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  المقدمة: أوال 

  

التطور الحديث والسريع والمت�حق �ساليب قيادة وتطوير الشركات يدفعنا الى 
للوصل الى اعلى بنا تطوير طرق واساليب ادراتنا للشركات والمؤسسات الخاصة 

ا�دارية على مستوانا  نا درجات الرقي والتميز و� شك اننا نحتاج الى تطوير نظم
الفردي في قيادتنا لمؤسساتنا الخاصة لتشمل حتى ادارتنا لبيوتنا واسرنا من 

الداخل الى ان نصل الى ادارة نظم الدولة وفق مفاھيم علمية راقية تتخذ من سبل 
ا�دارة الحديثة دافعا للنھوض من كبوتھا الى مصاف ا�دارات العظمى والنظريات 

اط�لة سريعة على ولھذا يكون بحثنا ھذا ود الب�د الى الخير دوما  الخ�قة التي تق
مفاھيم ا�دارة قم مبادئ ا�دارة الحديثة ثم الحوار مع احد رجال ا�عمال 

 المصريين للوقوف على العثبات التي تواجھه في ادارته وكيف يمكن التغلب عليھا
. 
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 :تعريف االدارة.

 
فى العلوم ا�جتماعية بصفة عامة وفى ا�دارة بصفة خاصة  وشامل للمصطلحاتإن وضع تعريف محدد 

�ن ا)نسان بطبعه كائن ديناميكي ومتطور ومتغير، با)ضافة إلى التأخر  من ا&مور الصعبة الشائكة،
ه مدرس ا�ھتمام بعلم ا�دارة وبنائھا النظري، وتعدد العلوم التي تدرس ا�دارة وكل علم أو الكبير فى

  تدرس ا�دارة من الزاوية الخاصة بھا وبالتالي تتعدد التعريفات
 

 :يلي بعض منھا وفيما
 
المحددة ثم التأكد من أنھم  ا�دارة ھي تحديد ما يجب أن يقوم به العاملون من اجل تحقيق ا&ھداف •

 .التكاليف يقومون بذلك بأفضل الطرق واقل

 
جھود المرؤوسين  جازھا وتخطيط وتنظيم وقيادة وتوجيه ورقابةا�دارة ھيا تحديد ا&ھداف المطلوب إن •

 .من اجل تحقيق ھذه ا&ھداف بأقصى كفاءة

 
 .المادية والمالية والبشرية من اجل تحقيق أھداف محددة ا�دارة ھي تنظيم استخدام الموارد •

 
 .والوصول إلى ا&ھداف من خAل ا@خرين ا�دارة ھيا إنجاز ا&شياء •

 
ا&فراد للوصول إلى ھدف محدد بصرف النظر عن طبيعة او مشروعية  ا�دارة ھي قيادة مجموعة من •

 .الھدف ھذا

 
وتنمية جھود  ا�دارة ھي تحديد ا&ھداف المطلوب تنفيذھا وتخطيط وتنظيم وتوجيه وقيادة وتنسيق •

 . ومھارات العاملين من اجل تنفيذ ھذا الھدف
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 :-نوالف االدارة بين العلم
 

 : االدارة كعلم
والقوانين والنظريات الخاصة بقيادة وتوجيه جھود وأنشطة المرؤوسين  مجموعه من المبادىء وا&سس

 .محدد نحو تحقيق ھدف
  :ا�دارة كفن

والمواھب والخبرات التي يكتسبھا المديرون من واقع الممارسة الفعلية  مجموعه من المھارات والقدرات
 .العملية والخبرة

 
ونظريات، ورغم ا�تجاه الواسع  ورغم كل الجھود المبذولة لتحويل ا�دارة إلى علم له أصول ومبادىء

  العمليات فى كافة فروع ا�دارة، ورغم نحو استخدام ا&ساليب الرياضية وا)حصائية وبحوث
 

السلوكية وعلم النفس واالجتماع  محاولة االستفادة من العلوم
 :التالي االدارة نجدوتطبيق مبادئه فى مجال 

 

  والبديھية � زال المديرين يتخذون قراراتھم على أساس الحدس والتخمين •
 .أنماط عملية ثابتة ومستقرة �زالت المشكAت ا)دارية أصعب من ان توضع فى شكل قوالب رياضية او •
 
 ة كعلم وفنالمتقدمة وبين الدول النامية فى طبيعة ا�دار نجد ان ھناك فروق بين الدول •

  
منھا فن بمعنى ان ا�دارة فى ھذه الدول تعتمد على التفكير العلمي  ا�دارة فى الدول المتقدمة علم أكثر .1

 العلمي فى اتخاذ القرارات وفى القيام بوظائف ا�دارة على أساس النظريات والمبادىء وعلى المنھج
 .وا&صول العلمية

المھارات والخبرات الشخصية أكثر  أكثر منھا علم بمعنى أنھا تعتمد علىا�دارة فى الدول المتخلفة فن  .2
ان ا�دارة تقترب من العشوائية فى ھذه الدول أكثر  منھا على المبادىء وا&صول العلمية بل يمكن القول

 .العلم منھا إلى
ا)دارة فى عند الحديث عن المنظمات المتقدمة والناجحة والمنظمات الفاشلة ف نفس القول صحيح .3

 . علم ثم فن وفى الثانية فن أكثر منھا علم ا&ولى
 

العلم والفن وتختلف درجة اقترابھا من العلم أو الفن باختAف نوع  نستنتج من ذلك أن ا�دارة تجمع بين
 .وظروف البيئة المحيطة بھا والعاملين بھذه المنظمات وحجم المنظمات

 
 :ا�دارة العوامل الممھدة لظھور علم

نظرنا للمصريين  تطبيق ا�دارة وممارستھا فى الواقع بدا منذ فجر التاريخ وبداية ظھور المدنية، فإذا ان
والمعابد وإدارة شئون دولتھم وينطبق نفس  القدماء نجد ان عندھم قدرات إدارية فّعالة فى بناء ا�ھرامات
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ارسية والرومانية وقدم المسلمون وبابل وا)مبراطورية الف الشىء على الحضارات القديمة مثل الصين
ا�دارة جعلتھم ينتقلون من حياة البداوة إلى دولة مترامية ا&طراف ذات حضارة  نماذج مبھرة فى مجال

  .عظيمة
التاسع  ا�دارة كعلم له مبادىء ونظريات لم يبدأ إ� نتيجة للثورة الصناعية أواخر القرن ولكن دراسة

بشكل كبير وإنشاء  اعات عديدة الذي أدى إلى تقدم الصناعة ا@ليةعشر، وما صاحبھا من ظھور اختر
  المصانع الكبرى والتوسع فى ا)نتاج

 
 
 

  :ومن األسباب التي أدت لظھور علم االدارة ما يلي

 
  .المشروعات المشروعات والتوسع والتطور أدى إلى كبر وتعقد مشاكل إدارة ھذه اتساع حجم -  .1

 
  المساھمة على نطاق واسع مكن عدد كبير من أصحاب رؤوس ا&موال الشركات ورظھ -  .2

   :تطبيق مبدأ تقسيم العمل والتخصص -   .3 

. 
ُوجدت العديد من المشاكل لتعارض  مع زيادة عدد المشروعات الخاصة فى ظل النظم الرأسمالية -  .4

  مصالح ا&فراد مع مصلحة المجتمع فى اغلب ا&حيان،

مثل  الدولة بأشكال مختلفة من الضوابط لتوجيه وضبط حركة المشروعات الخاصةفكان ان تدخلت  
المشروعات ببعض  قوانين حماية المستھلك ورقابة جودة المنتجات أو تحديد حد أدنى من ا&جور وتشيع

أعباء ومسئولية إدارة المشروع  ا�متيازات مثل ا)عفاءات الجمركية أو الضريبة، وقد ضاعف ذلك من
عAقة المشروع بالدولة والمجتمع والتشريعات  ب ا&مر ضرورة قيام المديرين بالتعمق فى دراسةوتطل

 .لذلك المنظمة
 

ا�دارة با&سلوب العلمي المنظم  وقد ظھر عدد من رجال ا�دارة والباحثين الذين حاولوا معالجة مشاكل
اتجاھات ومناھج مختلفة لدراسة  أدى إلى ظھور بد� من ا�عتماد على أسلوب التجربة والخطأ، مما

  .المدارس أو المداخل حسب تطورھا التاريخي ا�دارة وفيما يلي نبذة مختصرة لھذه
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  :مبادئ االدارة 

تعددت مبادئ ا�دارة نظرا لتعدد كتابھا وتعدد مشارب قارئيھا لتشمل عددا كبيرا من المبادئ                 
ھنري فايول (نختار في بحثنا ھذا مجموعة منھا وفق ما توصل اليه العالم الفرنسي ھنري فايول 

، فرنسيكان . كمھندس تعدين، وأصل عمله الكAسيكية ا)دارةأحد علماء ) Henri Fayol:بالفرنسية(
صغيرة في  صناعيةعمل مديراً تنفيذياً لشركة . م1925 بباريسومات  1841عام  بإسطنبولوولد 
، وعمل على ا)دارة الصناعية، ومن خAلھا نال خبرته العملية التي قادته إلى النجاح في مجال فرنسا

  ) م1916عام  ا)دارة العامة والصناعيةتطوير منھجية النظرية ا)دارية، ووثق ذلك في كتابه المشھور 

ة عشر مبدأ اداريا نحاول ان نختار افضلھم الى ان اسس نظرية تسمي المبادئ ا�دارية واختار لھا اربع
 ولكن  قبلھا نذكر مبادئ ا�دارة مجتمعة كما راھا ھنري فايول 

  :وھي 

 :تقسيم العمل.1

. التخصص يتيح للعاملين والمدراء كسب البراعة والضبط والدقة والتي ستزيد من جودة المخرجات
  .المبذولوبالتالي نحصل على فعالية أكثر في العمل بنفس الجھد 

  :السلطة.2

إن إعطاء ا&وامر والصAحيات للمنطقة الصحيحة ھي جوھر السلطة، والسلطة متأصلة في ا&شخاص 
  ،والمناصب

  :الفھم.3 

ھذا . تشمل الطاعة والتطبيق والسلوك والعAمات الخارجية ذات الصلة بين صاحب العمل والموظفين
  .&ي مشروع أن ينجح، وھذا ھو دور القادةالعنصر مھم جداً في أي عمل، من غيره � يمكن 

  :وحدة مصدر ا&وامر.4

بشكل عام يعتبر وجود مشرف واحد أفضل من . رف واحد فقطأوامرھم من مش الموظفينيجب أن يتلقى 
  .ا�زدواجية في ا&وامر

  :يد واحدة وخطة عمل واحدة.5

  .مشرف واحد بمجموعة من ا&ھداف يجب أن يدير مجموعة من الفعاليات لھا نفس ا&ھداف

  :إخضاع ا�ھتمامات الفردية لAھتمامات العامة.6

  .العمل يجب أن � يطغى على اھتمامات المنظمةإن اھتمام فرد أو مجموعة في 
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  :مكافآت الموظفين.7

ومستوى الدفع يعتمد . قيمة المكافآت المدفوعة يجب أن تكون مرضية لكل من الموظفين وصاحب العمل
تكاليف الحياة، توفر : وتحلل ھذه القيمة لعدة عوامل مثل. على قيمة الموظفين بالنسبة للمنظمة

  .العامة للعمل الموظفين، والظروف

  :الموازنة بين تقليل وزيادة ا�ھتمامات الفردية.8

في كل الحا�ت . بينما تقوم إجراءات أخرى بزيادتھا. ھنالك إجراءات من شأنھا تقليل ا�ھتمامات الفردية
  .يجب الموازنة بين ھذين ا&مرين

  :قنوات ا�تصال.9

والمدراء ھم ". الخطوط الرسمية لRوامر"تسمى  السلسلة الرسمية للمدراء من المستوى ا&على لRدنى
وبا)مكان تجاوز ھذه . فعليھم ا�تصال من خAل القنوات الموجودة فيھا، حلقات الوصل في ھذه السلسلة

  .وتتم الموافقة بينھم على ذلك. القنوات فقط عندما توجد حاجة حقيقية للمشرفين لتجاوزھا

  :ا&وامر.10

  .تفادي الھدر والخسائرالھدف من ا&وامر ھو 

  :العدالة.11

  .المراعاة وا)نصاف يجب أن يمارسوا من قبل جميع ا&شخاص في السلطة

  :استقرار الموظفين.12

ينتج عن تقليل نقل الموظفين من . يقصد با�ستقرار بقاء الموظف في عمله وعدم نقله من عمل @خر
  .وظيفة &خرى فعالية أكثر ونفقات أقل

  :درةروح المبا.13

فالمدير . يجب أن يسمح للموظفين بالتعبير بحرية عن مقترحاتھم وآرائھم وأفكارھم على كافة المستويات
  .القادر على إتاحة ھذه الفرصة لموظفيه أفضل بكثير من المدير الغير قادر على ذلك

  :إضفاء روح المرح للمجموعة.14

ومنع أي ، ز روح ا&لفة والترابط بين الموظفينفي الوحدات التي بھا كثرة من العمال على المدراء تعزي
  أمر يعيق ھذا التآلف
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ولھذا سنختار من مبادئ ھنري فايول ما يدفعنا الى كتابة مبادئ ادارية بشكل جديد او بمعنى ادق نقاط 
  :بمنطوق جديد ومنھا  ومبادئ

 .توزيع ا�عمال وفق القدرات والتخصصية  -1
 .درجات سلم التميز ا�داري فھم وادراك طبيعة ا�دوار  اول  -2
 احترام السلطة   -3
 وحدة التلقي لAوامر و تفرد مصدرھا  -4
 العمل والتحلي بروح الفريق  -5
 ثار المصلحة العامة على المصالح الشخصية الفردية اي -6
 التحفيز ومكافاة المجتھد  -7
 سھولة ا�تصال الفعال بين جنبات المؤسسة  -8
 العدالة -9

 ا�مان  الوظيفي  -10

  وفق البنود ا�تية  بعون T تعالى توضيح كل مبدأوسنحاول 

  .توزيع �عامل وفق القدرات والتخصصية : أوال 

على من تحت ادارتنا بدون اسس علمية وبدون  بطريقة عشوائية م ا�عمال وتوزيعھا يان تقس    
ودون النظر الى قدرات ا�فراد واحترام التخصصية في ا�عمال � يضمن قدرات وملكات شخصية 

ا� الفشل ا�داري و� يضمن ا� التخبط ا�داري الذي يھوي بالمؤسسة الى ا�سفل ولھذا كان 
  التقسيم ھام جدا 

المؤكد أن ھذه الخاصية � تتم بشكل فردي بل بشكل  إذا كان العمل خاصية إنسانية، فمنلذلك 
ا�جتماعي، بدأ مع تطور ا&شكال ا�جتماعية البدائية، وأخذ يتعقد  عي في إطار تقسيم للعملجما

فما عAقة تقسيم الشغل بالتنظيم المجتمعي؟ وكيف يعمل على تحديد صورة  .مع مرور الزمن
 المجتمع؟ الفرد في

لعمل، � على انه تقسيم ا لقد كانا ينظران الى. يرجع مفھوم تقسيم العمل إلى أفAطون وأرسطوو
بالقدر الذي يتخصص فيه الفرد فيما  وسيلة من اجل زيادة ا)نتاج، وإنما كنمو لفعالية الفرد

فرد، ما يعنى انه تقسيم طبيعي تحكمه طبيعة  فتقسيم العمل يتوقف على طبيعة كل. يناسب طبيعته
   .كل فرد

 :قلأسباب على ا& وتقسيم العمل عند أفAطون مسألة ضرورية لثAثة
 

وھذا ما يجعل الناس مكملين  الطبيعة لم تمنح جميع الناس نفس المھارات والكفاءات، -  .1
  .لبعضھم البعض

 
فالتخصص يؤدي إلى المھارة . إذا كان ينجزه لوحده فقط ا)نسان يصبح ماھرا في عمل ما -  .2

  .وتحسين ا)نتاج
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 ل @خر، وھكذا فإن كل مدينة حسبالتخصص يجنب إضاعة الوقت عند ا�نتقال من عم -  .3
وإسكافي  مزارع، بناء، حائك،: أفAطون، يجب أن تتوفر على ا&قل على ثAثة أو أربعة أشخاص

صنع محراثه  والواقع أنه يجب إضافة تخصصات أخرى &ن المزارع لن يستطيع). صانع أحذية(
ضرورة إضافة  ومن ھنابنفسه كما أن الحائك لن يتمكن من صنع أدوات عمله بنفسه أيضا، 

  .إلخ…الحداد والنجار

  :ومن فوائد تقسيم وتوزيع ا�عمال وفق التخصصية ما يلي 

 ضمان جودة المنتج  -1
 ضمان الرضا الوظيفي  -2
 تحقق العدالة المساواة بين الموظفين  -3
 سھولة فھم ا�دوار للموظفين  -4
 ضمانة للوصول الى ا�ھداف المرجوة  -5
 ضمانة�حترام ا�دوار بين فئات الموظفين  -6
 التقليل من المشاكل والمخاطر اثناء التنفيذ  -7
  سھولة التدريب وا�رتقاء الوظيفي �فراد المؤسسات -8

 
 

   فهم وادراك طبيعة �دوار  اول درجات سمل المتزي �داري: �نيا 

وھذه النقطة مبعثھا الوحيد على الفھم وا�دراك لھا ھو التوصيف الوظيفي لكل مھمة ادارية 
  : موجودة وسنتاوله من خAل ما يلي 

  فھوم الوصف الوظيفيم
  

الوصف الوظيفي ھو وثيقة تعدھا الشركات لكل وظيفة علـى ھيكل الشركة التنظيمي ، بحيث تتضـــح 
المسمـــــــــى الوظيفي، مكان العمل، المسؤل : عناصر ھامة مثل فــــــي الوصف الوظيفي مجموعة

 المباشر، رقم الوظيفـــــــــة
  

  تعريف الوصف الوظيفي
   

يشير الوصف الوظيفي إلى وصف مكــتــوب للعــمــــــل الــــــــذي يؤديه الموظف، بداية من عناصر • 
د العمل Wويتكون بوجه عــــام مـــن معلومات أساسيــــة عن العمل . بيانات العمل ا&ساسيــــــة التي تحد

صـــــة قصيرة عن ا&ھداف ا&ساسية التي يجب علــى  Xـــى العـمـــل الوظيفي وفقرة ملخ Xوتتضمن مسم
المـــوظــــف تحقيقھا، وعبارات تفصيلية عن الواجبات والمسؤوليــات، مـــع وصــف كـــل واجـــب 

  .ة منفصلةومسؤولية في فقر
  ويبين الوصف أيضا عAقــــــات الوظــيـفـة، والمــعــرفــة 
  .والمھـارات الAزم توفرھا بالقـائم بأعـمـــال الـوظـيـــفـــة
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ويعرف بأنه دليل وصف الوظائف وھو عبارة عن كتــــاب يتضمن الوصف الكامل لكافة الوظائـــف • 
الوظيفي مھم جدا لكل وظيفة وھو الذي تبنى عليه التقييمات  المعتــمــدة فــــي التنظيم سواء كان

  . والعAوات بناء على ما تم إنجازه في خAل فترات معينة
  
  .كما يعرف الوصف الوظيفي ھو بيان شامـــــل للواجبـــات والحسابات والمسؤوليات الخاصة بالمنصب• 
  
للمھمات والواجبات التي يقوم بھا شاغل والوصف الوظيفي ھو عبارة عن كتابة وصف كامـــــــل • 

الوظيفة وكذلك المؤھAت العلمية والعملية المطلـــوبــة والصــAحيــــات المخولة وكذلك لمن يرفع 
  .تقاريره

  
  أھمية الوصف الوظيفي

  
  
ل يعتبر الوصف الوظيفي ا&ساَس المتين الوحيد لتحديد القيمة النسبية للوظائف داخ: م الوظيفة يتقي• 

  .المؤسسة
  
  .يستخدم أيضاً في تحديد المرتبات وا&جور• 
  
  
كما أن الوصف الوظيفي يعتبر ضروريا في عمليتي تعيين واختيار الموظفين حيث أنه : التوظيف • 

يساعد في ا)عAن عن العمل وقياس قدرات ا&فراد لتحقيق متطلبات العمل وفي إطAعھم كامAً على 
  .دافعيتھم نحو تنفيذ ا&عمال متطلبات العمل وفي تحديد

  
  
وأيضاً يعتبر الوصف الوظيفي أداة مفيدة للمدير عند تقييمه &داء موظف في موقع العمل، : تقييم ا&داء • 

حيث أنه يذكر كA من المدير والموظف بجميع ا&مور التي يجب أخدھا في ا�عتبار ومناقشتھا أثناء تقييم 
  .أداء الموظف

  
  
ا يمكن أن يكون أيضاً ا&ساَس في تخطيط التدريب، من خAل ردم الفجوة ما بين المؤھAت كم: التدريب • 

  .الحالية، وما بين المھارات والخبرات المطلوبة لھذا المنصب الوظيفي
  
كما يمكن أيضاً أن يوفِر وصف الوظائف العليا لخطط أكبر لتطوير الھيكل التنظيمي : تطوير ا)دارة • 

  .للمنظمة
  الوصف الوظيفي أھداف

  
  .يزيد من يسر صياغة ا)عAنات والمواصفات الخاصـــة بالوظائف علي وكا�ت التوظيف. 1
ييسر علي المرشحين عمليــــة فھــــم المسؤوليـــــات ا&ساسية للمنصب فھما واضحا مما يمنحھم . 2

  الفرصة لتحديد مAئمة الوظيفة لھم ويوفـــر علي المؤســســـة
  .المواردالوقت و
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يمھد الطريق لAتفاق بين المراقب وصاحب المنصــب بشأن نتائج ا&داء الوظيفي المتوقعة والتي . 3
  .بالتــــالي تقودنا إلي تقييم وظيفي أفضل

، يقلل من كمية تضارب الواجبات والمھام بين المناصب بA داعي مما يزيد من فاعلية العمل الجماعي . 4
  .يط وتنمية الموارد البشريةكـــما يساعد علي تخط

وھذا يوضح ، يقسم ا&ھداف العامة للمنظمة إلي أھداف أصغر يتم تحقيقھا من خAل الوظائف الفردية. 5
ا�تجاه ويغرس التعاون بين العاملين إلي جانب فھم وتقدير مدى مساھمة الوظيفة في تحقيق أھداف 

  .المؤسسة 
  :ما يتضمنه الوصف الوظيفي 

  : من التوصيف ما يلي يفضل أن يتض
  

  : المواصفات ا&ساسية للوظيفة
  .اســــــــــم الـوظيــفــــــــــــة-1
  . ملخص عــــن الوظيــفـــــــة-2
  . الواجبات ا&ساسية للوظيفـة-3
  .سلطات ومسئوليات الوظيفة-4
  .الــــرئــيـــس الـمـبــاشـــــــر-5
  .ــةبــــيــئــة الــوظــيـــفــــــــ-6
  .مستــوى أداء الــوظــيــفـــة-7
  . الموقع والمستوى التنظيمي للوظيفة-8
  . العــAقــــــة الــوظـيــفـــيـــة-9
  

  :احرتام السلطة: �لثا 
مزيج السلطة  سلطة ھي الحق في إصدار ا&وامر وإلزام ا@خرين فيھا، السلطة كما يراھا فايول ھيال

 .يتمتع بھاالرسمية المستمدة التي 
 "المحاسبة"أما المسؤولية 

أن تسير  رأيه تنبع من السلطة وتنبثق عنھا ولذا فھو يرى أن السلطة والمسؤولية مترابطتان ويجب في
  يدا بيد

  ات اخرى ـ تعريف ●
 
 : ـ السلطة ا)دارية *
 : ، وھي ـ أي) الصAحيات : وھي تعني ( الحق المكتسب الذي تمنحه الوظيفة لشاغلھا ؛  ـ ھي ذلك *

 . ( المحاسبة ھي أيضاً اشتقاق من السلطة( السلطة ـ اشتقاق من المسؤولية، 
 . ا)داري ھي ذلك الحق الذي يعطيه المنصب ذاته في التصرف : ـ السلطة *
 . [ إصدار ا&وامر[ الذي يمثل قوة التنفيذ ؛  ھي ذلك العنصر من المسؤولية : ـ السلطة *
المطلوب  القوة التي تعطى للموظف )صدار ا&وامر إلى مرؤوسيه ، وتوجيھھم إلى أداءھي  : ـ السلطة *

 . منھم
 
 : فلسفتين ـ يعتمد منطق السلطة ا)دارية على *

ھذه الفلسفة أن درجة فعالية السلطة  ، ويعتقد أصحاب... فرض السلطة يستند على الجانب التشريعي  .1
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 اداريوكتطبيق ) ... الذي تمارس ضده السلطة  الطرف/ السلطة صاحب : ( تخضع لمؤثرين اثنين ھما 
قد يحيلون القصور في أداء مسؤولياتھم إلى قصور السلطة ) أو المشرفين شركاتمديري ال: ( فإن بعض 

أي أن القصور يعود ! وقد يكون العكس ھو الصحيح ، ... وقد يكون ھذا صحيحاً  ... و الصAحيات
  . وقدرته وكفاءته في أداء مسؤولياته) مشرف المدير أو ال ) لشخصية

ويعتقد أصحاب ھذه الفلسفة أن درجة اكتساب ... لقبول المرؤوسين أنفسھم  فرض السلطة يخضع .2
في اتخاذ القرارات ، ) المدير أو المشرف ( من خAل اعتراف وقبول المرؤوسين بحق  السلطة تأتي

 . ( الجانب القيادي التأكيد على... ( تنفيذھا من قبلھم  وفرض
� . ( الصAحيات( ُيمكن الحديث عن المسؤولية دون الحديث عن السلطة ؛  من المسلم به أنه 

 ) ( المسؤولية والسلطة توأمان( النظر إلى السلطة على أنھا الوجه ا@خر للمسؤولية ؛  من الضروري
، ... المسؤولية  السلطة متكافئة مع يجب أن تكون: ، وواقعياً ) بدون السلطة � تصبح ھناك مسؤولية 

، وإذا زادت المسؤولية عن ) الطغيان  ) : حيث إذا زادت السلطة عن المسؤولية فإن النتيجة الطبيعية ھي
  ( الجزئي أو الكلي الشلل: ( السلطة كانت النتيجة الطبيعية ھي 

ولن يتأتي ھذا ا�حترام الA اذا قامت ا�دارت باحترام الطرف الثاني للعملية ا�دارية وھم المرؤسين 
  انفسھم احترام تفرضه علينا اللوائح وا�نظمة 

  :والسلطة عبارة عن ثAثة انواع  
  سلطة ممنوحة تنظيميا

  شركات والمؤسسات للمديرين وھي تفرض بواقع اوامر ادارية تمنحھا ال                           
  :سلطة ممنوحة اجتماعيا 
وھي ميل ا�فراد الى استشارة بعض من ذوي الخبرة العالية والتردد عليھم حيال                             

ا�خطاء وسماع نصحھم وھذا امر طبيعي نجده لدى صغار الموظفين ممن ارتبطوا باعمال ادارية مع ذوي 
ھذه السلطة مستمرة ولھا قوة التاثير والتغيير ا� اذا صاحبھا الماحة من المديرين  خبرة  ولكن ليست

  بسلطة ممنوحة تنظيمية حتى يستمر اثر ا�ولى 
  :سلطة كاريزماتية 

  Aوھي سلطة تمنحھا كريزما الشخص المدير نفسه وفيھا تكون واضحة للموظفين قبل ان يعرفوا اص
جب ايضا ان تمنح ھذه السلطة قوة من ا�دارة حتى تنال القوة عنه انه صاحب سلطة تنظيمية  وي

  .التنظيمية في السلطة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



14 

 

  
  

  

  وحدة تلقي �وامر: رابعا 

   

من مبادئ التنظيم المھمة مبدأ وحدة ا&مر، والذي يقصد به أ� يتلقى المرؤوس أوامره إ� من رئيس 

 " المركب التي بھا رئيسين تغرق: "واحد فقط، وكما يقول المثل العامي

ومما يؤكد على سAمة ھذا المبدأ وجوده بشكل فطري في الكائنات حتى اننا نجده بصورة واضحة في 

، فA تجد لخلية أكثر من ملكة، وإن كان ھناك أكثر من ملكة مرشحة فإنه يتم سباق تنافسي عالم  النحل

بينھما لتقضي أحداھما على ا&خرى أو تطردھا وتظل الرئاسة لواحدة فقط، فإن كان و� بد من وجود 

به لبناء خلية ملكة قوية أخرى فإنھا حينئذ يمكن أن تقود سرباً جديداً من النحل الصغير الناشئ وتنطلق 

  . جديدة وھكذا

بل إنني علمت من علماء متخصصين في علم الحشرات وخاصة النحل، أن الشغا�ت تعمل على تغذية 

أكثر من نحلة ناشئة لتكون ملكة فإذا بدأت تظھر عAمات النمو بوضوح عليھا، انتخبت أقواھا وقتلت 

  ..!! ا&خريات

  : م بقول T عز وجلولعلنا نختم ھذا الدرس العظيم في التنظي

  22: ا&نبياء " لو كان فيھما ألھة إ� T لفسدتا ، فسبحان T رب العرش عما يصفون " 

  :ومن فوائد وحدة التلقي لAوامر ما يلي 

 ضمان لسير العمل وفق اھداف المؤسسة  -1

 الحفاظ على النسيج ا�داري  -2

 ترابط الموظفين في تسلسل اداري  -3
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 التخصص ا�داري  رام احتعدم ا�تكالية و -4

  العمل بروح الفريق: خامسا 

ھناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تتحقق من خAل فرق العمل ، سواء أكان ذلك )دارات الشركات التي 
يعملون بھا أو &نفسھم شخصياً ، من خAل إكسابھم عدد من الخبرات والمھارات ، وھنا يمكن التعرف 

  :العوامل والتي من بينھا على عدد من ھذه 
  :الفاعلية في حل المشكAت . 1

فالمشكAت المستعصية تكون أسھل حAً إذا كان ھناك أكثر من رأي أو محاولة للوصول إلى تشخيص 
  .أفضل لحلھا والتغلب عليھا 

  :تبادل المعلومات . 2
علومات بحرية ، ويدركون مدى ينتقل أعضاء الفريق الذين تعلموا تقديم الدعم والثقة ببعضھم البعض الم

أھمية تبادل المعلومات المطلوبة بينھم للعمل بطريقة أكثر فاعلية ، وتتدفق المعلومات بحرية من أسفل 
، وبين ) من ا)دارة إلى الموظفين( ، ومن أعلى إلى أسفل ) من الموظفين إلى ا)دارة ( إلى أعلى 

  .رى ا)دارات الواحدة وبذلك يكون لتحاور فائدة أخ
  :اتخاذ القرارات بصورة أفضل . 3

اتخاذ القرارات والحلول في وقت واحد حيث إن كل عضو يستخلص ، ويقيم اختيارات أكثر مما يستطيع 
أن يقوم فرد واحد يقل بذلك الوقت المطلوب )نجاز العمل &ن ا&عضاء يتخذون قراراتھم في آن واحد ، 

  . وليس بالتتابع كما يحدث غالباً 
  :لتعاون ا. 4

التعاون ھو الفائدة ا&ساسية ، إذ يرغب ا&عضاء في العمل معاً وفي مساندة أحدھم ا@خر &نھم يتوحدون 
ويريد ا&عضاء ما ھو أكثر . مع الفريق ، ويريدونه أن يكون �معاً وناجحاً ؛ وبذلك تقل المنافسة الفردية 

  .م داخل الجھود التي يبذلونھامن التعاون مع بعضھم البعض ، ويغمسون أنفسھم بإرادتھ
  : ا�ستخدام ا&مثل للموارد . 5

يوجد أيضاً ا�ستخدام ا&كثر فاعلية للموارد ، والمواھب ، والقوى ، والذي يقوم به ا&عضاء بحرية تامة 
فعندما يوجد خلل ما في معلومة محددة أو مھارة خاصة لدى أحد . بمشاركة أعضاء آخرين بالفريق

  . ناك آخر لسد ھذه الثغرة ا&عضاء ، فھ
  
  :تخفيف ا&عباء وتوزيع ا&دوار . 6

إن ا&عمال الكثيرة والمھام العديدة التي ُتطلب من أفراد العمل يمكن أن تكون أسھل وأكثر يسراً إذا تم 
  .توزيعھا على أعضاء الفريق بشكل متساٍو 

  :الشعور بالتبعية . 7
لحلول ، يشعرون بالتبعية بالتزامھم بتنفيذ تلك القرارات إن من يملكون المسؤولية عن القرارات وا

والحلول بنجاح ، أعضاء الفريق ا@خرون يشعرون أيضاً بالتزام قوي نحو الفريق ، وبالرغبة في عدم 
  .خذ�نه

  :تقديم أحدث وأدق المعلومات . 8
ا ، أو الوصول إلى فوجود عدد أكبر من ا&فراد والمتعاونين لتقديم المعلومات يسھل عملية تحديثھ

  .المعلومات الدقيقة من مصادرھا الصحيحة 
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  :زيادة ا�تصال بين ا&عضاء . 9
حيث أن فرق العمل تؤدي إلى وجود ا&فراد معاً لفترات أطول ، وبالتالي تكون عمليات ا�تصال أسھل 

  .وأكثر جدوى من تلك التي بين أعضاء الشركة ا@خرين 
  :الجودة . 10

تمام بتحقيق الجودة والدقة ، &ن العاملين يشعرون أنھم جزء من نشاط الفريق ، حيث يوجد ا�ھ
با)ضافة إلى ذلك يطمئن أعضاء الفريق إلى . ويرغبون أن يظھر فريقھم بصورة جيدة قدر ا)مكان 

حصول كل واحد منھم على حاجته من الفريق )نجاز أفضل عمل ممكن ، وذلك نتيجة تعاون ا&عضاء مع 
  .البعض  بعضھم

  :تنمية الشعور با�تحاد والصداقة . 11
ي أواصر الصداقة والتعاون بين أفرادھا ، مما ينتج عنه  Wففرق العمل ونتيجة للتعاون بين أعضائھا تقو

 . اتحاد أكبر بينھم ، وبالتالي زيادة إنتاجيتھم 

  
  ايثار املصلحة العامة عىل املصاحل الشخصية الفردية: سادسا 

  

 :المصلحة العامة المقصود 

مصلحة الفرد مع المصلحة العامة فإنه يجب خضوع مصلحة الفرد للمصلحة العامة  عندما تتعارض

 في المقام ا&ول  ؤسسةأن يجعل مصلحة الم موظف بمنظومة ادارية ينبغي على كل  أي أنه. 

&مور التي تحقق الذي ينمي ھذا المفھوم في تصرفاته وفيمن يعملون معه ومن ا فالقائد الناجح ھو

احتياجات  المصلحة العامة قطع ا)جازة المرضية عند تماثل الفرد للشفاء حرصاً على تلبية تغليب

الدوام  العمل على حساب مصالحه الخاصة وعدم إنجاز المصالح الشخصية الخاصة في أثناء

استخدام  الرسمي وإيثار زمAءه في الفرص المتاحة من إجازات وتدريب ومنح دراسية وعدم

والرغبة الذاتية  .فقط ؤسسة في ا&مور الخاصة وا�ستفادة منھا في صالح الم ؤسسة إمكانات الم

أمور تغليب المصلحة العامة  في تكملة إنجاز ا&عمال في خارج أوقات الدوام الرسمي وغير ذلك من

. 

ى تحقيق راحة التوازن بين المصلحتين بحيث يسعى ال والمدير الناجح يستطيع تحقيق نوع من

سبيل ا)خAص والتفاني في إنجاز العمل نحو تحقيق الھدف  العاملين معه ورضاھم عن العمل في
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في المقام ا&ول المصلحة العامة ومتى ما تعارضت المصلحة العامة  المطلوب وفي نفس الوقت يضع

  .قدمت المصلحة العامة  مع المصلحة الخاصة ،

  اEهتدالتحفزي وماكفاة : سابعا 

من المؤكد أننا كبشر لسنا نشبه ا@�ت في شيء، لنا طبيعة خاصة، � نعمل بضغط على زر، بل إن 
. البشر ـ كل البشرـ ما ھم إ� مجموعة من ا&حاسيس والمشاعر، والعمل �بد أن يرتبط بتلك المشاعر

ذا يدرك المدير الناجح كيفية ولذا فحسن أداء العمل أو سوءه يرتبط بمشاعر العاملين نحو ذلك العمل، ول
فما ھو المدلول ... التعامل مع ا&فراد )خراج أفضل ما لديھم نحو العمل المنوط بھم عن طريق التحفيز

  :ولنا مع التحفيز ھذه الوقفات  لتلك الكلمة السحرية؟

  .التحفيز ھو عبارة عن مجموعة الدوافع التي تدفعنا لعمل شيء ما: معنى التحفيز
  
  

  :التحفيزأصناف 
  
  .وھوعبارة عن الدوافع الذاتية التي تحفزنا داخلياً،مثل الرغبة والطموحات/ تحفيز داخلي-1
وھو عبارة عن الدوافع الخارجية التي تحفزنا خارجياً مثل المكافآت والرواتب / تحفيز خارجي -2

  .والعAوات والسلوكيات
  

  :أنواع الحوافز
  
  ...لمكافأت المادية،المشاركة في ا�رباحزيادة الراتب، ا: الحوافز المادية-1
  ....كتب الشكر،ا�وسمة،المشاركة في صنع القرار: الحوافز المعنوية-2
  

  :العوامل التي تساعد على تحفيز العاملين
  
  .شعور العامل أنه جزء � يتجزأ من ھذه المؤسسة -1
  .اقتناع كل عامل في المؤسسة أنه عضو مھم في ھذه المؤسسة -2
  .ل أن تتحلى بالصبر، وأشعر العاملين أنك مھتم بھمحاو -3
  .أشرك العاملين معك في تصوراتك، واطلب منھم المزيد من ا&فكار-4
  .اربط العAوات با)نجاز الجيد للعمل، وليس بالمعايير الوظيفية وا&قدمية في العمل-5
  .حاول أن تتفاعل وتتواصل مع العاملين -6
  .ا يثير رغباتھم في أشياء كثيرةحاول أن توفر للعاملين م-7
 -حاجة التقدير - حاجة ا�نتماء  -حاجة ا�من -حاجة البقاء( تذّكر أن ا&فراد مختلفون في احتياجاتھم -8

  .فقم باشباع احتياجاتھم) ق الذاتحاجة تحقي
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  سهوK االتصال الفعال بني جنبات املؤسسة: �منا 

  

عامل اساسي من عوامل النجاح ولو عملت به الشركات  ا�تصال  ا�داري بين جنبات المؤسسات  
لحظيت مكان  الصدارة بين الشركات �نھا تعتمد وتركز على مھارة اساسية تستخدم للتواصل بين البشر 

  عموما والمجتمع المؤسسي شأنه شأن المجتمعات ا�نسانية ا�خرى

 أنواع ا�تصا�ت ا)دارية

وھي ذلك النظام من ا�تصا�ت الذي يخضع لقواعد وإجراءات محددة رسمياً  :ا�تصا�ت الرسمية  *** 
ومثبتة بصورة مكتوبة ، وفيه تتدفق المعلومات في المؤسسة بما يتماشى والتوزيع الرسمي للسلطات 
 :ويقسم لثAث أنواع ھي   وا�ختصاصات الوظيفية

ن عادة على شكل أوامر ، تعليمات ، قرارات من الرؤساء إلى المرؤوسين تكو: اتصا�ت ھابطة          -
 الخ…

من المرؤوسين إلى الرؤساء تكون على شكل شكاوى ، اقتراحات ، تقارير : اتصا�ت صاعدة          -
 الخ…

 بين الموظفين من نفس المستوى الوظيفي تكون لغايات التنسيق والتعاون : اتصا�ت أفقية          -

  

وھي التي تتم خارج القنوات الرسمية المحددة لAتصال وبين مستويات : الرسمية ا�تصا�ت غير  ***
و� يحدث ا�تصال غير الرسمي داخل التنظيم فقط بل يتعداه  ,  مختلفة متخطية خطوط السلطة الرسمية

ة إلى خارج التنظيم إذ تتفاعل إدارات التنظيمات مع التنظيمات ا&خرى من خAل اللقاءات غير الرسمي
 الخ …والحفAت والمناسبات ا�جتماعية 

  

  

 مھارات ا�تصال 

  

يقضي الموظفون معظم وقت عملھم في ا�تصال ما بين متحدثين أو كاتبين أو قارئين أو منصتين وفي كل 
ا&حوال مفكرين ، ومن ھنا تنبع أھمية تطوير مھارات ا�تصال لدى الموظفين وذلك من أجل تطوير 

  : ولعل من أھم ھذه المھارات سلوكھم في العمل
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 :مھارة التحدث  -1

التعرف الجيد على ا&شخاص الذين نتحدث إليھم من حيث مستواھم ا)داري والوظيفي والعمر     -
 والمستوى العلمي والثقافي وظروفھم النفسية وا�جتماعية ودوافعھم واحتياجاتھم 

الحصول على معلومات كافية وصادقة عن  ا�ھتمام والتركيز على محتوى الحديث من خAل    -
الموضوع المنوي التحدث عنه ومراعاة التسلسل المنطقي لRفكار وأن يكون محتوى الحديث متناسبا مع 

 مستوى المستمع

استخدام مستوى الصوت المناسب عند التحدث من خAل عدم التحدث بصوت مرتفع عندما � يتطلب     -
غمة الصوت وفي سرعة ا)لقاء والتوقف وا�ستراحات بين الجمل والكلمات الموقف ذلك ، والتنويع في ن

     واعتماد التركيز والتأكيد على الكلمات المھمة في الحديث واللفظ الجيد لجميع الحروف ووضوح الصوت

تجنب اللزمات اللفظية واللزمات الحركية وھي عبارة عن كلمات أو حركات تAزم الفرد أثناء حديثه     -
ماشي ، على فكرة ، ھدا شو اسمه ، شايف كيف ( ومن أمثلة اللزمات اللفظيـــــــــــة   ويكررھا دون داع

تبادل ا)تكاء على ، حركات الرأس ، حركة اليدين بعصبية (   ومن ا&مثلة على اللزمات الحركية) الخ …
المستمعين عن المتحدث وتؤدي ھذه اللزمات في حال تكرارھا إلى انصراف ) الخ …إحدى القدمين 

 يتوجھون لمتابعة تلك اللزمات وقد يسخرون منھا    وفحوى حديثه وتشتت إنصاتھم حيث

وضع المتحدث للمستمعين نصب عينيه وذلك بھدف معرفة أثر حديثه عليھم ومدى استيعابھم له وھل     -
 اقتنعوا به وتشجيعھم على طرح ا&سئلة في حالة غموض أية فكرة 

ر قدر من ا�نفعا�ت المناسبة للحديث وذلك )ظھار نوع من التفاعل والتجاوب مع المستمع إظھا    -
 وتحقيق المشاركة ا�نفعالية

تجنب بعض أخطاء الحديث المزعجة كالتعالي من قبل المتحدث على المستمعين أو ا)كثار من كلمة     -
 دون غيره أنا أو التعصب للرأي أو تركيز نظر المتحدث على شخص واحد 
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  العداL :Kسعا 

العدل اساس الملك كما يقولون والموظفون بشر لھم قلوب واحاسيس ومشاعر يجب ان تحترم وتراعى 
من قبل ا�دارة ولما للعدالة والمساواة بين الموظفين من اھمية بالغة اعتنى علماء ا�دارة بھا عناية 

ه بل يراقب اداء خاصة ووضعت من مبادئ ا�دارة �ن بھا يقبل الموظف على العمل و� ينظر الى غير
  نفسه وينميھا ولكي يتحقق العدل والمساواة بين الموظفين ھناك صور مثل 

 :العدل والنجاح ا)داري
  : ھناك صور عملية كثيرة للعدل في الشركات والمؤسسات، منھا

يجب على المديرين أن يتأكدوا من أن الموظفين على دراية كاملة بقوانين المؤسسة ومبادئھا ) 1
  .&ن ليس من العدل أن يحاسب المدير أحد الموظفين على شيء لم يعرفه، ا&ساسية

تفويض ا&عمال داخل المؤسسات والشركات لRكفاء وإلى الذين يتصفون بصفة ا&مانة حتى ) 2
  .يطبقوا العدل بالمؤسسة

دل يقتضي &ن الع، تطبيق المساواة بين الموظفين المتساوين في الخبرة والحقوق والكفاءة) 3
  .المساواة بين المتماثلين

أن يكون تقييم الموظفين على أسس موضوعية بحيث يكون وفقاً لكفاءتھم وبذلھم في العمل ) 4
  .والبعد عن الميول الشخصية

تقديم من سبق في مسابقة وظيفية، أو في عرض مشروع، أو في تقديم طلب مقابلة مسؤول، أو )  5
  .عدل ھو أن يقدم ا&سبق&ن ال، طلب إنجاز معاملٍة ما

  ا�نحياز إلى البعض وإلى ما يميل إليه القلب، وعكس ذلك ظلم، كمحاباة بعض الموظفين
  :وللظلم في الوظيفة صور عديدة، منھا

  .عدم إعطاء المرتب المتفق عليه منذ أن بدأ الموظف عمله        ·
  .ترقية بعض الموظفين دون أي معايير للترقية        ·
بعض الموظفين ببعض ا&عمال ا)ضافية دون المساواة في توزيع المھام بالتساوي  تكليف   ·

  بين جميع الموظفين

 �مان  الوظيفي: عارشا 

عندما بدأ ماسلو في كتابة الحاجات ا�نسانية وركب ھرمه المعروف برھم ماسلو لAحتياج ا�نساني رتبه 
 مبعثھا مبدأ اساسي نھايته ووضع له سقف فكانت على خمس مدرجات ھرمية بدأ بالحاجات ا�ساسية 

ھذا ما قدمه عظيم ھو احترام وتقدير الذات ولكنه في ھرمه ھذا لم ينس ان يذكر احتياج ا�نسان الى امان 
ونحن في مجال ا�دارة ثبت ان من مبادئ ا�دارة الفاعلة عنصر ا&مان الوظيفي ماسلو الى علم النفس ،  

المؤسسات ان يبذل قصارى جھده ما دام في مامن من تقلبات ا�دارة المختلفة  الذي يكفل للموظف في
فا�دارة الناجحة التي تشعر موظفيھا شعورا قويا بامن وظيفي بحيث � يكون الموظف عرضة لتقلبات 

الى موضوع ھام ا� وھو  في بعض ا�حيان  المسئولين المزاجيه فا�دارة الناجحة في الشركات عمدت
الشراكة بين المؤسسة وبين الموظف فنجد الموظف اصبح ليس في مامن وظيفي فحسب بل  موضوع

داء فانظر الى عظمة ا وذلك بطرح ا�خيرة اسھما &كتتاب الموظفين بھا  اصبح شريكا في المؤسسة
  وراقب تصرفاته وسلوكه سنجده شعلة � تھدأ من النشاط وا�داء المثمر الفعال  الموظف بعد ذلك 



21 

 

Rمان الوظيفي عدة مراحل ول  

 مرحلة ا�حساس بعظم ما يقدمه الموظف  -1
 مرحلة المكأفاة من قبل الشركة  -2
 مرحلة التحفيز المستمر للموظف  -3
 مرحلة الشراكة الفاعلة  -4

  :برھان القاطع ان ا�مان الوظيفي للموظف يھدف الى لوثبت با

 تطور الموظفين  -1
 زيادة ا�نتاج  -2
 مكانته الوظيفية  عنلدى الموظف الرضا النفسي  -3
 ا�لفة المجتمعية في الدوام  -4
 العمل بروح الفريق -5
 الرغبة في التميز لدى الموظفين  -6
 تحقق الرقابة الذاتية للموظفين -7
 سھولة وضع التقارير السنوية للموظفين   -8
 سھولة قياس مؤشرات ا�داء -9

يھتموا به اھتماما بالغا ولذلك كانت اھمية ا�مان الوظيفي باعث كبير لدى علماء ا�دارة ان 
  .ويضعوه من ضمن مبادئ ا�دارة الفاعلة  
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  : المحور الثاني 

  حوار مع احد المديرين بمصر 

  عماد كامل : اسم المدير 

  مدير تنفيذي : الوظيفة 

  أسكون للبرامج المحاسبية : الشركة 

  ا+سكندرية : الموقع 

يعمل ا+ستاذ عماد مديرا تنفيذيا لشركة اسكون للبرامج المحاسبية وفي حوارنا معه رصد 
مجموعة من المشاكل ا+دارية التي رصدھا في فترة من الفترات وكانت عبا كبيرا يواجھه 

  اثناء ادارته ومن ھذه المشاكل  

 ضعف ا+داء اثناء غيابه عن العمل  -1
 الموظفين  ا+نتماء للشركة من قبل بعض ضعف  -2
 تفضيل العمل الفردي لبعض الموظفين عن العمل بروح الفريق -3
 كثرة سفرياته خارج موقع الشركة  -4

  

وبسؤال ا+ستاذ عماد عن حلوله التي فكر فيھا للتخلص من ھذه المشاكل كانت 
  : على النحو التالي 

 ضعف ا+داء اثناء غيابه عن العمل : المشكلة ا+ولى  )1

  تلخصت حلول ھذه المشكلة في عدة امور 

 تعديل نظام الحوافز  -
 زيادة مرتبات بعض الموظفين  -
 عمل معيار كمؤشر لPداء يعرفه الموظفين جميعا  -
 ترتيب العمل وتحديد واجبات كل موظف اثناء غيابه  -

 ضعف  ا+نتماء للشركة من قبل بعض الموظفين  :المشكلة الثانية  )2

  ة في عدة نقاط أساسية تلخصت حلول ھذه المشكل

 مراعاة الجانب ا+جتماعي لدى الموظفين  -
 عمل صندوق قروض للموظفين المتعثرين ماليا  -
مساعدة الموظفين في الحصول على ما يحتاجونه من اشياء ضرورية  -

 مثل سيارات سلع واجھزة وخPفه من خPل التعاقد مع شركات كبرى
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 تفضيل العمل الفردي عن العمل الجماعي :المشكلة الثالثة  )3

 وتلخصت حلول ھذه المشكلة فيما يلي 

 عقد اجتماعات مختلفة في خارج مكان الشركة  -
 تقسيم الموظفين الى مجموعات  -
 عقد دورات تدريبية ادارية حول  اھمية العمل بروح الفريق  -
 ي عمل مسابقات Xفضل فريق من ناحية ا+داء المھن -

 كثرة سفرياته خارج ا+سكندرية : المشكلة الرابعة  )4

  وتلخصت حلوله في عدة نقاط ھامة منھا 

 التفويض لبعض مسئولياته  -
 تعيين مديرا قائما بكل صPحياته  -
 ا+تصال على الموظفين حسبما المتاح واشعاره انه شريك ليس موظفا  -
 فع اليه عند العودة المتابعة الدقيقة لتقارير ا+داء عن الموظفين التي تر -

  

  

  : الخاتمة 

اسال هللا تعالى ان اكون قد أوضحت في بحثي ھذا بعض المفاھيم 
الحوار الذي تم ا+ساسية عن ا+دارة وتعريفھا ومبادئھا المختلفة وكذلك 

اجرائه مع ا+ستاذ عماد كامل يكون قد اوضح بعضا من المشاكل التي 
  ليھا تواجه المديرين وكذلك كيفية التغلب ع
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