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الوحدة االولى  :مدخل إلى االدارة

أوال  :مفهوم اإلدارة

س  :علل سبب " اختالف " تعريفات اإلدارة ؟
س :علل  :سبب التطورات النوعية التي شهدها " علم االدارة " بقي تعريفها محكوما " بمتغيرات " ؟

 .2النواحي اليت يركزون عليها

 .1حسب وجهة النظر

 .3الفرتة الزمنية

س  :تعريف االدارة حسب كل مما يلي ؟

 .1فرديرك تايلور :
 .2دراكر :

أن تعرف بالضبط ماذا تريد  ,ثم تتأكد أن االفراد يؤدونه بأحسن وسيلة ممكنة وأقلها تكلفة
أنها وظيفه ومعرفة وعمل يتم إجنازه ويطبق املديرون هذه املعرفة لتنفيذ هذه الوظائف وتلك األعمال

 .3كمبل

تشمل الواجبات والوظائف مجيعها اليت ختتص أو تتعلق بإنشاء املشروع من حيث متويله ووضع السياسات الرئيسة وتوفري ما يلزمه

من معدات وإعداد التكوين أو اإلاطار التنظيمي الذ يعمل فيه وكذلك اتتيار الرسساء واألفراد الرئيسن
س  :من خالل قراءتك لمكونات مفهوم االدارة وتحليلها عدد " عناصر " مفهوم االدارة ؟

 . 1إن االدارة تعين االستخدام الفاعل للموارد املتاحة بأقل جهد وأقل وقت وأقل كلفة ممكنة
 .2إن اإلدارة عملية ديناميكية تتفاعل مع الظروف البيئية السائدة
س  :عرف اإلدارة ؟

هي االستخدام االنسب للموارد املتاحة ( بشرية و مادية وماليه و تكنولوجيه و معلوماتية ) لتحقيق هدف املؤسسة ( سلع  ,تدمات ) بأقل جهد
ووقت وكلفة ممكنة عن اطريق الوظائف األساسية لإلدارة ( التخطيط والتظيم والتوجيه والرقابة )

ثانيا  :أهمية اإلدارة
س  :علل أصبحت االدارة امرا اساسيا وضروريا ؟

لضمان تنسيق جهودهم وتوجيهها حنو األهداف املرغوب حتقيقها

س  :أصبحت االدارة امرا اساسيا وضروريا وذلك لعدة أسباب  ،اذكرها .

( ما أهمية اإلدارة ) ؟

 .1زيادة قدرة املؤسسة على التكيف مع التغريات يف البيئات املختلفة
 .3حتقيق األهداف االجتماعية وزيادة رفاهية اجملتمع

 .2حتقيق أهداف العمل اجلماعي

ثالثا  :نشأة اإلدارة وتطورها
س  :يمكن تصنيف الفكر اإلداري ضمن مناهج أساسية  .اذكرها
 .1المنهج اإلسالمي

 :من أين تستمد احلضارة اإلسالمية أسسها العلمية واإلدارية ؟ القرآن الكريم  /السنة النبوية  /اخللفاء الراشدون

 .2المنهج الكالسيكي :

اإلدارة العلمية  :فريدريك

ما أهم نظرياته ؟

تايلور  /نظرية المبادئ اإلدارية  :هنري فايول  /النظرية البيروقراطية  :ماكس فيبر
 .3المنهج السلوكي :
 .4المناهج الحديثة :

من أبرز رواد العالقات اإلنسانية ؟
ما أهم هذه املناهج ؟

التون مايو

املنهج الظريف  /اإلدارة باألهداف  /منهج النظم  /اإلدارة اليابانية ( نظرية
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)

املنهج اإلسالمي :
س :علل تتمتع اإلدارة في المنهج اإلسالمي بخصائص مميزة ؟

كونها جتمع بن أصوهلا املرجعية اإلهلية وأساليبها التطبيقية اإلنسانية
س :اذكر المبادئ اإلدارية التي أكد عليها اإلسالم ؟

 .1مبدأ املشاركة يف اختاذ القرارات وممارسة الشورى
 .2يف جمال التخطيط يعتمد على معرفة احلقائق وليس على الظن
 .3يف جمال التنظيم هي إدارة مجاعية مل تؤثر األهواء الفردية فيها
 .4يف جمال الرقابة الرقابة الذاتية التابعة من خمافة اهلل والرقابة اخلارجية من رقابة الناس

املنهج الكالسيكي :
س :كان اهتمام تايلور منصب على عدة جوانب  .اذكر بعض منها ؟

تحقيق مبدأ الكفاءة اإلنتاجية أ اجناز املهام بأقل وقت وجهد وتكلفة وربط دتل األفراد مبستوى انتاجيتهم
التجارب والبحوث العلمية أ االعتماد على الدراسة والتحليل املعتمد على معلومات وبيانات صحيحة ودقيقة بدال من التخمن
تقسيم العمل والمسؤولية بن املديرين واألفراد

س :كان لهنري فايول مساهمات في نظرية المبادئ األدارية  .اذكرها ؟

 .1تصنيف النشااطات اإلدارية إىل ست جمموعات :
فنية :
أمنية :

( االنتاج )

/

تجارية :

محاية املمتلكات واألفراد

 .2تصنيف وظائف اإلدارة إىل مخسة وظائف :

شراء وبيع ومبادلة
حاسبية :

تنبؤ

 .3حتديد مهارات وصفات إدارية تاصة باملديرين :

مالية :

احلسابات وامليزانيات

تخطيط
جسدية

س :ما هي مساوئ المناهج الكالسيكية ؟

املثالية يف استخدام رأس املال

تنظيم
عقلية

إدارية :

ختطيط  ,تنظيم  ,توجيه  ,رقابة

إصدار األوامر ( القيادة )

خلُقية
ُ

ثقافية

تنسيق

رقابة

فنية

اهملت العنصر البشر ومل توله األهمية الالزمة

س :عرف المؤسسة المثالية ؟

هي حالة الوصول إىل مؤسسة تكون عالقات السلطة فيها مدروسة مسبقا بأسلوب علمي ومقرة كتعليمات رمسية ملزمة للجميع يعمل اجلميع على تنفيذ هذه
التعليمات مما حيقق االستقرار والثبات هلذه املؤسسة حتى لو تغري افرادها مجيعهم .
س :عدد بعض الخصائص التي تقوم عليها النظرية البيروقراطية

تقسيم العمل على اساس التخصص /وضع قواعد وتعليمات حتدد حقوق األفراد /عدم التحييز  /الكفاءة  /التدوين الكتابي لكل القرارات واألوامر والقوانن

املنهج السلوكي :
س  :على أي أساس وُجِد المنهج السلوكي ؟

س :كيف جاء المنهج السلوكي ؟

كرد فعل على افرتاضات املناهج الكالسيكية وآرائها اليت ركزت على احلافز االقتصاد بصفته اهم احلوافز االنتاجية واهملت العنصر البشر
س :ماهي أهداف الم نهج السلوكي ؟

س :ماهي رؤية أصحاب المنهج السلوكي ؟

 .1التوازن بن حتقيق أهداف اإلدارة وحتقيق رغبات األفراد
 .2تطوير نظام اتصال فعال بن مستويات املؤسسة املختلفة
 .3الرتكيز على اتباع األسلوب الدميوقرااطي واملشاركة كنمط يف القيادة
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على جتارب هوثرون الشهرية

س :على ماذا اعتمدت كتابات التون مايو ؟

املناهج احلديثة :
س :ما الذي ساعد على ظهور مناهج ونظريات جديدة في اإلدارة ؟

التقدم العلمي واإلدار الذ حصل يف العامل بعد احلرب العاملية الثانية

 .1المنهج الظرفي ( الموقفي )
ميثل اعرتاف من علماء اإلدارة بأنه ال توجد نظرية إدارية ثابتة ميكن تطبيقها بشكل مستمر يف خمتلف أنواع املؤسسات وجلميع الظروف .
س :عرف عوامل الموقف ؟

هي جمموعة من العوامل أو الظروف املتغرية تواجه املديرون يف إدارة مؤسساتهم ويتأثرون بها  ,مما يوجب عليهم التكيف معها بأساليب مناسبة متكنهم من
حتقيق األهداف املنشودة

 .2اإلدارة باألهداف
اطريقة إدارية تعتمد على أسلوب اإلدارة باملشاركة وأسلوب الدميوقرااطية وحسن العالقات بن املديرين واملنفذين حيث يتشارك فيها الرئيس ومرسوسوه يف
حتديد األهداف املطلوب من املرسوسن حتقيقها يف فرتات حمددة يف ضوء املوارد املتاحة
س :عدد الشروط الالزمة لنجاح تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف ؟

فهم املديرين للمرسوسن ومساندتهم  /توافر عمليات اتصال وتغذية راجعة فاعلة  /أن تكون األهداف حمددة وواضحة وواقعية وقابلة للقياس
( سلبيات أسلوب اإلدارة باألهداف )

س :ما هي المآخذ على أسلوب اإلدارة باألهداف ؟

 .1يصعب معه حتويل األهداف العامة إىل أهداف تاصة على مستويات وحدات املؤسسة والعاملن فيها
 .2صعوبة اإلتفاق على معايري كمية لتقييم اآلداء يف بعض األنشطة والعمليات

 .3منهج النظم
منهج اعتمد على نتائج نظرية النظم وأحباثها اليت مت تطويرها يف علم األحياء  ,ثم قام علماء اإلدارة بتطبيق هذه النظرية يف جمال اإلدارة
س :على ماذا تعتمد الفكرة األساسية لهذا المنهج ؟

تعتمد على مفهوم ال نظام الذ ميكن تعريفه " بأنه الكيان املنظم أو املركب الذ جيمع بن أشياء أو أجزاء  ,تشكل يف جمموعها تركيبا كليا موحدا  ,وتعمل
هذه األجزاء على حتقيق هدف معن "

س :علل تعد المدرسة نظاما متكامال ؟

ألنها مكونة من أنظمة فرعية كالصفوف واملخترب ويتفاعل هذا مع البيئة احمليطة به ألنه نظام اجتماعي مفتوح

 .4اإلدارة اليابانية ) نظرية ) Z
س :من صاحب نظرية اإلدارة اليابانية ؟

وليم أوشي  ,اليت اطرحها يف كتابه نظرية

س :علل احتاجت نظرية اإلدارة اليابانية إلى سنوات عدة من البحث والدراسة للشركات اليابانية

لتحديد األسباب اليت جتعل هذه الشركات تتمتع بإنتاجية أكرب باملقارنة مع الشركات واملؤسسات األمريكية
س :من أين استحدثت فكرة اإلدارة اليابانية ؟

البيئة االجتماعية اخلاصة باجملتمع الياباني واألسرة اليابانية اليت تقوم على مبدأ االحرتام لرب األسرة وإاطاعة أوامره وهو مسؤول عنهم ومشاركهم باختاذ القرار
س  :اذكر أهم عناصر اإلدارة اليابانية .

ضمان الوظيفة للموظف مدى احلياة  /العمل كفريق والشعور اجلماعي باملسؤولية  /أسلوب املشاركة يف اختاذ القرار  /عدم التسرع بالتقييم والرتقية
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س  :عرف حلقات الجودة ؟

هي جممو عة عمل صغرية تتشكل على مستوى املؤسسة بهدف تأمن اجلميع ومشاركتهم يف جهود حتسن جودة ما تنتجه املؤسسة  ,وحتليل املشكالت الفنية
واإلدارية واقرتاح حلول هلا .

س  :علل االهتمام الشامل باألفراد من حيث تكافؤ الفرص والعدالة وغيرها وتوفير مقومات الحياة
واالستقرارلهم ؟

مما خيلق أجواء من التعاون  /االحرتام املتبادل بينهم  /نوع من التفاعل الطبيعي بن العمل واحلياة االجتماعية

س  :علل يتم نقل الموظف من موقعه إلى موقع آخر على المستوى اإلداري الواحد نفسه ؟

ليعطي العمل صفة الشمولية والتكامل

رابعا :وظائف العملية اإلدارية
الطريقة املنتظمة يف القيام باألعمال اليت ميكن حتليلها ووصفها من تالل عناصرها

س  :عرف العملية ؟

س  :اذكر وظائف العملية اإلدارية ؟

 -1التخطيط

 -2التنظيم

 -3التوجيه

 -4الرقابة

س  :عرف التخطيط ؟

هي الوظيفة األوىل من وظائف العملية اإلدارية وتتضمن اتتيارا بن عدد من البدائل لسياسات املؤسسة وتططها وبراجمها الالزمة اليت سينفذها املوظفون
لتحقيق األهداف احملددة .
س  :علل التخطيط هو عملية اتخاذ قرارات ؟

كونه يعتمد أساسا على االتتيار بن جمموعة من البدائل

س  :علل تتم عملية التخطيط على أساس وجود أهداف محددة مسبقا من اإلدارة العليا اذ يهتم المدير بصياغة
هذه األهداف ؟

كونها ركيزة أساسية لبناء اخلطط وعناصر العملية اإلدارية األترى

س  :ما هي نتيجة وجود خلل أو خطأ في صياغة هذه األهداف ؟

سينعكس سلبا على إجنازات املؤسسة بكاملها

س  :حتى تكون األهداف فاعلة  ،ال بد أن تتصف بخصائص  .اذكر بعضا منها ؟

أن تكون حمددة وواقعية ميكن تطبيقها  /قابلة للقياس كمّا ونوعا  /مشتقة من األهداف العامة للمؤسسة  /مرتبطة بزمن

لخص العلماء أهم خمس خصائص للهدف الفعال بكلمة  SMARTحيث تعني :

حمدد /قابل للقياس  /واقعي ميكن حتقيقه  /مرتبط بنشاط املؤسسة  /حمدد بزمن
س  :عرف التنظيم ؟

هو العنصر الذ يضم دراسة هيكل مقصود لألدوار وكيفية إنشائه  /عن اطريق حتديد األنشطة وأوجه العمل املتنوعة الالزمة لتحقيق اهداف املؤسسة
وجتميعها  /وختصيص مدير لكل جمموعة منها  /وتفويض السلطة له للقيام بها
س  :ماذا تتطلب وظيفة التنظيم ؟ توفري التنسيق بن اإلدارات واألقسام ذات االتتصاص باألنشطة املراد تنفيذها لتحقيق األهداف احملددة
س :ما هي محددات التنظيم ؟ تقسيم العمل والتخصص  /التسلسل الرئاسي والعالقات الوظيفية  /مركز كل فرد ودوره
س  :علل ينبغي إعادة النظر في وظيفة التنظيم بشكل مستمر بين فترة وأخرى ؟

ملواكبة املتغريات املستجدة اليت متر بها املؤسسة
س  :عرف التوجيه ؟

هو قدرة املدير ع لى إدارة العنصر البشر داتل املؤسسة عند البدء الفعلي بتنفيذ العمليات املطلوبة  ,وبتوجيه األفراد واجملموعات حنو تنفيذ األنشطة
واألعمال اليت مت توزيعها عليهم .
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س  :ماذا تتضمن وظيفة التوجيه ؟

إصدار األوامر اإلدارية  /والقرارات واألنظمة  /والتعليمات من الرسساء يف خمتلف املستويات اإلدارية إىل املرسوسن ( علل ) لتنفيذها يف الوقت احملدد
وبالطريقة املطلوبة
س  :ما هي األساليب التي يمكن للمدير اتباعها لممارسة وظيفة التوجيه بفاعلية ونجاح ؟

 -1تلق روح التعاون بن املرسوسن عن اطريق احلفز واالتصال

 -2توضيح مفاهيم املؤسسة وأهدافها وسياساتها للمرسوسن

 -3إاطالع املرسوسن على مهامهم وإرشادهم حنو اآلداء
س  :عرف الرقابة ؟ التحقق أن كل شيء يسري وفقا للخطط املوضوعة والتعليمات الصادرة واملبادئ املقررة .
س  :ما الهدف من وظيفة الرقابة ؟

 -1الكشف عن االجنرافات السلبية وأوجه اخللل ونقاط الضعف  -2تعرف االحنرافات اإلجيابية وتعزيزها ودعمها
معلومة :

متارس الرقابة على األشياء كما متارس على األفراد  ,فتكشف على مدى آداء العمل الواجب اداسه  /وعن مستوى اآلداء الفعلي لألفراد ( علل ) لتمييز
اجملدين منهم  /مكافئتهم  /حتديد املوظفن ذو اآلداء الضعيف  /تدريبهم وإعادة تأهيلهم

خامسا  :خصائص وظائف اإلدارة
 .1الشمولية  :كل مدير أو مشرف إدار يف أ مستوى إدار ميارس مجيع الوظائف اإلدارية
يف درجة املمارسة  /ومستوى الوظيفة  /ومكانتها يف املستويات اإلدارية للتنظيم وهي  :اإلدارة العليا

تخطيط تنظيم توجيه رقابة

مع اتتالف

اإلدارة الوسطى اإلدارة الدنيا

 .2العمومية :

ال تقتصر على نوع معن من املؤسسات فهي قابلة للتطبيق باملؤسسات باتتالف انواعها من مدارس ومستشفيات وشركات وغريها

 .3التداخل :

أن املدير ليس ملزم ا مبمارسة الوظائف اإلدارية وفق الرتتيب السابق إذ ميكنه االنتقال من وظيفة التخطيط إىل وظيفة الرقابة مباشرة أو

القيام بالوظائف مجيعها

الوحدة الثانية  :التخطيط

أوال  :مفهوم التخطيط
س :علل  :التخطيط أمر ضروري ؟ للتقليل من إهدار املوارد ولتحقيق األهداف احملددة بسرعة
س :بم تتسم عملية التخطيط ؟

تتسم بكونها عملية إبداعية تتطلب تفكرياً وتدبرًا حيث تبدأ بتحديد احلاجة إىل إجناز شيء ما

س :ما هو أول نشاط في عملية التخطيط ؟

التوصل إىل إجابات األسئلة :ما الذ ميكن عمله/متى ميكن عمله/كيف ميكن عمله/من الذ ميكنه عمله
س :عرف التخطيط ؟

عملية وضع أهداف حمددة ملا جيب عمله يف املستقبل ( املدى القصري أو املتوسط أو البعيد ) ووضع الوسائل املناسبة اليت ينبغي استخدامها لتحقيق تلك األهداف
س :عرف الخطة ؟

هي حتديد األعمال واألنشطة /اليت سيتم حتقيق األهداف من تالهلا  /كما توضح برامج تفصيلية  /بزمن حمدد  /لتنفيذ األعمال /واألنشطة املنبثقة عن اخلطة

ثانيا  :أهمية التخطيط
س :عرف حالة عدم التأكد ؟

إحدى احلاالت اليت تواجه متخذ القرار يف املؤسسة حيث يتعذر التأكد  %111من نتائج اختاذ القرار
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س :بم تتسم حاالت عدم التأكد ؟

اختاذ القرار بناءً على معلومات غري كاملة  /عدم القدرة على اكتشاف البدائل املتاحة  /عدم القدرة على إعطاء قيم حقيقية حمددة لنتائج األنشطة
س :علل تعد عملية التخطيط من أكثر جوانب العملية اإلدارية صعوبة ؟

حيث تتفاعل فيها جمموعة من العوامل :كفاءة التخطيط  /التنبؤ  /فاعلية التخطيط

 .1كفاءة التخطيط ( كيفية إحداث االنتقال النوعي من املوقف احلالي )
س :عرف الموقف الحالي ؟

جمموعة من اخلصائص  ,وحتيط به جمموعة من الظروف ذات القدرات احملددة على اإلجناز

س :عرف الموقف المستهدف ؟

جمموعة من اخلصائص والسمات واإلمكانيات ذات قدرات تعطي جمال أفضل لإلجناز

 .2التنبؤ ( القدرة على التنبؤ بالظروف املستقبلية )
س :مع ماذا يتعامل الموقف الحالي ؟
س :عرف التنبؤ ؟

مع جمموعة من الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية اليت ختتلف عن الظروف

عملية تهدف إىل حماولة تقدير احتمالية وقوع موقف ما أو ظرف ما يف املستقبل

س :علل يعد التنبؤ جزء مهم من عملية التخطيط ؟

حيث ميد املخطط باحتمالية وقوع حدث ما  ,واملستوى الذ سيصل إليه احلدث عند وقوعه

 .3فاعلية التخطيط ( كيفية توظيف األساليب اإلدارية املناسبة إلحداث أكرب درجة ممكنة من التوافق بينهما )
س :ما هي المجموع ات التي تتفاعل في الموقف الحالي ؟

جمموعتان من العناصر إحداهما موضوعية قادمة من البيئة اخلارجية للمؤسسة  ,والثانية ذاتية تتعلق ببيئتها الداتلية
س :ماذا تحتاج المجموعة التنظيمية إلنجاز أعمالها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية ؟

إن مهمتها األساسية هي وضع أهداف حمددة لعملها  ,ومن ثم وضع الوسائل املناسبة لتحقيق تلك األهداف
س :ما هي عالقة التخطيط بالوظائف اإلدارية األخرى ؟

التنظيم  :فالتخطيط املتقن يقود بالضرورة إىل إجراءات تنظيمية متناسبة مع جودة التخطيط
التوجيه  :إن االنتهاء من وضع اخلطط يتطلب القيام بتقييم املديرين الذين سيقومون بقيادة جهود املؤسسة أثناء التنفيذ مما يقود إىل تدريبهم ورفع مستوى
املهارات التنفيذية لديهم او استبداهلم مبجموعة جديدة متتلك املستوى املطلوب من املهارات التنفيذية
الرقابة  :إن اخلطط اليت تتم عملية صياغتها بدقة ووضوح  ,تساعد املديرين املشرفن على التنفيذ وعلى إحكام عمليات الرقابة بسهولة ويسر

ثالثا  :أهمية نظم املعلومات يف التخطيط
س :علل  :من الوظائف األساسية التي تتطلب كما كبيرا من المعلومات الدقيقة وظيفة التخطيط ؟

حيث يعتمد التخطيط على توافر معلومات مناسبة تتعلق بالتنبؤ باملستقبل وباالستفادة من احلقائق املوجودة حاليا يف املؤسسة من أجل متكن املديرين
الذين يقومون بعملية التخطيط من صياغة أهداف مناسبة يؤد إجنازها إىل صناعة املستقبل
س :علل  :المؤسسات التي تدار بصورة جيدة تستخدم نظم المعلومات المتاحة لديها في عملية تطوير مهارات
محددة ؟

( استخدامات النظم )

لرصد التطورات يف البيئة بهدف حتديد العناصر املهمة ,وتستخدمها أيضا يف يف عملية صياغة األهداف وإحكام الرقابة على آداء نظام العمل برمته فيما يتعلق
بتحقيق األهداف  ,ويف عملية إحكام الرقابة على عمليات اإلنفاق واملبيعات واألرباح وغريها من املؤشرات اآلدائية
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س :علل  :متى تصبح العملية أكثر قدرة على اآلداء وأقل كلفة وأخطاء ؟

عندما متارس املهارات املتقدمة يف عملية التخطيط من تالل نظم املعلومات اإلدارية
س :كيف تتم المحافظة على أن تبقى األنشطة المختلفة للمؤسسة ضمن األطر المحددة لها في الخطط التي
تخضع للتنفيذ ؟

عندما تستخدم نظم املعلومات اإلداية يف عملية إحكام الرقابة على عمليات اإلنفاق واملبيعات واألرباح وغريها من املؤشرات اآلدائية
س :عرف نظم المعلومات اإلدارية ؟

هي نظم حاسوبية متكاملة تقوم على ربط احلاجات املعلوماتية لألنطة كافة يف املؤسسة بهدف تزويد املديرين باملعلومات املطلوبة يف الوقت احملدد وباجلودة
العالية لتمكينهم من اختاذ القرارات بدرجة عالية من الدقة

رابعا  :مزايا التخطيط
س :اذكر مزايا التخطيط ؟

حتديد األهداف املراد الوصول إليها  /مواجهة التغريات الطارئة  /مواجهة املنافسة  ,وبقاء املؤسسة يف حلبة السباق مع املؤسسات األترى
تقليل قوة املخااطر اليت تعرقل عمل املؤسسة  /الكشف عن الفرص املستقبلية

خامسا  :خطوات عملية التخطيط
س :يسبق عملية البدء في خطوات التخطيط أمرين  .اذكرهما ؟

س :عرف رؤية المؤسسة ؟ احلالة اليت ترغب أن تكون عليها املؤسسة باملستقبل

 .1صياغة رسية املؤسسة
(احلالة املرغوب فيها)

 .2صياغة رسالة املؤسسة

اليت تليب اطموحاتها وتوجه أنشطتها وقراراتها

املستقبلية
س :ما العالقة بين خطة المؤسسة ورؤية المؤسسة ؟

خطة املؤسسة تعرب عن كيفية الوصول إىل حتقيق األهداف  ,والرؤية متثل لوحة تفصيلية عن الصورة اليت ستكون عليها املؤسسة عندما تتحقق هذه األهداف
س :هل رؤية المؤسسة ربحية ؟ اعط مثال ؟

غري رحبية  ,كرسية مؤسسة تعمل يف جمال النقل أن تكون املؤسسة رائدة يف تطوير أساليب حمددة يف جمال راحة املسافرين على منت تطواطها
س :عرف رسالة المؤسسة ؟ الغاية اليت من أجلها أنشئت املؤسسة أو الدوراألساسي الذ يربر وجودها ومينحها الشرعية للقيام باألنشطة
س :مم تتكون رسالة المؤسسة ؟

من نص قصري  ,يعكس بشكل حمدد نطاق عمل املؤسسة  /والغاية األساسية من وجودها  /واألدوار اليت من املمكن أن تقوم بها يف املستقبل
س :ما هي شروط رسالة المؤسسة ؟

أن تكون حمددة بوضوح  /تسمح بالتوسع يف األدوار مستقبال ضمن اإلاطار العام  /ممكنة التحقق ضمن اإلمكانات املتاحة يف احلاضر واملستقبل
س :اذكر خطوات عملية التخطيط ( بالترتيب ) ؟

 .1وضع األهداف
 .6مرحلة التنفيذ

 .2حتليل املوقف احلالي

 .3حتديد البدائل

 .4تقييم البدائل

 .5اتتيار البديل األنسب

( التغذية الراجعة من مرحلة التنفيذ إىل مرحلة وضع األهداف )

س :عرف األهداف ؟

هي النتائج النهائية لنشااطات تتم بطريقة عالية التنظيم  .وتعرب عن نية لدى املخطط لالنتقال من املوقف احلالي إىل املوقف املستهدف
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س :تتكون األهداف من حيث البعد الزمني من ثالثة مستويات  .اذكرها ؟

 .1األهداف القصيرة المدى  :هي اليت سيتم حتقيقها يف فرتة زمنية ال تزيد على عام واحد
 .2األهداف المتوسطة المدى  :هي اليت سيتم حتقيقها يف فرتة زمنية بن عام وثالثة أعوام
 .3األهداف البعيدة المدى  :هي اليت سيتم حتقيقها يف فرتة زمنية تزيد على ثالثة أعوام
س :األهداف هي المقاييس النهائية للنجاح أو الفشل  .لذلك يجب أن تتصف ببعض الصفات  ،اذكرها ؟

 .1الصياغة الكمية  :حتديده بشكل واضح وقابل للقياس  ( ,علل ) لتسهيل عملية إحكام الرقابة على عملية تنفيذه فيما بعد
 .2االرتباط ببعد زمني محدد  :أن يرتبط بزمن حمدد إلجنازه
 .3قابلية اإلنجاز  :أن يكون قابال للتحقق يف ظل املوارد واإلمكانات املتاحة وأال يكون مبالغا فيه  ( ,اإلمكانات التكنولوجية واملالية والبشرية )
 .4الموضوعية  :أن يكون متناسبا مع حقائق الواقع يف املؤسسة بعيدا عن تأثري االعتبارات الذاتية
س :ما الذي تتضمنه عملية التخطيط ؟

تقييم مفصل للموقف احلالي للمؤسة واحمليط الذ تتعامل معه وتعمل ضمنه

س :هل المؤسسة تعمل في فراغ ؟ ال تعمل يف فراغ بل حمااطة بالعناصر والقوى اليت تتفاعل معها وتتبادل التأثري بينها وبن املؤسسة
س :عرف التوازن الديناميكي ؟ هي تلك احلالة اليت تتصف بدرجة عالية من املرونة والتكيف مع املتغريات يف البيئة اخلارجية
س :ما هو الهدف األساسي من عملية التخطيط ؟

الرتكيز على املستقبل ضمن سياق زمين يتغري بصور دائمة يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية والدميوغرافية
س :ما عالقة التوازن الديناميكي في عملية التخطيط ؟

التخطيط يسعى إىل تلق حالة من التوازن الديناميكي بن املؤسسة وحميطها اخلارجي  ,مما يتيح للمؤسسة البقاء واالستمرار
س :ماذا يتضمن تقييم الموقف الحالي ؟ عملية مجع البيانات وحتليلها  ,لتحديد موقف املؤسسة فيما يتعلق بعالقتها مع حميطها اخلارجي
س :من أين يتم الحصول على المعلومات التفصيلية ؟

من داتل املؤسسة ومن تارجها عن الكيفية اليت يرى فيها اجملتمع املؤسسة ودورها يف تدمته
س :ما هي األنشطة التي يشمل عليها تحليل الموقف الحالي ؟

 .1معرفة رأ أعضاء املؤسسة

 .2معرفة رأ أصحاب املصاحل

 .3تقييم الربامج

 .4دراسات نتائج تنفيذ الربامج

 .5حتليل الكلفة والفائدة

س :علل  :يجب أن يشارك العاملون في عملية التحليل في المؤسسة على المستويات اإلدارية كافة ؟

ألن التحليل هو اآلداة الرئيسة اليت من تالهلا يتم تسلم مدتالت معلوماتية مهمة تستخدم يف عملية التخطيط
س :كيف تتم عملية جمع المعلومات ؟

باستخدام االستبانة  /االتصال اهلاتفي املباشر  /املقابالت الشخصية  /عقد اجتماعات مصغرة جملموعات خمتلفة من العاملن يف املؤسسة
س :ما هي نتيجة عقد االجتماعات المصغرة لمجموعات مختلفة من العاملين في المؤسسة ؟

حيث يتم توليد أكرب قدر ممكن من األفكار من تالل عملية العصف الذهين
س :عرف االستبانة ؟

ت تكون من جمموعة من األسئلة موجهة إىل جمموعة من األشخاص يطلب منهم اإلجابة عليها ملعرفة آرائهم يف املوضوع قيد البحث
س :عرف العصف الذهني ؟

جلسات تتكون من جمموعة من األشخاص الذين يطرحون وجهات نظرهم حول مشكلة ما حبيث يتم توليد أكرب قدر ممكن من األفكار حول هذه املشكلة
ومناقشتها من مجيع جوانبها مما يؤد إىل تسهيل عملية إجياد حلول عملية مناسبة هلا
س :من هم أصحاب المصالح في البيئة الخارجية للمؤسسة ؟

املستهلكن  /مؤسسات اجملتمع احمللي الذ تعمل فيه املؤسسة  /املؤسسات املالية والتعليمية واحلكومية  ,فهم يؤثرون ويتأثرون باملؤسسة
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س :علل  :يجب أن تتم عملية استطالع اراء أصحاب المصالح ؟ ملعرفة كيف يرغبون أن يكون أن يكون آداء املؤسسة من وجهة نظرهم
س :ما أهمية هذا التحليل بالنسبة للمؤسسة ؟

إن املعلومات اليت يتم احلصول عليها من هذا التقرير شديدة األهمية لعملية اختاذ القرار  ,وبواسطته تستطيع املؤسسة أن تعرف أين أجنزت أعماهلا بشكل
ناجح وأين أتفقت  /وما هي الفرص املمكنة لتحسن آدائها  /وأين قصرت يف تدمة جمتمعها  /وأ اجملاالت استطاعت تقديم اخلدمة بشكل فعال

س :في التحليل السابق  ،تستخدم طرق جمع المعلومات نفسها التي تم ذكرها فيما يتعلق في البيئة الداخلية
كاالستبانة والمقابلة ...اذكر بعض األسئلة التي تضمنها اآلداة بشكل محدد ؟

 .1ما عناصر القوة والضعف يف املؤسسة  ,من وجهة نظرك ؟
 .2هل مثة معايري حمددة آلداء املؤسسة من وجهة نظرك ؟
.3إىل أ م دى تصنف أداء املؤسسة ضمن املعيار اآلتي  :ممتاز  /جيد جداً  /جيد  /مقبول  /ضعيف
س :عرف أصحاب المصالح ؟

هم الذين يتعاملون بصورة دائمة ومباشرة مع املؤسسة من داتلها وتارجها ولديهم مصاحل مهمة يف كيفية إدارتها  ,مبا يضمن حتقيق أهدافهم

س :ما أهمية هذا التقييم بالنسبة للمؤسسة ؟

يزود اإلدارة مبعلومات حساسة للغاية  ,تتيح للمؤسسة اختاذ القرار املناسب حول استمرار هذه املشاريع أو احلاجة إىل تدعيمها  ,أو ايقافها  ,أو اجراء
بعض التعديالت عليها  ,أو رسم اسرتاتيجيات تسويقية أو انتاجية حمددة هلا

س :على ماذا تركز الصفة الغالبة على عملية تقييم البرامج ؟

على النتائج املنبثقة من هذا الربامج ,وفيما إذا حققت األهداف املتوتاة منها  ,أ على النتائج النهائية ألداء املؤسسة يف تنفيذ هذه البامج
س :عرف البرامج ؟

هو أ عمل تقوم به املؤسسة يساعد على حتقيق أهدافها املستقبلية
س :تتم عملية تقييم البرامج بطريقتين معا أو إحداهما  .اذكرهما ؟

 .1الطريقة الكمية  :تتضمن استخدام معلومات كمية ( أرقام ) مستقاة من ملفات املؤسسة نفسها  ,أو من ملفات املؤسسات األترى  ,أو من
املعلومات اليت متت عملية التعامل معها من تالل استخدام بعض األساليب اإلحصائية املناسبة أو من دراسة نتائج األحباث العلمية ذات العالقة
س :علل  :هذه الطريقة تعد أكثر سهولة وأقل أخطاء ؟

ألنها تعتمد على ترمجة الوقائع والتجارب إىل معلومات كمية حمددة  ,قابلة للعد والرصد واملقارنة والقياس واملعاجلة اإلحصائية
س :اذكر مثال عليها ؟

حتليل مبيعات املؤسسات تالل العام املاضي

 .2الطريقة الكيفية  :تتضمن هذه الطريقة أجوبة عن أسئلة من نوع  " :ماذا يقول املعنيون عن هذه الربامج ؟ "
س :كيف يتم التحضير لهذه الطريقة ؟ باستخدام املقابالت الشخصية  /املالحظات امليدانية املباشرة  /االجتماعات املختلفة الطابع
س :ما طبيعة البيانات التي يتم جمعها في هذه الطريقة ؟

ليست رقمية  ,بل وصفية يتم حتليلها لالعتماد عليها يف عملية التخطيط ملرحلة قادمة
س :ما هو النظام الذي تستطيع المؤسسة من خالله تقييم تأثير برامجها على الفئات المتنوعة من أصحاب
المصالح ؟

 .1املدتالت  :اإلمكانات واملوارد املطلوبة لتشغيل الربامج
 .2املعاجلة  :كيفية تشغيل الربامج
 .3املخرجات  :أ كيف يؤثر تنفيذ الربامج على املستهلكن واجملتمع بشكل عام ؟
س :على ماذا يركز هذا التحليل ؟

على املقارنة بن كلفة النتائج  ,أو كلفة تقديم اخلدمة من جانب املؤسسة للمستهلكن والعوائد املتوقعة الناجتة عن عملية بيع املنتج أو تقديم اخلدمة
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س :يبدأ التحليل عادة بطرح عدة اسئلة مهمة  .اذكر بعض منها ؟

ما الكلفة املتوقعة للمشروع قيد التقييم ؟  /ما الفوائد املباشرة للخدمة ؟  /ما كلفة شراء اخلدمة من السوق ؟

س :عملية إجراء تحليل الكلفة والفائدة يعد أسهل في مؤسسات القطاع الخاص منه في مؤسسات القطاع العام
غير الربحية ؟

فمؤسسات القطاع اخلاص تستخدم معيار الربح مقياسا ألدائها ومؤشرا واضحا جدا

س :علل  :بعض العوائد من الصعب قياسها ؟

ألنها غري ملموسة أو غري قابلة للقياس ك مستوى رضا املستهلكن الذ يصعب قياسه  ,مقارنة مع مستوى األرباح السنوية الذ يكون عادة جمرد رقم يدل
على مستوى الرحبية يف فرتة زمنية حمددة
س :ماذا تتطلب مرحلة تقييم الموقف الحالي من المخططون ؟

اجراء حتليل متقن للفجوة بن املوقف احلالي واملوقف املسته دف  ,أ بن ما هو موجود اآلن وما جيب أن يتحقق بعد تنفيذ اخلطط  ,وتوضح أولويات حمددة ملا
جيب عمله لتقليص هذه الفجوة

س :عرف البدائل ؟

هي الوسائل املتنوعة اليت توظف إلجناز األهداف بالكفاءة والفاعلية املطلوبة  ,فهي يف احلقيقة تطط ووسائل متعددة من املتوقع أن توصلنا إىل حتقيق األهداف
عند استخدامها .
س :أين تكمن المشكلة بالنسبة لتحديد البدائل ؟

املشكلة ليست يف عدد البدائل املتاحة  ,املشكلة تنحصر يف حتديد البدائل األكثر قدرة وفاعلية يف سبيل الوصول إىل النتائج املطلوبة
س :ماذا تتضمن عملية تقييم البدائل المختلفة ؟

تتضمن حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف كل بديل من البدائل اخلاضعة للتقييم  ,وصوال إىل حتديد البديل األنسب الذ يتصف بكونه أفضل البدائل يف ظل
اإلمكانيات املتاحة يف املؤسسة
س :ما الذي يجب أخذه بالحسبان بالنسبة للمخطط ؟

حسب املعايري املوضوعة ال بد للمخطط من االتذ باحلسبان أن يضع يف قائمته البدائل كافة  ,بغض النظر عن مدى قدرتها على اجناز اهلدف
س :عرف المعيار ؟

هو االساس الذ يتم االستناد عليه ملقارنة البدائل اليت يراد تقييمها

س :عرف البديل األنسب ؟

الوسيلة األكثر قدرة على اجناز اهلدف يف ظل احملددات املتنوعة  ,ومن أهمها توافر اإلمكانات واملوارد املطلوبة لعملية إجناز األهداف
س :هل من الشرط أن يكون البديل األنسب هو البديل األفضل من بين البدائل المتاحة ؟

ليس من الشرط  ,إمنا هو أفضل ما تستطيع املؤسسة استخدامه يف ظل القدرات واإلمكانات لديها

معلومة :

قبل اختاذ القرار النهائي ب شأن اتتيار البديل األنسب وقبل بدء املؤسسة يف وضع اخلطط املناسبة لتنفيذ هذا البديل  ,عليها صياغة جمموعة من السياسات
اليت تسعى إىل جعل عمليات التنفيذ تتم بصورة تدل على كفاءة وفاعلية
س :اذكر بعض األمثلة على هذه السياسات ؟

وضع الربامج التدريب ية اليت تسعى إىل زيادة انتاجية العاملن يف املؤسسة  ,ووضع الربامج التحفيزية لزيادة مستويات الرضا الوظيفي لدى العاملن
س :ما هي نتيجة هذه البرامج ؟

تساعد على رفع كفاءة العاملن يف العمل  /شراء االجهزة والتكنولوجيا املطلوبة لعمليات التنفيذ  /تعين تربات جديدة تساعد يف التنفيذ
س :عرف السياسات ؟

هي جمموعة من القرارات واألنشطة اليت تتخذها املؤسسة بهدف تسهيل عملية التنفيذ

س :عرف مرحلة التنفيذ ؟

جمموعة من النشااطات والفعاليات اليت متارس لوضع اخلطط والسياسات موضع التنفيذ من تالل الربامج التنفيذية وامليزانيات املالية واإلجراءات
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س :اذكر بعض أهم المشاكل التي قد تواجه المؤسسة في مرحلة التنفيذ ؟

 .1حاجة العملية لوقت أاطول مما هو خمطط له

 .2حدوث جمموعة مشاكل غري متوقعة

 .3حدوث أزمات تؤد إىل إعطاء عملية التنفيذ اهتمام أقل مما جيب

 .4الدقة يف حتديد املهام التنفيذية الرئيسية

س :علل  :مرحلة التنفيذ أكثر مراحل التخطيط تطلبا للحذر واليقظة ؟

فالتنفيذ غري الفعال للخطط والسياسات يؤد إىل الفشل بينما التنفيذ الصحيح والفعال يؤد إىل اكتشاف األتطاء يف التخطيط ومعاجلتها

س :علل  :تولي المؤسسات اهتمام متزايد لعملية التنفيذ ؟

إذ أن التنفيذ الناجح يعتمد على جمموعة من املتغريات املهمة اليت تقع مجيعها ضمن بيئة املؤسسة الداتلية ومنها:
البناء التنظيمي املناسب  /ختصيص املوارد للنشااطات التنفيذية املتنوعة بطريقة متوازنة  /وجود نظام مالئم للتحفيز

سادسا  :العوامل املؤثرة يف التخطيط
س :علل  :إن حجم المخاطر وطبيعتها التي تؤثر على قدرة المؤسسة في اغتنام الفرص المتاحة تمارس تأثيرا
واسعا على المخططين في المؤسسة ؟

فكلما زادت املخااطر  ,تقلصت قدرة املؤسسة على وضع أهداف اطموحة  ,الستغالل الفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية

سابعا  :أنواع التخطيط

س :على أي نحو تعددت أنواع التخطيط عبر المراحل المتعددة لتطور الفكر اإلداري في العالم ؟

أنواع التخطيط :
 .1التخطيط حسب املستويات التنظيمية  :التخطيط على مستوى املؤسسة  /التخطيط على مستوى األنشطة
 .2التخطيط حسب درجة التفضيل  :التخطيط التكتيكي  /التخطيط االسرتاتيجي
س :ما هي األنواع التي يتضمنها التخطيط حسب المستويات التنظيمية ؟

 .1التخطيط على مستوى األنشطة  :يتم على مستوى األقسام املتنوعة يف املؤسسة  ,ومن األمثلة  :أنواع اخلطط اليت يطورها قسم اإلنتاج يف
املؤسسة كزيادة وحدات االنتاج من  51الف وحدة إىل  111الف تالل العام القادم
 .2التخطيط على مستوى المؤسسة كلها  :يشمل على حتديد اهداف املؤسسة كلها  ,وحتديد اساليب حتقيقها  ,وهو ختطيط اطويل املدى
وأقل تفصيال .ومن األمثلة  :زيادة املبيعات الكلية يف املؤسسة بنسبة  %21يف االعوام الثالثة القادمة
س  :يمكن تقسيم التخطيط حسب درجة التفصيل إلى نوعين  .اذكرهما ؟

 .1التخطيط التكتيكي  :خيتص مبهمة حتديد استخدامات املوارد يف حتقيق أهداف املؤسسة املرجوة  ,ويتضمن وضع برامج تفصيلية للنشااطات  .ومن
األمثلة  :ختصيص  111الف دينار لشراء تكنولوجيا جديدة لتحقيق هدف زيادة الطاقة اإلجيابية من  211الف وحدة اىل 311
 .2التخطيط االستراتيجي  :يتضمن حتديد الدور األساسي للمؤسسة وأهدافها االسرتاتيجية املؤمل اجنازها على املدى البعيد  ,ووضع االسرتاتيجيات
اليت جيب أن تستخدمها املؤسسة  .وهو األوسع انتشارا  /واألكثر استخداما يف عمليات التخطيط.
س :ماذا يعتمد التخطيط االستراتيجي ؟

اسلوب علمي بارع لتحقيق االهداف

س :ما خصائص المؤسسات التي تدار استراتيجيا ؟

تتمتع بآداء يفوق آداء املؤسسات اليت ال تدار بهذا األسلوب  ,وهذا يعين ان هذا التخطيط يعد مسؤول عن حتسن االداء وضمان التعامل الفعال مع املكونات
االساسية لبيئة العمل يف العصر الراهن
معلومة :

التخطيط هو الوسيلة للمحافظة على احلركة باالجتاه الصحيح وسط كم هائل من الصعوبات والعقبات .
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س :إلى ماذا يهدف التخطيط بعيد المدى ؟

يهدف إىل حتديد أهداف املؤسسة  /ثم وضع اخلطط املناسبة إلجنازها  /وختصيص االمكانات املطلوبة لذلك
س :قارن بين الخصائص األساسية لكل من التخطيط التكتيكي واالستراتيجي ؟

التخطيط االسرتاتيجي

التخطيط التكتيكي

يتم على مستوى االدارة العليا يف املؤسسة

يتم على مستوى االدارة الوسطى والدنيا يف املؤسسة

حيدث باستمرار آتذا بعن االعتبار الفرص واملتغريات يف بيئة األعمال

يتم بصورة منتظمة وأوقات حمددة حسب قواعد حمددة

غطي املؤسسة كلها

يغطي جزء واحد خيتص بآداء نشااطات يف جانب واحد من جوانب العمل

يغطي فرتة زمنية اطويلة ( أكثر من ثالث سنوات )

يغطي فرتة زمنية قصرية نسبيا ( أقل من سنة )

ثامنا  :معوقات التخطيط
س :اذكر المعوقات التي تحد من فاعلية التخطيط ؟

 .1سرعة التغري يف البيئة
 .4مقاومة التخطيط

 .2صعوبه وضع التقديرات الصحيحة والدقيقة
 .5عدم توافر القدرة واملهارة الالزمة

 .3تكاليف التخطيط واالجراءات التصحيحية

س :ان التخطيط يتم عادة في ظل حالة عم التأكد ؟

الن التخطيط يتعامل مع املستقبل ويتطلب درجة عالية من دقة التنبؤ باملستقبل  /وهذا يتطلب مستوى عاليا من املهارات لدى املخططن
س :اذكر معوقات التخطيط ؟

 .1معوقات إدارية  .2البيئة الداتلية

 .3معوقات انسانية

 .4البيئة اخلارجية

تاسعا  :مقومات التخطيط الفعال
س :لتجنب آثار معوقات التخطيط أو التخطيط منها قدر اإلمكان  ،يجب أن تتسم خططنا بعدة صفات  ،اذكرها ؟
( مقومات التخطيط الناجح )

الوضوح  /البسااطة  /املوضوعية  /املرونة  /االلتزام

الوحدة الثالثة  :التنظيم

أوال  :مفهوم التنظيم
يرى هنري فايول أن التنظيم هو :

إمداد املشروع بكل ما يساعد على ت أدية وظائفه من املواد األولية والعدد ورأس املال واألفراد  ,وتقتضي وظيفة التنظيم من املديرين إقامة العالقات بن
العاملن بعضهم ببعض وبن األشياء بعضها ببعض
يعرفه جيمس موني بأنه :

الطريقة اليت يتم مبوجبها التعاون االنساني من أجل حتقيق هدف مشرتك

أما ريتشارد هودجتس  :توزيع املسؤوليات والتنسيق بن العاملن بشكل يضمن حتقيق أقصى درجة من الكفاية يف حتقيق األهداف
وتعرفه لويس وآخرون بأنه  :عملية حتديد النشااطات اليت جيب القيام بها ومن الذ يقوم بها  ,وكيف تتم إدارة هذه النشااطات وكيف يتم تنسيقها
س :على الرغم من اختالف وجهات النظر حول مفهوم التنظيم  ،إال أنها تتفق على عدة جوانب  .اذكرها ؟

 .1حتديد النشااطات املطلوبة لتحقيق أهداف املؤسسة
 .2جتميع النشااطات املرتبطة بعضها مع بعض بوحدات ادارية داتل املؤسسة
 .3حتديد املوارد واإلمكانات اليت سيستخدمها األفراد
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س :عرف التنظيم ؟

عملية حتديد العمل الذ ينبغي أداسه وجتميعه  ,وإقامة العالقات لتمكن العاملن من آداء أعماهلم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية لتحقيق األهداف

ثانيا  :أهمية التنظيم
س :ما هي أهمية التنظيم ؟

 .2وسيلة فعالة لتنمية مهارات األفراد وقدراتهم وحتسن سلوكياتهم املرتبطة بالعمل
 .1حيدد السلطة واملسؤولية املمنوحة للفرد وأوجه ممارستها
 .4يوضح العالقات بن العاملن يف الوحدات اإلدارية املختلفة
 .3االستجابة للتغريات داتل املؤسسة والتكيف مع التغريات تارجها

ثالثا  :عالقة التنظيم بالتخطيط
س :علل :التخطيط يسبق جميع الوظائف اإلدارية األخرى ؟

فال ميكن القيام بوظيفة التنظيم أو التوجيه أو الرقابة بصورة صحيحة قبل وجود تطط حمددة

س :ما دور التنظيم في المؤسسة ؟

من تالله تستطيع املؤسسة أن تقوم بتنفيذ تططها وإتراجها إىل حيز الوجود وإال فإن اخلطط ستبقى حرب على ورق

رابعا  :أنواع التنظيم
س :يظهر في كل مؤسسة مهما كان نوعها وحجمها وطبيعة عملها  ،نوعان من التنظيم  .اذكرهما ؟

 .1التنظيم الرمسي  :التنظيم الذ يهتم باهليكل التنظيمي  /وبتحديد العالقات واملستويات  /وتقسيم االعمال  /وتوزيع االتتصاصات  /وحتديد تطوط
السلطة واملسؤولية  ,أ أنه يشمل القواعد والرتتيبات اليت تعرب عن الصالت الرمسية بن العاملن  ,بهدف تنفيذ سياسات العمل يف املؤسسة
 .2التنظيم غري الرمسي  :التنظيم الذ ينشأ بطريقة عفوية غري مقصودة  ,نتيجة للت فاعل الطبيعي بن العاملن يف املؤسسة  ,ويصوّر جمموعة العالقات
الطبيعية اليت تنشأ بينهم  .ومن مظاهره  :لقاء املوظفن يف فرتة االسرتاحة لتناول وجبات الغذاء  /مجاعة املصلحة  /مجاعة الصداقة
س :ما الذي يميز التنظيم غير الرسمي ؟

له تقاليد وقواعد تاصة وهي غري مكتوبة وال تظهر على اخلريطة التنظيمية  ,وقد يتطور منط حمدد من املواقف واالجتاهات يصبح ملزم ألعضاء هذا التنظيم
س :اذكر بعض من فوائد التنظيم غير الرسمي ؟

 .1بإمكانه دعم التنظيم الرمسي يف نواح متعددة كالسرعة يف االتصال  /وحتسن نوعيته
 .2اشباع حاجات اجتماعية للعاملن بإقامة العالقات

 .3فهم رغبات املوظفن وحاجاتهم بشكل افضل

خامسا  :خطوات عملية التنظيم
س :هل هناك خطوات معينة يمر بها التنظيم ؟

ان أسس التنظيم ومبادئه واحدة إال أن درجة الصعوبة يف التنظيم قد تتباين باتتالف احجام املشروعات واطبيعة أهدافها وأبعاد هذه األهداف وأغراضها

س :اذكر خطوات عملية التنظيم ؟

 .3جتميع النشااطات املتشابهة وتكوين وحدات إدارية
 .1التعرف إىل أهداف املؤسسة  .2حتديد النشااطات الالزمة لتحقيق األهداف
 .5إعداد اهليكل التنظيمي للمؤسسة
 .4حتديد اتتصاصات الوحدات اإلدارية وعالقاتها

س :علل :يجب على األفراد أو المديرين المعنيين بعملية التنظيم التعرف إلى األهداف الخاصة بالمؤسسة ؟

لكي يتم اتتيار التنظيم الذ يناسب هذه األهداف ويساهم يف حتقيقها
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س :ما النشاطات الالزمة للقيام بفتح مصنع سيارات في أحد المناطق ؟ ( مثال )

احلصول على املواد اخلام والقطع الالزمة لعملية التصنيع  ,والتسويق يف األسواق احمللية والدولية  ,واالتفاق مع وسطاء لعرض هذه السيارة يف معارضهم ,
ووضع السعر املناسب  ,واحلصول على األموال الالزمة لتمويل هذا املشروع  ,وحتديد كيفية انفاق هذه االموال  ,وختصيصها لألنشطة املختلفة

س :أين يتم تجميع النشاطات المتشابهة ذات العالقة مع بعضها البعض ؟

يف وحدات إدارية  ,تسمى األقسام أو الدوائر  .فعلى سبيل املثال  :يطلق مسمى إدارة التسويق على الوحدة اليت تضم النشااطات التسويقية  ,وإدارة اإلنتاج
على الوحدة اليت تضم النشااطات ذات العالقة بإنتاج السلعة
س :متى يقوم المديرين بإضفاء الشكل الرسمي على تنظيماتهم في الهيكل التنظيمي ؟

مبجرد القيام بتوزيع األعمال وإجراء التعيينات

سادسا  :مبادئ التنظيم
س :علل :من الصعب القول بوجود طريقة مثلى للتنظيم ؟

بسبب ظروف املؤسسة واملوقف وعوامل البيئة

س :اذكر مبادئ التنظيم ؟

 .1مبدأ التخصص أو تقسيم العمل
 .5مبدأ نطاق اإلشراف

 .2مبدأ وحدة األمر

 .6مبدأ الوظيفة

 .3مبدأ التسلسل اإلدار

 .4مبدأ السلطة واملسؤولية

 .7مبدأ املركزية والالمركزية

س :ما وجهة نظر آدم سميث عن العالقة بين تقسيم العمل وزيادة االنتاجية ؟

أكد عليها  ,وأن التخصص يؤد إىل رفع الكفاءة مما يعين زيادة اإلنتاجية
س :كيف تبنى فايول مبدأ التخصص أو تقسيم العمل ؟

نادى بضرورة وضع مهمات حمددة لكل موظف  ,عن اطريق جتزئة الوظيفة إىل عدد من املهمات البسيطة والروتينية
س :ما العالقة بين التخصص وزيادة كفاءة الموظف ؟

التخصص من شأنه أن يكسب الفرد مهارة أكرب للقيام بالعمل وإتقانه  ,وبذلك ميكن زيادة كفاءة املوظف وإنتاجيته  ,ويعين اخنفاض الوقت الالزم للقيام باملهمة
س :ما الذي يجب مراعاته عند تطبيق مبدأ التخصص أو تقسيم العمل ؟

ضمان عدم التداتل أو التضارب بن مهمات العاملن وعدم إهمال أية أعمال
س :هل هناك أي مشاكل أو محاذير من اإلفراط في استخدام هذا المبدأ أو تطبيقه ؟

بزيادة التخصص أو تقسيم العمل  ,فإن انتاجية العامل سرتتفع  ,ولكن بعد حد معن تبدأ بالتنافص  ,فالزيادة املفراطة يف التخصص قد تؤد إىل تراجع
االنتاجية  ,وظهور بعض املظاهر السلبية املتمثلة بالشعور بامللل والرتابة

س :ما سبب ظهور الملل والرتابة لدى الموظفين ؟

نتيجة القيام بالعمل نفسه بشكل متكرر  ,فاملوظف سيقوم بتأدية عمل متكرر ال جتديد فيه وال ابتكار  ,وبذلك فإن أفق املوظف قد يصبح ضيق
س :هل من الضروري أن يكون الشعور بالملل ومدى تقبل الموظف للعمل المتكرر والرتيب أو كرهه له لجميع
الموظفين متشابه ؟

قد ال يكون متماثل جلميع األفراد  ,مبعنى أن بعض األفراد قد يكون لديهم استعداد أكرب من غريهم لتقبل العمل الروتيين
س :إلى ماذا يشير مبدأ وحدة األمر ؟

 . 1إىل ضرورة تلقي العاملن أوامر من رئيس واحد فقط على اعتبار أن تلقي أوامر أكثر من رئيس قد حيدث تضارب بن هذه األوامر وإرباك العاملن
 .2من شأنه أن يساعد يف حتديد املسؤولية وحصرها يف حالة حدوث تلل يف العمل  .3يساعد على ضمان التنسيق بن األفراد والوحدات اإلدارية
س :فيم تتلخص فكرة مبدأ التسلسل اإلداري ؟

بأن كل مستوى يتبع املستوى الذ يعلوه  ,وأن املستوى األعلى ميتلك سلطات أكرب من املستوى األدنى  .وعادة يتمثل ذلك خبط السلطة أو تدرجها من
األعلى ألسف ل  ,ويتم تشبيهها أحيانا بالسلم أو اهلرم اإلدار واملستويات املتعددة يف املؤسسة ميكن تشبيهها بدرجات السلم
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ففي أعلى الهرم  :اإلدارة العليا  .مثل  :املدير العام أو الرئيس
وفي منتصف الهرم  :اإلدارة الوسطى
وفي أسفل الهرم  :اإلدارة الدنيا  .مثل  :العاملن
س :عرف السلطة ؟

هي احلق الرمسي أو القانوني للمدير يف اختاذ القرارات وإصدار األوامر لالترين

س :عرف المسؤولية ؟

الواجب املرتتب على املدير إلجناز العمل املكلف به

س :عرف المبدأ ؟ عدم حتميل شخص ما املسؤولية دون السلطة الالزمة أو الكافية هلذا الغر ض وال جيوز إغفال مساءلة الشخص الذ ميتلك السلطة
فعلى سبيل المثال  :لو قامت مؤسسة ما بتخصيص أموال ملشروع معن  ,فيجب أن يكون هذا الشخص عرضة للمساءلة عن كيفية انفاق هذه
االموال  ,وهل مت انفاقها يف جماالت تصصت هلا أم ال  ,فال جيوز حتميل مسؤولية اخنفاض حجم املبيعات ملدير ادارة املبيعات  ,اذ كان ال ميتلك صالحيات
وسلطات كافية للتصرف
س :عرف نطاق اإلشراف ؟

عدد املرسوسن املباشرين الذين ميكن أن يشرف عليهم املدير بكفاءة وفاعلية

س :إلى ماذا يستند مبدأ نطاق اإلشراف ؟

إىل فكرة أن للشخص أو للمدير قدرة أو اطاقة حمدودة على اإلشراف

س :عرف نطاق اإلشراف الضيق ؟

عندما يكون عدد املرسوسن املباشرين ملدير ما قليال

س :عرف نطاق اإلشراف الواسع ؟

عندما يكون عدد املرسوسن الذين يشرف عليهم مدير ما كبري جدا

س :علل :المهم في نطاق اإلشراف أن ال يكون ضيق إلى حد بعيد ؟ ذلك سيؤد إىل وجود عدد كبري من املستويات غري الضرورية
فالقاعدة هنا  :أن ضيق نطاق اإلشراف سيؤد إىل ما يسمى بالتنظيم الطويل وهو يعين ببسااطة وجود عدد أكرب من املستويات اإلدارية  ,والنوع
الثاني هو التنظيم املنبسط  ,ومن أمثلة ذلك نطاق اإلشراف ملدير املدرسة
س :هل يوجد نطاق إشراف مثالي يستطيع المدير اإلشراف عليه بفاعلية ؟

يرى البعض ان نطاق االشراف الفعال يرتاوح بن  8-4مرسوسن يف الوحدات اإلدارية العليا  ,وبن  15-8مرسوس يف املستويات اإلدارية الدنيا ولكن التوجه
األكثر قبوال للعلماء هو صعوبة حتديده
س :اذكر العوامل التي تجعل نطاق اإلشراف واسع أو ضيق ؟

وضوح اخلطط  /قدرات املدير /فاعلية االتصال  /مدى التنسيق بن األعمال  /املوقع اجلغرايف
س :عرف مبدأ الوظيفة ؟

يعين أن التنظيم جيب أن يبنى حول الوظائف واألنشطة وليس حول األفراد  ,فحقوق الوظيفة وواجباتها حتدد دون النظر إىل من يشغل هذه الوظيفة
س :ما خصائص مبدأ الوظيفة ؟

ال جيوز أن نوجد مركز وظيفي لشخص ما دون وجود مربرات منطقية تقتضيها اطبيعة العمل وليس املصلحة الشخصية ألشخاص معينن  ,حيث يالحظ يف
بعض األحيان وجود وظائف تنشأ من أجل أش خاص معينن وتلغى يف حالة ترك هؤالء األفراد للمؤسسة او انتهاء مصلحتهم من هذه الوظائف
س :فيم يتعلق هذا المبدأ ؟

مبدى تركز السلطة أو عدم تركزها يف يد اإلدارة العليا

س :ما الفرق بين المركزية والالمركزية ؟

إذا كانت معظم القرارات تتخذ من قبل اإلدارة أو فئة قليلة من املديرين يف هذا املستوى  ,فاملؤسسة تتسم باملركزية  ,والعكس صحيح  ,فإذا كان أسلوب
اختاذ القرارات يتم باملشاركة مع املستويات األدنى  ,فاملؤسسة تتسم بالالمركزية

س :إلى ماذا تتجه المؤسسات في دول العالم المتقدم ؟

تتجه إىل الالمركزية وتوزع السلطات باجتاه املستويات الدنيا والتوجه حنو إشراك العاملن يف اختاذ القرار
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س :هل يوجد مؤسسات تتسم بمركزية أو المركزية كاملة أو مطلقة ؟

يصعب القول بوجود مؤسسات تتسم مبركزية أو المركزية كاملة أو مطلقة  ,ولكن ميكن تصنيف هذه املؤسسات بناء على السمة الغالبة على عملية اختاذ
القرار  ,كأن نقول مثال إن املؤسسة تتسم بالالمركزية مما يعين أنها تعطي فرصة كبرية للمستويات الدنيا يف صنع القرار واختاذه
س :لماذا تفضل الالمركزية على المركزية في كثير من األحيان ؟ ( مزايا المركزية )

للنتائج اإلجيابية اليت ميكن أن تنعكس على املؤسسة والعاملن فيها  ,ومنها :
 . 2زيادة انتمائهم للمؤسسة مما يعطي قدر كبري من االستقرار للمؤسسة وينعكس إجيابا على انتاجينهم

 .1شعور العاملن بالرضا واألهمية

 .3تقل الرغبة لديهم برتك املؤسسة والبحث عن فرص عمل  .4تسهيل وتسريع عملية اختاذ القرار  .5توفري جو وفرص أكثر للمبادرة واالبداع
س :هناك عوامل مختلفة تحدد متى يفضل استخدام المركزية أو الالمركزية  ،منها ؟

أهمية القرار ومدى تأثريه باملؤسسة  ,فكلما زادت أهمية القرار واعترب من القرارات احلساسة اليت تؤثر على مسعة املؤسسة وبقائها يف السوق  ,كان االحتمال
اكرب الختاذ االدارة العليا مثل هذا القرار  ,كقرار إنشاء تطوط إنتاجية إلنتاج منتجات جديدة
س :اذكر بعض من مزايا المركزية ؟

 .1مساعدة اإلدارة يف ضبط أنشطة املؤسسة ومواردها كافة والرقابة عليها بشكل أكرب
 .2تسهيل عملية توزيع املوارد ونقلها أو االستفادة منها يف جماالت او اقسام معينة
 .3احلفاظ على متاسك املؤسسة ووحدتها وتوجهها حنو حتقيق أهدافها
س :علل :التطبيق الكامل لكل هذه المبادئ أمر يكاد يكون مستحيل ؟

بسبب التوجهات احلديثة والتطور الذ نشأ على نظرة ممارسي اإلدارة والباحثن  ,فطرق التنظيم احلديثة تركز على أساليب واطرق يف التنظيم ال تنسجم مع
هذه املبادئ كلها

سابعا  :خصائص اهليكل التنظيمي
س :عرف أبعاد التنظيم ؟ اخلصائص اليت تعكس نوع اهليكل التنظيمي وتعطي املالمح العامة له
س :اذكر خصائص الهيكل التنظيمي ؟

 .1درجة التعقيد  :تقسيم العم ل  /عدد املستويات اإلدارية  /مدى انتشار الوحدات اإلدارية أو توزعها جغرافيا
 .2درجة الرمسية  :تركز على مدى اعتماد املؤسسة على قواعد وإجراءات حمددة
 .3درجة املركزية  :تتعلق مبن ميتلك سلطة اختاذ القرار

ثامنا  :أشكال التنظيم
س :علل :ليس من شكل مثالي يصلح للتطبيق في المؤسسات كافة ؟

لكل مؤسسة أهدافها وظروفها  ,األمر الذ يدعو لضرورة اتتيار الشكل املناسب لظروفهاة
س :اذكر أهم أشكال التقسيم التنظيمي و مزايا كل منها وعيوبه ؟

 .1التنظيم على أساس الوظيفة

 .2التنظيم التقسيمي

 .3تنظيم املصفوفة

 .1التنظيم على أساس الوظيفة :
س :ما المبدأ األساسي المعتمد في عملية التنظيم ؟

الوظيفة
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 .4تنظيم الفريق

 .5التنظيم الشبكي

س :اذكر مزايا وعيوب التنظيم على أساس الوظيفة ؟

مزايا  :االستخدام األمثل للموارد /ميكن العاملن من تطوير مهاراتهم بتعمق  /جعل عملية اختاذ القرار مركزية عاملستوى الوظيفي أو ضمن االدارة الواحدة
عيوب  :ضعف عملية االتصال والتنسيق مع االقسام  /عدم االستجابة للتغريات البيئية  /تركيز القرارات يف املستويات العليا

 .2التنظيم التقسيمي :
يصنف هذا الشكل من التنظيم إلى :

 .1التنظيم على أساس املنتج

 .2التنظيم اجلغرايف  .3التنظيم حسب الزبائن أو مجهور املستهدفن  .4التنظيم على أساس العمليات أو مراحل العمل

س :اذكر مزايا وعيوب التنظيم على أساس المنتج ؟

مزايا  :االستجابة السريعة واملرونة  /السرعة يف اختاذ القرار وسرعة الكفاءة  /االهتمام برغبات الزبائن
عيوب  :االزدواجية يف استخدام املوارد  /صعوبة االشراف من قبل االدارة العليا  /التنافس بن االقسام على موارد املؤسسة
التنظيم اجلغرايف  :االساس الذ يستخدم يف عملية تقسيم الوحدات الدارية يف املؤسسة هو عامل اجلغرافيا او املنطقة اجلغرافية .
س :اذكر مزايا وعيوب التنظيم الجغرافي ؟

مزايا  :امكانية أتذ العوامل احمللية او االقليمية بعن االعتبار  /السرعة يف اختاذ القرارات  /درجة عالية من التنسيق بن الوظائف
عيوب  :بعد املراكز اجلغرافية عن املركز يعقد عملية اإلشراف  /التنا فس بن الفروع على موارد املؤسسة  /صعوبة التنسيق بن املنااطق اجلغرافية املتختلفة
التنظيم حسب الزبائن أو مجهور املستفيدين  :يتم تقسيم املؤسسة اقسام بناء على نوع الزبائن  ,حيث تتعامل املؤسسة عادة يف مثل هذا الشكل من التنظيم
مع انواع متعددة من الزبائن  .ويف العادة يهدف هذا الشكل إىل تقديم تدمات أفضل للعمالء  ,وتاصة اذا كانت حاجاتهم ومتطلباتهم متعددة ومتنوعة
س :اذكر مزايا وعيوب التنظيم حسب الزبائن أو جمهور المستفيدين ؟

مزايا  :تقديم تدمات تتفق والرغبات املختلفة للزبائن  /سهولة التنسيق بن النشااطات املختلفة ذات العالقة بنوع معن من الزبائن
عيوب  :عدم االستغالل األمثل للموارد املختلفة اخلاصة باملؤسسة  /صعوبة التنسيق بن أقسام الزبائن املختلفة
 .4التنظيم على أساس العمليات أو مراحل العمل  :يرتكز على استخدام املراحل اليت متر بها عمليات املؤسسة  .مثل مراحل االنتاج  ,كأساس يتم مبوجبه تقسيم
املؤسسة اقسام  ,يف مصنع لصناعة العصري مثال  ,يكون هنالك اقسام لكل مرحلة من مراحل العمل  ,قسم للتقسيم واتر للتعليب وللتغليف وغريه
س :اذكر مزايا وعيوب التنظيم على أساس العمليات أو مراحل العمل ؟

مزايا  :امكانية الرتكيز على مراحل العمل املختلفة واالستفادة من التخصص
عيوب  :صعوبة التنسيق بن املراحل املختلفة للعملية

 .3تنظيم المصفوفة :
س :كيف يختلف تنظيم المصفوفة عن اشكال التنظيم السابقة جميعها ؟

من حيث استخدام عاملن يف الوقت نفسه بدال من عامل واحد كأساس للتنظيم

س :كيف يمكن الجمع بين شكلين اثنين من اشكال التنظيم ؟

اذ ميكن التقسيم على اساس السلعة والوظيفة يف الوقت نفسه  /على اساس السلعة واملنطقة اجلغرافية يف الوقت نفسه
س :اذكر مزايا وعيوب تنظيم المصفوفة ؟

مزايا  :إمكانية الرتكيز على اكثر من هدف يف الوقت نفسه  /امكانية توزيع موارد املؤسسة مبرونة
عيوب  :شعور املوظفن بأن هناك سلطة ثنائية مما يؤثر على روحهم املعنوية  /قد يضطر املدير اىل قضاء نسبة كبرية من وقته يف االجتماعات
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 .4تنظيم الفريق :
س :إلى ماذا يشار ايضا لهذا التنظيم ؟

الفريق ذاتي االدراة او ذاتي التوجيه  ,ويتكون هذا التنظيم عادة من عدد من االشخاص قد يرتاوح بن  31-5شخص ميتلكون مهارات متنوعة

س :عرف الفريق ؟

جمموعة من االفراد الذين يعملون معا ويشرتكون يف هدف عام يسعون لتحقيقه

س :اذكر اهم سمات الفريق ؟

 . 2يتكون من موظفن ميتكون مهارات متنوعة مثل اهلندسة واالنتاج
 .1ميتلك موارد تاصة به مثل املواد واملعلومات واملعدات
 .3يقوم بإنتاج كامل السلعة او اخلدمة  ,ويف العادة ميتلك الفريق سلطات كافية الختاذ القرارات
س :عرف تدوير العمل ؟

ان يكون افراد الفريق الواحد قادرين على القيام بإعمال بعضهم بعضا  ,ويتبادلون القيام باملهمات  ,حبيث يستطيع كل شخص منهم ان يقوم بعمل االتر
وحيل حمله وقت احلاجة لذلك

س :ما الفرق بين هذا الشكل من التنظيم واألشكال التقليدية االخرى ؟

هذا الشكل من التنظيم على عكس االشكال التقليدية  ,يعد الفريق وحدة العمل االساسية  ,اذ يعمل املوظفون معا كمجموعة  ,أما يف االشكال التقليدية ,
فالرتكيز على الفرد او القسم والذ يعرب عنه بالصندوق الذ يشري اىل وظيفة معينة ومبوجب تنظيم الفريق يتم التقسيم اىل جمموعة من العمليات الرئيسة

س :اذكر مزايا وعيوب تنظيم الفريق ؟

مزايا  :التجاوب السريع مع حاجات الزبائن  /السرعة يف اختاذ القرار  /تقليل املعوقات بن األقسام  /توسيع أفق املوظفن
عيوب  :عملية تقسيم النشااطات تأتذ وقت وجهد كبريين  /احلاجة لتدريب املوظفن وتعريفهم بهذا التنظيم  /ال مينح املوظفن املعرفة العميقة باملهمات

 .5التنظيم الشبكي :
س :على ماذا يركز هذا النوع من اشكال التنظيم ؟

احدث اشكال التنظيم يركز على زيادة التنسيق والتعاون مع مؤسسات اترى متخصصة يف اعمال معينة

س :اذكر مزايا وعيوب التنظيم الشبكي ؟

مزايا  :املرونة والقدرة على التكيف مع الفرص اجلديدة املتاحة  /حتسن الوضع التنافسي واحلصول على اسعار افضل  /متنحهم قدر كبري من املرونة يف العمل
عيوب  :عدم الوجود املؤسسة باملعنى احلقيقي او املفهوم التقليد للمؤسسة  /فقدان الرقابة على العمليات  /قد خيلق مشاكل معقدة للمؤسسة

تاسعا  :العوامل املؤثرة يف التنظيم وإعادة اهليكلة
س :اذكر اهم العوامل المؤثرة في التنظيم وإعادة الهيكلة ؟

حجم املؤسسة  /التكنولوجيا  /االسرتاتيجية  /منو املؤسسة  /البيئة  /فلسفة اإلدارة وثقافة املؤسسة

س :عرف أسلوب الهندسة المتزامنة ؟

هي اليت مبوجبها يعمل اشخاص من اقسام متنوعة هلا عالقة بتطوير سلعة جديدة  ,مثل اقسام اهلندسة والتصميم واالنتاج مع بعضهم بعضا يف نفس الوقت
وعلى شكل فريق
س :علل :بإمكان فريق الهندسة المتزامنة أن ينظر للمشكلة موضوع البحث من زوايا متعددة ؟

ألن هذا الفريق ميثل تلفيات متعددة وأ تعديالت ضرورية يف السلعة ميكن أن تتم يف املراحل األوىل من العمل
س :يمكن تصنيف تكنولوجيا التصنيع إلى ثالثة انواع  .اذكرهم ؟

 .1االنتاج بالقطعة او الوحدة الصغرية من االنتاج

 .2االنتاج الكبري

 .3االنتاج املستمر
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 .4تكنولوجيا اخلدمات

س :يمكن التمييز بين ثالث مراحل من التطور في هيكل المؤسسة  .اذكرهم ؟

 .1اهليكل التنظيمي البسيط  :يكون صاحب املؤسسة املؤثر الرئيس يف خمتلف نشااطاتها ,فيتخذ قرار ولديه السلطة
 .2اهليكل الوظيفي  :نتيجة لنمو أعمل املؤسسة وزيادة عبء العمل  ,تنش أ احلاجة بشكل اكرب اىل االستعانة باملتخصصن من االدارين كمدير التسويق
يف هذه املرحلة ستعمل على تكوين وحدات ادارية جديدة كل منها يتخصص بوظيفة معينة
 . 3وحدات العمل االسرتاتيجية  :تصبح املؤسسة اكرب حجما  ,وتعمل على تنويع منتجاتها وتتوسع يف جماالت متعددة وخمتلفة عن اجملاالت اليت درجت يف
العمل عليها

س :الى ماذا يؤدي زيادة حجم المؤسسة ؟

 .1وجود درجة اكرب من الرمسية
 .3زيادة عدد املستويات االدارية

 .2تطبيق مبدأ تقسيم العمل او التخصص بشكل اكرب
 .4تقليل املركزية وامليل بشكل اكرب اىل الالمركزية

 .1العالقة بني احلجم واهليكل التنظيمي ليست عالقة خطية  :إن زيادة احلجم من شأنها ان تؤد اىل تغيريات يف االبعاد او املتغريات االساسية يف التنظيم مثل
درجة الرمسية ,وتأتذ شكل منحنى أ أن الزيادة يف احلجم لن تؤد اىل سجة كبرية من التغري يف التنظيم عندما حتتو على عدد كبري من العاملن

 .2احلجم ليس احملدد الوحيد للتنظيم او التغري يف التنظيم وشكله  :فهناك عوامل اترى متنوعة مثلها مثل احلجم  ,هلا ايضا تأثري على شكل التنظيم
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