عزيزي الطالب :

تأكد وأنت تقرأ هذه السطور بأنك متلك اآلن يف يديك أداة فعالة ستوصلك بإذن اهلل تعاىل للتفوق يف النجاح  ،فقد
مت ابتكار أسلوب جديد يساعد الطالب على فهم املادة وحفظها بأقل وجهد ووقت من خالل :

 .استخدام تنسيق يبني اهم الكلمات اليت جيب الرتكيز عليها عند احلفظ

 .استخدام درجات تقييمة ألهمية كل معلومة ومدى احتمالية أن تأتي يف االمتحان الوزاري
 .الشمولية يف عرض مجيع املعلومات وإعادة ضبطها ليسهل دراستها
 .إظهار مجيع األسللة الوزارية السابقة املتعلقة بكل معلومة ورد عليها ساال وزاري ساب

األوىل يف أساسيات اإلدارة

واعلم أن النجاح يعتمد على ثالثة أمور جتمعهم كلمة رفق :

فالراء هي الرغبة الصادقة اليت تدفعك لبذل اجلهد  ،والفاء هي فرصتك طوال السنة اليت جيب ان تستثمرها
من خالل تنظيم الوقت  ،والقاف هي قدرتك اليت تتطور باستمرار من خالل احلصة الصفية ومتابعتك
جلميع األسللة واوراق العمل .
وتذكر أن بداية الغيث قطرة  ،ومشوار األلف ميل يبدأ خبطوة ،وبداية النجاح رغبة وفرصة  ،قرر أن تنجح لتنجح ،
ب تنلْ ،وجِدْ جتدْ ،فإن من كانت بدايته حمرقة كانت نهايته مشرقة  ،لذا فادرس املادة ورقة ورقة .
واتع ْ

ميكنك احلصول عليها من موقع األوائل التعليمي
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الوحدة اخلامسة

( املستوى الثالث )
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مفهوم الرقابة
ورد عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه قال يوما ملن حوله (( أرأيتم إذا استعملت عليكم خري من أعلم  ،مث
أمرته بالعدل ؟ أكنت قضيت ما علي ؟؟ قالوا  :نعم  ،قال  :ال  ،حىت أنظر يف عمله  ،أعمل مبا أمرته أم ال ))
أ) ما هو املنهج الذي يتضمن هذا املوقف ؟ املنهج اإلسالمي ( الفكر اإلسالمي)
ب) ما هو املفهوم اإلداري الذي ميكن استنباطه من عبارة (حىت أنظر يف عمله ) ؟ الرقابة
ج) ما هو رأيك بعالقة املنهج اإلسالمي باإلدراة ؟
املنهج اإلسالمي تضمن الكثري من األفكار واملفاهيم اإلدارية ذات القابلية للتطبيق يف كل زمان ومكان  ،حيث ورد يف السرية
النبوية الكثري من املواقف اليت هلا ارتباط بالعديد من الوظائف اإلدارية ومنها الرقابة

سؤال  :وضح املقصود بالرقابة؟ وزاري . 5000 + 5002

هي العملية اليت يتم من خالهلا التأكد من أن خطط املؤسسة تنفذ حسب ما أعدت هلا باجتاه حتقيق األهداف

و تتم من خالل  :أ) التأكد من أن نتائج التنفيذ تتطابق مع األهداف املوضوعة
ب) اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ملعاجلة االحنرافات يف حالة عدم التطابق
سؤال  :للرقابة أهداف متنوعة  ،اذكرها ؟ .
 .1تقييم أداء المؤسسة فيما يتعلق بفاعلية التنفيذ

أي التأكد من أن األهداف تنجز حسبما خطط هلا ( نتائج األداء التنفيذي حتقق األهداف املرسومة ) مع أخذ مستوى تسامح مع اإلحنراف بني
النتائج واألهداف يعادل . % 5

 .2اتخاذ اإلجراءات التصحيحية  :يف حال كون النتائج ال تساوي األهداف (مع مراعاة مستوى التسامح مع األخطاء) تبدأ عملية اختاذ

االجراءات التصحيحة اليت تتضمن استخدام خط (التغذية الراجعة ) للعودة ملرحليت التنفيذ والتخطيط ملعرفة مصدر اخلطأ وإجراء التصحيح الالزم

مستوى التسامح  :جيب أخذ مستوى تسامح بني اإلحنرافات واألداء ما يعادل  %5مثال أي أن نتيجة األداء يف إجناز هدف

معني تساوي ذلك اهلدف مع زائد أو نقصان %5

مالحظة  :توجد أمثلة على سلع وخدمات ال يسمح هبا بأي مستوى تسامح مثل صناعة األدوية واملطارات واملفاعالت النووية

من ال ميلك تصور ملستقبله
ال ميلك خطة حلاضره
ولن يرتك ذكرى مشرقة ملاضيه
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خطوات عملية الرقابة

سؤال أذكر مراحل وخطوات عملية الرقابة ؟
 .1حتديد معايري األداء
 .2قياس األداء الفعلي
 .3مقارنة األداء الفعلي مع املعايري احملددة يف اخلطوة األوىل
وزاري  8 ( 5002/7/71عالمات

.4

)

.

ليس هناك خطأ يف أن تكون طموحًا ،
ولكن السؤال

اختاذ اإلجراءات التصحيحية

ملاذا تريد ذلك ؟

الخطوة األولى  :تحديد معايير األداء
تعتمد عملية الرقابة دائما على حتديد معايري األداء واألهداف  ،وهذا يعين أن عملية الرقابة تبدأ مع عملية التخطيط  ،ويف هذه
اخلطوة يتم حتديد معايري األداء

انواع املعايري
حسب اسلوب
التقييم

حسب النشاط

معيار املدخالت

معيار المخرجات

معيار املقارنة

املعيار التارخيي

املعيار الفين

سؤال  :ما الفرق بني مفهوم األداء وبني مفهوم معايير األداء ؟ وزاري5000

األداء  :القدرة على حتقيق األهداف باستخدام املوارد املتاحة بأسلوب يتصف بالكفاءة والفاعلية
معايري األداء  :مستوى األداء املطلوب حتقيقه هلدف معني
سؤال  :ما هي الشروط االحرتازية الواجب مراعاتها عند تحديد معايير األداء ؟
 .صياغة املعيار بصورة جيدة ال حتتمل اللبس
 .بناؤه على على التحليل المقارن الذي تقوم به املؤسسة  ،ويتم من خالله مقارنة معايري األداء مع معايري املؤسسات املنافسة
أو املشاهبة مع مالحظة أن غياب هذا التحليل من املمكن أن يقود لتبين معايري غري مناسبة
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سؤال :أذكر أنواع املعايري املستخدمة يف الرقابة ؟
 .1املعايري حسب النشـــــــاط  :أ) معايري مدخالت
 .2املعايري حسب أسلوب التقييم  :أ) معايري تارخيية

ب) معايري خمرجات
ب) معايري فينة

ج) معايري مقارنة

سؤال  :وضح املقصود مبعايري املدخالت ؟
هي املعايري املصممة لقياس جهود العاملني الواجب بذهلا ألداء املهمات اليت يطلبها التنفيذ ،أو مواصفات املواد الداخلة
يف عملية األنتاج مثال  : 1مدى التزام املوظف بالقوانني واإلجراءات احملددة من قبل املؤسسة عند قيامه باملهمات املطلوبة منه مثال

 : 2أن حتدد إدارة اإلنتاج مواصفات ومقاييس معينة لقطع الغيار أو املواد األولية (مدخالت األنتاج) اليت قد تدخل يف صناعة املنتج
لكي يكون مقبوال ومناسبا للزبائن  ::مالحظة  :هذه املعايري تعتمد على قياس اجلهود اليت تصب يف أداء املهمات
سؤال  :وضح املقصود مبعايري املخرجات ؟

معايري مصممة لقياس نتائج األداء من حيث التكلفة والوقت والكمية ...
مثال :أن يطلب من العامل انتاج ما معدله ( )111وحدة يوميا  ،لذا فإن هذا الكمية تصبح معيارا للعامل تدله على الكمية
الواجب حتقيقها يوميا قبل االنتهاء من العمل
وضح املقصود باملعايري التارخيية ؟

سؤال وزاري  3 ( 5001/7/71عالمات )

هي املعايري اليت تقوم على مقارنة معايري األداء الحالي باألداء السابق
مثال:إن بلغ متوسط انتاج العامل يف العام احلايل ( )31وحدة يوميا  ،وكان متوسط اإلنتاج يف العام السابق ( )35وحدة فإن
هناك احنرافا سلبيا مقداره ( )5وحدات يوميا
وضح املقصود مبعايري املقارنة ؟ سؤال وزاري  (5002/7/8ثالثة عالمات )

هو املعيار الذي يقوم مبقارنة المعدالت الحالية ألداء املؤسسة مبعدالت األداء يف المؤسسات المنافسة أو املشاهبة
هلا .
مثال:إذا كان متوسط انتاج العامل يف املؤسسات املنافسة ( )31وحدة يوميا  ،وهو ما يتماثل مع املعدل احلايل للمؤسسة  ،فال
يعد ذلك احنرافا حىت وإن كان املعدل يف العام السابق ( )35وحدة يوميا هلذه املؤسسة
وضح املقصود باملعايري الفنية ؟ سؤال وزاري ( 5002/7/57عالمتان

)

 هي املعايري املعتمدة على الدراسات والوسائل العلمية يف احتساب الوقت واحلركة الالزمني ألداء كل نشاط


5

مثال .:حتديد املؤسسة مدة ( )21دقيقة ألنتاج وحدة واحدة
 .حتديد املؤسسة ثالثة مراحل معينة ألنتاج وحدة واحدة
facebook.com/hussammawwad

www.awa2el.net

اعداد األستاذ حسام عواد



تطبق املعايري الفنية على أساليب وعمليات اإلنتاج واملواد واآلالت ومعدات السالمة

من األمثلة على املعايري الفنية تلك اليت تقدم من قبل إدارة اإلنتاج مثل :معايري قدرة احتمال اآلالت  ،مستويات اجلودة املقبولة
ومواصفات العطاء املستخدمة من اإلدارة اهلندسية



إذا تعلقت مهة أحدكم بالثريا ناهلا

الخطوة الثانية  :قياس األداء الفعلي
تتضمن قيام املديرين واملسؤولني عن عمليات الرقابة بقياس األجناز الفعلي ليتسىن هلم أن يقرروا ما إذا كان هذا اإلجناز متفقا مع
املعايري املوضوعة .
ال بد من التأكيد على أن القياس جيب أن يكون دقيقا لدرجة ميكن بواسطتها ضبط أي فرقات بني األداء لفعلي واألداء املتوقع

كما حدد أصال يف اخلطة.
مالحظة  :كلما كانت املعايري واقعية ومناسبة وكانت الوسائل متاحة لتحديد األنشطة الواجب على كل فرد القيام هبا سهلت
عملية القياس فمثال قد يكون املطلوب إنتاج  31وحدة يوميا بينما الواقع الفعلي  25وحدة .
سؤال  :يعترب النشاط التعليمي من األنشطة اليت يصعب وضع معيار لقياسها  ،علل ذلك ؟..
النشاط التعليمي يصعب قياسه وخاصة من طرف من يتوىل التدريس


ألن التعليم عملية مستمرة تتطلب تراكما معرفيا وتفاعال عن قرب بني املعلم والطالب متلقي املعرفة .



ألن كفاءة العملية التعليمية ال تتوقف على مهارات املعلم بل تعتمد أيضا على درجة االستعداد الذهين للطالب وقدرته
على األستيعاب والتحليل

سؤال  :تعترب عملية قياس أداء مدير العالقات العامة من األنشطة اليت يصعب قياسها  ،علل ذلك ؟..


ألهنا تعتمد يف أغلب األحول على معطيات غري كمية (سلوكية) وغري ملموسة ؛ كاالتصاالت والعالقات الشخصية واملعلومات

وهنا يثار سؤالني هامني كيف نقيس األداء ؟ وما الذي سيتم قياسه يف األداء حتديدا ؟
مالحظة  :تزداد صعوبة قياس األداء كلما صعدنا إىل أعلى يف املستويات اإلدارية يف املؤسسة
كيف نقيس األداء ؟
سؤال  :أذكر مصادر قياس األداء الفعلي ؟
 .1التقارير المكتوبة

( مصادر المعلومات ) ؟

 .2التقارير اإلحصائية

سؤال وزاري  2 ( 5002/7/71عالمات )

 .3التقارير الشفوية

 .4المالحظة الشخصية

سؤال  :تعتمد اإلدارة احلديثة الناجحة على نظم املعلومات يف عملية الرقابة وقياس األداء  ،بني ذلك ؟
هناك عالقة اعتمادية تبادلية بني مؤسسات األعمال ونظم معلوماهتا املختلفة (كنظم املعلومات اإلدارية ونظم دعم القرار)
وهذه العالقة تعين أن أنشطة مؤسسات األعمال ( ومنها األنشطة الرقابية) تعتمد على نظم املعلومات ويتم تطبيق تلك النظم



على قواعد وسياسات واجرءات املؤسسة اليت تستخدمها

هل تعبت من الدراسة ؟؟
شعورك بالتعب دليل على جهدك
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سؤال  :تعد التقارير املكتوبة مصدرا من مصادر بيانات أداء العاملني  ،بني ذلك ؟ سؤال وزاري  3 ( 5002/1/7عالمات )


ألهنا الوسيلة األكثر رمسية للحصول على معلومات أداء العاملني



ينتج من قيام الرئيس املباشر بكتابة تقرير يرفعه للمستوى اإلداري األعلى حول حجم األجناز احملقق ومعدالت األداء احلالية



جيب أن يكون التقرير شامال لتجنب املستوى األعلى ألستدعاء كاتب التقرير
يعترب التقرير املطبوع مبثابة مرجع يستعان به يف حالة حدوث احنرافات
يتم اإلعتماد عليه يف مكافأة أو معاقبة العاملني باملؤسسة مبا يتعلق باألداء
يتم استخدام برجمية معاجل النصوص (  ) WORD PROCESSINGيف كتابة التقارير لرفع األنتاجية املكتبية







سؤال  :وضح املقصود باإلنتاجية املكتبية ؟
انجاز املهمات الكتابية والتحليلية يف وقت قصير باستخدام تكنولوجيا املعلومات
سؤال  :تعترب التقارير اإلحصائية مصدرا من مصادر بيانات أداء العاملني  ،بني ذلك ؟


تتضمن املعلومات واملعطيات املعتمدة على بيانات األداء اليت ختضع ملعاجلة وحتليل احصائي ألستخراج مؤشرات دقيقة



يتم اإلستعانة بقدرات الحواسيب والربجميات اإلحصائية مثل  :تطبيقات اجلداول  EXCELوبرامج التحليل اإلحصائي  :مثل

برنامج  SPSSوبرنامج

MINITAP



ميكن تمثيلها على شكل بياني ألثراء املعلومات والتعبري عنها بصورة مرئية ذات معىن

مثال :يشري اجلدول التايل حلجم املبيعات خالل عدة سنوات متتالية مت متثيلها بشكل بياين
املبيعات

السنوات

األولى

السنوات

01111

الثانية

00111

الثالثة

00111

الرابعة

00111

الخامسة

14111

1
2
3
4
5

سؤال  :تعترب التقارير الشفوية مصدرا من مصادر بيانات أداء العاملني  ،بني ذلك ؟


يتم احلصول على املعلومات من خالل املقابالت بني ( املدير املعين واملستويات اإلدارية العليا )أو األجتماعات واملؤمترات



ال تتسم بالشكل الرمسي ولكنها تعطي معلومات تفصيلية ال يتاح تضمينها يف التقارير املكتوبة



مثال:تقدمي مريب الصف معلومات عن الطالب لويل أمره ال تظهر يف التقارير املكتوبة

سؤال  :تعترب املالحظة الشخصية مصدرا من مصادر بيانات أداء العاملني  ،بني ذلك ؟


تتمثل بقيام الرئيس املباشر مبالحظات أداء املرؤوسني شخصيا ملعرفة مدى تقدمهم و اجلهد املبذول يف األداء ومستوى اإلجناز املتحقق



يعاب عليه وجود التحيز اإلدراكي  ( :أي أن مديرا قد يالحظة بعض الجوانب اإليجابية أو السلبية في مرؤوسيه بحيث ال يدرك مدير آخر

الجوانب نفسها )


ال تعطي بيانات كمية دقيقة ميكن الوثوق هبا أو اإلعتماد عليها يف التقييم ألنها تعتمد على احلكم الشخصي للمالحظ

التحيز اإلدراكي  :رؤية جوانب أدائية من زاوية معينة دون رؤيتها من زوايا أخرى
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سؤال  :ما األمور اليت يتم قياسها يف األداء حتديدا ؟
ختتلف األشياء اخلاضعة للقياس باختالف طبيعة األنشطة اليت متارسها كل وحدة تنظيمية داخل املؤسسة



مثال:يعتمد مدير األنتاج على معايري كمية ( عدد الوحدات املنتجة يف اليوم لكل عامل أوعدد الوحدات املنتجة يف الساعة بينما يعتمد مدير
شؤون العاملني على معايري شخصية للحكم على األداء كسلو ك العامل وعالقته بزمالئه
قضية مناقشة  :هل تختلف المعايير التي تسخدمها المؤسسات للحكم على سلوك أداء العاملين باختالف حجم تلك المؤسسات ونوعها ؟ برر إجابتك

إن حجم املؤسسة وطبيعة عملها حيددان املعايري اليت تستحدم للحكم على سلوكيات أداء العاملني فمثال لو كان عدد املوظفني  41موظف
فيمكن مراقبة دوامهم من حيث احلضور والغياب ولكن لو كان العدد  1111موظف فال بد حينئد استخدام نظم معلومات تعتمد على
التكنولوجيا واحلاسوب ملراقبة الدوام .

الخطوة الثالثة :مقارنة النتائج مع المعايير
سؤال  :تعترب مقارنة النتائج مع المعايير إحدى أهم خطوات الرقابة  ،وضح ذلك ؟..


تتمثل هذه اخلطوة بمقارنة األداء الفعلي مع األهداف واملعايري احملددة يف مرحلة التخطيط



تعد مهمة يف اختبار كفاءة العملية الرقابية وقدرهتا على ضبط أي احنرافات بني مستويات األداء املتوقعة والفعلية



تتطلب املقارنة كفاءة يف حتديد التصرف والعالج املطلوب ملواجهة الفجوة بني النتائج الفعلية واملخطط هلا

تستخدم املعادلة الرقابية اآلتية يف احتساب درجة اإلحنراف :
درجة اإلحنراف (الفرق بني املخطط والفعلي ) = األداء الفعلي (األداء الذي مت قياسه) – األداء املخطط له ( األداء املتوقع)
درجة األحنراف = األداء الفعلي  -األداء املخطط له
 .ميكن أن يكون ناتج املعادلة قيمة سالبا أي احنراف سليب مثال :
اإلنتاج الفعلي  41وحدة  -األداء املخطط له  51وحدة ( مع األخذ بعني اإلعتبار هامش التسامح باألخطاء ) %5
 .ميكن أن يكون ناتج املعادىل قيمة إجيابية أي أحنراف إجيايب ( األداء الفعلي يفوق األداء املتوقع )
اإلنتاج الفعلي  01وحدة – األداء املخطط له  51وحدة
 .إذا كان ناتج املعادلة يساوي صفر فإن هذا يعد مؤشرا على أن األداء الفعلي يعادل األداء املتوقع ويف هذه احلالة ال داعي الختاذ أية
اجراءات تصحيحية

الخطوة الرابعة  :اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
سؤال  :تعد اإلجراءات التصحيحة من اخلطوات اهلامة يف العملية الرقابية  ،وضح ذلك ؟.

تشري معادلة الرقابة أنه كلما زاد الفرق بني مستويات االجناز املتوقع و مستويات اإلجناز الفعلي زادت احلاجة لإلجراءات التصحيحية و
زادت أمهيتها
اختاذ اإلجراءات التصحيحة تعد خطوة هامة يف العملية الرقابية اليت من خالهلا تتمكن اإلدارة من تصحيح اإلحنرافات وتصحيح األخطاء
وسد الفجوة بني اإلجناز املتوقع والفعلي

الرقابة تعد وسيلة وليست غاية  :فهي وسيلة تأكد وتصحيح  :حبيث تؤكد على اإللتزام باملبدأ( املعيار واخلطة املوضوعة ) والقيام
باإلجراءات التصحيحية يف حال اإلحنراف عن املعايري
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أسباب اإلنحرافات في الرقابة وطرق معالجتها
ظهور اإلحنرافات وخصوصا السالبة منها يعين أن التنفيذ يسري بطريقة ال تتناسب مع التوقعات مما يتطلب دراسة األسباب متهيدا
لوضع العالج املناسب الحقا
سؤال  :أذكر اسباب االنحراف يف الرقابة ؟

سؤال وزاري  2 ( 5002/7/8عالمات )

 .1أسباب مصدرها املعيار نفسه
 .2أسباب مصدرها العاملون أنفسهم
 .3أسباب مصدرها ظروف إستثنائية ال عالقة هلا بالعاملني أو املعيار

الطالب السليب سرعان ما يشعر باإلحباط واليأس وامللل !!!

الطالب اإلجيابي سرعان ما يتخلص من مشاعر
اإلحباط واليأس وامللل ألنه ال ميلك وقت هلذه
التفاهات !!!

سؤال  :هناك أكثر من سبب حلدوث اإلحنراف منها  :املعيار نفسه  ،وضح ذلك ؟

 قد يكون املعيار احملدد يف اخلطة غير مالئم أو غير واقعي بالنسبة للعاملني
مثال:معيار يصعب حتقيقه ينتج عنه احنراف سالب فكأن يطلب من عامل ما ال يقدر عليه
العالج  :الرتكيز على املعيار حبيث يصبح ممكن الوصول إليه

لذا جيب األخذ بعني اإلعتبار خربات ومؤهالت العاملني وقدرهتم على إجنازها عند وضع االهداف



سؤال  :كيف ميكن أن يكون العاملون أنفسهم سببا حلدوث اإلحنراف ؟
حيدث احنراف سليب بسبب العاملني لألسباب التالية :


النقص يف قدرات العاملني ومهاراهتم

يف كال احلالتني يكون اإلحنراف يف الغالب سالبا
عالج السبب



عدم اهتمام العمال بالقيام بعملهم على الوجه الصحيح

األول  :تدريب العاملني على الطريقة الصحيحة يف العمل من أجل حتسني مستواهم وتنمية قدراهتم

عالج السبب الثاني  :معرفة السبب الحقيقي وعالجه فقد يكون السبب تدين الروح املعنوية أو لطبيعة العالقة السيئة مع رؤسائهم
سؤال  :تتعرض املؤسسة لظروف استثنائية ال عالقة هلا بالعاملني أو املعيار تؤدي حلدوث اإلحنراف  ،وضح ذلك ؟


قد تنشأ ظروف جتعل اإلجناز منحرفا عن المعيار وال عالقة للعاملني أو املعيار فيه

مثل  :ظروف الطقس  ،اإلضطربات السياسية  ،الركود اإلقتصادي ....
العالج  :العمل على إزالة هذه الظروف أو إحتوائها أو التكيف معها اذا كان متوقعا أن تدوم طويال ومل تستطع املؤسسة تعديلها
او احتوائها
سؤال  :من املهم التركيز على اإلنحراف الموجب وعدم اإلقتصار على اإلحنراف السالب  ،علل ذلك ؟




9

جيب البحث عن أسباب اإلحنراف املوجب ومعرفتها بدقة لإلستفادة منها كدروس لتحسني األداء مستقبال
سواء كان اإلحنراف موجبا أم سالبا جيب اختاذ اإلجراء التصحيحي من السبب احلقيقي لإلحنراف لكي يكون العالج جذري
facebook.com/hussammawwad

www.awa2el.net

اعداد األستاذ حسام عواد

سؤال  :للرقابة أنواع عدة  ،اذكرها حسب التصنيف املالئم ؟
أوال  :الرقابة حسب الوقت الذي تتم فيه وتتضمن  :أ) الرقابة الوقائية ب) الرقابة المتزامنة ج) الرقابة العالجية
ثانيا  :الرقابة حسب الجهة اليت تقوم هبا وتتضمن :

أ) الرقابة الداخلية

 .1الرقابة حسب الوقت الذي تتم فيه

ب) الرقابة الخارجية

سؤال وزاري  4( 5002/7/71عالمات)

سؤال  :يوجد ثالثة أنواع من الرقابة حسب معيار الوقت الذي تتم فيه عملية الرقابة ،اذكر نوعني منها ؟
ج) الرقابة العالجية
ب) الرقابة املتزامنة
أ) الرقابة الوقائية
سؤال  :اشرح الرقابة الوقائية يف ضوء دراستك لوحدة الرقابة ؟


هي رقابة متارس قبل بدء النشاط للتأكد من سري العمل باتجاه تنفيذ ما خطط له ،وأن املوارد املطلوبة للتنفيذ قد

خصصت املستوى املطلوب قبل بدء النشاط ملنع حدوث أخطاء أثناء عمليات التنفيذ


متطلباتها  . :تتطلب طرقا ابتكارية في التفكير  ،واملبادرة اإلدارية الفعالة للتنبؤ حبدوث املشاكل قبل وقوعها



ألهنا تتعلق باملرحل األوىل للنشاط فإهنا تقلل األخطاء أثناء التنفيذ(علل)  ،وتقلل اإلحنرافات  ،وتقلل تكاليف تصحيحها



مثال :اإلعتناء مبستوى عال من اجلودة يف جمال انتاج الدواء كالتأكد من مواصفات املواد األولية من حيث مطابقتها ملعايري

اجلودة العاملية  ،والتأكد من جاهزية األدوات واآلالت  ،والتأكد من شروط النظافة املطلوبة
مالحظة  :ال ميكن االستغناء عن الرقابة املتزامنة والرقابة العالجية واإلقتصار على الرقابة الوقائية فقط
سؤال  :اشرح دور الرقابة املتزامنة يف تقليل األخطاء ؟


هي الرقابة اليت تتم أثناء تنفيذ النشاط  ،وتتطلب إحكام العمليات الرقابية على النشاط أثناء عملية تنفيذه ملنع اإلحنرافات

عن املخطط له مسبقا




فوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـدها(جدوى الرقابة املتزامنة)  :تصحيح نتائج األداء مباشرة أثناء العمل ملنع إلحنرافات اليت تظهر هناية اإلنتاج
 .جتنب اهلدر واألخطاء غري املتوقعة يف إنتاج السلع
مثال انتاج الدواء  :الرقابة على ما حيدث فعليا خالل االنتاج  ،كمراقبة أنشطة حمددة للتأكد من صحة العمل كما هو خمطط ،

من خالل كادر مؤهل علميا وفنيا يقوم باملراقبة املباشرة عن طريق  :املالحظة  ،فحص العينات باحلاسوب وتوثيق النتائج

مسألة مناقشة  :ناقش جدوى الرقابة المتزامنة في حالة حدوث إنحراف خالل العملية اإلنتاجية ؟
عند حدوث اإلحنرافات فإن تكلفة االحنراف عند اكتشافه تكون أقل من كلفة اكتشافه هناية العملية اإلنتاجية  ،كما أن كشف اإلحنراف
يف أثناء العملية اإلنتاجية ميكن املسؤولني من تعديل خططهم وتدارك اخلطأ يف اإلنتاج قبل إنتاج الوحدات كلها معيبة
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سؤال  :بني دور الرقابة العالجية يف الرقابة على العملية اإلنتاجية ؟.
تتم بعد تنفيذ النشاط وإهناء املهمات ملعاجلة اإلحنرافات بعد حدوثها،وتركز على النتائج ال على املدخالت واملخرجات





فوائد الرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابة العالجية  .1 :حتديد املسؤولية يف حال حدوث اإلحنرافات

 .2حتديد طبيعة اإلحنرافات وأسباهبا احلقيقية
 .3حتديد سبل العالج لتاليف حدوث أخطاء يف املرات القادمة
 .4تقييم ومكافأة األداء أحيانا ومسائلة من تسبب يف حدوث اإلحنرافات أو اخلطأ


مثال انتاج الدواء  :فحص املنتج بعد انتهاء عملية اإلنتاج ومطابقتها للمعايري احملددة مسبقا قبل توريدها لألسواق

 .متابعة سجل التصنيع الذي يتضمن الوثائق املتعلقة باملنتج ملعرفة أسباب اإلحنراف واختاذ ما يلزم وقد بتطلب األمر اتالف املنتج

 .2الرقابة حسب الجهة التي تقوم بها
سؤال  :وضح املقصود بالرقابة الداخلية ؟ .
تتمثل يف قيام املؤسسة مبراقبة عملياهتا ونشاطاهتا بواسطة أجهزة داخلية (قسم أو إدارة)تسمى بقسم أو إدارة التدقيق الداخلي وهو



شائع يف املؤسسات املالية ويف الشركات املسامهة العامة

سؤال  :اذكر ثالثة من مهام الرقابة الداخلية  ،التدقيق الداخلي ؟ .

سؤال وزاري  ( 5002/2/57عالمتان )

.1

الكشف عن مدى استفادة اإلدارة من املوارد البشرية واملادية واملالية واملعلوماتية املوضوعة حتت تصرفه

.2

الكشف عن األخطاء وسوء التصرف وحاالت اإلحنراف واإلمهال والعمل على إزالتها أو احلد منها

.3

الكشف عن اإلحتياطيات غري املستغلة داخل املؤسسة

.4

الكشف عن الصعوبات اليت تواجهها املؤسسة يف تنفيذها خلططها املختلفة

.5

المساعدة يف الوصول ألعلى مستوى من الفاعلية املمكنة لنظام احلوافز

سؤال  :وضح مفهوم الرقابة اخلارجية ؟.


يقوم هبذا الدور أجهزة من خارج المؤسسة هتدف للتأكد من قيام املؤسسة بواجبها حنو اجملتمع بالشكل الصحيح



الرقابة اخلارجية تكمل عمل الرقابة الداخلية حيث تعترب رقابة إمجالية من حيث الشكل وفي بعض األحيانا تكون تفصيلية



من أهم األجهزة اليت تقوم بالرقابة اخلارجية :أجهزة الرقابة التشريعية  ،أجهزة الرقابة القضائية  ،أجهزة الرقابة اإلدارية  ،بعض

الوزارات (وزارة املالية  ،وزارة الصناعة والتجارة) وبعض الدواوين (ديوان احملاسبة  ،ديون اخلدمة املدينة)


يقوم البنك المركزي بالرقابة على المصارف التجارية والمؤسسات المالية

متارس بوساطة أحهزة أو تنظيمات متخصصة يتوىل كل منها الرقابة على نوع معني النشاط الذي تزاوله املؤسسة مبا يكفل
اإلطمئنان إىل أن تصرفات األفراد العاملني يف املؤسسة ال تشكل إخالال أو خروجا عن القواعد أو القوانني املقررة  ،وأن أداء
املؤسسة كلها يسري بشكل صحيح حنو األهداف اإلجتماعية واالقتصادية املتوخاة من حيث الكم والزمان واالساليب املستخدمة
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سؤال  :أذكر اثنني من االجهزة الخارجية اليت تقوم بالرقابة على املؤسسات الرمسية يف األردن ؟

سؤال وزراي  3 ( 5002/7/8عالمات )

أجهزة الرقابة التشريعية  ،أجهزة الرقابة القضائية  ،أجهزة الرقابة اإلدارية  ،بعض الوزارات (وزارة املالية  ،وزارة الصناعة والتجارة) وبعض
الدواوين (ديوان احملاسبة  ،ديون اخلدمة املدينة)

سؤال  " :الرقابة أيا كان نوعها ينبغي أال يكون هدفها األساسي تصيد األخطاء وفرض العقوبات " بني رأيك يف هذا القول ؟ ..
أوافق على هذا القول ألن الرقابة جيب أن هتدف إىل :
 .زرع الثقة يف نفوس العاملني ملساعدهتم يف العمل اإلجيايب
 .لفت انتباه المديرين إلى نواحي القوة أو الضعف يف تنفيذ اخلطط املختلفة مع اقرتاح احللول املناسبة للمشاكل
.تجنب تكرار حدوث األخطاء مبا حيقق مصلحة العاملني واملؤسسة

أدوات الرقابة
تعتمد فاعلية الرقابة وجناحها على طبيعة األدوات اليت يتم استخدامها  ،حيث يتم اختيار األدوات األكثر مالئمة ألهداف الرقابة  ،مما
يقود يف النهاية إىل إجناز وظيفة الرقابة على أفضل وجه ويسهل أيضا من مقارنة األداء الفعلي باألداء املتوقع  ،ويقود لتشخصي
اإلحنرافات ووصف العالج املالئم .

من مل خيطط للنجاح فقد خطط للفشل

سؤال  :اذكر أدوات الرقابة مصنفة تصنيفا مناسبا ؟.

 .1مستوى المؤسسة :أ) احلسابات اخلتامية (الدخل  ،امليزانية العمومية) ب) املراجعة اإلدارية

ج) نسب اإلنتاجية

 .2الرقابة على مستوى اإلدارات:
أ) الرقابة على الكمية

ب) الرقابة على اجلودة

ج) الرقابة على التكاليف

د) الرقابة على الوقت

 .3الرقابة على مستوى األفراد  :أ) الرقابة الذاتية

ب) تقارير األداء

 1الرقابة على مستوى المؤسسة :
سؤال  :أذكر أنواع الرقابة على مستوى املؤسسة ؟.
 .2املراجعة اإلدارية
 .1احلسابات اخلتامية

سؤال وزاري 2 ( 5002/2/57عالمات )

 .3نسب اإلنتاجية

سؤال  :ما أهداف الرقابة على مستوى المؤسسة ؟ .

.التأكد أن املؤسسة تسري حسبما خطط هلا كالتأكد من أن األهداف على مستوياهتا املتعددة تنجز حسب اخلطة املوضوعة ،
باستخدام أدوات تقيس اإلجناز العام للمؤسسة يف هناية الفرتات التخطيطية  ،حيث تظهر على شكل نتائج حمددة يف احلسابات
اخلتامية للمؤسسة .
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 .1احلسابات اخلتامية :
سؤال  :تعترب قائمة الدخل من احلسابات اخلتامية اليت تستخدم كأداة رقابية  ،وضح ذلك ؟.
قائمة الدخل  :هي كشف يبني صايف دخل املؤسسة من نشاطها التشغيلي وغري التشغيلي وهي نوعني :
أ) قائمة الدخل التقديرية  :تعد يف بداية السنة كأداة ختطيط
ب) قائمة الدخل الحقيقية (الفعلية)  :تعد يف نهاية الفرتة احملاسبية للوصول إىل نتائج نشاط املؤسسة

وتتم الرقابة من خالل مقارنة األرصدة املوجودة يف قائمة الدخل التقديرية باألرصدة الناجتة عن قائمة الدخل الفعلية وإذا ظهر أي
احنراف بينهما فإن ذلك ميثل احنرافا ال بد من دراسته وحتديد حجمه وأسبابه وعالجه

مثال على املقارنة يف قائمة الدخل :

األرقام التقديرية

األرقام الفعلية

البيان

01111

51111

صايف املبيعات

0111

5111

إيراد فوائد دائنة
55111

00111
()25111

()31111

()11111

0111



إمجايل اإليرادات
تكلفة البضاعة املبيعة
مصاريف تشغيلية

35111

30111

إمجايل املصروفات

34111

10111

صايف الربح

مالحظة  .:يوجد إحنراف بني صايف الربح يف قائمة الدخل التقديرية وصايف الربح يف قائمة الدخل الفعلية لذا حتتاج املؤسسة إىل

إجراء تصحيحي حسب إمكانياهتا وظروفها .
 .ميكن إعداد هذه القوائم حاسوبيا بطريقة ميسرة من خالل برامج حماسبية مثل ()ITAC
سؤال  :تعترب امليزانية العمومية من احلسابات اخلتامية اليت تستخدم كأداة رقابية  ،وضح ذلك ؟.
امليزانية العمومية  :كشف يبني ما للمؤسسة من أصول وما عليها من التزامات يف هناية الفرتة املالية لبيان املوقف املايل

هلا وهي نوعني :

أ) الموازنة التقديرية  :تصور مستقبلي ألصول وخصوم املؤسسة املتوقعة يف بداية الفرتة املالية.

ب) الميزانية الفعلية  :قائمة تظهر فيها األرصدة الفعلية لكل من األصول واخلصوم الناجتة عن النشاط احلقيقي للمؤسسة وبيان
املوقف املايل.

تتم الرقابة من خالل مقارنة تقديرات املؤسسة للموازنة التقديرية خالل عام قادم باألرقام الفعلية للميزانية العمومية
الفعلية هناية الفرتة الزمنية وحساب الفرق بني األرقام لتحليل االحنرافات ومعرفة أوجه الزيادة والنقص وتأثريه على
املؤسسة لتجنب ذلك يف املستقبل وحماسبة املقصرين وفق التقصري وحجمه
 .كانت امليزانيات تعد سابقا بشكل يدوي وأصبح متاحا اعداها حاسوبيا باستخدام التكنلوجيا مثل برنامج ITAC
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مثال على املقارنة بني امليزانية العمومية وبني املوازنة :
األصول

األرقام التقديرية

األرقام الفعلية

اخلصوم

األرقام التقديرية

األرقام الفعلية

نقدية

111

20

دائنون

500

720

أوراق قبض

211

20

أوراق دفع

520

720

بضاعة

351

400

مستحقات

700

20

األصول املتداولة
مباين

جمموع األصول

2451

051

200

اخلصوم املتداولة

220

320

1011

7100

رأس املال

7000

7820

5500

وضح املقصود باملراجعة اإلدارية ؟


إمجايل اخلصوم
.

5500

5420

سؤال وزاري  ( 5002/2/57عالمتان )

قوائم مطولة للغاية تتضمن مجيع املمارسات املعيارية اليت ترغب اإلدارة العليا بتطبيقها يف عملية تقييم أنشطة املؤسسة يف مجيع

اجملاالت (اإلنتاجيةوالتسويقية والتمويلية وغريها) لتحقيق نتائج وإجنازات وسلوكيات تعرب عن املستوى املناسب لألداء


تستخدم يف التعبري عن مقاييس الوضع الراهن والفعلي للنتائج و اإلجنازات وغالبا ما يضعها املديرون املعنيون



تستخدم يف تشخيص مشاكل األداء وحتديد نقاط القوة والضعف يف اجلوانب املختلفة للمؤسسة

مثال على قائمة خمتصرة للمراجعة اإلدارية :
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سؤال  :اشرح مفهوم الرقابة نسب اإلنتاجية ؟ .


تشري إىل مقدار ما حتقق من نتائج خمطط هلا باستخدام املوارد املتاحة ويعرب عنها رياضيا بقيمة هلا بسط و مقام

يث يشري البسط (لنتائج األداء املختلفة) أما المقام فيشري (للموارد املستخدمة لتحقيق تلك النتائج) مث يتم املقارنة بني ما مت
استخدام من موارد لتوليد النتائج إىل يتم التوصل للنسب اإلنتاجية
يتم تطوير وتصميم نسب اإلنتاجية مبا يالئم طبيعة العمل نتائج األداء واملوارد ،وتصمم بعض املؤسسات النسب بناء على



انتاجية اإلدارات والوحدات والفروع واآلالت ألحكام الرقابة الفعالة عليها
تظهر أمهية النسب اإلنتاجية فقط بإجراء املقارنات





تظهر أهمية النسب اإلنتاجية من خالل املقارنة كالتايل  :وزاري .

 )1مقارنة نسب اإلنتاجية للعام الحالي بنسب اإلنتاجية للعام السابق  :تشري املقارنة إىل مدى التقدم أو التأخر يف نتائج
األداء يف املؤسسة عرب الزمن

 )2مقارنة نسب اإلنتاجية في نشاط معين مع نسب اإلنتاجية في نشاط مماثل  ،أو مقارنة مصنع للمؤسسة مع مصنع آخر
ممائل  ،أو مقارنة نتائج األداء يف املؤسسة مع نتائج أداء ملؤسسة مماثلة
 )3مقارنة نسب اإلنتاجية في المؤسسة بنسب معيارية تعتمدها المؤسسة معيارا :كأن ترى أن النسب املعيارية لعوائد املبيعات ()%0
بينما ال تتجاوز النسب الفعلية ( )%2مما يشر ألحنراف سليب يف نتائج األعمال يتطلب اجراءات تصحيحية

 .2الرقابة على مستوى اإلدارات واألقسام :

 .1الرقابة الكمية

 .3الرقابة على التكاليف

 .2الرقابة على الجودة

 .4الرقابة على الوقت

سؤال  :اشرح أنواع الرقابة على مستوى اإلدارات واألقسام ؟ ...
 .1الرقابة على الكمية  :يتم مبقارنة األرقام المطلوب تحقيقها يف اخلطة مع األرقام الناتجة عن التنفيذ الفعلي  ،وحتديد

إلحنراف لتحديد أسبابه ومعاجلته فإذا كان الرتكيز على الكمية تكون رقابة كمية

مثال  :يبني اإلحنراف بني الفعلي(التنفيذ) واملقدر(اخلطة) ومقدار اإلحنراف وسبب اإلحنراف
أرقام التنفيذ

أرقام اخلطة

اإلحنراف

مالحظات /السبب

بيان
الصنف

1

0111

0111

()2111

توقف اآلالت ملدة أسبوعني

الصنف

2

5211

5111

211

تغطية سوق جديد

الصنف

3

11511

11111

()511

استقالة رجل البيع

الطالب الذي يتعب يف بداية الفصل يطمئن يف هنايته
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 .2الرقابة على اجلودة  :تعىن باإلهتمام بالمحافظة على قدر عال من الجودة عند انتاج املنتج .
 .تبدأ الرقابة على اجلودة بتحديد معايري مثل  :احلجم  ،اللون  ،امللمس  ،التشطيب  ،األبعاد  ،جودة التعبئة وغريها وقد توضع
معايري مثالية يتم وضع حد أدىن أو أعلى هلا ويف حدود هذه املعايري يقبل املنتج وخارج حدودها يرفض
سؤال  :وضح املقصود مبفهوم اجلودة ؟.
هي مجموعة من الصفات اليت يتميز هبا منتج معني حتدد قدراته على تلبية حاجات املستهلكني ومتطلباهتم
وقد مر بعدة مراحل :
أ) الفحص  :فصل املنتجات املعيبة عن املنتجات املقبولة
ب) ضبط الجودة  :ختطيط فحص العمليات منذ بداية انتاج املنتج او اخلدمة مما ساعد على كشف األخطاء مبكرا ولكن مل
مينع تكرار حدوثه
ج) توكيد الجودة  :بالرتكيز على متطلبات العميل الذي أصبح هدف وحمور املؤسسات مما نشأ عنه سهولة وتعريف وتفادي
املشاكل منذ البداية وزاد من توكيد اجلودة للعميل

سؤال  :وضح املقصود خبرائط اجلودة ؟.
هي إحدى الوسائل ذائعة اإلنتشار ملراقبة اجلودة يف جمال اإلنتاج حيث من املمكن قياس جودة املنتج حسب جمموعة من

اخلصائص كالبعد واملادة واحلجم واللون وغريها تساعد على مقارنة اخلصائص الفنية ملنتج معني يتم انتاجه حاليا مع اخلصائص
املوضوعة مسبقا للجودة قبل بدء التصنيع
مثال على خرائط اجلودة :

()%5

اخلريطة السابقة لعمود صغري يستخدم ألحدى املاكنات جيب أن يكون مقاس قطره (11سم) ويسمح بوجود نسبة مساح
زيداة أو نقصانا  ،لذا جيب أن يكون العمود ما بني ( )1105و( )005وإذا ما جتاوز احلدين السابقني يعد احنرافا ،ويالحظ من
اخلريطة بن هناك ( )15عينة واحدة فقط خرجت عن احملدد وأدت إىل أحنراف .
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مثال على متابعة املردودات من التالف :

يوضح اجلدول التايل كيفية مقارنة األرقام املخططة باألرقام الفعلية للمردودات والتالف يف إحدى إدارات اإلنتاج  ،مع العلم بأنه
ميكن لألقسام حتديد معايري جودة على شكل نسب مئوية
كتحديد نسبة تالف قدرها ( )%2من املنتجات على شكل تالف .
البيان

املردودات أو التالف املخطط

املدودات أو التالف الفعلي

اإلحنراف

السبب

صنف1

 01وحدة

011

01

سوء تغليف

صنف2

 35وحدة

01

0

خلل يف اآلالت

صنف3

 05وحدة

30

()2

مستوى اإللتزام يف التنفيذ

سؤال  :وضح املقصود بالرقابة على التكاليف ؟ ...
الرقابة اليت تتم من خالل مقارنة الميزانية التقديرية للقسم أو النشاط بالميزانية الفعلية  ،حبيث تعطي امليزانية التقديرية معايري

للرقابة فيما يتعلق باإلنفاق والتكاليف يف بنود امليزانية  ،فإذا زاد اإلنفاق الفعلي عن املقدر عد دليال على سوء التنفيذ واحنرافه
عما هو خمطط
مثال  :يوضح اجلدول التايل مقارنة جزء من موازنة التكاليف التقديرية مع امليزانية لفعلية للتكاليف مع مقدار اإلحنراف وسببه
البيان

التكاليف الفعلية

التكاليف املخططة

اإلحنراف

مالحظات  /السبب

الصنف 1

151

111

51

ارتفاع كلفة التغليف

الصنف 2

51

51

-

مستوى التزام العاملني

الصنف 3

25

23

2

أخطاء يف التغليف

الصنف 4

01

01

()11

مستوى كفاءة العاملني

اجملموع

210

204

42

سؤال  :وضح املقصود بالرقابة على الوقت ؟ ...
الرقابة اليت تتم من خالل مقارنة الزمن التقديري ألنتاج املنتج مع الزمن الفعلي لذلك واحتساب اإلحنراف
مثال  :ميثل الشكل التايل خريطة زمنية لتنفيذ برنامج شراء آالت جديدة ألحد األقسام من حيث مقارنة الزمن املقدر واملشار
إليه خبط أسود فاتح مع الزمن الفعلي واملشار إليه خبط أسود غامق
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 .3الرقابة على مستوى األفراد :

تهدف إدرة أي مؤسسة لتحقيق أعلى مستويات اإلنتاجية في األنشطة التي تمارس في اإلدارات واألقسام المتنوعة فيها ومع ذلك فإنه في أحسن الظروف وفي
أكثر اإلدارات إنتاجية نشاهد أمثلة من االداء المنخفض الذي قد يعود السبب في انخفاضه لعوائق مصدرها (مستويات المواد أو اآلالت أو التنظيم إلخ ....

كما قد يرجع السبب إلى األفرا د العاملين في المؤسسة انفسهم حيث من الممكن أن يكون أداء األفراد من االسباب الرئيسية في انخفاض األداء ووجود

اإلنحرافات عما هو مخطط له ( علل ) ألن األفراد هم الذين يتحكمون في الموارد واآلالت والمواد  ،ولذا ينصب اهتمام اإلدارة على إيجاد آليات للرقابة على

أداء األفراد ومنها  :الرقابة الذاتية على األداء  ،تقارير االداء

اإلرادة هي الفارق الوحيد بني الناجح و اآلخرين

سؤال  :وضح املقصود بالرقابة لذاتية ؟ ..

تعد من أنشطة الرقابة اليت يقوم هبا الفرد شعوريا أو الشعوريا لتقييم أدائه وسلوكياته ذات العالقة بالعمل من خالل :
رقابة الضمير وهو  :الوازع الفطري لدى اإلنسان الذي يتأثر بالقيم واألخالق اليت يؤمن هبا الفرد من خالل رقابة اإلنسان على
نفسه رقابة نابعة من إميانه باهلل تعاىل.
سؤال  :تكلم عن اإلرتباط ما بني الدين اإلسالمي وبين الرقابة الذاتية ؟
 .اهتم الفكر اإلسالمي بغرس مفهوم الرقابة الذاتية لدى اإلنسان اليت تنسجم مع مراقبة اهلل تعالى لع يف كل جماالت احلياة كما
ورد يف احلديث الشريف  " :اعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك "

.تعترب الرقابة الذاتية من وجهة نظر اإلسالم خط الدفاع األول لتجنب اإلنحراف السلبي ويدعو أن يكون كل شخص رقيبا على نفسه لقول

عمربن اخلطاب رضي اهلل عنه " حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا "

سؤال  :اذكر فوائد رقابة الفرد لنفسه يف حتقيق نتائج هامة للفرد واملؤسسة و اجملتمع

؟

سؤال وزاري  4 ( 5002/7/8عالمات)

.1

املقدرة على معرفة أوجه القصور بشكل مباشر ،ألن الفرد أدرى وأقدر على معرفة نقاط قوته أو ضعفه

.2

المعالجة الفعالة ألوجه القصور ،حيث إن الفرد يكون قادرا على معرفة أوجه العالج للمشكالت اليت تواجهه

.3

تقلل اإلعتماد على الرقابة اخلارجية وختفف من أساليبها املعقدة

.4

تساعد على تطوير األداء ألن الفرد الناضج يسعى للتغلب على أخطائه ،ويطور قدراته وإمكاناته ملنع تكرار اخلطأ

.5

يعمل على تحقيق التطور والتقدم المتسارع إن انتشرت الرقابة الذاتية من قبل املديرين ألهنم قدوة للعاملني

سؤال  :وضح املقصود بتقارير األداء ؟.
تقييم أداء العاملني احد اهم االنشطة اليت يقوم هبا املدير لكي حيدد درجة كفاءة مرؤوسيه وفعاليتهم يف أداء العمل حيث يهدف لتشجيع
األداء اجليد وعالج األداء الضعيف
ينال ذوو األداء اجليد مكافآت وحوافز معينة مثل ( اإلعرتاف هبذا األداء والشكر والعالوة والرتقية واملعاملة الطيبة )
ذوو األداء الضعيف قد حيتاجون ملزيد من التوجيه  ،ويشكل ضعف أدائهم عقبة يف سبيل تقدمهم الوظيفي يف املستقبل

سؤال يستخدم املدير مؤشرات خمتلفة لتقييم أداء العاملني  ،اذكر مؤشرين منها ؟ سؤال وزاري  4 ( 5002/7/8عالمات) .
:

 .1معدالت أو عدد ساعات التأخري
 .3عدد حاالت النزاع والصراع مع الزمالء
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 .2عدد الشكاوي من العمالء املتعاملني مع املرؤوسني
 .4عدد وحدات اإلنتاج اليت أنتجها الفرد
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أدوات رقــابية تستخدم حاليا في مؤسسات األعمال بنطاق واسع
ب) اإلدارة بالتجوال

أ) نظم الرقابة بالحاسوب

سؤال  :من أهم األدوات الرقابية ما يعرف بنظم الرقابة باحلاسوب  ،اشرح ذلك ؟...


هي نظم رقابية تعمل من خالل الحاسوب تأخذ أشكاال عدة مثل  :العدسات اإللكرتونية املتصلة باحلاسوب ومثبتة يف أقسام

خمتلفة للقيام بالرصد والتسجيل الفوري وختزين األداء املالحظ داخل ملفات إلكرتونية داخل احلاسوب لتوفري تغذية راجعة تساعد
على تصحيح اإلحنرافات .


من أهم تطبيقات النظم  :نظم مراقبة الدوام ومراقبة املخزون ومراقبة اجلودة ومراقبة العمل على خطوط اإلنتاج

تتميز بإمكانية المتابعة الفورية لألداء من خالل شاشة احلاسوب املتصلة باملديرين ملعرفة األداء الفعلي بدال عن التقارير الرمسية املكتوبة
وهذا يزيد القدرة على دراسة بدائل احللول املختلفة ويرفع من مستوى اختاذ القرار وإحكام الرقابة الفعالة على اإلجناز



مثال  :ميكن ملدير التسويق متابعة موظفي خدمة العمالء أثناء تفاعلهم مع اجلمهور لرصد كيفية قيامهم بالرد على شكاوي العمالء من
خالل أنظمة رقابية حاسوبية .
سؤال  :أذكر االجراءات اليت تقوم هبا املؤسسة لتخفيض التوتر والضغط النفسي على العاملني الستخدام نظم الرقابة على احلاسوب ؟

 .0إعالم الموظفين مسبقا بأن أداؤهم والسلوكات املرافقة له ختضع ملراقبة إلكرتونية دائمة
 .2توزيع منشورات دورية توضح سياسات املؤسسة يف هذه اجملاالت
.3إخضاع األنشطة الحرجة (عناصر النجاح احلرجة) فقط لعمليات الرصد اإللكرتوين واستثناء األنشطة األخرى
سؤال  :وضح املقصود مبفهوم عناصر النجاح احلرجة ؟
األنشطة او األجزاء من األنشطة التنفيذية ذات األمهية البالغة لنجاح عمليات التنفيذ
سؤال  :وضح املقصود باإلدارة بالتجوال ؟ .

سؤال وزاري  ( 5002/7/8ثالثة عالمات )

أسلوب رقابي واتصالي يتم كم خالل متابعة املدير بوجوده شخصيا يف مواقع العمل او من خالل املتابعة بواسطة شاشة طرفية مرتبطة
بشبكة حاسوبية حملية ملتابعة سري العمل بواسطة الصوت والصورة .





يتيح فرصة التفاعل المباشر بني املدير و املرؤسني واملتبعة عن قرب وتبادل املعلومات وإعطاء التعليمات عند احلاجة

سؤال  :تفضل املؤسسات الصغرية أسلوب اإلدارة بالتجوال كأداة رقابة  ،علل ذلك
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ترشيد التكاليف املصاحبة للنظم الرقابية الشاملة

.2

عدم توافر اخلربة والدراسة الفنية لتطبيق تلك لنظم الشاملة

.3

عدم القدرة املالية للمؤسسة على تطبيق نظم رقابية شاملة
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النجاح  %00تعب وجهد والباقي حظ
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خصائص نظام الرقابة الفعال
سؤال  :أذكر خصائص نظام الرقابة الفعال ؟ .
 .1دقة المعلومات

 .2توافر المعلومات

 .4التوقيت المالئم

 .5المرونة

 .8المالئمة

 .9اإلتصال

 .3التركيز على عناصر النجاح الحرجة
 .6التكامل
 .11التعاون

 .7قابلية الفهم
 .11الجدوى اإلقتصادية

سؤال  :اشرح خصائص نظام الرقابة الفعال ؟ ( يأيت السؤال على إحدى النقاط) ...

 .1دقة املعلومات  :جيب أن تكون املعلومات املتداولة يف أي نظام دقيقة كي تكون نافعة ومفيدة لتجنب اختاذ قرارات خاطئة
 ،كقيام بعض املديرين كتقدير حجم اإلنتاج بأقل مما جيب لتكون مؤشرات األداء التنفيذية جيدة أو ختفيض أرقام اإلستهالك
لزيادة الربح بطريقة غري حقيقية  ،وبذلك يعمد املديرين لتجميل إجنازاهتم على حساب دقة املعلومات
 .2توافر املعلومات  :ال بد من توافر معلومات كافية عن (اخلطط والربامج وجداول العمل واألرقام التقديرية وخرائط التخطيط
والتنفيذ الفعلي هلا) ملعرفة ما حدث فعال وما حيدث حاليا وما قد حيدث مستقبال الكتشاف اإلحنرافات ومعاجلتها
 .3الرتكيز على عناصر النجاح احلرجة  :عمليا ال يمكن الرقابة على كل شيء فحدود الوقت واملكان والتكلفة ال تسمح بإحكام

الرقابة نفسها على كل شيء يتم تنفيذه  ،لذا يتم الرقابة على اجلوانب اهلامة (احلرجة) من التنفيذ اليت جيب الرقابة عليها بأعلى مستوى
لضمان جناح املؤسسة يف تنفيذ خططها

 .4التوقيت املالئم  :يتميز النظام الرقايب بتوفير المعلومات في الوقت المناسب وعند احلاجة الستخدامها

مثال  :مدير اجلودة حيتاج بيانات يومية عن اجلودة  ،ومدير املخازن حيتاج بيانات شهرية عن كمية املواد اخلام املتاحة  ،ومديرو اإلدارات
العليا حيتاجون بيانات ربع سنوية أو سنوية ملمارسة عملهم الرقايب

 .5املرونة  :استخدام معايري رقابة تتناسب مع الظروف  ،فإن تغريت الظروف تتغري املعايري
مثال  :ختفيض معدل اهلالك يف مصنع ألبسة من ( )%4إىل ( )%2نتيجة لزيادة الكفاءة يف اإلنتاج

 .0التكامل  :أي أن يتكامل النظام الرقابي مع باقي األنظمة اإلدارية يف املؤسسة وخاصة مع نظام التخطيط  ،فكل عناصر
التخطيط ميكن أن تكون أدوات رقابية جيدة .

مثال  :إذا خطط لتصميم برنامج لدائرة اإلنتاج خالل(01يوم) واستغرق التصميم فعليا (41يوم) فإن هناك احنرافا سلبيا قدره(21يوم)

 .0قابلية الفهم  :جيب أن يتضمن نظام الرقابة تعليمات محددة تبين لمن يمارسون الرقابة ما جيب فعله يف حال ختطي

معايري الرقابة مما ميكنهم ذاتيا من معاجلة املشاكل قبل استفحاهلا

مثال  :قيام رئيس قسم املخازن بإعادة الطلب  :إذا وصلت الكمية املتوافره لديه إىل املعدل احملدد للقيام بالشراء
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 .0املالئمة  :يجب أن يالئم النظام الرقابي ظروف المؤسسة  ،فاملؤسسة الكبرية تعتمد أنظمة معلومات متقدمة تتبع جهازا
رقابيا مستقال يف حني تعتمد املؤسسة الصغرية إسناد عملية الرقابة للمعين يف التنفيذ ،لذا يتناسب النظام الرقايب مع هو موجود يف
املؤسسة من هيكل تنظيمي  ،عدد مستويات تنظيمية  ،نظام اتصاالت  ،أنظمة معلومات ....
 .0اإلتصال  :جيب على من ميارس الدور الرقايب وهو يقوم بعملية جمع المعلومات باإلتصال مع اآلخرين جلمع معلومات عن
اخلطة ومعايري الرقابة واإلحنرافات لذا جيب ان يتمتع بأساليب ومهارات اإلتصال

 .11التعاون  :جيب أن يتم التعاون بني من يقوم بالرقابة ومن خيضع للرقابة  ،من خالل تبادل املعلومات الالزمة
 .11اجلدوى اإلقتصادية  :جيب أم حيقق النظام الرقايب عائدا يفوق تكاليفه وهذا يتطلب تصميم نظام رقايب مناسب للعمل
ودون إسهاب يف التفاصيل غري مفيدة .

مجاالت استخدام الرقابة
تعد الرقابة اإلدارية ضرورية لنجاح أي نشاط تقوم به املؤسسة للتأكد من أن تنفيذه يتم حسبما خطط له وأن يكون طبقا ملا هو
مطلوب  ،لذلك تعترب عملية مالزمة للنشاطات كافة وفيما يلي بعض اجملاالت اليت تستخدم فيها الرقابة
سؤال  :وضح مجال استخدام الرقابة يف  :المشتريات  ،المخزون  ،الرقابة المالية  ،الموارد البشرية  ،التسويق ؟.
 .1املشرتيات  :تستخدم للتأكد من سالمة املشرتيات وجودتها  ،والتأكد من مطابقتها للمواصفات املطلوبة بالكمية احملددة ،
واستالمها يف الوقت احملدد
 .2املخزون  :من خالل متابعة املخزون من حيث ( الكمية الواردة والصادرة والرصيد ) وتعمل على محاية املخزون من أخطار
التلف والتقادم  ،وساعدت التكنولوجيا باستخدام برجميات خاصة على احلصول على تقارير بشكل دقيق يف أي وقت

 .3الرقابة املالية  :تعمل على مراقبة التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة من صندوق املؤسسة  ،والتأكد من سالمة
استخدامها من خالل حواسيب وبرجميات خاصة تظهر تقارير ملعرفة أية احنرافات مالية
 .4املوارد البشرية  :للتأكد من مدى إلتزام العاملني بتطبيق القواعد واألنظمة يف كل إدارة أو قسم مثل  :استخدام بطاقات
خاصة مربجمة لضبط دوام العاملني
 .5التسويق  :للتأكد من مستوى الطلب على منتجات املؤسسة من قبل العمالء ورضاهم وكما هو مقدر يف خطة املبيعات ،
وللتأكد من أن احلمالت اإلعالنية حتقق هدفها وباستخدام اإلنرتنت ملزيد من التواصل
الطالب السليب يبحث عن امللخصات و
الطالب اإلجيابي يبحث عن التفاصيل

21

facebook.com/hussammawwad

www.awa2el.net

اعداد األستاذ حسام عواد

دور تكنولوجيا المعلومات في عملية الرقابة
سؤال  :وضح دور تكنولوجيا املعلومات يف عملية الرقابة ؟
.1نظام تتبع أداء العاملين من خالل النظم الحاسوبية :

مثل  :متابعة دوام العاملني باستخدام بطاقات خاصة يتم إدخاهلا يف آلة معينة مرتبطة مع احلاسوب ملساعدة املدير يف معرفة
مدى التزام العاملني بالدوام
 .2التقارير بجميع أشكالها :
يقوم الربنامج احلاسويب بإصدار التقارير بناء على طلب اإلدارة وتساعد متخد القرار باالحاطة بسري العملية االدارية
.3االستفسارات :
يتم باستخدام نظم خاصة مثل  :نظم تتبع أداء تأليف الكتب املدرسية يف وزارة الرتبية والتعليم من خالل أداء فرق العمل
ذات العالقة بعملية التأليف  ،ومراقبة أداء املؤلفني  ،ومن هلم عالقة باملتابعة واالشراف على التأليف وحتديد االجناز ومدى
مطابقته مع اخلطط املوضوعة
.4

التحليل المالي الرياضي واإلحصائي :

هنالك نظم حاسوبية عديدة متكن من حتديد معايري مالية واحصائية متكن املديرين من متابعة سري العملية املالية واختاذ
االجراءات االحصائية املناسبة يف الوقت املناسب
 .5البرمجيات المستخدمة في عملية الرقابة  :مت تطوير برجميات رقابية يف العديد من املؤسسات كاملطارات والبنوك
والفنادق وغريها ومنها :
أ) بصمة اإلبهام
ب) بصمة العني

صديقك قد يصحبك إىل القمة وقد يسحبك إىل

ج) شدة التوتر الصوتي

القاع  ،ولذا فعليك انتقائه جيدا يف مرحلة

د) التعرف على التوقيع اإلليكرتوني

الثانوية العامة

ه) قراءة املعلومات املتعلقة جبواز السفر

دور أهمية الرقابة عند حدوث اإلنحراف ؟ لالطالع واالستزادة عن االنحراف في الراقابة ...
 .تؤثر الفجوة الزمينة بني وقت وضع اخلطة واقرارها وحتديد األهداف وبني وقت التنفيذ  ،وخالل تلك الفرتة تستجد تطورات وظروف غري
متوقعة يرتتب عليها حدوث احنرافات وهنا تظهر عملية الرقابة لتحديد هذا االحنراف

 .تؤثر التغيرات في بيئة العمل مثل ( تصرفات املنافسني  ،األجراءات  ،السياسات احلكومية  ،الوضع السياسي السائد ) تؤثر سلبا أو اجيابا
يف األداء  ،لذا يتم قياس التأثريات يف األداء ومعاجلة االحنرفات
.اختالف األهداف التنطيمية للمؤسسة عن األهداف الشخصية للعاملني  ،فالكثري من التوقعات واألهداف الشخصية ألفراد املؤسسة قد
تتعارض مع ما تسعى إليه املؤسسة .وعليه فإن من مهمات وظيفة الرقابة السعي للتأكد أن جهود العاملني وأداؤهم موجه بالدرجة األوىل حنو
إجناز األهداف التنظيمية  ،وحنو حماولة إجياد التوافق بني األهداف التنظيمية وأهداف العاملني وإحداث أكرب قدر ممكن من التوافق بينهما .من
خالل الرقابة يتم التأكد من كفاءة اخلطط املوضوعة واألساليب اليت تنفذ هبا وما إذا كانت هنالك بدائل أفضل لتحقيقها
22

facebook.com/hussammawwad

www.awa2el.net

اعداد األستاذ حسام عواد

الوحدة اخلامسة

( املستوى الثالث )

ال تقلق على املستقبل ..تكفيك متاعب احلاضر
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مفـهوم القــرار
سؤال  :ما املقصود باختاذ القرار ؟
هي عملية إدارية هادفة تتضمن املفاضلة بني جمموعة من البدائل واختيار البديل األنسب ملواجهة موقف ما حلل مشكلة ما
للوصول إىل غاية حمددة .
سؤال  :ما هي أهمية اختاذ القرار ؟ أو ما عالقة اختاذ القرار بالسلطة القانونية ؟
 .اختاذ القرار يف املؤسسات الرمسية جزء من ممارسة السلطة القانونية وتفعيل أدوار األفراد وجمموعات العمل يف مستويات التنظيم .
 .متكن السلطة القانونية املستمدة من املركز الوظيفي األفراد من اختاذ القرار
 .متنح األفراد شرعية وقدرة على إلزام املعنيني وتنفيذ اإلجراءات والتعليمات لتحقيق األهداف
سؤال  :تتتضن عملية اختاذ القرار جمموعة من البدائل االجيابية والسلبية  ،وضح ذلك ؟
 .أي ان متخذ القرار يتبىن بديال حمددا بني جمموعة من البدائل املتاحة عند وجود مشكلة ما تستدعي حل أي وجود حاجة لدفع متخذ القرار

وحفزه على التصرف بطريقة مناسبة للموقف .

مالحظة : املشكلة تأخذ عدة أشكال  :قضايا علمية أو أهداف مرغوبة أو مظاهر خلل أو معاجلات ألوضاع حمددة أو ردود فعل ملتغريات
داخلية وخارجية
علل  :املؤسسة شبكة متكاملة ونظام معقد الختاذ القرارات اليت تعمل على حتويل املوارد واملدخالت إىل قرارات ملموسة ؟
ألن عملية اختاذ القرار ما هي إال عملية مستمرة تتكامل وتسري جنبا إىل جنب مع بقية الوظائف اإلدارية  ،فمختلف النشاطات واألعمال اليت
تقوم هبا أي مؤسسة ما هي إال جمموعة من القرارات .

مراحل عملية اتخاذ القرار
سؤال  :وضح املقصود مبفهوم حل املشكلة ؟
هي عملية استخدام املعلومات و املعرفة و احلدس حلل املشكلة اليت يتم حتديدها مسبقا .
سؤال  :أذكر مراحل عملية حل املشكلة ؟
 -1حتديد املشكلة جبمع البيانات وحتليلها
 -2وضع البدائل وتطويرها
 -3اختيار البديل األنسب
 -4تنفيذ احلل
 -5متابعة وتقييم النتائج
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الخطوة األولى  :تحديد المشكلة :
.يتم فيها البحث عن حاالت تستدعي اختاذ القرار حيث يتم التفريق بني اعرض املشكلة وأسباهبا احلقيقية
 .يتم فيها استكشاف البيئة ومجع البيانات املرتبطة باملشكلة وحتليلها
 .جيب أن تكون البيانات دقيقة وكاملة وإبرازها بشكل واضح
مالحظة  :مجع البيانات وحتليلها للكشف عن املشكلةتقود إىل فعالية القرار لتحديد وصياغة املشكلة املراد حلها بشكل دقيق فقد تبتكر حلوال
جديدة إال أن هذه احللول ال تسهم حبل املشكلة

مثال  :ميكن أن نأيت حبلول عديدة ملشكلة كيفية زيادة فروع املؤسسة إال أننا قد نقوم بصياغة املشكلة على النحو التايل:
كيف أجتنب فتح فروع جديدة باالستفادة من خدمات التجارة اإللكرتونية

الخطوة الثانية  :وضع البدائل  :وضع البدائل وتطويرها وتقومي النتائج املتوقع حدوثها لكل بديل .
 .ينبغي اإلحاطة باملشكلة وتطويعها للحل  ،وأن تكون البدائل حقيقية تتماشى مع واقع املؤسسة وإمكاناهتا املتاحة .
 .من الضروري تطوير معايري ومناذج قادرة على تقومي البدائل حيث ختتلف بدائل حل املشكلة يف :
جودهتا  ،وكلفتها املالية والبشرية والزمنية ،وقدرهتا على مواجهة املشكلة ،وشرعيتها القانونية  ،ومالئمتها للظروف البيئية ومدى تطبيقها )

 .جيب أن تسفر املقارنة بني البدائل عن سلم لألولويات حبيث يتم ترتيب البدائل وفقا ألمهيتها النسبية ومدى انطباق املعايري على كل
منها ومن االفضل إعطاء أوزان نسبية للمعايري لتسهيل املفاضلة بينها

الخطوة الثالثة  :اختيار البديل األنسب  . :يتم فيها "مرحلة اإلختيار" تسوية األهداف واملصاحل املتضاربة
 .يتم فيها إدارة عمليات اختاذ القرار اجلماعي .
 .يتم فيها إتاحة جمموعة من بدائل احلل و ترتيب كل بديل وفقا ملعايري موضوعية تساعد باالختيار
مالحظة  :يف مرحلة االختيار تأيت الصالحية التقديرية واالجتهاد ملتخذ القرار من أجل حتديد البديل املالئم ملوقف القرار
وملتطلبات العمل وظروفه
الخطوة الرابعة  :التنفيذ  :هي مرحلة وضع القرار موضع التنفيذ من خالل توضيح القرار (لألفراد أو اجلماعات الذين
هلم عالقة بالقرار) و بناء الرأي اجلماعي حول أمهية القرار و خلق نوع من االلتزام ملتابعة القرار
مالحظة  :ال بد من التنبه جيدا إىل أن القرار مفهوم وواضح جلميع املعنيني بالتنفيذ حىت يتم تنفيذ القرار بالشكل
املطلوب دون ورود أخطاء بسبب عدم فهم آلية القرار .
الخطوة الخامسة  :المتابعة والتقييم :
 .هي مرحلة متابعة عملية تنفيذ القرار ضمن الشروط املطلوبة ومتابعة كل من يعمل على تنفيذ القرار
 .تتضمن الكشف عن اإلحنرافات وتصحيح القرار
 .هلا أمهية كبرية يف استبعاد األخطاء يف بدايتها ووضع االحتياطيات الضرورية لتنفيذ القرار
 .متثل تغذية راجعة ملتخذ القرار إلعادة النظر يف قراره إذا اقتضى األمر ذلك .
قضية مناقشة  :هل ينبغي أن متر خمتلف أنواع القرارات باملراحل السابقة ؟
القرارات املؤسسية اهلامة جيب أن متر هبذه املراحل لضمان مستوى عال من النجاح  ،ولكن الكثري من القرارات املتخذة مترهبذه املراحل وتكن سريعة
حبيث ال يشعر هبا الفرد مثل القرارات اليومية وكذلك قد يواجه الفرد مبحدودية البدائل وهنا جيرب على البديل املتاح وهذا ال يعتربه البعض قراره ألن
الظروف حتكمت يف الفرد
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أنواع القرارات
مالحظة  :ختتلف القرارات باختالف االهداف واألنشطة وجماالت العمل واألساليب وطبيعة الظروف وتتأثر عملية اختاذ القرار مبجموعة مؤثرات
واجتاهات (سياسية واجتماعية واقتصادية وتنظيمية وقانونية ونفسية وتربوية وإعالمية) يتم مراعاهتا عند دراسة املشكلة ولذا تتعد طرق تصنيف
القرار وأساليبه .

سؤال ما هي أنواع القرارات تبعا لتصنيفاهتا ؟

أنواع القرارات

حسب درجة الهيكلة :

أ) مهيكلة

حسب جهة اتخاذ القرار :

أ) فردية ب) مجاعية

حسب حاالت القرار :

أ) التأكد

حسب المدخل الفكري :

أ) عقالين

أوال  :القرارات حسب درجة اهليكلة
 -1مهيكلة

 -2شبه مهيكلة

ب) شبه مهيكلة
ج) جمتمعية

ج) غري مهيكلة
د) مؤسسية

ب) عدم التأكد

ه) دولية

ج) املخاطرة

ب) تدرجي

 -3غري مهيكلة

سؤال  :عدد المستويات اإلدارية ؟ وبني نوع القرارات اليت تصدر منها ؟
 -1إدارة عليا تتخذ قرارات غري مهيكلة .
 -2إدارة وسطى تتخذ قرارات شبه مهيكلة.
 -3إدارة دنيا تتخذ قرارات مهيكلة.

تعلم من اآلخرين تصبح أفضل منهم
فالسعيد من اتعظ بغريه والشقي من
اتعظ بنفسه

 .1القرارات المهيكلة :
سؤال  :عرف القرارات املهيكلة ؟
هي القرارات املربجمة أو التقليدية أو الروتينية التي تتخذ وفقا لقواعد إجرائية حمددة مسبقا .
مالحظة  :ميكن إلغاء القرار املهيكل أو تعديله دون أن يرتتب على اختاذه اية آثار سلبية على املؤسسة
سؤال  :أعط مثاال على القرارات املهيكلة ؟
 .اإلشراف على سري العمل  . .قرارات تتعلق بدوام املوظفني وإجازاهتم .

 .صرف الرواتب شهريا .

.2القرارات غير المهيكلة :
سؤال  :عرف القرارات غري املهيكلة ؟
القرارات غري املربجمة التي عادة ما تقوم بمعالجة المشاكل غري املتكررة وتتميز بأنها جديدة لها آثار هامة على نشاط
المؤسسة
مالحظة  :يف القرار غري املهيكل يصعب حتديد املعلومات اليت تتطلبها عملية اختاذ القرار أو طريقة اختاذه أو معايري تقوميه
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سؤال  :أعط مثاال على قرار غري مهيكل ؟
االرتفاع املفاجئ يف اسعار النفط  ،االخنفاض احلاد يف اسعار العمالت  ،اضراب العاملني  ،تعطل آلة ما ،تعيني مدير بسبب
وفاة مدير آخر  ،اختيار شكل الغالف ولون السلعة
سؤال  :تتصف القرارات غري املهيكلة بالتعقيد وعدم التكرار وارتفاع درجة املخاطرة  ،علل ذلك ؟
ألهنا عادة ما تتخذ يف ظل ظروف متغرية غري معروفة
مالحظة  :القرار غري املهيكل يعتمد على اخلربة واحلدس واحملاولة واخلطا
سؤال  :فرق بني خصائص القرارات املهيكلة والقرارات غري املهيكلة ؟

القرارات المهيكلة

القرارات غير المهيكلة

بسيطة

معقدة وغامضة

بيانات مؤكدة نسبيا

بيانات غري مؤكدة نسبيا

متكررة

غري متكررة ( جديدة ) ليس هلا مماثل يقاس عليه

ظروف ثابتة

ظروف متغرية أو ديناميكية

وجود إجراءات ومعايري جاهزة

ال توجد معايري وإجراءات جاهزة

ال حتتاج إىل تفكري وجهد ذهين

حتتاج إىل جهد ذهين كبري وتفكري وإبداع

تتخذ عادة من قبل اإلدارة الدنيا

تتخذ عادة من قبل اإلدارة العليا

 .3القرارت شبه المهيكلة :
سؤال  :عرف القرارات شبه املهيكلة ؟
هي قرارات تجمع خصائصها بين خصائص القرارات المهيكلة وغير المهيكلة  ،حيث أن المعلومات التي يتطلبها القرار
وإجراءات اتخاذه معروفة ( مهيكلة ) إال أن جوانب أخرى تعتمد على تقدير متخذ القرار ورأيه ( غير مهيكلة ) .
مثال  :عند اختاذ قرار انتاج سلة معينة بناء على معلومات دقيقة حول السلعة (مهيكل) إال أن القرار حيتاج لتقدير متخذ القرار
وحدسه وخرباته يف أماكن التوزيع والعرض مثال (غري مهيكل)

27

facebook.com/hussammawwad

www.awa2el.net

اعداد األستاذ حسام عواد

ثانيا  :القرارات حسب جهة اختاذ القرار :

 .1القرارات الفردية :

سؤال  :وضح املقصود بالقرارات الفردية ؟
القرارات التي يقوم باتخاذها فرد أو شخص محدد وفقا للدور الوظيفي المرسوم له بناء على القوانين واألنظمة ومتطلبات

التخصص والخبرة وغيرها من قواعد العمل الرسمي.

سؤال  :ما عالقة القرارات الشخصية ملتخذ القرار بالقرارات الفردية يف العمل اإلداري ؟
.الفرد مسئول عن اختاذ القرارات الشخصية إال أنه ما يهمنا هو الصفة الرمسية والدور الوظيفي ملتخذ القرار
 .كل شخص يتخذ يف كل حلظة من حياته قرارات عديدة ومتنوعة متثل خياراته الشخصية واخلاصة به أما يف جمال العمل اإلداري
فيتم تفويض صالحيات إىل األفراد الختاذ قرارات حمددة يف إطار الشرعية القانونية والتخصص الوظيفي حتت طائلة املسؤولية العامة

سؤال  :أعط مثاال لقرار فردي ؟
قيام املدير العام لدائرة السري بتعيني مديرا لقسم الرتخيص وفقا لتخصصه الوظيفي ( مديرا عاما لدائرة السري ) ووفقا لنظام
املؤسسة ومبا يتناسب مع السلطة املفوضة إليه من اإلدارة العليا .
 .2القرارات الجماعية :
سؤال  :وضح املقصود بالقرارات اجلماعية ؟
هي تلك القرارات التي تقع ضمن مسؤولية مجموعة من األفراد وسلطتهم وفقا لالختصاص القانوني واإلداري
مالحظة  :يتخذ القرار اجلماعي شكل جلنة  ،هيئة ،وحدة تنظيمية  ،أو أي مسمى قانوين آخر جملموعة عمل خمولة بدراسة بديل(قرار)

وحتليله واختياره يف جمال وظيفي أو مهين  ،ويف العادة تتخذ القرارات اجلماعية بإمجاع أفراد اللجنة أو أغلبية األصوات
مثال  :تشكيل جلنة صيادلة يف مصنع أدوية إلنتاج دواء  ..مثال  :القرارات اليت يتم اختاذها يف ظل الكوارث الطبيعية .
سؤال ما الذي مييز القرارات الجماعية عن القرارات الفردية ؟
 .تتيح القرارات اجلماعية فرصا أكثر جلمع املعلومات وحتليلها واخلربة واملعرفة واملفاضلة بني اآلراء
 .القرارات اجلماعية أكثر كلفة من القرارات الفردية من حيث الوقت واجلهد واملال ولكن تبرر حينما تكون الفائدة اإلحتمالية
للقرارات اجلماعية أكرب من كلفتها

سؤال  :أذكر أحد الشواهد الواردة في الشريعة اإلسالمية على دور الشورى يف عملية اختاذ القرارات اجلماعية ؟

 .قوله تعاىل " وأمرهم شورى بينهم " وقوله تعاىل " وشاورهم يف األمر إذا عزمت فتوكل على اهلل "
 .قال أبو هريرة  -رضي اهلل عنه  " -ما رأيت أحدا أكثر مشاورة ألصحابه من رسول اهلل  ،صلى اهلل عليه وسلم " فقد استشارهم يف :أ -معركة بدر الكربى
 :حني قال " أشريوا علي أيها الناس " وكرر ذلك أكثر من مرة  ،فأشار عليه الصحايب اجلليل احلُباب بن املنذر يف غزوة بدر بتغيري موقع املعسكر  ،فاختذ قرارا
بذلك  ،واستشار أيضا امللسمني بشأن أسرى بدر .
ب -معركة اخلندق  :استشار النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أصحابه فأشار عليه الصحايب اجلليل سلمان الفارسي حبفر اخلندق حول املدينة فكان ذلك
 ،ومت خذالن املشركني وانتصار املسلمني بفضل اهلل  ..مارس الصحابة رضوان اهلل عليهم الشورى بعد وفاة الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -الختيار من
خيلفه  ،فتم اختيار أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه بالشورى .
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.3القرارات المؤسسية أو التنظيمية :
سؤال  :عرف القرارات المؤسسية ؟
قرارات تتخذ على مستوى المؤسسة وتشير إلى مجموعة الخيارات ذات العالقة بالسياسات العامة واالستراتيجيات في المؤسسة

.

سؤال  :عرف القرارات االستراتيجية ؟

القرارات اهلامة املتلعقة باملدى البعيد وتقع مسؤولية وسلطة اختاذ القرارات املؤسسية ضمن اختصاص اإلدارة العليا يف املؤسسة
سؤال  :ما هي اجلهة اإلدارية اليت تتخذ القرارات املؤسسية ؟

أفكارك وقناعاتك قد جتعل منك قزما صغريا

اإلدارة العليا مثال  :اختاذ قرار بفتح فروع إقليمية للمؤسسة

وقد جتعل منك انسانا عظيما
فكر دائما بإجيابية جتاه نفسك !!

 .4القرارات المجتمعية :
سؤال  :عرف القرارات المجتمعية ؟
هي القرارات ذات العالقة بالمجتمع المدني وهيئاته الشرعية وفقا لدستور الدولة .
سؤال  :ما هي خصائص القرارات اجملتمعية ؟
 .الطبيعة اإلسرتاتيجية .
 .التأثري الواسع يف مجيع نواحي احلياة اجملتمعية .
.تشارك يف صياغتها وحتديد بدائلها القيادات واهليئات السياسية واإلدارية العليا .
سؤال  :عدد اجلهات اليت تتخذ القرارات اجملتمعية
 القيادات واهليئات السياسية واإلدارية العليا وهي : .السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة وجملس الوزراء وكبار رجال الدولة ) .
.السلطة التشريعية ( جملس األمة )
.خمتلف فعاليات اجملتمع املدين وهيئاته ( األحزاب والنقابات وغريهم ) .
.السلطة القضائية
سؤال  :أعط مثاال يتخذ فيه قرارا جمتمعيا ؟
 .إعطاء قرار بفتح مستشفى حكومي يف منطقة ما

 .ختفيض األسعار

 .زيادة أسعر احملروقات

 .اختاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة مرض معد .

إذا مل تعلم أين تذهب ,
فكل الطرق تفي بالغرض
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.5القرارات الدولية :
سؤال  :عرف القرارات الدولية ؟
هي القرارات ذات العالقة باجملتمع الدويل ومجيع اهليئات الشرعية اليت تعمل وفقا للقانون الدويل .
سؤال  :ما هي صفات القرارات الدولية ؟
 .تتصف باخلصائص والطبيعة االسرتاتيجية هلذه اهليئات واملؤسسات .
 .يشارك يف صياغتها وتبين قراراهتا اهليئات السياسية واملنظمات الدولية واإلقليمية .
سؤال  :أعط مثاال جلهات تتخذ قرارات دولية ؟
 .منظمة اليونسكو التابعة هليئة األمم املتحدة
 .هيئة األمم املتحدة

 .جامعة الدول العربية .

ثالثا  :القرار حاالت اختاذ القرار

مالحظة  :تتأثر القرارات بطبيعة الظروف املتغرية يف مرحلة دراسة القرارات وتصميمها أو مرحلة تنفيذها وتقوميها وعادة ما يكون تأثريات
املتغريات البيئية على القرارات املهيكلة حمدودا يف حني يكون األثر على القرارات غري املهيكلة أو اإلبتكارية كبريا  ،كما أن ارتفاع وترية
املتغريات البيئية (كما ونوعا) يتطلب قرارات على درجة مرتفعة من االبتكار والتجديد وحيتم توظيف اخلربات املهنية واملعرفية واملعلوماتية
وأساليب التحليلي املتطورة عند اختاذ قرار

سؤال  :ما املقصود بحاالت الطبيعة ؟
هي تلك الظروف أو المتغيرات المحتملة الحدوث التي قد تواجه متخذ القرار
سؤال  :عدد ثالث حاالت الختاذ القرارات ؟
.1التأكد .

 .2عدم التأكد .

 .3المخاطرة .

.1حالة التأكد :
سؤال  :حدد إىل ماذا تشري حالة التأكد ؟

تشري حالة التأكد إىل أن متخذ القرار يكون على علم تام بكل املعلومات الالزمة الختاذ هذا القرار  ،باإلضافة إىل معرفته
التامة بكل البدائل املمكنة ونتائج كل بديل ومعايري املفاضلة بينها ويف هذه احلالة يقوم متخذ القرار باختيار البديل األنسب
الذي يعود على املؤسسة بأعلى عائد ممكن .
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مثال  :ان تعرض السلعة ذاهتا على الفرد بأسعار خمتلفة فيختار السعر األقل النه السعر االنسب
سعر السلعة بالدينار

البدائل
مركز تسوق 1

14

مركز تسوق 2

12

يكون متخذ القرار متأكد من نتيجة كل بديل فاملنطق يقتضي باختيار شراء السلعة من مركز تسوق 2ألنه يعرضها بأقل االسعار
 .2حالة عدم التأكد :
سؤال  :حدد ملاذا تشري حالة عدم التأكد ؟
تشري حالة عدم التأكد إىل أن متخذ القرار ال يكون لديه أية معلومات عن القرار املراد اختاذه علما بأن هلذا القرار بدائل خمتلفة ،

ولكل بديل نتائج خمتلفة أيضا  ،إال أن احتماالت كل نتيجة غري معروفة .

مالحظة  :يف حالة عدم التأكد يكون متخذ القرار يكون أمام موقف غامض  ،فهو ال ميلك املعلومات الكافية عن القرار املراد اختاذه لذا يستخدم
معيارالتفاؤل أو التشاؤم أو البالس .

سؤال  :أذكر أهم املعايري اليت تستخدم للتخلص من الصعوبة اليت تواجه متخذ القرار يف حالة عدم التأكد ؟
 .1معيار التفاؤل

 .3معيار ال بالس .

 .2معيار التشاؤم

أ) معيار التفاؤل :
إالم يشري معيار التفاؤل ؟
سؤال َ :

يشري معيار التفاؤل إىل أن متخذ القرار يفرتض أن البيئة تعمل لصاحله  ،ولذلك فإنه خيتار البديل الذي حيقق ( البديل ) الذي

حيقق له أعلى رحبية

عند املقارنة بني األرباح  ،والبديل الذي حيقق أدنى تكلفة  ،عند املقارنة بني التكاليف .

سؤال  :مىت يستخدم معيار التفاؤل ؟
يفضل استخدام هذا األسلوب يف احلاالت اليت تكون فيها الخسارة قليلة بالنسبة لألرباح المتوقعة .
مثال  : 1يريد مستثمر عريب اختيار البديل األنسب يف ضوء حاالت الطبيعة التالية :
البديل

ركود اقتصادي

ثبات اقتصادي

حالة الطبيعة
حمل مالبس

4511

5111

حمل خلويات

5111

4011

سوبر ماركت

3011

4111

االرقام تشري لألرباح
املطلوب  :اختيار البديل األنسب حسب معيار التفاؤل ؟
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 .1اختيار اعلى ربح لكل بديل  :أ) حمل مالبس  ، 5111حمل خلويات  ، 5111سوبر ماركت
 .2اختيار أعلى ربح بينهم

4111

5111

 .3اختيار البديل األول (حمل مالبس) ألنه يعطي أعلى رحبية
مثال  : 2يريد مستثمر عريب اختيار البديل األنسب يف ضوء حاالت الطبيعة التالية :
البديل

حالة الطبيعة

مدرسة

فندق

ركود اقتصادي

3051

2401

ثبات اقتصادي

4111

2051

نشاط اقتصادي

3051

3051

االرقام تشري للتكاليف
املطلوب  :اختيار البديل األنسب حسب معيار التفاؤل ؟
 .1اختيار أقل كلفة لكل بديل :أ) الفندق  3051ب) املدرسة
 .2اختيار أقل كلفة بينهما

2401

2401

 .3القرار  :اختيار البديل الثاين ( مدرسة ) ألهنا تعطي أقل كلفة
مالحظة  :عند احلل نركز على البديل وال نركز على حالة الطبيعة فال عالقة هلا باحلل
ب) معيار التشاؤم :
إالم يشري معيار التشاؤم ؟
سؤال َ :

يشري إىل أن متخذ القرار يفرتض أن البيئة ال تعمل لصاحله  ،ولذلك فإنه خيتار ( البديل ) الذي يجنبه أكبر خسارة ممكنة  .وهنا

يتم اختيار البديل الذي حيقق أدىن قيمة بالنسبة لألرباح املتوقعة عند املقارنة بني األرباح  ،والبديل الذي حيقق أعلى النواتج عند
املقارنة بني التكاليف  ،مث يتم اختيار البديل الذي ميثل أدىن قيمة من التكاليف .
سؤال  :مىت يستخدم معيار التشاؤم ؟
يفضل استخدام هذا األسلوب يف احلاالت اليت تكون فيها الخسارة عالية بالنسبة لألرباح المتوقعة .
مثال  : 3يريد مستثمر عريب اختيار البديل األنسب يف ضوء حاالت الطبيعة التالية :
حالة الطبيعة

البديل

مطعم

منافسة قوية
منافسة متوسطة
منافسة ضعيفة

صيدلية

خمبز
2111

051

1001

3111

3521

3451

3411

4511

4111

االرقام تشري لألرباح
املطلوب  :اختيار البديل األنسب حسب معيار التشاؤم ؟
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 .1اختيار أقل ربح لكل بديل  :أ) مطعم
 .2اختيار أعلى ربح بينهم

ب) خمبز

2111

ج) صدلية

051

1001

2111

 .3القرار  :اختيار البديل األول ( مطعم )
مثال  : 4يريد مستثمر عريب اختيار البديل األنسب يف ضوء حاالت الطبيعة التالية :
البديل

حالة الطبيعة

منافسة ضعيفة

منافسة قوية

مطبعة

2501

2051

حمل مالبس

2411

2111

األرقام بالتكاليف
املطلوب  :اختيار البديل األنسب حسب معيار التشاؤم؟
 .1اختيار أعلى كلفة لكل بديل  :أ) مطبعة
 .2اختيار أقل كلفة بينهما

2051

ب) حمل مالبس

حينما ترى نفسك يف املرآة فتأكد أنك

2411

ترى شخصا ميلك كل مقومات النجاح

2411

 .3القرار  :اختيار البديل الثاين حمل مالبس

ولذا فكلنا نبتسم حينما ننظر يف املرآة

ج)معيار البالس :
إالم يشري معيار ال بالس ؟
سؤال َ :

يشري إىل أن متخذ القرار يفترض أن احتمال حدوث حاالت الطبيعة المختلفة هي احتماالت متساوية  ،لذا تتم املفاضلة
على أساس أفضل القيم املتوقعة  ،حبيث يتم اختيار ( البديل ) الذي حيقق أعلى رحبية عند املقارنة بني األرباح  ،والبديل الذي

حيقق أدىن النتائج بني األرباح .
احلل يكون بأعطاء كل حالة من حاالت الطبيعة قدرا متساويا من االحتماالت حبيث تكون لكل حالة من حاالت الطبيعة نسبة

/1 :عدد احلاالت أو ( جنمع األرباح املتعلقة بكل مشروع أو بديل ونقسم على عدد األرباح) أو التكاليف
مثال  : 5يريد مستثمر أجنيب اختيار البديل األنسب حسب البيانات التالية :
ركود اقتصادي

ثبات اقتصادي

البديل
حمل مالبس

4511

5111

حمل خلويات

5111

4011

سوبر ماركت

3011

4111

املطلوب أ) اختيار البديل األنسب حسب معيار البالس اذا كانت االرقام باألرباح
ب) اختيار البديل األنسب حسب معيار البالس اذا كانت االرقام بالكلفة
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أوال  :الحل بافتراض أن األرقام السابقة تشير لألرباح :
 .1حنسب معدل الربح لكل بديل ( مجع األرباح لكل بديل وقسمتها على عددها )
4011 = 2 / 0011
أ.حمل مالبس (= 2 / )5111+4511
ب .حمل خلويات 4051 =2/0011 =2/)4011+5111 ( :
سوبر ماركت 3011=2/0011 = 2/)4111+3011( :

ج.
 .2خنتار البديل الذي يعطي أعلى ربح 4051 :
 .3خنتار البديل الثاين حمل خلويات

ثانيا  :الحل بافتراض أن األرقام السابقة تشير للتكاليف :
 .حنسب معدل الكلفة لكل بديل ( مجع التكاليف لكل بديل وقسمتها على عددها )
4011 = 2 / 0011
أ.حمل مالبس (= 2 / )5111+4511
ب .حمل خلويات 4051 =2/0011 =2/)4011+5111 ( :
ج .سوبر ماركت 3011=2/0011 = 2/)4111+3011( :
 .2خنتار البديل الذي يعطي أقل كلفة :
 .3خنتار البديل الثالث  :سوبر ماركت

3011

 .3اتخاذ القرار في ظل حالة المخاطرة :
سؤال  :ما املقصود بحالة المخاطرة ؟
تشير هذه الحالة إلى أن متخذ القرار يتوافر لديه عدة بدائل  ،ولكل بديل نتائج مختلفة  ،واحتمال كل نتيجة منها
معروفة أو ممكن حسابها  ،إال أنه ال يعرف أي حالة ستحدث .
سؤال  :كيف يتم التصرف يف ظل حالة املخاطرة ؟
يلجأ متخذ القرار إىل أساليب تقديرية أساسها نظرية االحتماالت يف دراسة وحتليل خيارات وبدائل القرار ،حيث حياول
حتديد درجة املخاطرة احملسوبة اليت تنشأ عن كل من البدائل املتاحة هبدف املفاضلة بينها واختيار أقلها خماطرة .
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مثال : 6
يتوقع مدير مصنع مالبس ارتفاع سعر القطن املستورد خالل أسبوع  ،وفقا لذلك كان مدير املصنع أمام ثالثة اختيارات هي :
ب)ختزين القطن املتوافر لديها ملدة ستة أشهر
أ)ختزين القطن املتوافر لديها ملدة سنة
ج) ختزين القطن املتوافر لديها ملدة ثالثة أشهر .
وبناءً على ذلك تتوقع املؤسسة حدوث حالتني من حاالت الطبيعة  ،حالة ارتفاع األسعار واحتمال حدوثها (  ) 104وحالة
ثبات األسعار واحتمال حدوثها (  ) 100أما الربح املتوقع فهو كالتايل :
ارتفاع األسعار
االحتمال = 104

ثبات األسعار
االحتمال= 100

حاالت الطبيعة
التخزين ملدة سنة

 21111دينار

 11111دينار

التخزين ملدة ستة أشهر

 15111دينار

 13111دينار

التخزين ملدة ثالثة أشهر

 0111دينار

 10111دينار

البدائل

بوجود هذه االحتماالت ميكن استخدام معيار استخراج القيمة املتوقعة لكل بديل .
 وفقا هلذا املعيار فإن القيمة املتوقعة = جمموع حاصل ضرب النتائج يف احتمال حدوثه لكل بديل .
يف املثال السابق القيمة املتوقعة للبدائل الثالثة كما يلي :
البديل األول ( التخزين ملدة سنة ) :
= (  14411 = ( 11111 x 100 ) + ( 21111 x 104دينار
البديل الثاين ( التخزين ملدة ستة أشهر ) :

= (  13011 = ( 13111 x 100 ) + ( 15111 x 104دينار
البديل الثالث ( التخزين ملدة ثالثة أشهر )
= ) ( 10111 x 100 ) + ( 0111 x 104

=  13211دينار

بناءً على هذه النتائج يتم اختيار البديل األنسب وهو األعلى قيمة وهو البديل األول ( التخزين ملدة سنة ) .
مثال  :0ترغب إدارة مصنع العودة التجارية باختيار البديل األنسب بني صناعة مادة أولية يف املصنع وبني شرائها من مورد
خارجي يف ضوء حاالت الطبيعة واحتمال حدوث كل حالة:
صناعة املادة األولية

شراء املادة االولية

حالة الطبيعة

البديل

ارتفاع األسعار () %31

1211

1011

اخنفاض األسعار ()%01

011

011

األرقام تشري للتكلفة
املطلوب  :اختيار البديل الذي يعطي أقل كلفة للمصنع السابق ؟
أ) كلفة بديل صناعة املادة  001=031+301 = )%01 x 011 ( + ) %31 x1211( :دينار
ب) كلفة بديل شراء املادة  1111=501+541 = )%01 x011 ( + ) %31 x1011( :دينار
خنتار البديل الذي يعطي أقل كلفة وهو البديل األول ( صناعة املادة األولية)
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رابعا  :القرارات حسب املدخل الفكري

أذكر نوعني من أنواع القرارات حسب المدخل الفكري ؟
 .1املدخل العقالين

 .2املدخل التدرجيي

.1القرارات العقالنية الرشيدة:
سؤال  :عرف القرارات العقالنية ؟
هي القرارات التي ترتكز على منطق التفكير العلمي والعقالني الذي تتوافر فيه متطلبات أساسية أهمها :

 .رغبة متخذ القرار وميله إىل العقالنية أسلوبا إىل التحليل والتفكري املنطقي وقدرة متخذ القرار املهنية واملعرفية .
 .توافر نظام معلومات متطور .
 .املالئمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية .
مالحظة  :ختضع القرارات العقالنية حللقات متسلسة منطقيا تشمل :
 .تطوير بدائل معاجلتها
 .حتديد مشكلة القرار بدقة
 .املفاضلة بني هذه البدائل وفقا ملعايري مدروسة وترتيبها واختيار األنسب.

ليس العيب أن ختطء ولكن العيب أن
تصر على اخلطأ وأال تتعلم من
خطأك !!!!
حتى احملاسبني قد خيطئون !!!

.2القرارات التدرجية :
سؤال  :عرف القرارات التدرجية ؟

إجراء تعديالت جزئية على األوضاع القائمة وتقدمي حلول عملية ُمرضية للمشكالت والبحث عن معاجلات مباشرة
للمشكالت حال ظهورها .
عالم ترتكز القرارات التدرجية ؟
سؤال َ :

أن يكون متخذ القرار مدركا للمحددات والقيود والمشكالت اليت ال تسمح بتطبيق كامل لألسلوب العقالين مثل :
 .نقص يف البيانات واملعلومات

.صعوبة حصر البدائل املمكنة كافة .
 .صعوبة قياس املعلومات بدقة ومعرفة نتائجها وآثارها .
 .ارتفاع درجة املخاطرة يف البيئة اخلارجية اليت تتسم بالتعقيد والتغري الدائم .
مثال  :0عند اختاذ قرار بإدخال التكنولوجيا يف إحدى املؤسسات يبدأ املدير بتأهيل العاملني يف جمال التكنولوجيا بتدريبهم على استخدام
احلاسوب ونظم املعلومات اإلدارية ويف مرحلة أخرى يقوم بإدخال جزء من التكنولوجيا اليت تدرب عليها العاملون وهكذا يتدرج يف اختاذ
القرار – وزاري 5002
مثال  :2عندما يرغب شخص ما باالنتقال من مكان سكنه احلايل إىل سكن آخر يبدأ بالبحث عن السعر الذي يناسبه لإلجيار ،
ويهيئ أبناءه لالنتقال  ،ويبحث يف إمكانية تسجيل األبناء يف مدارس قريبة من املنزل مث يقرر االنتقال .
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اتخاذ القرار وصنعه
مالحظة  :إن أساس العمل اإلداري يرتكز على جمموعة اخليارات اليت تتبناها املؤسسة يف عملها اليومي ويف خمتلف األجيال الزمنية واألبعاد
املوضوعية واإلسرتاتيجية وميكن التمييز بني عملية اختاذ القرار وعملية صنع القرار ورغم أهنما متشاهبان من حيث ترابطهما وتكاملهما إال أن الفرق
بينهما دقيق حيث يالحظ يف معظم أدبيات اإلدارة أن مفهوم اختاذ القرار يتضمن مفهوم صنع القرار دون الفصل بينهما إال الفرق بينهما دقيق

سؤال  :فرق بني عملية اختاذ القرار و عملية صنع القرار ؟
اتخاذ القرار  :عملية مستمدة من :
.التفويض الرمسي والقانوين ملتخذ القرار .
 .دور متخذ القرار التنظيمي املستمد من مركزه الوظيفي .
 .املواقف اليت متلي على متخذ القرار التصرف لفعل القرار واختاذ البديل الذي يراه مناسبا له .
صنع القرار  :عملية مستمدة من :
 .القدرة املهنية والتقنية على حتديد املشكلة
 .عملية مجع البيانات اليت هلا عالقة باملشكلة وترتيبها وتصنيفها .
 .عملية وضع البدائل وتطويرها وحتليلها وتقوميها .
مالحظة  :يف عملية صنع القرار تتجلى خصائص متخذ القرار العلمية واملهنية وخرباته العلمية وإبداعاته الشخصية يف
بناء وصياغة القرار .
مثال  :احتاجت مؤسسة ماكنة تصوير فقام املوظف بتحديد مواصفات اآللة ومجع البيانات واألسعار ودراسة مجيع البدائل وسلم
تقريرا للمدير يوصي بشراء آلة حمددة فوافق املدير وأمر بالتنفيذ
املوظف  :صانع للقرار املدير  :متخذ القرار
مالحظة  :تظهر ح اجة اكرب للتكامل والتنسيق بيع اختاذ القرار وصنعه عندما تتعدد األطراف املشاركة فيها وخصوصا عند تكليف خرباء من خارج املؤسسة
بصنع قرارات حمددة  ،حيث يكون اختاذ القرار حمصورا داخل البناء الرمسي للمؤسسة بينما ميكن أن يكون صنعه داخليا أو خارجيا

األساليب النوعية والكمية في اتخاذ القرار

أساليب اتخاذ القرار
األساليب النوعية :

أ) أسلوب دلفاي

ب) أسلوب اجملموعة األمسية

األساليب الكمية

أ)نقطة التعادل

ب) شجرة القرارات

ج) أسلوب النقاط

أساليب كمية متقدمة

أ) الربجمة اخلطية

ب) نظرية األلعاب

ج)صفوف اإلنتظار

37

facebook.com/hussammawwad

www.awa2el.net

اعداد األستاذ حسام عواد

أوال  :األساليب النوعية أو الوصفية :
سؤال  :عرف األساليب النوعية ؟

هي األساليب التي تقوم على تحديد األهداف والمشكلة من خالل وصفها وبيان نوعيتها وآثارها المختلفة .
سؤال  :أذكر خصائص األساليب النوعية ؟
 .متيل للصبغة املعيارية أو املثالية ( أي إىل ما جيب أن تكون عليه األهداف وحلول املشكلة )
 .تفتقر إىل الصفة العملية واإلجرائية لصعوبة قياس األهداف النوعية .
مثل  :أسلوب دلفاي  .أسلوب اجملموعة االمسية

الفشل يدفع البعض لتقبيل االقدام

أ)  .أسلوب دلفاي :

ولكن النجاح يرفعك فوق األنام .......

سؤال  :كيف يتم تطبيق أسلوب دلفاي ؟
تتشكل جلنة تضم جمموعة من األشخاص الذين يُكلفون رمسيا ببحث وحتليل مشكلة أو موقف قرار معني بغية تطوير بدائل حلل
املشكلة وتوصية هبا للجهة املعنية لألخذ برأي اللجنة يف اختاذ القرار املناسب .
سؤال  :أذكر أهم صفات أسلوب دلفاي ؟
.الموضوعية ألنه يتم به إخفاء أمساء املشاركني فيه .
 .تكرار تداول اآلراء بني املشرتكني .
.التغذية المعلوماتية املستمرة بني أعضاء جمموعة دلفاي .
مثال  :حتسني نوعية اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة .
سؤال  :مير أسلوب دلفاي خبطوات متسلسلة منطقيا  ،عددها ؟
.0تحديد الهدف أو املشكلة مبدئيا من قبل اجلهة املعنية هبا .
.2تشكيل فريق من الخبراء من داخل المؤسسة وخارجها بناءً على أسس الكفاءة والتخصص واخلربة مع احلرص على إخفاء هوية
املشاركني عن بعضهم ( املوضوعية ) .

.3طرح مجمعة من األسئلة على كل مشارك من خالل استبانة يتم توزيعها عليهم لبيان رأي كل منهم يف املشكلة  ،مث يعاد توزيع

خالصة اإلجابات على اخلرباء أنفسهم إلعادة دراستها والتعليق عليها واملفاضلة بينها  ،مث إعادهتا إىل منسق الفريق .ويتم أيضا إعداد خالصة
جديدة باآلراء ويعاد توزيعها على املشرتكني إلعطاء حتليل جديد بناءً على أسس موضوعية .

.4تقديم تقرير شامل للجهة المختصة يتضمن خالصة رأي المجموعة يف املشكلة وبدائل حلها لتمكني متخذي القرار من إجراء
الالزم ملواجهة املشكلة .
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ب)المجموعة األسمية :
سؤال  :عرف المجموعة االسمية ؟
عبارة عن مجموعة من األشخاص ( فريق ) يجتمعون معا حلل مشكلة معينة  ،ولكن نقاشهم وتفاعلهم مقيد بإجراءات حمددة
ال تسمح بالنقاش املباشر أو املكشوف بني األعضاء  .مثال  :ظهور شركة منافسة بشكل قوي
سؤال  :كيف يتم حل املشكلة باجملموعة االمسية ؟
ويدون كل منهم آراءه وتصوراته حول املشكلة على ورق .
.1يجتمع المشاركون على شكل فريق أو لجنة ّ

.2يقوم كل عضو بتقديم فكرة أو حل للمشكلة ويتم تسجيل كل األفكار املقدمة على ورق عرض أو سبورة  ،ومتنع املناقشة
أو التعليق أثناء العرض وتسمح بعده .

.3تناقش المجموعة األفكار واآلراء المطروحة بقصد التوضيح والشرح والتحليل وتقومي هذه اآلراء واألفكار .
.4يقوم كل مشترك بشكل سري بترتيب األفكار وتصنيفها وفقا األولويات اليت يراها مناسبة .

.5يتم اتخاذ القرار من خالل تبني المجموعة لفكرة أو البديل الذي حيصل على أعلى ترتيب تراكمي بني البدائل املختلفة .

سؤال  :مبَ يتميز أسلوب اجملموعة االمسية ؟
أهنا تسمح باالجتماع الرمسي ألعضائها دون التقييد التفكري والتعبري احلر عن اآلراء .
أسلوب دلفاي

أسلوب المجموعة االسمية
كل مشرتك يعرف من يشاركه يف اجملموعة

ال يعرف أي مشارك املشرتكني اآلخرين

يتقابل املشاركون وجها لوجه

ال يتقابل املشاركون وجها لوجه

تتم االتصاالت بني األفراد مباشرة

تتم االتصاالت بني األفراد من خالل االستقصاءات املكتوبة
والتغذية الراجعة عن طريق املنسق أو احمللل ( غري مباشرة )

ثانيا  :األساليب الكمية :
سؤال  :أذكر تسميات أخرى لألساليب الكمية ؟ علل ذلك ؟

ال تقارن نفسك باآلخرين فظروفهم غري
طروفك

 .3حبوث العمليات .
 .2أدوات التحليل الكمي
 .1الطرق الرياضية أو القياسية
تسمى كذلك الرتكازها على األدوات الرياضية واإلحصائية والقياس املادي والكمي للمتغريات .
مالحظة  :تتضمن األساليب الكمية ترمجة كل املشكالت واألهداف النوعية إىل كمية قابلة للقياس املوضوعي .
سؤال  :أعط أمثلة لألساليب الكمية ؟
 .1تحليل نقطة التعادل

39

 .2شجرة القرارات

facebook.com/hussammawwad

 .3أسلوب النقاط .

www.awa2el.net

اعداد األستاذ حسام عواد

.1تحليل نقطة التعادل :
سؤال  :عرف حتليل نقطة التعادل ؟
عملية تبين مستويات مختلفة من الربح أو الخسارة المرافقة لمستويات بيع أو إنتاج مختلفة وتقود إلى تحديد مستوى
المبيعات الذي تتساوى فيه مستويات الربح والخسارة ( إيرادات المبيعات = تكلفة اإلنتاج).
سؤال  :كيف حتسب نقطة التعادل ؟
 -حتسب بناءً على املتغريات التالية  -1 :حتديد التكلفة الثابتة

 -3التكاليف الكلية
 -0اخلسائر

 -2التكاليف املتغرية .
 -5األرباح .

 -4اإليرادات اإلمجالية ( املبيعات )
 -0حتديد عائد املسامهة للوحدة .

تعريفات هامة :
.التكلفة الثابتة  :التكاليف التي تتحملها المؤسسة بغض النظر عن حجم مبيعاتها  .مثل  :تكلفة املباين واملعدات اليت ال
تتغري مهما زاد حجم املبيعات أو قل .

.التكاليف املتغرية :التكاليف التي تتزايد وتتغير بتغير مستوى أو حجم المبيعات "تكاليف شراء املواد اخلام والتغليف وغريها

.التكاليف الكلية  :حاصل جمع التكاليف الثابتة والمتغيرة للمبيعات .
.اإليرادات اإلمجالية  :القيمة المترتبة على مبيعات اإلنتاج والتي تتزايد طرديا مع الزيادة في حجم المبيعات .
.األرباح  :هي الفرق بين اإليرادات اإلجمالية والتكلفة اإلجمالية .
.اخلسائر  :الفرق السلبي بين اإليرادات والتكاليف  ،وتتحقق عندما تزيد التكاليف على اإليرادات.
.عائد املساهمة للوحدة الواحدة = سعر بيع الوحدة  -التكلفة املتغرية للوحدة
.حتسب نقطة التعادل وفقا للمعادلة التالية :
إجمالي التكاليف الثابتة
عائد المساهمة للوحدة الواحدة
مثال  :8بلغت الكلفة الثابتة في مصنع أغذية  2411دينار والكلفة المتغيرة  4دينار ويباع المنتج بسعر  12دينار
المطلوب  :تحديد نقطة التعادل ؟

نقطة التعادل = التكاليف الثابتة ( /سعر البيع – تكاليف متغرية)
=  311 = 0 /2411 = )4 – 12( / 2411وحدة

41

facebook.com/hussammawwad

www.awa2el.net

اعداد األستاذ حسام عواد

مثال  : 9بلغت التكاليف الثابتة في مصنع سجاد  9111دينار في حين بلغ عائد المساهمة 3دينار
المطلوب  :تحديد نقطة التعادل ؟
نقطة التعادل = التكاليف الثابتة  /عائد املسامهة
=  3111 = 3 / 0111سجادة
مثال  : 11طلب مدير مصنع الوليد لصناعة القمصان الرجالية تحديد نقطة التعادل من خالل البيانات التالية المتعلقة
بكلفة إنتاج القميص الواحد :

قماش  205دينار  251 ،فلس أزرار  ،اإلجيار السنوي  3011دينار  51 ،فلس خيوط  211 ،فلس كوي  ،تأمني املصنع
دينار  511 ،فلس تغليف  1111 ،إستهالك سنوي  ،ويباع القميص الواحد بسعر  0دنانري أردين

011

المطلوب  :أ) تحديد نقطة التعادل ب) تحديد مدى أهمية نقطة التعادل لإلدارة

احلل :
حندد التكلفة الثابتة  3011 :إجيار  011 +تأمني  1111 +استهالك = 5411دينار

حندد التكلفة املتغرية  205 :دينار  251( +فلس  51 +فلس 211 +فلس 511+فلس ) =
 205دينار  1 +دينار =  305دينار
نطبق قانون نقطة التعادل = التكاليف الثابتة ( /سعر البيع – تكاليف متغرية) =
 1211 = 405 -5411 = )305 -0( / 5411قميص رجايل
ب) أمهية نقطة التعادل  :إذا أنتجنا  1211قميص فإننا ال نربح وال خنسر  ،وإذا أنتجنا أكثر من ذلك نربح وإذا أنتجنا أقل
من ذلك خنسر

امجل ما يف احلياة أن الذي حيدد أمرا ويصر عليه
ويبذل يف سبيله كل اجلهد فإنه حيصل عليه
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مثال  :00يرغب مصنع مالبس معرفة حجم املبيعات الذي حيقق له نقطة التعادل  ،وقد افرتض أنه سيبيع وحدة اإلنتاج الواحدة (
املالبس ) بعشرة دنانري  ،ويبلغ إمجايل التكلفة الثابتة السنوية ستني ألف دينار  ،بينما التكلفة املتغرية لكل قطعة مالبس مباعة تساوي
أربعة دنانري .
احلل  :عائد الربح للوحدة الواحدة =  0 = 4 – 11دنانري
نقطة التعادل بالوحدات =  11111 = 0 / 01111وحدة ( قطعة مالبس )
وهذا يعين أنه على املصنع بيع عشرة آالف قطعة مالبس بسعر عشرة دنانري للقطعة الواحدة  ،حىت يصل إىل نقطة التعادل اليت تتساوى
عندها إيرادات املبيعات مع التكلفة اإلمجالية  ،أي دون ربح أو خسارة  ،وبيع عدد أقل من قطع املالبس سيؤدي إىل خسارة  ،بينما
إنتاج عدد أكرب من عشرة آالف وحدة سيؤدي إىل حتقيق أرباح  .والشكل التايل يوضح أوضاع التعادل والربح أو اخلسارة :

النقطة اليت تتقاطع فيها اإليرادات مع الكلفة االمجالية وهي خط مائل (إشارة للمتغرية) خيرج من عند التكاليف الثابتة فتلك
النقطة اليت حيدث فيها التقاطع تسمى نقطة التعادل وبالتايل ميكن حتديد من خالهلا حجم املبيعات املطلوب

الثابتة

التكلفة
 .2شجرة القرارات :
خسارارةرات ؟
منطقةشجرة الق
سؤال  :عرف

عبارة عن تمثيل شبكي وبياني تبين سلسلة من البدائل االحتمالية المتاحة لمتخذ القرار واآلثار والنتائج المترتبة على تبني
أي من المسارات البديلة .
مالحظة  :تستخدم شجرة القرارات يف أوضاع عدم التأكد أو املخاطرة تقوم نظرية االحتماالت على حتديد القيمة املتوقعة ألي بديل خيتاره متخذ
القرار  ،وبعد ذلك يتم املفاضلة بني هذه البدائل االحتمالية بناءً على مفهوم القيمة املتوقعة .

سؤال  :ما هي اخلطوات اليت يتم اتباعها الختيار البديل األفضل بناءً على مفهوم القيمة املتوقعة ؟

.1تحديد المسارات االحتمالية المتاحة لمتخذ القرار يف مواجهة مشكلة أو هدف أو موقف قرار حمدد مع بيان النتائج
املتوقعة الختيار أي من هذه املسارات .

.2تقدير احتماالت حدوث كل من النتائج املتوقعة وحتديد قيمة لكل منها من خالل حاصل ضرب النتائج املتوقعة منها يف
درجة أو نسبة احتمال حدوثها .

.3تحديد المسار والبديل الذي يتوقع له أكبر قيمة متوقعة ويكون عادة هو االختيار األمثل.
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سؤال  :ما املقصود مبفهوم نقطة القرار ؟
نقطة البداية في موقف قرار تنطلق منها المسارات و الخيارات اإلحتمالية أمام متخذ القرار
مثال :عرض عليك أحد األصدقاء مشكلة اختيار مشروع له بعد حصوله على درجة الباكالوريوس يف نظم املعلومات اإلدارية ،
وتلقيه العديد من الربامج التدريبية يف جمال برجمة احلاسوب وصيانته  ،وكانت املشكلة حمددة باختيار مشروع من بني ثالثة
مشروعات هي  :مشروع تصميم نظم معلومات إدارية  ،مشروع تدريب على برجميات حاسوب  ،مشروع صيانة أجهزة
احلاسوب  ،وبعد دراسة املشكلة وحتليلها وجدت نفسك أمام ثالثة احتماالت للعوائد خالل عامني :
العائد أعلى العائد مساوي

كلفة البديل

1.2

العائد أقل
1.2

1.6

22111

21111

14111

مشروع تدريب على الربجميات بكلفة  31111دينار

10111

15111

12111

تكلفة مشروع صيانة احلاسوب بكلفة  25111دينار

21111

10111

14111

مشروع تصميم نظم

بكلفة  20111دينار

احلل :يتم أوال حساب العوائد املتوقعة من خالل أن نقوم بـ ضرب " نسبة العائد " يف عائد املشروع مث مجع النواتج
كلفة البديل
مشروع تصميم نظم

بكلفة

 27111دينار

مشروع تدريب على الربجميات

بكلفة

 31111دينار
تكلفة مشروع صيانة احلاسوب بكلفة
 25111دينار

العائد أعلى

العائد مساوي

1.2

1.6

22111 x 102
= 4411

21111 x 100
=12111

10111 x 102
= 3011

12111x 102 15111 x 100
= 2411
= 0111

21111x 102
= 4211

10111x 100
= 11211

العائد أقل  1.2جمموع العوائد لكل مشروع
14111 x 102
= 2011

14111x 102
= 2011

2011+12111+411

= 19211
2411+0111+3011

= 15111
2011+11211+4211

=17211

مث حنسب معدل العائد اإلستثماري لكل بديل من خالل قسمة جمموع العوائد للمشروع على كلفته كما يلي :
معدل العائد االستثماري للبديل األول =
معدل العائد االستثماري للعائد الثاني

71.11 = 27111 / 19211

= 51 = 31111 / 15111

معدل العائد االستثماري للبديل الثالث =

%

" البديل األفضل"

%

68.8 = 25111 / 17211

%

بناءً على مبدأ إمجايل العوائد املتوقعة ومعدل العائد االستثماري  ،فإن البديل األول هو األفضل إذا توافرت إمكانية متويل
مشروع تصميم نظم معلومات إدارية مببلغ  20111دينار  ،ويف حالة عدم توافر هذه اإلمكانية ميكن اختيار البديل الثالث كونه
أقل تكلفة  ،ويأيت بالدرجة الثانية من حيث معدل العائد االستثماري .
والشكل التايل يبني شجرة القرار اليت توضح اخليارات املتاحة أمامك حلل مشكلة املفاضلة بني املشاريع الثالثة :
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العائد

العائد
10111
( ) 102

العائد
12111
( ) 102

العائد
15111
( ) 100

العائد
21111
( ) 102

22111
( ) 102

العائد
10111
( ) 100

العائد
21111
( ) 100

العائد

البديل األول

14111
( ) 102

 20111د.

البديل الثاين
 31111د.

العائد
14111
( ) 102

البديل الثالث
 25111د.

نقطة
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

من خالل الشكل السابق أجب عما يلي من أسئلة :
أ) كم بديل يظهر بالشكل السابق ؟
ب) ما اسم الشكل السابق ؟
ج) إالم تشري الدائرة الرمادية بالشكل ؟

اإلجابة  3 :بدائل
اإلجابة  :شجرة القرارات
اإلجابة  :فرصة

د) ماذا تسمى النقطة اليت تنطلق منها املسارات اإلحتمالية ؟ اإلجابة  :نقطة القرار

حتى ال ترتاكم عليك الدروس يف خمتلف املواد
فخطط ونظم خطتك ثم نفذ وأجنز بشكل مستمر
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فرصة

أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم عملية اتخاذ القرار
مالحظة :ت عد املعلومات والبيانات األساس واملنطلق املوضوعي لعملية اختاذ القرار ألنه من دوهنا يصبح القرار جمرد تقديرات شخصية وعشوائية
ميكن أن تصيب وميكن أن ختطئ حيث ال بد من االستع انة بالوسائل التقنية لغايات اختاذ القرار بسبب تكاثر املعلومات والبيانات يف العصر
احلديث بشكل جتاوز القدرات اإلنسانية يف التعامل معها للسيطرة على ثورة املعلومات واملعرفة وتسخريها خلدمة متخذ القرار .

سؤال  :عرف مصطلح تكنولوجيا املعلومات ؟
عملية الدمج بين المعلومات والتقنية التي تمثل مجاال علميا وتطبيقيا يخدم جميع مجاالت الحياة اإلنسانية .
مالحظة  :تتضمن تكنولوجيا املعلومات جوانب معرفية ومعلوماتية وبيانات وأدوات وأجهزة ووسائل إلكرتونية ورقمية لالتصال
وتبادل املعلومات واخلدمات .
 .تلعب دورا حيويا يف تعزيز قدرات متخذي القرارات يف جماالت احلياة مجيعها .
 .تسهم يف تفعيل القرارات من حيث التصميم والتنفيذ والتقومي واملتابعة والسرعة والدقة والسهولة وغري ذلك .
 .باستخدام احلاسوب ميكن حتليل البيانات املدخلة لتحديد البدائل واملقارنة بينها مث اختيار األفضل .
سؤال  :عدد أوجه استخدامات الحاسوب في عملية اتخاذ القرار ؟
.1يساهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات الروتينية المتكررة .
.2برمجة وأتمتة القرارات وأنظمة العمل وتسهيل استخدامها وتطبيقها مما ينعكس إجيابا على األداء الفردي واملؤسسي ،
وزيادة فعاليته ورفع كفايته وتطويره باستمرار .

.3تطوير أساليب تقديم الخدمات واالتصال بالجمهور من خالل التطبيقات العملية املختلفة يف هذا اجملال وخصوصا
اإلنرتنت واحلكومة اإللكرتونية .
.4املساعدة يف إجراء الدراسات وحتليل بياناهتا وتنظيم تقاريرها وحفظها وتعديلها وتبادهلا بني اجلهات املعنية هبا بسهولة وفعالية .
.5عقد المؤتمرات واالجتماعات وتبادل اآلراء واملعرفة واملعلومات واخلربات وغريها من خالل األشكال املختلفة
الستخدامات احلاسوب واالنرتنت .
.6تعزيز نظم االتصال والرقابة وتفعيلها باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة .
.7تسهيل استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات .
.8بناء نماذج مناظرة للواقع الفعلي ( أسلوب التماثل ) .
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سؤال  :أعط مثاال لكل مما يلي :
أ)  -مسامهة احلاسوب يف تسهيل عملية اختاذ القرارات الروتينية املتكررة ؟
ب)  -مسامهة احلاسوب يف برجمة وأمتتة القرارات وأنظمة العمل وتسهيل استخدامها وتطبيقها؟
ج)  -عقد املؤمترات باستخدام احلاسوب ؟
د)  -أسلوب التماثل ؟
اإلجابات :
أ) برجمة عمليات توفري املواد  ،التأكد من توافر املواد يف املستودعات الستخدامها عند احلاجة  ،إعطاء تقارير يف الوقت املناسب

ب) برجمة القرارات املتعلقة بالزيادة السنوية على راتب املوظف تتناسب مع درجته أو وظيفته .
ج) عقد املؤمترات عن بعد .
د) تصميم منوذج سيارة وإجراء التعديالت املناسبة عليها من حيث الشكل واحلجم واللون  ...اخل .
سؤال  :يساهم احلاسوب يف تسهيل استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات علل ذلك ؟
بسبب قيام األساليب الكمية على مفاهيم وأساليب ومناذج رياضية وإحصائية وقياسية ونظامية معقدة تتضمن كميات ونوعيات
هائلة من املعلومات والبيانات واملتغريات اليت تفوق القدرات الشخصية ( اليدوية والفكرية التقليدية ) لألفراد
سؤال  :وضح كيف يساهم احلاسوب يف تسهيل استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات ؟
مي ّكن احلاسوب من إجراء مجيع العمليات الذهنية واحلسابية والتنظيمية الالزمة الختاذ القرارات بسهولة وفعالية  ،كما مي ّكن
تصميم القرارات على شكل برامج سهلة التطبيق والتنفيذ واملتابعة .
مالحظة  :أسلوب التماثل يفيد يف سرعة التعديل ويف التقليل من تكلفة إنتاج عدد كبري من املنتجات التجريبية .

اذا استطعت حتفيز نفسك استطعت صنع املعجزات
!!!!
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حل المشكلة بأساليب ابتكارية
مالحظة  :يعد اختاذ القرار عملية منطقية هادفة تتمحور أساسا حول مشكلة أو هدف يستدعي التصرف بشكل من األشكال املالئمة للموقف ،
ونظرا للعالقة احلتمية والطبيعية الوثيقة بني عملية اختاذ القرار واملشكلة فقد مت وصفها بعملية حل املشكلة ألن جوهرها وهدفها ومؤداها النهائي
يقوم على إجياد املعاجلة املالئمة للمشكلة  ،ومبا أن كثريا من املشكالت ال تتكرر وتتصف باحلدة أي تكون غري مسبوقة فهي حتتاج لدرجة من
االبتكار ملواجهتها والتفكري ببدائل عالجها

سؤال  :ما هي مربرات االبتكار يف حل عملية حل املشكلة ؟
.1أن كثيرا من المشكالت اإلدارية ال تتكرر غالبا باملضمون والشكل واحلجم واحلدة واآلثار واملتطلبات نفسها .
.2تغير الظروف المحيطة بالمشكلة يضيف بعدا جديدا إليها حىت لو كانت متكررة .
.3التطور المعرفي والمعلوماتي والخبراتي والسلوكي لمتخذ القرار يؤثر يف تعامله وإدراكه ملوقف القرار ومتطلباته وبدائله .
.4التطور التنظيمي وتغير فلسفة المؤسسة وأهدافها وبنائها اهليكلي وقياداهتا اإلدارية .
.5توفير وسائل وأساليب ونظم وتكنولوجيا معلومات حديثة مت ّكن من فهم وحتليل املشكلة بدقة ومشول وتقدمي حلول متقدمة
هلا .

سؤال  :بني أهم ما يتضمنه االبتكار يف حل املشكالت ؟
استخدام مجيع الوسائل واألساليب املساعدة والداعمة حلل املشكلة واختاذ القرار مبا فيها الطرق النوعية والكمية وتكنولوجيا
املعلومات .
سؤال  :بين الصفات المشتركة بني الطرق النوعية والكمية وتكنولوجيا املعلومات ؟
.1اتباعها املنهجية العلمية يف خطواهتا والبحث والتحليل املنطقي .
.2االستناد إىل املعلومات والبيانات وأدوات التحليل العلمي واملوضوعي .
.3استخدام تكنولوجيا املعلومات ببعديها املعريف والتقين ( املعلومات والربامج واألجهزة والنظم).

االبتكار أن ترى املألوف بطريقة غري مألوفة

ميكنك أن تبتكر وتنظر للتوجيهي على أساس مرحلة حتدي
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احلاالت اإلدارية
وزاري صيفي 2( 5002عالمات)

اقرأ الموقف اإلداري اآلتي ثم أجب عن االسئلة التي تليه :

تأكد مدير المواصفات في مصنع الشفاء لألدوية من مطابقة المواد األولية للمواصفات العالمية وتم تشكيل

لجنة مختصة لمعالجة أية أخطاء تظهر بعد إنتاج الدواء وعلى أثر ذلك قررت اللجنة المتخصة إتالف ()%11
من الدواء المنتج لعدم مطابقته للمواصفات وقرر مدير المبيعات توزيع المنتجات المتبقية على الزبائن

 .1استنتج نوعني للرقابة وفقا ملعيار الرقابة حسب الوقت مت استخدامها يف املوقف السابق ؟
 .2وفقا ملعيار جهة اختاذ القرار  ،ما نوع القرار الذي اختذته اللجنة املختصة يف املوقف السابق ؟
 .3وفقا ملعيار درجة اهليكلة يف اختاذ القرار ما نوع القرار الذي اختذه مدير املبيعات يف هذا املوقف
اإلجابة :
 .1الرقابة الوقائية  ،الرقابة العالجية
 .2نوع القرار حسب جهة اختاذ القرار  :قرار مجاعي
 .3القرار الذي اختذه مدير املبيعات  :قرار مهيكل

وزاري شتوي 2( 5002عالمات)

اقرأ الموقف اإلداري اآلتي ثم أجب عن االسئلة التي تليه :
اصدر مدير عام مصنع القمة قرارا بزيادة اإلنتاج بواقع  %21ووضع خطة لتنفيذ ذلك مث طلب من مدير اإلنتاج متابعة
ذلك مبقارنة اخلطة املوضوعة مع أرقام اإلنتاج الفعلية على أال يقبل املنتج اال ضمن املواصفات احملددة يف اخلطة ونفذت
ادارة اإلنتاج هذا القرار حسب اخلطة
 .1وفقا ملعيار درجة اهليكلة يف اختاذ القرار  ،ما نوع القرار املتخذ يف هذا املوقف ؟
 .2استنتج أداتني للرقابة استخدمتها إدارة اإلنتاج يف هذا املوقف
اإلجابة :
 .1نوع القرار  :قرار غري مهيكل
 .2أداتني رقابيتني  :الرقابة على الكمية  ،الرقابة على اجلودة

وزاري صيفي 2( 5002عالمات) :
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اقرأ الموقف اإلداري اآلتي ثم أجب عن االسئلة التي تليه :

قرر مدير عام مؤسسة األسواق تعديل لون غالف السلعة التي ينتجونها من اللون األصفر إلى اللون األخضر

وتعيين مديرا لإلنتاج بدال من المدير السابق الذي قدم استقالته فجأة على أن يتم متابعة العمل من قبل مدير

اإلنتاج الجديد وذلك بوجوده شخصيا في مواقع العمل المختلفة
 .1وفقا ملعايري جهة اختاذ القرار  ،مانوع القرار الذي اختذه املدير العام يف هذا املوقف ؟
 .2وفقا ملعايري درجة اهليكلة ،مانوع القرار الذي اختذه املدير العام يف هذا املوقف ؟
 .3استنتج األداء الرقابية اليت سوف يستخدمها مدير اإلنتاج اجلديد
اإلجابة :
 .1حسب جهة اختاذ القرار  :قرار فردي
 .2حسب درجة اهليكلة  :قرار تغيري اللون وقرار تعيني مدير لإلنتاج  :قرار غري مهيكل
.3األداة الرقابية املستخدمة  :الرقابة بالتجوال أو اإلدارة بالتجوال

وزاري شتوي 2( 5002عالمات)

اقرأ الموقف اإلداري اآلتي ثم أجب عن االسئلة التي تليه :

نتيجة لعملية الرقابة التي تمت في مؤسسة األمل قدم مدير اإلنتاج تقريرا أظهر فيه أن هناك انحرافا سلبيا في

اإلنتاج بصورة متكررة فقرر مدير المؤسسة فصل ثالثة من العاملين علما أن لم تحدث ظروف استثنائية أثرت

على العمل ولم يكن للعاملين عالقة بذلك اإلنحراف
 .1ملاذا يعزى اإلحنراف السليب لإلنتاج يف هذا املوقف
 .2اقرتح حال ملعاجلة هذا االحنراف السليب يف اإلنتاج
 .3وفقا ملعيار جهة اختاذ القرار  ،ما نوع القرار الذي اختذه مدير املؤسسة يف هذا املوقف
 .4وفقا هلذا املوقف  ،هل كان قرار مدير املؤسسة صائبا ؟ برر إجابتك
اإلجابة :
 .1سبب اإلحنراف  :املعيار نفسه
 .2إعادة النظر يف هذا املعيار حبيث يتناسب مع خربات وقدرات ومؤهالت العاملني
 .3قرار فردي
 .4غري صائب  ،فكان جيب على ملدير البحث عن األسباب احلقيقية وراء تكرار اإلحنراف السليب يف اإلنتاج والعمل
على معاجلته مبشاركة املختصني
وزاري صيفي 2( 5002عالمات)

اقرأ الموقف اإلداري اآلتي ثم أجب عن االسئلة التي تليه :
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قدم مدير المبيعات في مؤسسة االقصى تقريرا للمدير العام مبينا فيه انحرافا سلبيا في عمليات البيع مما أدى

لقيام المدير العام بتوجيه عقوبة اإلنذار لثالثة من العاملين في قسم المبيعات لضعف قدرتهم على أداء أعمالهم

وقرر متابعة دوام العاملين بصورة مستمرة
 .1ملاذا يعزى سبب اإلحنراف السليب يف عمليات البيع يف املوقف السابق ؟
 .2اقرتح حال ملعاجلة اإلحنراف السليب يف عمليات البيع يف املوقف السابق ؟
.3وفقا ملعيار جهة اختاذ القرار ما نوع القرار الذي اختذه املدير العام ؟
 .4وفقا لدرجة اهليكلة  ،استنتج قرارا مهيكال يف املوقف السابق ؟
اإلجابة :
 .1اسباب مصدرها العاملون
 .2تدريب العاملني وتأهيلهم لتحسني مستواهم وتنمية قدراهتم
 .3قرار فردي
أحب ما تعمل حتى تعمل ما حتب
 .4متابعة دوام العاملني

قام مدير عام مؤسسة المشرق يمقارنة معدالء األداء الحالية للمؤسسة بمعدالت أداء المؤسسات المنافسة بناء
على تقرير مديري اإلدارات حول معدالت األداء الحالي  ،استنتج المدير العام أن العاملين غير مهتمين بأداء

أعمالهم على أكفأ وجه  ،فأصدر قرارا بمتابعة أداء العاملين من خالل عدسات إلكترونية متصلة بالحاسوب

وأصدر قرارا بشراء آلة جديدة بدال عن اآللة التي تعطلت فجأة .
 .1استنتج معيار األداء الذي استخدمه املدير العام يف هذا املوقف ؟
 .2ما مصدر املعلومات الذي استند عليه املدير العام لقياس االداء يف املوقف السابق ؟
 .3استنتج قرار غري مهيكل اختذه املدير العام يف املوقف السابق ؟
 .4ما نوع القرار الذي اختذه املدير العام يف هذا املوقف وفقا جلهة اختاذ القرار ؟
اإلجابة .1 :معيار األداء  :معيار املقارنة
.2مصدر معلومات  :التقارير املكتوبة
.3قرار غري مهيكل  :شراء آلة جديدة
.4القرار حسب اجلهة  :قرار فردي

وزاري شتوي 6( 5000عالمات)
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أ) اقرأ الموقف اإلداري آلتي ثم أجب عن االسئلة التي تليه :

أصدرت السلطة التشريعية في األردن قرار (قانونا) يسمح للمؤسسات األجنبية بفتح فروع لها داخل األردن مما
جعل مدير عام مؤسسة الصقر يتخذ قرار بفتح فرع جديد للمؤسسة في األردن

 .1استنتج قرار اسرتاتيجي يف املوقف السابق ؟
 .2استنتج قرار جمتمعي يف املوقف السابق ؟
 .3استنتج قرار فردي يف املوقف السابق ؟
اإلجابة :
 .1فتح فروع للمؤسسة يف األردن
 .2إصدار السلطة التشريعية يف األردن (قانونا) يسمح للمؤسسات األجنبية بفتح فروع هلا داخل األردن
 .3قرار مدير عام مؤسسة الصقر بفتح فرع جديد للمؤسسة يف األردن
ب) اقرأ الموقف اإلداري اآلتي ثم أجب عن االسئلة التي تليه

 :وزاري شتوي 4( 5000عالمات)

تأكد مدير اإلنتاج في مؤسسة النجوم للمواد الغذائية من مطابقة المواد األولية للمواصفات العالمية وشكل لجنة

لمعالجة أي أخطاء تظهر بعد انتاج المواد الغذائية وعلى أثر ذلك قررت اللجنة المختصة اتالف  %2من

المواد المنتجة لعدم مطابقته للمواصفات
.1وفقا ملعيار الرقابة حسب الوقت استنتج نوعني للرقابة مت استخدامها يف هذا املوقف ؟
 .2وفقا ملعيار درجة اهليكلة يف اختاذ القرار  ،ما نوع القرار الذي اختذه مدير االنتاج يف هذا املوقف ؟
اإلجابة :
 .1الرقابة الوقائية  ،الرقابة العالجية

 .2قرار مهيكل
قرر مدير عام مؤسسة الفكر تعيني مدير حسابات جديد بسبب االستقالة املفاجئة للمدير السابق ووافق على إجازة
مدير املبيعات ملدة أسبوع  .قدم مدير اإلنتاج تقريرا على برجمية معاجلة النصوص للمدير العام حول األداء الفعلي
للعاملني يف مديريته حدد فيه حجم اإلجناز املتحقق ووضع معيار قارن فيه معدالت األداء احلايل مبعدالت األداء يف
املؤسسات املنافسة
 .1استنتج مصدر املعلومات الذي استخدمه مدير اإلنتاج لقياس األداء الفعلي للعاملني ؟ التقارير املكتوبة
 .2استنتج قرارا مهيكال ظهر يف املوقف السابق ؟ إعطاء إجازة ملدة أسبوع ملدير املبيعات
 .3استنتج قرارا غري مهيكل ظهر يف املوقف السابق ؟ تعيني مدير حسابات جديد أو االستقالة املفاجئة ملدير احلسابات
 .4استنتج قرارا فرديا ظهر يف املوقف السابق ؟ إعطاء إجازة ملدة أسبوع ملدير املبيعات أو تعيني مدير حسابات جديد أو
االستقالة املفاجئة ملدير احلسابات
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حاالت إدارية من الكتاب املدرسي
حالة إدارية رقم ( : ) 1
دعا مدير عام مؤسسة اإلخالص إلنتاج املنظفات الكيماوية مديري اإلدارات املختلفة ملناقشة مشكلة اخنفاض مبيعاهتا املستمرة ألحد أنواع
مساحيق الغسيل  ،ويف هناية االجتماع مت التوصل إىل جمموعة من البدائل اليت ميكن من خالهلا وقف هذا االخنفاض  ،منها زيادة كمية املسحوق
يف العبوة الكرتونية متوسطة احلجم  ،تكثيف احلمالت اإلعالمية  ،وضع جوائز داخل العبوة الكرتونية  ،ختفيض األسعار  .وبعد دراسة هذه
البدائل واملفاضلة بينها مبا يتوافق مع حاجة السوق اختذ املدير قرارا بزيادة الكمية يف العبوة الكرتونية ذات احلجم املتوسط مع اإلبقاء على سعرها
كما هو .
سؤال  :ما مفهوم القرار كما تستنتجه من النص ؟
حالة إدارية رقم ( : ) 2
مما يرويه املقريزي – عامل التاريخ املسلم – حول مسألة استحداث " التاريخ اهلجري " أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مجع وجوه الصحابة ،
وعرض عليهم مسألة أن األموال قد كثرت يف بيت مال املسلمني  ،وأن ما يتم اقتسامه منها غري قابل للتوقيت  ،واستشارهم يف الكيفية املناسبة
لضبط تاريخ دخوهلا إىل بيت املال وخروجها منه أول السنة  ،وسأهلم عن أنسب وقت هلذا األمر  ،فقالوا  :شهر رجب  ،فإن أهل اجلاهلية كانوا
يعظمونه  .وقال آخرون  :ذو احلجة فيه احلج  .وقال آخرون  :الشهر الذي خرج فيه من مكة  .وقال آخرون  :الشهر الذي قدم فيه  .قال قائل
 :اكتبوا على تاريخ الروم ،فقيل  :إنه يطول  ،وإهنم يكتبون من عند ذي القرنني  ،فقالوا  :جيب أن يعرف ذلك من رسوم الفرس  ،فاستحضر عمر
اهلرمزان وسأله عن ذلك فقال  :إن لنا حسابا نسميه " ماه روز " معناه حساب الشهور واأليام  ،وبينه هلم  ،فأراد عمر رضي اهلل عنه والناس أن يكتبوا من
مبعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،مث قالوا من عند وفاته  ،مث قالوا من مولده  ،وقال علي رضي اهلل عنه  :منذ خرج النيب صلى اهلل عليه وسلم من
أرض الشرك ( يوم هاجر ) .
فاتفقوا على أن يكون املبدأ من سنة اهلجرة  ،وكانت اهلجرة النبوية من مكة إىل املدينة يف ربيع األول فقال  :بأي شهر نبدأ فنصريه ؟ فقال عثمان  :أرخوا

من احملرم أول السنة  ،وهو شهر حرام وأول الشهور يف العدة وهو منصرف الناس عن احلج .

سؤال  :حلل املوقف السابق موضحا مراحل عملية اختاذ القرار  ،ونوع القرار الذي مت اختاذه .
موقف إداري رقم ( : ) 3
طلب مدير مدرستك من جملس الطلبة االجتماع الختاذ قرار يتعلق باختيار قطعة أرض من بني ثالث قطع  ،هبدف القيام بعمل تطوعي يشرتك
فيه طلبة املدرسة يف زراعة األشجار احلرجية  .اجتمع اجمللس يف املوعد احملدد  ،وبعد املناقشة أوصى بقطعة األرض اليت تقع على بعد كيلومرت
واحد جنوب املدرسة  .وبناء على تقرير اللجنة  ،قرر مدير املدرسة قيام الفريق التطوعي يف املدرسة بزراعة األرض اليت أوصى هبا اجمللس .
سؤال  .1:خالل مفهوم القرار الذي مر معك سابقا  ،وضح مدى انسجام عناصره مع العناصر اليت تضمنها هذا املوقف ؟  .2حدد اجلهة اليت
صنعت القرار واجلهة اليت اختذته ؟
 .3يتضمن املوقف عملية قانونية رمسية وعملية أخرى مهنية  .وضح ذلك .
 .4ما البدائل اليت أتيحت للمجلس ليختار من بينها ؟ برأيك ما األمور اليت أخذها اجمللس بعني االعتبار حىت أوصى بقطعة األرض تلك ؟

إذا مل حتاول ان تفعل شيئا
أبعد مما قد اتقنته فانك ال
تتقدم ابدا
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مادة أساسيات اإلدارة ( مستوى ثالث)

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

 .1للتأكد من مستوى الطلب على منتجات املؤسسة من قبل العمالء ورضاهم وكما هو مقدر يف خطة املبيعات يعترب مثاال على الرقابة يف جمال:
أ) املوارد البشرية ب) املشرتيات ج) املخزون د) التسويق
 .2للتأكد من مدى إلتزام العاملني بتطبيق القواعد واألنظمة يف كل إدارة أو قسم يعترب مثاال على الرقابة يف جمال :
أ) املوارد البشرية ب) املشرتيات ج) املخزون د) التسويق
 .3أن حيقق النظام الرقايب عائدا يفوق تكاليفه تشري خلاصية من خصائص نظام الرقابة الفعال وهي :
د) اجلدوى االقتصادية
ج) التكامل
ب) الرتكيز على العناصر احلرجة
أ) الدقة
 .4ختفيض معدل اهلالك يف مصنع ألبسة من ( )%4إىل ( )%2نتيجة لزيادة الكفاءة يف اإلنتاج مثاال على احدى خصائص نظام الرقابة الفعال :
د) املرونة
ج) املالئمة
ب) التكامل
أ) دقة املعلومات
 .5أسلوب رقايب واتصايل يتم كم خالل متابعة املدير بوجوده شخصيا يف مواقع العمل او من خالل املتابعة بواسطة شاشة طرفية يشري ملفهوم :
د) نظم الرقابة باحلاسوب
ب) تقارير األداء ج) االدارة بالتجوال
أ) الرقابة الذاتية
.0تشري رقابة الضمري وهو  :الوازع الفطري لدى اإلنسان الذي يتأثر بالقيم واألخالق اليت يؤمن هبا الفرد إىل أداة رقابية هي :
د) نظم الرقابة باحلاسوب
أ) الرقابة الذاتية ب) تقارير األداء ج) االدارة بالتجوال
 .0الرقابة اليت تتم من خالل مقارنة الزمن التقديري ألنتاج املنتج مع الزمن الفعلي لذلك واحتساب اإلحنراف تشري ألداة رقابية :
د) الوقت
ج) اجلودة
ب) الكمية
أ) التكاليف
 .0الرقابة اليت تتم من خالل مقارنة امليزانية التقديرية للقسم أو النشاط بامليزانية الفعلية تشري ألداة رقابية على مستوى األقسام هي الرقابة على :
د) الوقت
ج) اجلودة
ب) الكمية
أ) التكاليف
 .0قيام املؤسسة بتحديد نسبة تالف لتكون معيارا يشري ألداة رقابية على مستوى األقسام هي :
د) الوقت
ج) اجلودة
ب) الكمية
أ) التكاليف
 .11إحدى الوسائل ذائعة اإلنتشار ملراقبة اجلودة يف جمال اإلنتاج حيث من املمكن قياس جودة املنتج حسب جمموعة من اخلصائص تشري ملفهوم
د) خرائط اجلودة
ج) الفحص
ب) توكيد اجلودة
أ) اخلرائط الزمنية
 .11عملية الرتكيز على متطلبات العميل الذي أصبح هدف وحمور املؤسسات يشري ملفهوم :
ج) توكيد اجلودة د)خرائط اجلودة
ب) ضبط اجلودة
أ) الفحص
 .12تعترب عملية الرقابة على الكمية من أدوات الرقابة على مستوى :
د) االفراد
ج) الوحدات واالقسام
أ) املؤسسة ب) اجملتمع
 .13مقدار ما حتقق من نتائج خمطط هلا باستخدام املوارد املتاحة من خالل قسمة البسط على املقام يشري ملفهوم :
ج) املراجعة االدارية د) املعيار
ب) النسب اإلنتاجية
أ) االنتاجية املكتبية
 .14قوائم مطولة للغاية تتضمن مجيع املمارسات املعيارية اليت ترغب اإلدارة العليا بتطبيقها يف عملية التقييم :
ج) املراجعة االدارية د) املعيار
ب) النسب اإلنتاجية
أ) االنتاجية املكتبية
 .15تصور مستقبلي ألصول وخصوم املؤسسة املتوقعة يف بداية الفرتة املالية تشري ألداة :
د) الدخل املقدرة
ج) املوازنة
أ) الدخل الفعلية ب) امليزانية
 .10تعترب املراجعة اإلدارة من إحدى أدوات الرقابة على مستوى :
د) االفراد
ج) الوحدات واالقسام
أ) املؤسسة ب) اجملتمع
 .10متثل وزارة املالية إحدى اهليئات اليت تقوم بنوع من انواع الرقابة هو :
د) مجيع ماذكر صحيح
أ) الرقابة الداخلية ب) الرقابة اخلارجية ج) الرقابة املتزامنة
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 .10نوع الرقابة اليت تتم بعد تنفيد النشاط وأداء املهمات هي الرقابة :
د) الداخلية
ج) العالجية
ب) املتزامنة
أ) الوقائية
 .10نوع الرقابة اليت تتطلب طرقا ابتكارية يف التفكري  ،واملبادرة اإلدارية الفعالة للتنبؤ حبدوث املشاكل هي :
د) املباشرة
ج) العالجية
ب) املتزامنة
أ) الوقائية
 .21من االسباب اليت تؤدي حلدوث االحنراف اثناء عملية الرقابة :
ج) الظروف االستثنائية د) مجيع ما ذكر صحيح
ب) العاملون
أ) املعيار نفسه
 .21يتم احتساب درجة االحنراف حسب املعادلة التالية :
ب) األداء املتوقع – األداء الفعلي
أ) األداء الفعلي – األداء املتوقع
د) األداء املتوقع  /األداء الفعلي
ج) األداء الفعلي  /األداء املتوقع
 .22مالحظة املدير لبعض اجلوانب اإلجيابية أو السلبية يف مرؤوسيه اليدركها مدير آخر تشري ملفهوم :
د) التحيز االدراكي
ج) اإلنتاجية املكتبية
ب) عناصر النجاح احلرجة
أ) االداء
 .23مصدر قياس االداء الفعلي الذي يتسم بأنه تفصيلي وغري رمسي هو :
أ) التقارير املكتوبة ب) التقارير الشفوية ج) التقارير االحصائية د) املالحظة الشخصية
 .23مصدر قياس االداء الفعلي الذي يعاب عليه التحيز األدراكي هو :
أ) التقارير املكتوبة ب) التقارير الشفوية ج) التقارير االحصائية د) املالحظة الشخصية
 .24مصدر قياس األداء الفعلي الذي يعترب مرجع ميكن الرجوع عليه عند حدوث احنراف ويعترب االكثر رمسية هو
أ) التقارير املكتوبة ب) التقارير الشفوية ج) التقارير االحصائية د) املالحظة الشخصية
 .25عملية اجناز املهمات الكتابية والتحليلية يف وقت قصري باستخدام تكنولوجيا املعلومات تشري إىل :
د) التحيز االدراكي
ج) اإلنتاجية املكتبية
ب) عناصر النجاح احلرجة
أ) االداء
 .20هناك عالقة بني مؤسسات األعمال ونظم معلوماهتا املختلفة وهذه العالقة تكون :
د) اعتمادية تبادلية
ج) عكسية
أ) افقية ب) عمودية
 .20تشري قدرة احتمال اآلالت على احد املعايري هو :
أ) معيار املقارنة ب) املعيار الفين ج) املعيار التارخيي د) معيار املدخالت
 .20اذا زاد معدل االنتاج يف املؤسسة عن مؤسسة منافسة  0وحدات فإننا نكون قد استخدمنا :
أ) معيار املقارنة ب) املعيار الفين ج) املعيار التارخيي د) معيار املدخالت
 .20أن يطلب من العامل انتاج ما معدله ()111وحدة يوميا تشري الستخدام :
د) معيار املخرجات
أ) معياراملدخالت ب) املعيار التارخيي ج) ممعيار املقارنة
 .31حتديد املؤسسة ثالثة مراحل معينة ألنتاج وحدة واحدة تشري الستخدام :
د) معيار املدخالت
أ) معيار املقارنة ب) املعيار الفين ج) املعيار التارخيي
 .31اذا ظهر وجود احنراف سالب بني العام احلايل يف االداء وبني العام السابق فإننا نكون قد استخدمنا :
د) معيار املخرجات
أ) معياراملدخالت ب) املعيار التارخيي ج) معيار املقارنة
 .32املعايري املصممة لقياس جهود العاملني الواجب بذهلا ألداء املهمات أو مواصفات املواد الداخلة تشري :
د) معيار املدخالت
أ) معيار املقارنة ب) املعيار الفين ج) املعيار التارخيي
 .33مستوى األداء املطلوب حتقيقه هلدف معني يشري ملفهوم :
ج) توكيد اجلودة
ج) القرار
أ) األداء ب) معيار األداء
 .34املعيار الذي يقوم مبقارنة املعدالت احلالية ألداء املؤسسة مبعدالت األداء يف املؤسسات املنافسة هو :
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د) معيار املدخالت
أ) معيار املقارنة ب) املعيار الفين ج) املعيار التارخيي
 .35العملية اليت يتم من خالهلا التأكد من أن خطط املؤسسة تنفذ حسب ما أعدت هلا باجتاه حتقيق األهداف تسمى :
د) القرار
ج) معيار األداء
ب) األداء
أ) الرقابة
 .30من شروط حتديد معيار األداء أن يكون :
أ) صياغته بصورة جيدة ب) صياغته بصورة ال حتتمل اللبس ج) بناؤه على التحليل املقارن د) مجيع ما ذكر صحيح

 .30من األنشطة اليت يصعب وضع معيار لقياس أدائها نشاط :
د) التجارة
ج) املصانع
ب) املصارف
أ) التعليم
 .30يستخدم برنامج  MINITAPلقياس االداء الفعلي عند استخدام :
د) املالحظة الشخصية
ج) التقارير االحصائية
أ) التقارير املكتوبة ب) التقارير الشفوية
 .30التأكد من مواصفات املواد األولية ومن جاهزية األدوات ومن شروط النظافة يشري لنوع من انواع الرقابة هو :
د) مجيع ماذكر صحيح
أ) الرقابة الوقائية ب) الرقابة املتزامنة ج) الرقابة العالجية
 .41الرقابة اليت تعمل على تصحيح نتائج األداء مباشرة أثناء العمل ملنع إلحنرافات اليت تظهر هناية اإلنتاج هي :
ج) الرقابة العالجية د) الرقابة اخلارجية
أ) الرقابة الوقائية ب) الرقابة املتزامنة
 .41تستخدم النسب االنتاجية خالل قسمة البسط على املقام حيث :
ب) يشري البسط للموارد أما املقام فيشري لنتائج األداء
أ) يشري البسط لنتائج األداء أما املقام فيشري للموارد
ج) يشري البسط للكميات ويشري البسط على التكاليف د) يشري البسط للتكاليف ويشري البسط على الكميات
 .42األنشطة او األجزاء من األنشطة التنفيذية ذات األمهية البالغة لنجاح عمليات التنفيذ تشري ملفهوم :
أ) املشكلة ب) االنتاجية املكتبية ج) عناصر النجاح احلرجة د) النسب االنتاجية
 .43عملية إدارية هادفة تتضمن املفاضلة بني جمموعة من البدائل واختيار البديل األنسب تشري ملفهوم :
د) تقارير االداء
ج) املشكلة
ب) القرار
أ) الرقابة
 .44عملية حتديد املشكلة  +وضع البدائل  +اختيار البديل األنسب هي مراحل وخطوات :
د) مجيع ما ذكر صحيح
أ) اختاذ القرار ب) حل املشكلة ج) الرقابة
 .45هي القرارات املربجمة أو التقليدية أو الروتينية اليت تتخذ وفقا لقواعد إجرائية حمددة مسبقا هي القرارات :
أ) املهيكلة ب) شبه املهيكلة ج) غري املهيكلة د) الفردية
 .40القرارات اليت يعاب عليها بأهنا معقدة وغامضة هي :
ب) شبه املهيكلة ج) غري املهيكلة د) الفردية
أ) املهيكلة
 .40تعترب عملية صرف الرواتب شهريا مثاال على :
د) اجلماعية
ج) غري املهيكلة
ب) شبه املهيكلة
أ) املهيكلة
 .40قرار انتاج سلعة تتضمن معلومات دقيقة يف جزء منها ومعلومات غامضة يف جزء آخر مثال على :
ج) غري املهيكلة د) الفردية
ب) شبه املهيكلة
أ) املهيكلة
 .40القرارات اليت تقع ضمن مسؤولية جمموعة من األفراد وفقا لالختصاص القانوين واإلداري هي القرارات :
د) اجملتمعية
ج) املؤسسية
ب) اجلماعية
أ) الفردية
 .51قيام املدير العام لدائرة السري بتعيني مديرا لقسم الرتخيص وفقا لتخصصه الوظيفي يعترب مثال على :
د) اجملتمعية
ج) االسرتاتيجية
ب) اجلماعية
أ) الفردية
 .51قرار االدارة بفتح فروع إقليمية للمؤسسة يعترب مثاال على :
د) اجملتمعية
ج) املؤسسية
ب) اجلماعية
أ) الفردية
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 .52هي القرارات اهلامة اليت تتعلق باملدى البعيد وتتخذ على مستوى االدارة العليا هي :
د) اجملتمعية
ج) االسرتاتيجية
ب) اجلماعية
أ) الفردية
 . 53القرارات اليت تتصف بأهنا ذات طبيعة اسرتاتيجية هي :
ج) الدولية د) مجيع ما ذكر صحيح
أ) املؤسسية ب) اجملتمعية
 .54تعترب قرارات جملس األمة مثاال على :
د) اجملتمعية
ج) املؤسسية
ب) اجلماعية
أ) الفردية
 .55من األمثلة على اهليئات اليت تتخذ قرارات دولية :
د) منظمة اليونسكو
أ) جملس األمة ب) األحزاب ج) النقابات
 .50متخذ القرار يتوافر لديه عدة بدائل  ،ولكل بديل نتائج خمتلفة  ،واحتمال كل نتيجة منها معروفة  ،إال أنه ال يعرف أي حالة ستحدث :
أ) معيار التفاؤل ب) املشكلة ج) حالة الطبيعة د) االنتاجية املكتبية
.50هي تلك الظروف أو املتغريات احملتملة احلدوث اليت قد تواجه متخذ القرار تسمى :
أ) معيار التفاؤل ب) املشكلة ج) حالة الطبيعة د) االنتاجية املكتبية
 .50عندما يكون متخذ القرار يفرتض أن البيئة تعمل لصاحله فإنه يشري الستخدام معيار :
ج) البالس د) حالة ملخاطرة
أ) التفاؤل ب) التشاؤم
 .50املعيار الذي يفضل استخدامه يف احلاالت اليت تكون فيها اخلسارة عالية بالنسبة لألرباح املتوقعة :
ج) البالس د) حالة ملخاطرة
أ) التفاؤل ب) التشاؤم
 .01يشري إىل أن متخذ القرار يفرتض أن احتمال حدوث حاالت الطبيعة املختلفة هي احتماالت متساوية هو معيار :
ج) البالس د) حالة ملخاطرة
أ) التفاؤل ب) التشاؤم
 .01إجراء تعديالت جزئية على األوضاع القائمة وتقدمي حلول عملية ُمرضية تشري إىل :
أ) القرارات املهيكلة ب) القرارات الفردية ج) القرارات العقالنية د) القرارات التدرجية
 .02القرارات اليت ترتكز على منطق التفكري العلمي والعقالين هي :
أ) القرارات الرشيدة ب) القرارات الفردية ج) القرارات املهيكلة د) القرارات التدرجية
 .03األساليب اليت تقوم على حتديد األهداف واملشكلة من خالل وصفها وبيان نوعيتها :
أ) األساليب النوعية ب) األساليب الكمية ج) شجرة القرارات د) صفوف االنتظار
 .04األسلوب الذي يشكل جلنة تُكلف رمسيا ببحث وحتليل مشكلة لتطوير بدائل حلل املشكلة وتوصية احلل للجنة اختاذ القرار هو أسلوب :
ج) النقاط د) الربجمة اخلطية
ب) اجملموعة االمسية
أ) دلفاي
 .05عبارة عن جمموعة من األشخاص جيتمعون معا حلل مشكلة معينة بدون نقاش مباشر أو مكشوف بني األعضاء
ج) النقاط د) الربجمة اخلطية
ب) اجملموعة االمسية
أ) دلفاي
 .00مجيع التكاليف اليت تتحملها املؤسسة بغض النظر عن حجم مبيعاهتا تسمى :
أ) التكاليف االمجالية ب) التكاليف الثابتة ج) التكاليف املتغرية د) عائد املسامهة
 .00الفرق بني سعر البيع والتكلفة املتغرية يسمى :
د) عائد املسامهة
ج) خسارة
ب) ربح
أ) نقطة تعادل
 .00التكاليف اليت تتزايد وتتغري بتغري مستوى أو حجم املبيعات تسمى :
أ) التكاليف االمجالية ب) التكاليف الثابتة ج) التكاليف املتغرية د) عائد املسامهة
 .00متثيل شبكي وبياين تبني سلسلة من البدائل االحتمالية املتاحة ملتخذ القرار واآلثار املرتتبة على تبين أي من املسارات البديلة هو أسلوب :
د) شجرة القرارات
ج) النقاط
ب) اجملموعة االمسية
أ) دلفاي
 .01نقطة البداية يف موقف قرار تنطلق منها املسارات و اخليارات اإلحتمالية أمام متخذ القرار تسمى :
أ) نقطة القرار ب) نقطة التعادل ج) أسلوب النقاط د) اختاذ القرار
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 .01متثيل رياضي لتحديد املزيج املثايل من استخدام واستثمار عناصر اإلنتاج واملوارد املتاحة ألي مؤسسة إنتاجية يسمى :
ج) نظرية األلعاب د) الربجمة اخلطية
ب) صفوف االنتظار
أ) اسلوب النقاط
 .02هي مناذج رياضية تساعد يف حتديد أفضل اسرتاتيجية يف حاالت املنافسة احملدودة .
ج) نظرية األلعاب د) الربجمة اخلطية
ب) صفوف االنتظار
أ) اسلوب النقاط
 .03الفرضية اليت تبىن على كون عملية التأخري يف تنظيم اخلدمة للزبون تكون مكلفة لكن تكلفة منع التأخري قد تكون أكثر تستخدم يف :
ج) اسلوب التماثل د) الربجمة اخلطية
ب) صفوف االنتظار
أ) اسلوب النقاط
 .04عملية الدمج بني املعلومات والتقنية اليت متثل جماال علميا وتطبيقيا خيدم مجيع جماالت احلياة اإلنسانية تشري ملصطلح :
ج) تكنولوجيا املعلومات د) اللعبة
ب) اإلنتاجية املكتبية
أ) النسب االنتاجية
 .05عملية بناء مناذج مناظرة للواقع الفعلي تشري السلوب :
د) اجملموعة االمسية
ج) شجرة القرارات
ب) اسلوب دلفاي
أ) اسلوب التماثل
 .00من مربرات االبتكار واحدة مما يلي :
ب) ثبات الطروف احمليطة باملشكلة
أ) تكرار املشكالت االدارية
د) التطور املعريف واخلربايت
ج) ثبات فلسفة املؤسسة
 .00من اوجه استخدام احلاسوب يف عملية اختاذ القرار :
ب) تعزيز نظم االتصال والرقابة
أ) عقد املؤمترات واالجتماعات
د) مجيع ما ذكر صحيح
ج) تسهيل استخدام االساليب الكمية
 .00يتم احتساب معدل العائد االستثماري يف شجرة القرارات :
ب) العائد املتوقع  xنسبة العائد
أ) العوائد املتوقعة/التكاليف
د) التكاليف  xنسبة العائد
ج) التكاليف  /العوائد املتوقعة
 .00بلغت الكلفة الثابتة يف مصنع أغذية  2411دينار والكلفة املتغرية  4دينار ويباع املنتج بسعر  12دينار فإن نقطة التعادل تبلغ :
د)  1211دينار
ج)  311دينار
ب)  1211وحدة
أ)  311وحدة
 .01طلب مدير مصنع الوليد لصناعة القمصان الرجالية حتديد نقطة التعادل من خالل البيانات التالية املتعلقة بكلفة إنتاج القميص الواحد  :قماش
 205دينار  251 ،فلس أزرار  ،اإلجيار السنوي  3011دينار  51 ،فلس خيـوط  211 ،فلـس كـوي  ،تـأمني املصـنع  011دينـار  511 ،فلـس
تغليف  1111 ،إستهالك سنوي  ،ويباع القميص الواحد بسعر  0دنانري أردين فإن نقطة التعادل تبلغ :
ج)  1211قميص د)  1311قميص
ب)  1111قميص
أ)  1111قميص

اإلجابة الصحيحة

.5ج) االدارة بالتجوال
 .3د) اجلدوى االقتصادية .4د) املرونة
 .2أ) املوارد البشرية
 .1د) التسويق
.11د) خرائط اجلودة
 .0ج) اجلودة
 .0أ) التكاليف
 .0أ) الرقابة الذاتية .0د) الوقت
.14ج) املراجعة االدارية
.11ج) توكيد اجلودة .12ج) الوحدات واالقسام .13ب) النسب اإلنتاجية
.10ج) العالجية  .10أ) الوقائية
.10ب) الرقابة اخلارجية
.10أ) املؤسسة
.15ج) املوازنة
 .22د) التحيز االدراكي
 .21د) مجيع ما ذكر صحيح .21أ) األداء الفعلي – األداء املتوقع
 .25ج) اإلنتاجية املكتبية
 .24أ) التقارير املكتوبة
 .23د) املالحظة الشخصية
 .23ب) التقارير الشفوية
.20د) معيار املخرجات
 .20أ) معيار املقارنة
 .20ب) املعيار الفين
.20د) اعتمادية تبادلية
 .31ب) املعيار التارخيي  .32د) معيار املدخالت .33ب) معيار األداء
.31ب) املعيار الفين
 .30أ) التعليم
 .30د) مجيع ما ذكر صحيح
 .35أ) الرقابة
 .34أ) معيار املقارنة
 .ب) الرقابة املتزامنة
 .30أ) الرقابة الوقائية 41
.30ج) التقارير االحصائية
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 .42ج) عناصر النجاح احلرجة
 .41أ) يشري البسط لنتائج األداء أما املقام فيشري للموارد
 .40ج) غري املهيكلة  .40أ) املهيكلة
.45أ) املهيكلة
 .44أ) اختاذ القرار
.43ب) القرار
 .51ج) املؤسسية  .52ج) االسرتاتيجية
 .51أ) الفردية
 .40ب) شبه املهيكلة .40ب) اجلماعية
 .55د) منظمة اليونسكو .50د) حالة املخاطرة
 .54د) اجملتمعية
 . 53د) مجيع ما ذكر صحيح
.01ج) البالس  .01د) القرارات التدرجية
 .50ب) التشاؤم
 .50أ) التفاؤل
 .50ج) حالة الطبيعة
 .05ب) اجملموعة االمسية
 .04أ) دلفاي
 .03أ) األساليب النوعية
.02أ) القرارات الرشيدة
 .00ج) التكاليف املتغرية  .00د) شجرة القرارات
 .00د) عائد املسامهة
 .00ب) التكاليف الثابتة
 .03ب) صفوف االنتظار
.02ج) نظرية األلعاب
 .01د) الربجمة اخلطية
 .01أ) نقطة القرار

.04

ج) تكنولوجيا املعلومات

 .05د) اسلوب التماثل

 .00د) التطور املعريف واخلربايت

 .00د) مجيع ما ذكر صحيح  .00أ) العوائد املتوقعة/التكاليف

 .00أ)  311وحدة نقطة التعادل = الثابتة (/سعر البيع-متغرية) =  311=0/2411 = )4-12(/2411وحدة
 .01ج)  1211قميص
قضية مناقشة :حضر أحد العمالء ملقابلة رئيس قسم التسهيالت يف أحد البنوك هبدف طلب املوافقة على متويل إقامة
مشروع جتاري صغري مببلغ  0511دينار علما أن املبلغ املطلوب أقل من السقف احملدد من البنك
وضح نوع القرار الذي سيتخذ وفقا لدرجة اهليكلة
 .1معرفة مسعة العميل اجليدة وثبات دخله الشهري وقدرته على تقدمي ضمانات ولكن اجلدوى االقتصادية اليت قدمها تدل
على وجود خماطر تنافسية يف السوق
 .2معرفة مسعة العميل اجليدة وثبات دخله الشهري وقدرته على تقدمي ضمانات ومؤشرات اجلدوى االقتصادية جيدة
 .3العمل غري معروف ودخله الشهري غري حمدد وهو قادر على تقدمي ضمانات ومل يقدم دراسة جدوى اقتصادية
املطلوب:افرتض أنك مدير التسهيالت كيف تتخذ القار املناسب يف احلاالت الثالث السابقة
احلالة األوىل  :قرار شبه مهيكل ألن البيانات حمدودة وواضحة ومعقولة ويف حالة وجود خماطر تنافسية يف السوق فإن هذا
القرار يتطلب تدخل اإلدارة الوسطى
احلالة الثانية  :قرار مهيكل ألن القرار واضح والبيانات حمددة وال يوجد خماطرة لذا فيمكن اختاذ القرار من اإلدارة الدنيا
احلالة الثالثة  :قرار غري هيكل ألن كثريا من البيانات غري معروفة وغري حمددة كالعميل ودخله ولوجود خماطرة عالية جيب على
اإلدارة العليا اختاذ القرار

 -إن أحسنت فمن اهلل عز وجل وإن قصرت فمن نفسي -

"متت حبمد اهلل "
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