملين
االهتمام من قبل رواد اإلدارة العلمية وصاحب العمل بإيجاد وسائل أخرى تضمن خلق جو 

وتم وقتئذ القيام بدراسات التعب  ،نأفضل من الود والتفاهم والرضا بين اإلدارة والعاملي
فعلى سبيل  ،واإلجهاد وتحليل العمل وتوصيف الوظائف وتطوير نظم الحوافز واألجور

المثال فقد أوصى البعض بضرورة إيجاد إدارة خاصة ينحصر نشاطها بمهام تنظيم وتطوير 
ورعاية شئونهم  مبهأساس االهتمام بتدريبهم وتنمية مواه ىالعالقات بين اإلدارة والعاملين عل

تقليل درجة السخط  ىالحياتية وتقديم الخدمات االجتماعية وغيرها من الخدمات في محاولة إل
واستياء العاملين من ساعات العمل الطويلة وانخفاض األجور وقسوة ظروف العمل والتنافس 

 ىاإلدارية إلوهكذا بدأت تظهر أفكار وأراء تنادي بأهمية تقسيم العملية  ،غير الشريف بينهم
النتائج  ىباعتبار أن كال الجانبين ضروري في الوصول إل ،أنشطة تهتم بالجوانب اإلنسانية

إن تطور إدارة األفراد في ذلك الحين كان  ،ومما ال شك فيه ،المحققة ألهداف المنظمة
باستخدام زيادة اإلنتاجية  ىفحركة اإلدارة العلمية ركزت في دائرة اهتماماتها األولى عل ،بطيئا

بينما لم تعر الجوانب  ،بعض من األساليب الحديثة كقياس معدالت األداء والوقت والحركة
من تصورها أن الحاجات المادية هي  اهتمام انطالقا النفسية واالجتماعية والثقافية للفرد أي

صر من الفرد كعن ىبعبارة أخرى نظرت اإلدارة العلمية إل ،الوحيدة المحددة لسلوك أداء الفرد
  .اكبر إنتاجية لقاء عوائد مادية ىويمكن الحصول منه عل ،عناصر اإلنتاج المادية

 الجانب الفسيولوجي ىكان اهتمام اإلدارة في عهد حركة اإلدارة العلمية ينصب عل
قدرته من حيث الطاقة وسرعة األداء  ىتركزت عل إذفهي تهتم به كطاقة إنتاجية  باإلنسان

دوافع نفسية واجتماعية وذاتية تكمن له شعور معين وله  إليه كآدمي ستمراريته ولم تنظراو 
  .وراء خلق سلوكه وتصرفاته وليس العائد المادي هو الدافع الوحيد لسلوكه

  :العالقات اإلنسانيةحركة  -3

حركة اإلدارة العلمية في ل األساسية مبادئالمبادئ حركة العالقات اإلنسانية  لم تلغي
جانب مهم في حياة الفرد العامل يتمثل بعالقته بزمالء  ىد وٕانما انتبهت إلمجال إدارة األفرا

 ىالعمل والجماعات داخل المنظمة، ففي الوقت الذي ركزت فيه حركة اإلدارة العلمية عل
حركة العالقات  فإن خالل الوظائف المشار إليها سابقاالمواءمة مابين الفرد والعمل من 

 )الجماعة والمنظمة(و )الفرد والجماعة(المواءمة مابين  ىعل كان تركيزها اإلنسانية
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المواءمات التي ركزت عليها حركة اإلدارة   ىداخل المنظمة إضافة إل )الجماعة والجماعة(و
  .العلمية

وعن طريق الربط بين أفكار ومبادئ الحركتين يمكن االستنتاج بأن حركة اإلدارة 
في ، يم وسلسة القيادة والسلطة ونطاق اإلشرافالمبادئ الموحدة في تنظ ىالعلمية ركزت عل

التنظيم غير الرسمي ومعايير وضغوطات  ىحين ركزت حركة العالقات اإلنسانية عل
انعكس وعليه فقد االعتبار الخاصية المعقدة لإلنسان،  عينالجماعة وبرامج المشاركة واألخذ ب
عتمدت مبادئ الحركتين التي ا yو  X ظهور نظرية ىالتركيز في توجهات المدرستين إل

أساس  ىتجارب اإلدارية اليابانية التي قامت علالمن خالل دراسة  Zوتوجهت بظهور نظرية 
  .المزج مابين مبادئ تمثل بأجور عادلة ليوم عمل عادل

 ىاالفتراض بأن الدافع األساسي لد ىهذا المبدأ بالفلسفة القائمة عل تايلوربرر لقد 
لنتائج االقتصادية، وفي هذا التوجه يتضح بأن حركة اإلدارة العلمية ه لرفعالفرد للعمل يتمثل ب

الطبيعة الفردية للمورد البشري في الوقت الذي أغفلت الدوافع االجتماعية  ىعل ركزت
  .والنفسية للعمل

إدارة األفراد بدال  ىمن خالل دراسة مبادئ اإلدارة العلمية بأنها ركزت عل هالحظوما ن
إلدارة األفراد العاملين متمثلة بتصميم  ىالبشرية وفيها وضعت المبادئ األولمن إدارة الموارد 

ى أساليب العمل ووضع معايير العمل العلمية واالختيار والتدريب والحوافز والتركيز عل
، المكننة والتخصـص في العمل والفصل بين التخطيط والتنفيذ في صناعة قرارات المنظمة

مبدأ زيادة اإلنتاجية من خالل استخدام األساليب العلمية في  ىعل ففلسفة إدارة األفراد تقوم
  .دارة العملاإلتوجيه و ال

نها أإلدارة األفراد إال  ىوبالرغم من أن حركة اإلدارة العلمية وضعت المالمح األول
عن  الوظيفي زيادة حاالت التذمر وانخفاض الرضا ىمعيارية العمل قادت إل ىوبتركيزها عل
  .الطابع الفردي في التعامل مع الفرد العامل ىبسبب التركيز عل العمل وذلك

 ىإل ئ حركة اإلدارة العلمية واستناداونتيجة للمشاكل التي انعكست بالتقيد الشديد بمباد
ز االهتمام يترك تحول نتائج دراسات مصانع هاثورن األمريكية في الواليات المتحدة األمريكية

 ىقاد هذا التوجه إل ، إذزيادة اإلنتاجية ىعمل كونه السبيل إلضرورة زيادة الرضا عن ال ىعل
والتي تمت خالل  Elton Mayoظهور حركة العالقات اإلنسانية التي قاد أفكارها 
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 الثالثينيات واألربعينيات من القرن العشرين وبتأثير دراسات الهاوثرون بقيادة ألتون مايو و
 سابقانسانية بدال من العالقات المادية التي سادت العالقات اإل ىتحول االهتمام إل روثلبرجر

ن المنشأة أو أفقد أظهرت تلك الدراسات  ،في البلدان الصناعية في إدارة العنصر البشري
إنتاجية الفرد ليس  ىوأن ما يؤثر عل قبل أن تكون كيانا ماديا المنظمة هي تنظيم اجتماعي

مشاعر وأحاسيس وعواطف الفرد وغيره  ما أيضإانالعائد المادي وبقية العوامل المادية فقط و 
وذلك بفضل العالقات االجتماعية التي تسود بينهم وأنماط القيادة واإلشراف  ،من األفراد

وزمالئه في " مايو" وبذلك فقد ساهمت تجارب  ،ونماذج االتصاالت المتبعة من قبل اإلدارة
فإذا أرادت المنظمة  ،فراد بصفة خاصةوفي تعزيز دور إدارة األ مفاهيم اإلدارة مجموعة بلورة

ممكن فعليها أن تولي العاملين  حالأفضل  ىأهدافها وتحقيق إستراتيجيتها عل ىالوصول إل
لديها أهمية خاصة في التعامل معهم كبشر وتقوية خطوط االتصال بينهم وبين اإلدارة 

قد أولت مدرسة ف هوعلي، ومشاركتهم قد اإلمكان في مناقشة البرامج والخطط واألهداف
خاصا للتنظيمات غير الرسمية التي تنشأ بين األفراد أثناء العمل  االعالقات اإلنسانية اهتمام

وترسيخ جذورها خارج العمل ليصبح تأثيرها في تحريك سلوكهم في العمل أقوى من تأثير 
  .التنظيم الرسمي وما ينطوي عليه من أنظمة وقواعد وبرامج وسلطات وظيفية

 ىن المصطلح الذي يشير إلأمن التطور النظري في المبادئ اإلدارية إال وبالرغم 
بإدارة األفراد وبوضع تنظيمي ووظيفي غير محدد  ىحدود ما يسمفي المورد البشري ظل 

بمدرسة الموارد  مّهد بظهور ما يسمىوالذي  الماضي وحتى مطلع الستينات من القرن
  .البشرية

توصل إليها رواد حركة العالقات اإلنسانية والنجاحات  وبالرغم من أهمية النتائج التي
إال أنها لم  ،التي حققتها في تحسين ظروف العمل واألجور ومناصرة النقابات العملية لها

تحقق هدفها األساسي بزيادة اإلنتاجية وزيادة الرضا عن العمل وزيادة والء العاملين للمنظمة 
وٕان لم -افتراضها القائل بأولوية الدوافع االجتماعية ويرجع السبب في خطأ  ،التي يعملون بها

حيث تأثرت الجماعة والعالقات  ئه،سلوك الفرد في أدا ىفي التأثير عل -تكن الوحيدة
حساب االهتمام بالفرد ذاته  ىكبر علأاالجتماعية في حركة العالقات اإلنسانية باهتمام 

غيره كالتالي كل من له حاجات وخصائص والدوافع النفسية والذاتية المحددة لنمط سلوكه وب
ومن ناحية أخرى ال يمكن الجزم بصورة مطلقة أن تحقيق أهداف المنظمات غير  ،من األفراد
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كذلك فقد أغفلت حركة العالقات  ،أهداف المنظمة الرسمية ىرسمية كفيل بالوصول إلال
جيه سلوك و دة في تاإلنسانية أهمية السياسات واإلجراءات والمعايير وقواعد العمل الجي

لهذه األسباب وغيرها أثر في التقليل من أهمية مدخل  ،العاملين نحو أهداف المنظمة
العالقات اإلنسانية بعدما أصبحت غير كافية وحدها لزيادة اإلنتاجية وتحقيق مستويات عالية 

  .من الرضا
في دراسة  اعالقات اإلنسانية كانت بحق أساسأن مدرسة ال ىالبد من اإلشارة إل عليهو 

وقد استخدم مدخل العلوم السلوكية بفاعلية  ،في إدارة األفراد مدخال جديداالعلوم السلوكية و 
تأخذ هذه المدرسة بسلوك الفرد والجماعة  إذ ،كبيرة في الخمسينيات من القرن العشرين

إثارة وتفاعالت هذا السلوك في محيط اإلدارة ودور القيادة في خلق العالقات التي من شانها 
  .أفضل النتائج ىال إلو دوافع حاجاتهم وص

  :مدرسة إدارة الموارد البشرية -4

شاع استخدام مدخل الموارد البشرية  من القرن الماضي خالل السبعينيات والثمانينيات
الية المنظمة وٕاشباع حاجات العاملين في ذات الوقت باعتبار أن مصالح بما يكفل زيادة فع

ومن ثم ال يمكن  ،حد كبير ىتركة ومتسقة بين بعضها البعض إلالمنظمة والعاملين مش
أهمية إدارة األفراد  ىويركز مدخل الموارد البشرية عل ،حساب األخرى ىتحقيق إحداها عل

وفقا لهذا الفكر  بعبارة أخرى ،من عناصر اإلنتاج ليس عنصراباعتبارهم موارد اقتصادية و 
ر وقيم ويمكن من خالل إشباعها زيادة اإلنتاجية كبشر لهم حاجات ومشاعى األفراد ينظر إل

يهتم مدخل الموارد البشرية بتحفيز  ،هذا األساس ىوعل ،وتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة
تحقيق أقصى مردود للمنظمة مع توفير  ن أجلتصميم خطط وبرامج للعاملين م ىاإلدارة عل

طور واالستخدام األمثل لقدراتهم بيئة عمل مناسبة تتيح ألفراد القوى العاملة النمو والت
  :يالالتى مجموعة مبادئ تم صياغتها كتقوم أفكار هذه المدرسة علو، ومهارتهم

الموارد  وبالخصوصمواردها  ىتعمل المنظمة في بيئة تعتمد عليها في الحصول عل –1
لبيئة مواردها البشرية فعليها أن تدرك حالة الحركية في ا ىالمنظمة عل تحصل لكيو ، البشرية

 التي أو إيجابا في نوعية الموارد البشرية أن تعكس فرص وتهديدات تؤثر سلبا والتي يمكن
  .البيئة هذه ي منأتت
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إدارة متخصصة تتابع حركة الموارد  ىتكيف مع حركة البيئية إلتلتحتاج المنظمة  –2
ها بعد خروجها وتعيد تأهيل هاوتهتم بتلك الموارد بهدف زيادة فاعليتها داخل هاالبشرية خارج

  .ىها في نشاطات أخر تالستفادها من
أن  ةرد البشريااإلدارة المتخصصة بالمو  ىة عليلتحقيق حالة التكيف مع التغيرات البيئ –3

المواءمة الداخلية وكيفية تحقيق االستخدام األفضل للموارد البشرية في المنظمة  ىعل تركز
  .ات البيئيةوالمواءمة الخارجية وكيفية االستجابة للمتطلب

تلك اإلدارة أن تضع في حسابها التنوع في أهدافها  ىلالستجابة للمتطلبات البيئية عل –4
  .االقتصادية واالجتماعية والقانونية واألخالقية

إدارة الموارد  ىعليتوجب في نفس الوقت  أرباحو  يفلاكتلموارد البشرية في المنظمة ل –5
االستخدام الكامل  ىوذلك بتركيزها علتكاليف واألرباح ال البشرية أن تحقق أفضل توازن مابين

والصحيح للموارد البشرية، حيث يتحقق االستخدام الكامل للموارد البشرية من خالل تشغيل 
كامل الطاقات البشرية في المنظمة المتاحة وما يمكن تحريكه من طاقات كامنة، بينما 

وبهذين ، اسب في المكان المناسبيتحقق االستخدام الصحيح من خالل وضع الشخص المن
  .االستخدامين يتحقق االستخدام األفضل للموارد البشرية

البيئة إلشراف  ىمنظمة وداخل المنظمة ومنها إل ىتخضع حركة الفرد من البيئة إل -6
     Human Resources.ومتابعة إدارة متخصصة ُتعرف بإدارة الموارد البشرية

أن تعطي االهتمام الوظيفي  عليها ة عملها بكفاءة يجبولتمكين تلك اإلدارة من ممارس
  .والتنظيمي من قبل إدارة المنظمة

من افتراضات مدرسة الموارد البشرية بأن تلك المدرسة ال تهتم بالمورد  هالحظوما ن
كأحد الموارد التي يمكن أن تضيف  تصنفه البشري كفرد عامل داخل المنظمة فقط وٕانما

المورد البشري كل ما يقع ضمن  ىن مزاياها التنافسية، فهي تنظر إلللمنظمة ميزة جديدة م
العنصر البشري  ىنها تنظر إلأأي  قوة العمل أو من هو قادر على العمل وخارج قوة العمل،

 وعليه فإن ،ىخر باعتباره مدخل من مداخالت العملية اإلنتاجية ومورد داعم للمداخالت األ
ز الجذب داخل المنظمة ومن خالل زيادة فاعليته في العمل مرك بمثابة إدارة المورد البشري

اإلنتاجية والتسويقية والمالية  ى كاألنشطةخر يمكن أن ُيساهم في زيادة فاعلية األنشطة األ
  :نذكر من أهمهانقاط أساسية مجموعة والتطويرية، وبهذا تختلف عن إدارة األفراد في 
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يكون فيه منظور التخطيط إلدارة األفراد ففي الوقت الذي : منظور الوقت والتخطيط –أ
الحدي، يكون التخطيط  ىالمستو  ىاالستجابة لحاجة منظميه وعل ىقصير األجل ويعتمد عل

أساس التوقعات المستقبلية  ىفي إدارة الموارد البشرية بأفق زمني بعيد المدى وقائم عل
  .ومتكامل وذو طابع استراتيجي

اإلذعان في العقد مع الفرد العامل، بينما تركز  ىفراد علتركز إدارة األ: العقد النفسي –ب
  .د للعمليشدميل الالوالء وال ىإدارة الموارد البشرية عل

تتميز أنظمة الرقابة بكونها داخلية في إدارة األفراد ورسمية، بينما تكون : أنظمة الرقابة –ج
  .رقابة ذاتية في إدارة الموارد البشرية

أساس الثقة الضعيفة  ىيكون منفعي وجمعي وقائم عل: األفرادمنظور العالقات بين  –د
بالعاملين في إدارة األفراد، بينما يكون تبادلي قائم على أساس االحترام والثقة المتبادلة بين 

  .اإلدارة والموارد البشرية
ة تتميز الهياكل واألنظمة في إدارة األفراد بكونها بيروقراطي: الهياكل واألنظمة المفضلة –ر

  .ومركزية وميكانيكية، بينما تكون عضوية ومرنة في إدارة الموارد البشرية
األدوار التخصصية والمهنية بينما تميل إدارة الموارد  ىتركز إدارة األفراد عل: ألدوارا –س

أن دور إدارة األفراد في المنظمة هو  باإلضافة إلىالتنوع والتكامل في األدوار،  ىالبشرية إل
  .دور إدارة الموارد البشرية ىفقط بينما يغلب الطابع االستشاري علدور تنفيذي 

 ىتتميز وظائف إدارة األفراد بكونها ضيقة وذات طابع اقتصادي يركز عل: الوظائف –ك
دارة الموارد البشرية بالسعة والطبيعة الخارجية إوظائف  زميتالنتائج الداخلية للمنظمة، بينما ت

  . وتتضمن األبعاد االقتصادية واالجتماعية واألخالقية) ئيةالتكيف مع المتغيرات البي(
  

  التطور التاريخي لتسيير الموارد البشرية: ةالثالمحاضرة الث

إن تاريخ وظيفة الموارد البشرية يرجع إلى قرنين من الزمان تقريبا، أي إلى عصر 
فكرت الشركات الثورة أو النهضة الصناعية، إذ بدأ التفكير في أهمية العنصر البشري، ف

والمنظمات الصناعية بإنشاء إدارات خاصة بالموظفين، تبحث في شؤونهم وتعتني بكل ما 
إدارة شؤون العاملين، إدارة شؤون : يتعلق بهم، وقد سميت هذه اإلدارات بأسماء مختلفة منها

 .إلخ... الموظفين، إدارة األفراد
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ثيرة تماشت مع مختلف كعرف مجال تسيير الموارد البشرية تطورات وعليه فقد 
أهم المراحل التاريخية التي مرت بها إدارة سنحاول ذكر األحداث التاريخية عبر الزمن، 

  :يلي إلى يومنا هذا والمتمثلة فيماالموارد البشرية من منتصف القرن التاسع عشر 
  :المرحلة األولى -1

بل ذلك محصورة قفكانت الصناعات  ،تطورت الحياة الصناعية بعد الثورة الصناعية
إذ كان مثًال الصّناع يمارسون صناعتهم اليدوية في المنازل  ،في نظام الطوائف المتخصصة

ومن ناحية إدارة الموارد البشرية كانت الثورة الصناعية بمثابة البداية لكثير  ،بأدوات بسيطة
  :من المشاكل اإلنسانية إذ

اعتمدت اإلدارة على اآللة أكثر  نظرت إلى العامل بصفته سلعة تُباع وُتشترى بعد أن -
 .من اعتمادها على العامل

 شأة كثير من األعمال المتكررة التي ال تحتاج إلى مهارة بسبب نظام المصنعن -
 .الكبير

 .وعلى الرغم من ذلك فإن الثورة الصناعية حققت زيادة هائلة في اإلنتاج والسلع
  :ظهور حركة اإلدارة العلمية :المرحلة الثانية -2

ن التطورات التي ساهمت في ظهور أهمية إدارة الموارد البشرية انتشار حركة اإلدارة م
  :الذي توّصل إلى األسس األربعة لإلدارة وهي) تايلور(العلمية بقيادة 

بذلك استبدال الطريقة التجريبية أو طريقة ) تايلور(ويقصد  :تطوير حقيقي في اإلدارة -أ
يقة العلمية التي تعتمد على األسس المنطقية، والمالحظة الخطأ والصواب في اإلدارة بالطر 

المنظمة، وتقسيم أوجه النشاط المرتبطة بالوظيفة، ثم تبسيط واختصار األعمال المطلوبة، 
  .اعتمادًا على أعلى المواد والمعدات المستخدمة

بشرية، فبعد األساس في نجاح إدارة الموارد ال) تايلور(ويعّده  :االختيار العلمي للعاملين - ب
  .يتم اختيارهم تأكد من قدراتهم ومهاراتهم الالزمة لتحمل عبء الوظيفةال
أن العامل لن ينتج ) تايلور(إذ يؤكد  :االهتمام بتنمية وتطوير الموارد البشرية وتعليمهم -ج

بالطاقة المطلوبة منه إّال بعد أن يكون لديه استعداد للعمل، وتدريب مناسب على العمل، 
  .جوهري للوصول إلى المستوى المطلوب من العمل وهو أمر
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أنه باإلمكان التوفيق بين ) تايلور(يؤكد  :التعاون الحقيقي بين اإلدارة والموارد البشرية -د
رغبة العامل في زيادة أجره وبين رغبة صاحب العمل في تخفيض تكلفة العمل، وذلك بزيادة 

  .تهرتفاع معدل إنتاجيلدخل الزائد الإنتاجية العامل بأن يشارك في ا
على معايير العمل، وقوبل بهجوم، وركز هذا الهجوم على مطالبته ) تايلور(وقد أكد 

داء معدالت إنتاج دون أن يحصلوا على أجر بنفس الدرجة، كما أهمل الجانب أللعمال ب
 .اإلنساني

  :نمو المنظمات العمالية :المرحلة الثالثة -3
، خاصة الصناعية ت المنظمات العمالية في الدولنتشر افي بداية القرن العشرين نمت و 

المواصالت والمواد الثقيلة، وحاولت النقابات العمالية زيادة أجور العمال وخفض مجال  في
التي حاولت استغالل العامل لمصلحة رب (ظهور حركة اإلدارة العلمية مع ساعات العمل، 

  .ساعد في ظهور النقابات العماليةما  )العمل
  :بداية الحرب العالمية األولى :لمرحلة الرابعةا -4

أظهرت الحرب العالمية األولى الحاجة إلى استخدام طرق جديدة الختيار الموظفين 
. ألسباب فشلهم بعد توظيفهم على العمل تفاديا قت بنجاح، وُطب)ألفا وبيتا(تعيينهم مثل  قبل

المتخصصين في إدارة الموارد  ومع تطور اإلدارة العلمية وعلم النفس الصناعي بدأ بعض
البشرية الظهور في المنشآت للمساعدة في التوظيف والتدريب والرعاية الصحية واألمن 

في تكوين إدارة الموارد البشرية بمفهومها  واساعد ائلأو كالصناعي، ويمكن اعتبار هؤالء 
خدمة االجتماعية وتزايد االهتمام بالرعاية االجتماعية للعمال من إنشاء مراكز لل ،الحديث

ويمثل إنشاء هذه المراكز بداية ظهور أقسام شؤون الموارد البشرية، واقتصر عمله  ،واإلسكان
على الجوانب السابقة، وكان معظم العاملين في أقسام الموارد البشرية من المهتمين بالنواحي 

  .اإلنسانية واالجتماعية للعامل
عد أول برنامج تدريبي لمديري هذه إذ أبشرية، لاموارد لل مستقلة أقسام اءنشليتم بعدها إ

ما بين برامج تدريبية في إدارة الموارد البشرية  كلية) 12( بتقديم 1915 سنةاألقسام 
الشركات  العديد من كثير من إدارات الموارد البشرية فيال إذ ُأنشأ 1920و 1919 سنتين

  .الكبيرة واألجهزة الحكومية
  :األولى والثانية تينما بين الحرب العالمة الفتر  :لمرحلة الخامسةا -5
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تطورات في مجال  العشرين شهدت نهاية العشرينيات وبداية الثالثينيات من القرن
، وأقنعت الكثيرين )لتون مايوأ(بواسطة ) هوثورن(جريت تجارب ، فقد أالعالقات اإلنسانية

  .بأهمية رضاء العاملين عن عملهم وتوفير الظروف المناسبة للعمل
  :الحرب العالمية الثانية حتى اآلن من نهاية :المرحلة السادسة -6

إذ شملت  ،في هذه المرحلة اتسع نطاق األعمال التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية
تدريب وتنمية العاملين، ووضع برامج لتحفيزهم وترشيد العالقات اإلنسانية، وليس فقط حفظ 

  .هم، واألعمال الروتينيةغيابهم، و ملفات الموارد البشرية، وضبط حضور 
مازالت االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية تركز على العالقات اإلنسانية، و 

نثروبولوجيا، وكان نتيجة ذلك تزايد استخدام واالستفادة من نتائج بحوث علم النفس واأل
ره جميع الجوانب ألنه يضع في اعتبا ، إذ إنه أكثر شموال،العلوم اإلنسانية اتمصطلح

من أن العلوم الخاصة ببيئة وظروف العمل والعامل وأثرها على سلوكه، ويجب التأكد 
ة لإلدارة في الكشف عن دوافع السلوك اإلنساني ساعدمجرد أداة م السلوكية ما هي إال

ستفاد وامل على هذا السلوك، وتضيف نوعا من المعرفة الجديدة التي يللعاملين، وأثر الع
  .سياسة التحفيز والتنظيمات غير الرسمية: في مجاالت إدارة الموارد البشرية، مثلمنها 

إلى إدارة الموارد البشرية على أنها في نمو متزايد ألهميتها في  يمكن النظر مستقبالو 
كافة المنشآت نتيجة التغيرات السياسية والتكنولوجية، وهناك تحديات يجب أن تتصدى لها 

يات في برمجاالتجاه المتزايد في االعتماد على الكمبيوتر، وال: رية مثلإدارة الموارد البش
وط السياسية الضغ ، وأيضاكثير من الوظائف التي كانت تعتمد على العاملالإنجاز 

ر المستمر في مكونات القوى العاملة من حيث المهن والتخصصات، واالقتصادية، والتغي
هندسة اإلدارة، والجودة الشاملة في : يدة، مثلويجب التأكيد على استخدام المفاهيم الجد

  .مجال إدارة الموارد البشرية
  

  األطر النظرية لتسيير الموارد البشرية: المحاضرة الرابعة

  :النظريات الكالسيكية -1

ظهرت هذه النظرية في بدايات ): 1920 – 1864(النظرية البيروقراطية لماكس فيبر  -أ
وصف الجهاز اإلداري للتنظيمات وكيف يؤثر على األداء  القرن العشرين، حيث تهدف إلى
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والسلوك التنظيمي، لقد وضع ماكس فيبر مفهوما بيروقراطيا يقوم على أسس ومقومات 
نموذج مثالي للتنظيم، فقد اعتبر أن تنظيم المناصب يخضع لنظام ترتيب التدرج الهرمي، 

لى، وفي نفس الوقت فإن لكل أي أن المكتب األدنى يخضع لسيطرة ورقابة المكتب األع
مكتب نطاق عمل واضح ومسؤوليات محددة يتم فيها اختيار الموظفين على أساس مؤهالتهم 
العلمية والفنية، وقد أكد ماكس فيبر على أن تولي مناصب العمل ال يكون بالصدفة، وال وفقا 

ل هذه المناصب لرغبة المسيرين، وٕانما مرتبط بالتكوين المناسب، والموافقة على تولي مث
غير قائمة على اعتبارات شخصية وٕانما حسب الشهادة كذلك فإنه يرى حتمية تقسيم 
نشاطات العمل إلى وظائف يشغلها أفراد على مستوى عال من الخبرة والكفاءة العلمية، 
وضرورة أن تندرج الوظائف في شكل تسلسل هرمي تنظيمي جيد، وان يتم تقسيم العمل تبعا 

بات التخصص مع تحديد االختصاصات والصالحيات والمسؤوليات، بما يؤدي للخبرة ومتطل
  .إلى عمل الجهاز اإلداري بكفاءة وفعالية

من خالل خصائص النظرية البيروقراطية والحديث عن الكفاءة اإلدارية يتضح لنا األهمية 
والفعالية التي أولتها هذه النظرية للتدريب كعامل رئيسي ومطلب أساسي في تحقيق الكفاءة 

التنظيمية، حيث ينص مبدؤها الذي يقضي بضرورة توفر درجة عالية من تخصص العمل، 
ينتج عنه عدد من الوظائف المتخصصة يتم تدريب أفراد على أداءها فالشخص مطالب 
بأداء واجبات محددة وهو يؤديها بطرق معينة تم تدريبه عليها، ذلك أن كل فرد يدرب على 

ملما بتفاصيل وطرق انجازها، يؤدي من خاللها مهامه بكل ا ما يجعله الوظيفة التي يشغله
جدارة، باإلضافة إلى ذلك يدرب الفرد من اجل تنمية مهاراته ومعارفه بغية زيادة كفاءته، 
وزيادة فرص ترقيته باعتبار أن التقدم الوظيفي يكون على أساس األقدمية ومدى االنجاز، 

يمنح للعمال مكانة خاصة للحصول على كذلك فإن التدريب في التنظيم البيروقراطي 
مستويات أكبر وأجر أعلى، كل هذه األمور تحفزه على بذل مجهود أكبر في العمل خاصة 
. أن اإلنسان في نظر فيبر يعتبر ذو سلوك اقتصادي رشيد يسعى إلى إشباع حاجاته المادية

ة من خالل مما سبق يمكن القول أن ماكس فيبر يؤكد على حتمية تقسيم نشاط المؤسس
التركيز على التحديد الدقيق للسلطة والمسؤوليات، تقنين اإلجراءات وخطوات العمل، 
االحتكام إلى معايير وأسس واضحة في الترقية، مما يؤدي إلى تماسك والتزام األفراد 

  .تنظيميا
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ظهرت وتطورت نظرية  ):1915- 1856(نظرية اإلدارة العلمية لفرديريك تايلور  - ب
على يد رائدها األول  1920 -1900علمية في الواليات المتحدة األمريكية مابين اإلدارة ال

تايلور، حيث كانت هذه النظرية سببا في تنبيه اإلدارة العليا إلى أهمية وظيفة إدارة األفراد، 
هذه األخيرة التي تعتبر أساس تحقيق الفعالية من خالل بحثها الدؤوب على الميكانيزمات 

  .ظ على قوة العمل اإلنتاجية، ورفع مستويات الكفاءةالفعالة للحفا
لقد دعا تايلور إلى ضرورة الفصل بين مسؤوليات اإلدارة ومسؤوليات العاملين، فاإلدارة هي 
المسؤولة عن التخطيط والعمال مسؤولون عن التنفيذ، حيث كانت فكرته الرئيسية أنه يمكن 

علمي قوامه التخصص والتدريب وتحليل تحقيق زيادة اإلنتاجية عن طريق إتباع أسلوب 
العمل إلى جزئيات ودراسة كل جزئية على حد حتى تحدد حركاته األساسية والزمن الذي 
يستغرقه أداؤه، فقد اهتم بالجانب المعرفي والتدريبي للعمال، واعتبره أساس هام في اإلدارة، 

ن يكون لديه استعداد للعمل حيث يؤكد على أن العامل لن ينتج بالطاقة المطلوبة منه، إال أ
والتدريب المناسب على العمل، ومنه فإن تدريب العامل وتطويره أمر جوهري للوصول إلى 

  .المستوى المطلوب من العمل
من جهة أخرى ناد إلى ضرورة االهتمام بعاملين هامين هما عامل األجر الذي البد أن 

مين التدريب كأداة فاعلة لتحقيق وتث) األجر بالقطعة(يحسب ويدفع حسب مجهود كل عامل 
، وعليه فقد ركز تايلور على )الوظيفة التقنية(المردودية، وتقتصر هذه العملية على المنفذين

أهمية الحوافز المادية، حيث افترض أن الموظفين ال يمكن تحفيزهم إال من خالل الرواتب 
العلمية في أوساط والحوافز المالية فقط، لكن وعلى الرغم من شيوع حركة اإلدارة 

الرأسماليين، وتطبيق مبادئها في العديد من الدوائر الصناعية في أمريكا وأوروبا إال أنها لم 
  تسلم من االنتقادات ذلك ألنها مثلت دعما قويا للرأسمالية ومشاريعها من خالل حرص

مقابل تايلور على زيادة اإلنتاج وضمان أقصى معدالت الربح والمنفعة لصاحب العمل في 
المزيد من االستغالل واالستنزاف لقوى العمال الذين ال يملكون سوى بيع قدراتهم وطاقاتهم 
في سوق العمل لسد رمقهم، كذلك تأكيدها الزائد على اإلنتاجية لتحقيق الربح جرد العامل من 
طابعه اإلنساني، حيث تجاهلت الجوانب االجتماعية والنفسية لألفراد في التنظيمات، ولم 
تنظر إليهم إال من الناحية الميكانيكية والفيزيولوجية في اإلنتاج دون االلتفات إلى قدرتهم 
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على االبتكار والتطوير خدمة للعمل والعملية اإلنتاجية، ما حول العامل إلى آلة مجرد من 
  .كل مظاهره الفكرية و يطبع أعماله نوع من الرتابة ينتج عنها الملل والسأم واإلجهاد

ظهرت نظرية التكوين اإلداري  ):1925-1841(ية التكوين اإلداري لهنري فايول نظر  -ج
في فكرة متالزمة تقريبا مع نظرية اإلدارة العلمية، كمحاولة لتعديل أفكار التايلورية وتدارك 
النقص في الجوانب التي أغفلتها والمتمثلة في وظائف اإلدارة العليا والمشكالت التحليلية 

ء والعمليات التنظيمية عموما، ففي حين ترتكز التايلورية في دراستها على أقل الخاصة بالبنا
في المصنع ثم التدرج إلى أعلى، تركز  -المستوى اإلنتاجي-المستويات اإلدارية والتنفيذية 

من خالل االهتمام  -المستوى اإلداري–نظرية التكوين اإلداري على دراسة اإلدارة العليا 
  .اإلدارة التنفيذية أي التدرج من القمة إلى أسفل المستويات اإلدارية التنفيذيةبالمدير اإلداري و 

  :النظرية النيوكالسيكية -2

جاءت هذه النظرية كرد فعل للمدرسة الكالسيكية  :نظرية العالقات اإلنسانية إللتون مايو
حيث حاولت  التي ركزت على كيفية زيادة اإلنتاج وأغفلت تماما جوانب العالقات اإلنسانية،

تصحيح بعض المفاهيم والمبادئ التي كانت سائدة آنذاك خاصة بعض العناصر التنظيمية 
التي لم تلقى االهتمام من النظريات السابقة، حيث قام إلتون مايو وزمالؤه بتجاربهم في 

في الواليات المتحدة األمريكية،  1932إلى  1927من " وسترن يال كتريك"مصانع شركة 
راسة تنصب حول محاولة فهم السلوك اإلنساني في المنظمة من خالل اكتشاف وكانت الد

تأثير العوامل االجتماعية والنفسية والعالقات اإلنسانية على اإلنتاجية لدى العمال، وعليه فقد 
شكلت دراسته أساسا قويا لالرتقاء في دراسة التنظيم، السيما أن تجاربه عن أثر ظروف 

لعاملين قد أثرت تأثيرا بالغا في الممارسات الصناعية، ألنها قدمت العمل المفروضة على ا
أساليب جديدة لرفع الكفاءة اإلنتاجية من خالل تعليم العمال وتوجيههم، واتخاذ القرارات 

  . الجماعية
من جهة أخرى فإن هذه النظرية تنظر إلى التدريب على انه جزء ال يتجزأ من المكانة 

اإلدارة بتحسين الوضع المهني للعمال وأتاحت لهم فرص التدريب  االجتماعية، فكلما قامت
كلما زادت دافعيتهم نحو العمل، ما يؤدي إلى زيادة في اإلنتاجية، وقد أدركت هذه النظرية 
ضرورة توفر حوافز معينة تقدم للعامل لتشجعه على أداء وبذل مجهودات أكبر في العمل، 

قادرة وحدها على تحفيز العمال، بل الحاجات حيث تعتبر أن الحوافز المادية ليست 
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االجتماعية هي األساس في تحفيزهم أي أن الفرد لديها ال يجب النظر إليه من خالل مفهوم 
الرجل االقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق أقصى ما يمكن من العائد المادي فقط، بل يجب 

إشباع حاجاته االجتماعية النظر إليه من خالل مفهوم الرجل االجتماعي الذي يسعى إلى 
  .حتى وان كان ذلك على حساب حاجاته المادية

لكن ورغم أن نظرية العالقات اإلنسانية هي أول من كشف النقاب عن الروابط الدقيقة التي 
ترتبط بين الظاهرة االجتماعية والمستويات التنظيمية، وبين الفرد والجماعة، كما أنها شكل 

فراد بتحقيق الذات، ويحرك في داخلهم كل دوافع االهتمام بعملهم، من التنظيم الذي يسمح لأل
  .إال أنها تعرضت لمجموعة من االنتقادات

  :النظريات الحديثة -3

يرى برنارد أن التنظيم عبارة عن نظام أو نسق  :نظرية النسق التعاوني لشستر برنارد -أ
بين األفراد في التنظيم، هذا  مفتوح يقوم على أساس تعاوني، وذلك من خالل التعاون القائم

التعاون تلعب فيه العوامل النفسية واالجتماعية دورا حيويا، وعلى عكس النظريات الكالسيكية 
فبرنارد يعطي أهمية للتنظيم الغير رسمي، كذلك ينادي بمبدأ التخصص لألفراد، حيث نجد 

  .داخل المنظمةبرنارد قد الفت النظر إلى أهمية التدريب وضرورة اإلعداد للقادة 
إن اعتبار برنارد اتساع منطقة قبول األفراد لألوامر تتحدد بنوعية وكمية اإلغراءات والحوافز 
الممنوحة لهم، فاإلنسان يتعاون مع التنظيم إذا كانت المغريات والحوافز بأشكالها المختلفة 

ي حالة عكس ذلك التي يقدمها التنظيم تزيد عن المساهمات التي يطلب من الفرد تقديمها، وف
يرفض العضو التعاون واالشتراك معبرا عن ذلك بعدة طرق تتراوح في شدتها من التنمر 

  .واالحتجاج البسيط إلى تقديم االستقالة وترك العمل
يقدم عالم النفس  ):1964-1906(نظرية الفلسفة اإلدارية لدوغالس ماك غريغور  - ب

طبيعة البشرية من خالل توضيحه أن االجتماعي ماك غريغور وجهة نظره الخاصة بال
لالنطباع الذي يكونه الشخص اتجاه الشخص األخر يؤثر تأثيرا بالغا على طبيعة تعامله 
وعالقته مع ذلك الشخص، ومن هذه الفكرة عرض نظريتين مختلفتين لهذه الطبيعة البشرية 

  :وهما كاآلتي Y ونظرية X أطلق عليهما نظرية
ية من افتراض مؤداه أن العامل كسول بطبيعته وغير طموح تنطلق هذه النظر  :Xنظرية 

ويكره المسؤولية، تهمه ذاته وتحقيق رغباتها وال تهمه أهداف المؤسسة، لذلك فإن تحفيزه 
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يكون عن طريق المكافآت والحوافز المادية االقتصادية فقط، فتصبح اإلدارة هنا مرغمة 
  .رقابة الصارمة المباشرةومجبرة على انتهاج أساليب القوة، اإلشراف وال

يرى ماك غريغور في هذه النظرية أن اإلنسان يحب العمل ويسعى لتحمل  :Yنظرية 
المسؤولية إذا هيئت له الظروف، وان زيادة األجور والمكافآت المادية ليست الوسيلة الوحيدة 

ل ورفع لتحفيز العاملين، فهناك طرق أخرى معنوية كالترقية التي تحفز األفراد على العم
  .مستوى، األداء، واالنضباط واحترام القيم التنظيمية

ومما سبق يمكننا القول أن افتراضات النظريتين تختلفان بشكل كبير، حيث تقوم األولى على 
  .أفكار متشائمة ومتشددة، بينما الثانية تقوم على أسس مرنة متفائلة

اجات التي وضعها أبراهام ماسلو تعتبر نظرية سلم الح :نظرية الحاجات ألبراهام ماسلو -ج
من أكثر نظريات التحفيز شـيوعا وقدرة على تفسير السلوك اإلنساني في سعيه إلشباع 
حاجاته المختلفة، حيث تقوم نظريته على عدة افتراضات مفادها أن لكل إنسان عدد من 

قوى هي الحاجات، هذه األخيرة هـي السـبب وراء كل سلوك، حيث أن الحاجة أو الدافع األ
التي سـتحدد سـلوكه فالحاجـة األقوى في وقت معين تؤدي إلى سلوك معين، والحاجات 
المشبعة تنخفض فـي حـدتها، وغالبا ال تدفع الشخص ليحقق األهداف المتوقعة منه، كما أن 

  .الحاجات التي يجد الشخص استحالة تحقيقها تضعف قوتها على مر الزمن
رئيسية تحكم سلوك األفراد وهي الحاجات الفيزيولوجية  وقد افترض ماسلو خمسة حاجات

، الحاجة إلى األمن والسالمة، الحاجات االجتماعية والعاطفيـة، حاجات التقدير )الجسمية(
  .واالحترام، حاجات تحقيق الذات

لقد تشكلت هذه النظرية من خالل بحث ميداني  :نظرية العاملين لفريدريك هارزبورغ -د
لدوافع وٕاشباع الحاجـات لدى مئتي مهندس ومحاسب، وضمنه فـي كتـاب نشـره أجراه لمعرفة ا

وقـد توصـل هارزبورغ إلى حقيقة فحواها أن عدم رضا الفرد في غالب األحيان  1959سـنة 
إنما هو ناتج عـن عدم توفر بيئة العمل المناسبة، كما أن شعور الفرد بالرضا عن عمله، 

في حد ذاته وعليه فقد فرق هارزبروغ بين نوعين من العوامل إنما يعود أساسـا إلى العمل 
  .المـؤثرة على سلوك الفرد وهما عوامل وقائية وعوامل دافعة

نالحظ أن العوامل الحافزة في نظرية هارزبورغ مركزة حول العمل بمعنى أنها تتعلـق بماهية 
يحصل عليـه الفرد من العمل وٕانجاز الفرد لذلك العمل وتحمل مسؤولياته واالعتراف الذي 
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خالل تأديته لذلك العمل بينما عوامل الوقاية ليست عائدة إلى جوهر العمل وٕانما تتعلق 
  .بالظروف والعوامل الخارجية للعمل

واحدة من  1964تمثل هذه النظرية التي وضعها فروم سنة  :نظرية التوقع لفكتور فروم -ر
د، فهي تهتم بتقدير قوة اندفاع الفرد للقيام بعمل أهم النظريات التي تفسـر التحفيز عند األفرا

مـا، حيـث تعتبـر أن الرغبة القوية للفرد للعمل بطريقة ما تعتمد على أساس قوة توقعه بأن 
ذلك العمل سـوف تترتب عليه عوائد معينة، وتعتمد أيضا على رغبة الفرد في حد ذاته فـي 

  :بناءا على توقعين أساسيين هما ويفسر فروم سلوك الفرد .تحقيـق تلـك العوائد
هو تقدير الشخص لقوة العالقة بين المجهـود الـذي يبذلـه وبـين األداء : التوقع األول -

المطلوب الوصول إليه بمعنى أن الزيادة في الجهد المبذول سـيؤدي إلـى إنجـاز وأداء 
 .أفضل

على ماذا سيحصـل  هو توقعات الفرد حول الحوافز التي سينالها، أي: التوقع الثاني -
بعـد إتمامه عملية االنجاز؟ فالفرد هنا يتساءل هل سأمنح مكافأة أو عائد ما إذا ما 
حققت رقـم إنتاج معين؟ فهذا التوقع يوضح العالقة بين إتمام االنجاز وبين المكافأة 

  .المتوقعة

نساني إن مساهمة ماكليالند في عملية فهم الحفز اإل :نظرية االنجاز لماكليالند -س
تتلخص في تحديده لثالثة أنواع مـن الحاجات األساسية التي تؤثر في سلوك الفرد وهي 

  .الحاجة لالنجاز، الحاجة إلى االنتمـاء والحاجة إلى السلطة
إن فهم هذه الحاجات الثالثة وٕادراكها مهم لإلدارة في المؤسسات حتى تسـتطيع تنظـيم 

سة أو وحدة إدارية تمثل مجموعات من األفـراد أعمالها لتعمل بطريقة جيدة ألن أي مؤس
تعمل معا لتحقيق أهداف معينة ولذلك فإن إلدراك هذه العوامل الثالث عامـل هـام فـي 

  .المساعدة على تحفيز األفراد لتحقيق هذه األهداف
ظهرت هذه النظرية وتطورت على يد رائدها األول آدمـز  :نظرية العدالة لستاسي آدمز -ك

حيث تشير إلى أن األفراد يحفزون بتحقيق العدالة االجتماعية في المكافآت التي  1963سنة 
يتوقعون الحصول عليهـا مقابل االنجاز الذي يقومون به، فهي تقوم على أساس أن الفرد 
يرغب في الحصول علـى معاملة عادلة تضمن له التعويض العادل على مجهوداته ونشاطه، 

الل مقارنة نسبة عوائده مثل الدخل أو الراتب إلى مدخالته، مثل هذه العدالة يكتشفها من خ
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مستوى الجهـد مـع نسبة عوائد اآلخرين إلى مدخالتهم، في حين أن عدم العدالة هي اعتقاد 
الفرد بأنـه ال يعامل معاملة عادية مقارنة باآلخرين ، فنجد آدمز يؤكد على أن عملية مقارنة 

قة بين نسبة المدخالت والمخرجات، حيث أن المدخالت تمثل العدالة تقوم على أساس العال
أما النواتج فتتمثل فيما يحصل . التعليم، الخبرة، الجهد والوالء: إسـهامات الفرد للمؤسسة مثل

عليـه الفرد مقابل ما قدمه من مدخالت مثل األجور، تقدير اآلخـرين، العالقـات االجتماعيـة 
  ).المعنوية(والمكافآت الداخلية 

لقد قدم آدمز من خالل هذه المقارنات تفسيرا لحالة الرضا عن العمل وأسبابه، فـاعتبر 
العالقة بين الفرد والمنظمة عالقة متبادلة يقدم الفرد العامل فيها جهوده وخبرتـه مقابـل 
الحصول على عوائد مثل األجر والمكافآت، والتأمينات الصحية وغيرها من المؤسسـة، 

معدل عوائده إلى ما يقدمه للمؤسسة مع عوائد اآلخرين إلى (عملية موازنة بين فيجري الفرد 
فإذا ما تساوى المعدالن شعر الفرد عندها بالرضا عن العمل، وٕاذا حصل أي ) ما يقدمونه

اختالل بينهما من وجهة نظره فإنه يشعر بالغبن، مما يؤثر على أدائه وتغيبه عن العمل أو 
هذا اإلطار ست طرق يسلكها األفراد لتخفيـف الشـعور بعدم العدالة  تركه، وقد حدد آدمز في

تغيير المدخالت، تغيير النواتج، تغيير اإلدراك الذاتي، تغيير اإلدراك اآلخر، : والمساواة وهي
  .تغيير محور المقارنة، ترك الموقف

ية رأس سيطرت خالل فترة الستينات نظر  :نظرية رأس المال البشري لريسال روبينسون -ل
المال البشري على اقتصاديات التدريب، فقد وجدت عدة محاوالت في هذه الفترة هدفت إلى 
جذب االنتباه إلى أهمية العنصر البشري، تحديد ماهية رأس المال البشري، وٕادخال مهارات 
الفرد كأحد مكوناته، والتركيـز علـى االستثمار البشري لتحسين مهارات وٕانتاجية الفرد، فهذه 
النظرية ترى بأن التـدريب يعـد استثمار هام، ويظهر ذلك من خالل أهمية االستثمار 
الصحيح في الموارد البشرية نتيجـة التطورات االقتصادية والتكنولوجية والتوسع في استخدام 
نظـم العمـل وتغييـر مفـاهيم وأساليب اإلدارة وٕادخال الحاسبات االلكترونية في طرق وأساليب 

ج، وبالتـالي فالتدريب يعتبر بمثابة استثمار حقيقي للمؤسسة ويعود عليها بالفائدة، وأنه اإلنتـا
حتميـة نظـرا التساع نشاطات المؤسسة، تعدد اختصاصاتها وزيادة حدة المنافسة هذا مـا 
يـؤدي إلـى وجوب تخطيط الموارد البشرية وربطها باحتياجات المؤسسة وحسن توزيعها، 
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ة االنجاز، وانخفاض نسبة التغيب ودوران العمل، وهذا كله يؤدي إلى تحقيق والتقليـل من مد
  .فعالية المنظمات وتحقيق األهداف

لقد أدركت هذه النظرية أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات في تنمية رأس المال البشـري 
عمـال، سواء كان ذلك من خالل اإلنفاق المباشر عليه أو عن طريق خلق الحوافز لتحفيز ال

ففي الماضي كانت هذه النفقات تعتبر بمثابة تكاليف بدال من اعتبارها استثمارات هامـة، هذا 
ما أدى إلى ظهور مفهوم رأس المال البشري، لقد قدم روبنسون من خالل نظريته نظرة 
جديدة للتدريب باعتباره استثمارا بـدال مـن كونه تكلفة على المؤسسة، فالتطور التكنولوجي 

حاصل واتساع نشاط المؤسسة وتطـوره يحتم عليها االهتمام بتدريب أفرادها، حتى تستطيع ال
مواكبة هـذه التطـورات والتغيـرات الحادثة على مستوى المؤسسة والسوق الداخلية والخارجية، 

  .فالتدريب في هذه الحالة يدعم تحقيق النوعية في الخدمات واإلنتاج
تعتبر نظرية التعلم بمثابة القلب لنظرية  :روبرت كوهلنظرية التعلم في التدريب  -م

التدريب، فبرامج التدريب ما هـي إال تطبيـق لنظرية التعلم، والتي تنطوي على جهود واضعي 
ومصممي البـرامج التدريبيـة، الـذين يعتقدون بأن هذه البرامج ستكون فعالة في تعليم األفراد، 

التدريب فذلك يرجع إلى إغفال بعض مبادئ نظرية  فإن لم يتعلم الفـرد الموضـوع تحت
التعلم، لذلك يعطـي مسـؤولوا برامج التدريب أهمية كبيرة للمبادئ األساسية لعملية التعلم، من 
جهة أخرى ركزت هذه النظرية على إظهار الظروف االيجابية والسلبية التي تـؤثر على 

  .تطبيق التعلم في التدريب
في محتواها على الظروف التي يجب أن يتم فيها التدريب يرجع لما  إن تركيز هذه النظرية

له من مكانة خاصة في تعليم األفراد وأثاره على مردودية العمل، فالتدريب حتى يكون ناجحا 
يجب االهتمام بالمتدربين وشروط تدريبهم والوسائل الالزمة لذلك، مـن مـؤطرين ومحتوى 

التي تدفع المتدربين لالهتمام بالعمـل وتنفيـذه بسرعة ودقة  التدريب وأهدافه، وعملية التحفيز
  . حتى تتاح لهم الفرصة الكتساب الكفاءة والمهارة وتنفيذ مهامهم بأكثر فعالية
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  اإلدارة العامة أهميتها ومجاالتها: ةخامسالمحاضرة ال

  :اإلدارة العامة اإلدارة العامة -1

عاون بين الموارد البشرية المتنوعة، مما هي النشاط الذي يعتمد على وجود تنسيق وت
  .يساهم في تحقيق مجموعة من األهداف التي تتميز بدرجة كفاءة مرتفعة

وتعرف اإلدارة العامة بأنها الوسيلة المستخدمة في توجيه األفراد وتنظيم عملهم داخل 
معينة  المنشآت من أجل المساهمة في تحقيق أهداف محددة خاصة بجميع األفراد وليس بفئة

  .منهم
كما يمكن تعريف اإلدارة العامة بأنها نوع متخصص من اإلدارة، تهتم بكافة النشاطات 
المرتبطة باألعمال الحكومية، والتي تسعى إلى تطبيق السياسة العامة الخاصة في الدول، 

  .لذلك تعتبر اإلدارة العامة نوعا متخصصا من اإلدارة
  :تاريخ وتطور اإلدارة العامة -2

، إذ عرفت في الحضارتين ة ذات األصول القديمةإلدارة العامة من العلوم اإلداريبر اتعت
هرت بشكل واضح ضمن المكاتب ة، ظالمصرية واليونانية، واهتمت في إدارة الشؤون العام

مان على حرص الرو  ،حافظة على القانون وتطبيق العدل والنظامالعامة المسؤولة عن الم
م ضمن العديد من المجاالت المالية، والعسكرية، تهي إمبراطوريتطوير النظام اإلداري ف

والضريبية، والشؤون الداخلية والخارجية، ولكن بعد أن سقطت إمبراطورية الرومان اختفت 
  .ةيزنطية البالعديد من نظمهم اإلدارية، إال أن أغلبها ظلت مستمرة في اإلمبراطوري

قدم المجتمعات، وتأثر هذا التطور صطلح اإلدارة العامة بالتزامن مع تتطور م
بمجموعة من العوامل من أهمها النهوض االقتصادي، ووجود أزمات اقتصادية، وظهور 

ج عنها ى تراكم أعباء جديدة على الدول نتى إلاألنظمة السياسية مثل االشتراكية، مما أد
  .مة فيهادارات الحالية واألدوات المستخدر في اإلطو ت

م ذلك ة أنحاء العالم، وساهة على اهتمام من قبل العلماء في كافاإلدارة العام حصلت
في ظهور علم اإلدارة العامة بصفته من العلوم االجتماعية التي اهتمت في األحداث اإلدارية 

  .ةبصفتها من الظواهر االجتماعي
الحالي أصبح لإلدارة العامة أهمية كبرى في الوصول إلى النمو االقتصادي في الوقت 

  .ة عن طريق االستعانة بأجهزة اإلدارة العامةيم الشؤون االجتماعيوتنظ
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  :خصائص اإلدارة العامة -3

  :ة بمجموعة من الخصائص، هيتتميز اإلدارة العام
، إذ تساهم اإلدارة ةالدوائر الحكومية في المشروعات و من الخصائص الخاص :الهدف -أ

أو الخسارة التي تحدد الفروقات بين  ل نسبة الربحسات من خالالعامة في قياس أداء المؤس
س د مقايياإليرادات والتكاليف الخاصة بها، وتتحكم هذه المؤسسات بطبيعة إنتاجها، وتحد

  .فيها هي اإلدارة العامة ني واألساسيالعنصر اإلنسا الكفاءة المطلوبة منها، ويعد
اعد اإلدارية والسياسية، هي القواعد التي تتحكم في اإلدارة العامة منها القو  :ةالمسؤولي - ب

فمثال يترتب على الموظف في الدوائر الحكومية مسؤولية أمام الجهة التشريعية العليا، بعكس 
  .ةلياتها األخالقية واالجتماعية التي تعتمد على مسؤو اإلدارة الخاص

، ألنها ترتبط باألعمال الحكومية ة في اإلدارة العامةمن المميزات الخاص :ةالرسمي -ج
ألفراد بصفتهم العامة، لذلك إذ تتعامل مع ا ،ةتبر أداة من أدوات تنفيذ السياسات العاموتع

ع العام على العمل فين في القطالموظع اارة العامة القانون العام الذي يشجم في اإلديتحك
ة للدولة، بصفتهم الرسمية وليست الشخصية، كما أن اإلدارة العامة تخضع للسلطة العام

  .من سياسة يضعها القانون العاموالتي تعمل ض
هو الشكل الذي ينظم اإلدارة العامة بأغلب مستوياتها وصورها ضمن  :الهيكل التنظيمي -د

المتنوعة، كما يشمل الهيكل التنظيمي على القوة المادية والبشرية والسلطة، سات المؤس
  .إلداريقات بين مستويات الجهاز اة والعالويساهم في تحديد شكل اإلدارة العام

  :وظائف اإلدارة العامة -4

تسعى اإلدارة العامة مثل كافة األنواع اإلدارّية األخرى إلى تنفيذ مجموعة من 
  :الوظائف، هي

من أجل ناسبة لها د األهداف، واختيار المسارات المتحدي في تمثلهي وظيفة ت :التخطيط -أ
إذ يجب على الفرد الذي  ،التخطيطما ترتبط المرونة مع  تحقيق تلك األهداف بفاعلية، وغالبا

لمنشأة، ة في اتخطيط الحرص على التنسيق بين كافة المستويات اإلدارية والقيادييعمل في ال
  .ة لهاحديد موارد المنشأة ووضع أهداف مستقبليخطيط على تكما يشمل الت

منشأة في السيطرة على الهيكل التنظيمي لل ة التي تهتمهي الوظيفة اإلداري :التنظيم - ب
وال يمكن تحقيق  وده يصبح العمل ضمن المنشأة صعباإذ دون وج ،لها الذي يعد أساسا
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فين، والذين على مجموعة من المسؤوليات والمهام الخاصة للموظيعتمد التنظيم و  ،النجاح
تنظيم على تطوير الهيكل هام، كما يحرص اليتميزون بمهارات معينة من أجل إنجاز هذه الم

  .المنشأة داخل التنظيمي
 تحقيق القيادة والسيطرة على كل ة التي تهدف إلىهو أحد الوظائف اإلداري :التنسيق -ج

توظيف داخل المنشأة، كما يضمن أن كافة األنشطة نظيم والعمليات التخطيط والتمن 
تطبيق التنسيق ضمن جلسات التخطيط  الخاصة في المنشأة تتعاون معا، وغالبا ما يتم

 ، من أجل ضمان أن كافة األقسام اإلدارية تعمل معاالمديرين في المنشآتواالجتماعات مع 
واصل تنسيق على اإلشراف والتوجيه والتنة، كما يشمل الغايات وأهداف معيمن أجل تحقيق 
  .من خالل اإلدارة

قة ضمن اإلدارة المفيدة من أجل ضمان كافة الوظائف المطبمن وظائف  :الرقابة -د
يطرة على األوضاع من خالل وجود معايير ة ناجحة، وتشمل الرقابة السبطريقالمنشأة تعمل 
ف وتحديد لى مخرجات الموظفين، مما يساهم في التعرف على أداء كل موظأداء ورقابة ع
ي وظيفة الرقابة إلى تحديد المشكالت على تلبية معايير األداء، وغالبا ما تؤدمدى قدرته 

وذلك عن طريق وضع معايير خاصة في مستوى األداء والقضايا التي من المهم معالجتها، 
  .الذي يؤثر على كافة الجوانب ضمن المنشأة

  :أهمّية اإلدارة العامة -5

ؤثرة على كافة الُمنشآت، وتلخص تها المز اإلدارة العامة في مجال األعمال بأهميتتمي
  :هذه األهمية وفقا للنقاط اآلتية

م الدعم للدول، وتعتبر من والوظائف التي تقدتعد اإلدارة العامة من أهم الوسائل  -
 .ة الحديثةالخدمات العام

من خالل االعتماد على أحدث  ،اتالحكوم اتة في تنفيذ سياسساهم اإلدارة العامت -
 .ةوأفضل الوسائل واألساليب اإلدارية التي تتميز بالدقة والفاعلي

لمجتمع، في أقل وقت اإلدارة العامة على تقديم خدمات لكافة األفراد في ا ساعدت -
 .ز بجودة عاليةين مع التميمكنوتكلفة م
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 :طرق ومناهج دراسة اإلدارة العامة -6

تشـير اإلدارة العامـة إلـى إدارة المنظمـات العامـة والحكوميـة فـي الـدول المتقدمـة لكنهـا 
ع األدوار التـي تلعبهـا ونظـرا لتنـو  ،الناميـة تتعـدى هـذا إلـى إدارة التنميـة والتطـور فـي الـدول

  :لدراستها وهي مناهجاإلدارة العامـة، فـإن هنـاك عـدة 
ويعتبـر هـذا المـنهج أول مـنهج درسـت مـن خاللـه اإلدارة العامـة منذ أن : المنهج القانوني -أ

لهذا  اهتم دارسوا اإلدارة العامة طبقاولقد  ة،الحكومي اتر التنظيمو ظهو  اتقامت الحكوم
بمحاولة إيجاد حدود فاصلة بين السلطات التنفيذية والتشـريعية والقضـائية للدولـة،  المنهج

وبنـوا إطـارهم النظـري لهـذا المـنهج حـول محـور الحقـوق وااللتزامـات القانونيـة الخاصــة 
ركز االهتمام وبالتالي فقد ت ،بــاإلدارة العامــة، باعتبارهــا تقــع فــي داخــل الســلطة التنفيذيــة

، ودورهـا )السـلطة التنفيذيـة(علـى الجوانـب القانونيـة التـي تحـدد نشـاطات اإلدارة العامـة 
  .بالنسـبة للنشـاطات والسـلطات األخرى

ويعكــس المــنهج الوصــفي الطريقــة التقليديــة فــي دراســة اإلدارة : المنهج الوصفي - ب
رة وتحديد شـكلها وهيكلهـا، وال يتعـرض هذا المنهج لعوامل العامة، ويعتمد على وصف اإلدا

البيئة والسلوك اإلنساني والعوامل االجتماعيـة وكثيـر من األمور التي تتناولها المناهج 
  .الحديثة

ويركـز المـنهج الســلوكي فـي دراسـة اإلدارة العامــة علـى تحليــل : المنهج السلوكي -ج
واالجتماعيـة المتعلقـة بـالتنظيم، مثـل دور التنظـيم الرسـمي والتنظـيم غيـر االعتبـارات السـلوكية 

الرسـمي، كمـا يركـز المـنهج علـى دراسـة وتحليـل الهيكل التنظيمي، والسلوك اإلداري، وأدوار 
الجماعات وبالذات الصغيرة وســلوكها وتفاعلهــا مــع أهــداف التنظــيم، وســائل االتصــاالت 

عاليتهــا وتكــوين القيــادات اإلداريــة وانعكــاس التفــاعالت التنظيميــة علــى عمليــة صنع وف
  .القرارات

يحـاول المـنهج التحليلـي التغلـب علـى العيـوب الخاصـة بالمنـاهج : المنهج التحليلي -د
نـاول اإلدارة العامة مـن فـي دراسـة اإلدارة العامـة، حيـث يت إذ يعتبـر منهجـا حـديثا ،السـابقة

فيتنـاول خصائصـها ومحيطهـا وبيئتهــا ودورهــا وموضــوعها والعوامــل  ،جميـع جوانبهـا الرئيسـية
وبالتـالي فـإن المـنهج التحليلـي يتعـرض لغالبيـة  ،المــؤثرة عليهــا كعلــم مــن العلــوم االجتماعيـة

  .ابقة مجتمعةالموضـوعات التي تتناولها المناهج الس
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يركــز مفهــوم مــنهج البيئــة علــى دراســة اإلدارة مــن زاويــة الظـواهر : منهج البيئة -ر
المختلفـة التـي يعمـل فيهـا نظـام اإلدارة، كـذلك التفـاعالت التـي يتقـاطع فيهـا النظـام اإلداري 

ـة السياسـية مثـل الـنظم االقتصـادية مـع غيـره مـن الـنظم الفرعيـة الموجـودة فـي داخـل الجماع
واالجتماعيـة والدينيــة والثقافيـة والتعليميـة وغيرهـا، بمعنـى النظـر إلـى النظـام اإلداري للمنظمـة 

بالتركيــب االجتمــاعي والثقــافي والعقائدي، وعلى  مــة علــى أســاس أنــه نظامــا متصــالالعا
  .تركيب ويتفاعل معهاأساس أنه يؤثر في عناصر ال

نمـا يتحـدد إ ال يوجـد اتفـاق علـى مضـمون النمـوذج، و  :)المنهج المقارن(منهج النماذج  -س
فقــد تــدرس اإلدارة العامــة علــى أساس المقارنة بين  ،ذلـك وفـق فلســفة واتجاهــات الباحــث

واالجتماعية واالقتصادية بكل  المجتمعات الزراعية والصناعية مـع تحليـل الظـواهر السياسية
  .نموذج، وقـد تكـون المقارنـة بـين نظم اإلدارة العامة في المجتمعات المتقدمة والنامية

علـى تقليـل  يعتمـد المـدخل اإلداري لـإلدارة العامـة: المدخل اإلداري لإلدارة العامة -و
ة علــى اعتبــار أن المنظمــة العامـة االختالفـات بــين المنظمــات العامــة والمنظمــات الخاصــ

هـي منظمـة خاصـة لكنهـا أكبـر وأضخم وبالتـالي فالبـد أن تـدار بنفس أسلوب المنظمة 
حتى تحقق المنظمات ) نفـس المعـاني والمعـايير التـي تـدار بهـا المنظمات الخاصة(الخاصة 

  .الحكومية الكفاءة في األداء
  

  ومحيطها ات في إدارة المؤسساتأساسي: المحاضرة السادسة

  :مفهوم محيط المؤسسة -1

العوامل المحيطة بالمؤسسة والمؤثرة عليها وعلى اإلدارة، نه يقصد بمحيط المؤسسة بأ
المؤسسة، وهذه  د ما عن مجموعة من القيود التي تتحكم جزئيا في توجيهحيث تعبر إلى ح
رجية يصعب التحكم فيها، وعليها أن يرات وتأثيرات محيطها كمعطيات خااألخيرة تأخذ متغ

ا من ستراتيجية وغيرهتعمل على تحديد مسارها من خالل الوسائل المختلفة مثل التخطيط واإل
لما نجحت في تفادي ضغوط المحيط في استمرار عملها بالتأقلم أدوات التسيير واإلدارة، وك

  .معها وتحقيق توازنها فيه، نجحت في البقاء وتحقيق أهدافها
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دي إلى خلق وامل التي تؤ أن محيط المؤسسة هو مجموعة العبا أن هناك من يرى كم
براز دور البيئة في رسم إكز هذا المفهوم على لفرص والتهديدات للمؤسسة، حيث ير ا
 .ستراتيجية المؤسسةإ

 :خصائص محيط المؤسسة -2

 :يلي فيما يز محيط المؤسسة بمجموعة من الخصائص تتمثليتم

يختلف محيط المؤسسة من مؤسسة ألخرى حيث قد يكون مستقرا، كما قد : االستقرار -أ
يكون متحركا، وتساهم بعض العوامل في جعل المحيط غير مستقرا، كالمتغيرات االقتصادية، 

ير ت الزبائن والمنافسة، وكذلك التغعدم االستقرار الحكومي، التغيرات غير المرتقبة في طلبا
  .السريع في حجم المّؤسسة نفسها

طة وقد تكون مركبة، فبالنسبة بسي) المحيط(قد تكون البيئة الخارجية للمؤسسة : التعقيد - ب
ة، تكون بيئتها سسة حرفية التي تنتج منتجات بسيطة باستعمال معارف سهلة وبسيطلمؤ 

سسة الطيران التي يجب عليها استعمال معارف تنتمي إلى مجال علمي بسيطة مقارنة بمؤ 
لوضع منتجات معقدة جدا، ويمكن القول أنها تمتاز بالتعقيد والتأثير متقدم ومتطور جدا 

  .المتداخل للقوى التي تنطوي عليها

سسة الحصول على أسواق جد متكاملة كما قد تكون تستطيع المؤ : تنوع األسواق -ج
  .متنوعة

سسة يسمح بأن يكون محيط المؤ ) جومييناله(حضور المنافسين العدائيين  :العدائية -د
  .ائي جداعد

سسة بكل الموارد الضرورية قد يكون غني ويستطيع تزويد المؤ  سسةمحيط المؤ : الجودة -ر
 .)إلخ...الموردون، اليد العاملة المؤهلة، التكنولوجيا(التي تحتاجها إلنجاز نشاطاتها 

 :يمكن تلخيصها فيما يلي التي هناك بعض الخصائص أن كما
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القتصادية تختلف في درجة التأثير من مؤسسة فبيئة المؤسسات ا: التفرد أو التميز •
 .ألخرى

 .للبيئة أي عدم ثباتها) الديناميكية(الطبيعة المتغيرة  •
كم في المتغيرات البيئية خاصة البيئة الخارجية العامة حتى صعوبة السيطرة أو التح •

 .وان كان من الممكن التأثير فقط على بعض هذه المتغيرات
 .بين المتغيرات البيئية التأثير المتبادل والتداخل •

 :عناصر محيط المؤسسة -3

 :ما يلييتكون محيط المؤسسة من مجموعة من العناصر تتمثل في

البيئة الخارجية الخاصة أو المباشرة أو (ويسمى أيضا بالمحيط الخاص : المحيط المباشر -أ
مثل الموردون  وهو يتكون من عوامل ذات تأثير مباشر على أداء المؤسسة،) البيئة التنافسية

والعمالء والموزعون والوكاالت أو المنظمات الحكومية ذات العالقة، والمنافسون الذين يجب 
 .أن تتفاعل معهم المؤسسة

بأنها مجموعة ) المحيط المباشر(وبشكل عام يقصد بالبيئة الخاصة أو بيئة التنافس 
  .لة في صناعة ماسسات العامتلك تأثيرا مباشرا على جميع المؤ المتغيرات التي تم

دم سلع أو خدمات متماثلة أو قابلة لإلحالل ناعة هي مجموعة المؤسسات التي تقوالص
فيما بينها، وتشمل هذه المتغيرات حالة المنافسة بين المؤسسات الموجودة في الصناعة، 
 المنافسين المحتملين، الموردين، المشترين، المنتجات البديلة، باإلضافة إلى القوى األخرى

  .المرتبطة بأصحاب المصالح

البيئة الخارجية العامة أو غير (ويسمى أيضا بالمحيط العام : لمحيط غير المباشرا - ب
وهو اإلطار الجغرافي الذي تعمل فيه جميع المؤسسات بما فيها المؤسسة المعنية، ) المباشرة

عناصر هذا وبالتالي فإن تأثير هذا المحيط ينسحب على جميع هذه المؤسسات، ومن بين 
 :المحيط نجد ما يلي
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وتتمثل القوى االقتصادية التي تؤثر في البيئة الكلية للمؤسسات في : البيئة االقتصادية -
قيمة العمالت األجنبية ومّعدل التضخم والسياسات االقتصادية والضرائب والرسوم وميزان 

المؤسسات نجد  المدفوعات وغيرها، ومن أمثلة تأثير بعض هذه العوامل االقتصادية على
مثال في ظل الركود االقتصادي مع انتشار جائحة كورونا ينخفض شراء العديد من المنتجات 
إلى أدنى حد ممكن، مما يترتب عليه انخفاض أرباح المؤسسات وانخفاض قدرتها على 
تشغيل األفراد، أما في مرحلة الرواج االقتصادي فإن المؤسسات الصناعية والتجارية توسع 

 .امجها اإلنتاجية والتسويقية محاولة فتح أسواق جديدةمن بر 
م تقديم العديد من المنتجات للمستهلكين بفضل التطورات التكنولوجية ت: البيئة التكنولوجية -

ة ايجابية إلى التكنولوجيا سسات تنظر نظر اع حاجاتهم ورغباتهم، فأغلب المؤ من أجل إشب
تطوير منتجاتها، رغم أن التغيرات التكنولوجية  دي إلىخط عملها وترى بأن ذلك يؤ لقة بالمتع

متساوية، حيث هناك بعض المؤسسات تتأثر بقوة  ال تؤثر على كل المؤسسات بطريقة
كالمؤسسات التي تنشط في مجال األسلحة واإللكترونيات، في حين نجد بعض المؤسسات 

وتتعلق التكنولوجيا  أقل تأثرا كالتي تنشط في مجال الصناعات الغذائية والمالبس وغيرها،
بالوسائل الفنية المستحدثة في تحويل المدخالت إلى مخرجات، باإلضافة إلى التكنولوجيا 
التي يستخدمها المنافسون، والمؤسسات الرائدة في استخدام التكنولوجيا والتكنولوجيا الحديثة 

كلها عوامل وقوى في اإلنتاج، واالستثمارات المطلوبة للحصول على التكنولوجيا وغيرها وهي 
 .تؤثر سلبا أو إيجابا في البيئة التكنولوجية كما تؤثر في صنع الفرص والتهديدات

يساعد تحليل البيئة الطبيعية على معرفة المتغيرات الخاصة باألحوال : البيئة الطبيعية -
الجوية وطبوغرافية األرض، حيث هناك بعض المدخالت ونواتج العملية اإلنتاجية التي تتأثر 
بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة، كما أن طبوغرافية األرض تؤثر على اختيار مواقع 
المؤسسات، فمثال ال يمكن تسويق الصيفية في المناطق الجليدية، كما ال يمكن تسويق 

 .السيارات بدون مكيف في المناطق العالية الرطوبة وغيرها

قوى التي تحركها القرارات والقوانين تعتبر القوى السياسية ال: البيئة السياسية والقانونية -
السيادية والسياسات الحكومية، مثل منح الحكومة معونات لصناعة ما، أو إعفاءات ضريبية 
حتى تتمكن من المنافسة العالمية مما يعتبر تهديدا للمؤسسات األجنبية التي تعمل في 
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حماية البيئة ومنع  الصناعة وفي نفس الوقت فرصة للمؤسسات الوطنية، كما تعتبر قوانين
التلوث إحدى التهديدات للمؤسسات الصناعية التي عليها أن تراعي ذلك، حيث تعتبر 
القوانين والقواعد التي تضعها الحكومات المختلفة مصدرا رئيسيا للفرص والتهديدات لجميع 

 .المؤسسات

والعادات والتقاليد تتعلق القوى االجتماعية والثقافية بالقيم : البيئة االجتماعية والثقافية -
والخصائص السكانية والمكانية والحضارية السائدة في البيئة المحلية والعالمية، فاألفراد 
ينشطون في مجتمع صعب، والذي يقوم بتشكيل هيكل معتقداتهم وقيمهم األساسية، وتنصب 
، دراسة العوامل االجتماعية والثقافية على الناس أنفسهم وكيف كيفية ممارسة حياتهم

 .وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم التي تؤثر على أنماطهم السلوكية واتجاهاتهم نحو اآلخرين

 :العالقة بين المحيط والمؤسسة -4

والطلب،  العالقة بين المحيط والمؤسسة عالقة تبادلية اعتمادية تتمثل بأساليب العرض
و تعمل على تغيير يف مع البيئة أالفرص أو التهديدات، وكلما استطاعت المؤسسة أن تتك

م االزدهار في تلك البيئة، وتتمثل و ومن ثبعض مفرداتها األساسية استطاعت البقاء والنم
 :في

 :تؤثر عوامل المحيط في المؤسسة بأسلوبين: تأثير المحيط في المؤسسة -أ

أن هذه العوامل تفرض أو تضع حدودا معينة لعمل المؤسسة، ومن هنا : األسلوب األول -
امتالك المديرين لمقاييس معينة هدفها السيطرة على البيئات االقتصادية  جاءت أهمية

واالجتماعية والفنية، ولتحقيق ذلك البد من استخدام المهارات اإلدارية في مجاالت اتخاذ 
القرارات والتخطيط والتنبؤ والعمل باستمرار على استمرار االبتكارات واإلبداعات ذات العالقة 

 .سسة ووضعها في موقف أحسنبتطوير أنشطة المؤ 
إن عوامل المحيط تقدم للمؤسسة فرصا ومجاالت مختلفة للتحدي، : األسلوب الثاني -

فالمحيط قد يحدد سلوكيات المؤسسة، ولهذا يجب على المؤسسة أن تتحلى بالمرونة والتكيف 
ر يؤثكما وغير ذلك من األشياء أو المتطلبات التي تضمن للمؤسسة البقاء في بيئة معينة، 
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ستراتيجيتها ونوع هيكلها إالمحيط والعوامل الخارجية غير المؤكدة في المؤسسة وفي 
 .التنظيمي

ير المؤسسة والمحيط متبادلة وفي تغ إن التأثيرات بين: تأثير المؤسسة في المحيط - ب
ن كل السلع فحينما توجد المؤسسة في محيط معين فإ مستمر من حيث النوع والدرجة،

ا تؤثر في المحيط وتخلق نقود والمتغيرات األخرى المناسبة عبر مخرجاتهوالخدمات وال
  .ينة من التوازن أو عدم التوازن فيهحاالت مع
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