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 األولىليمية عتالالوحدة 
 تطور الفكر اإلداري

 
 

 األهداف التعليمية:

 أن: بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب على الطالب أن يكون قادرًا على
  ساعدت في تطور الفكر اإلدارييتعرف على العوامل التي 
 :يطلع على النظرية الكالسيكية وأهم روادها 

o (6168-6581فريدرك تايلور) 
o ( 6191 -6515فرانك جليبرت) 
o (6198-6516هنري فايول) 

 :يطلع على النظريات السلوكية وأهم روادها 
o ( 6111-6515ماري فوليت) 
o (6111-6551إلتون مايو) 

  وأهمها:يطلع على النظريات الحديثة 
o نظرية بحوث العمليات 
o نظرية النظام 

 
 :العناصر

 :العوامل التي ساعدت في تطور الفكر اإلداري 
o استعمال مبدأ التخصص 
o ازدياد حجم المشروع 
o زيادة حجم األموال المستثمرة 
o ازدياد التدخل الحكومي 

 النظرية الكالسيكية في اإلدارة 
 النظريات السلوكية في اإلدارة 
 في اإلدارة النظريات الحديثة 
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 مقدمة في تطور الفكر اإلداري:
من البديهي أن يتوقع اإلنسان بأن اإلدارة نشأت منذ القدم 

وتطورت بتطور المجتمع طوال القرون الماضية، ومن البديهي 
أيضًا أن يتوقع اإلنسان بأنه سيستكمل علم اإلدارة تطوره بعد 

القرن الثورة الصناعية التي حدثت في النصف الثاني من 
 الثامن عشر وذلك بحدوث ثورة علمية في علم اإلدارة.

ولكن في الواقع تطور اإلدارة كان يختلف كليًا عن هذه 
التوقعات رغم جميع التطورات االجتماعية والفنية واالنتقال 

السريع في الحياة الحضارية الحديثة، ورغم زيادة الحاجة إلى 
صادية فإن علم اإلدارة تنسيق الجهود اإلنسانية والموارد االقت

 لم يصل إلى ما وصلت إليه الكثير من العلوم األخرى كعلم 
 
االجتماع وعلم النفس واالقتصاد، كما لم يكشف عن نظرياته ومبادئه إال في هذا القرن وبوجه التحديد فإن 

 .االهتمام بعلم إدارة األعمال لم يظهر بشكل جدي إال في أعقاب الحرب العالمية الثانية
ليس هذا غريبًا إذ أن المنشآت االقتصادية بدأت تشعر بأهمية النتائج التي يصل إليها علم إدارة األعمال 

 وتتضح االستعانة بمبادئه ونظرياته لتحسين كفايتها، وبالتالي مقدرتها على المنافسة والنمو.
 
 

 العوامل التي ساعدت في تطور الفكر اإلداري:
برازه وخاصة في المجال  ويمكن أن نخلص بعض العوامل المهمة التي ساعدت على تطور علم اإلدارة وا 

 االقتصادي بما يلي:
 :استعمال مبدأ التخصص

من أهم ظواهر الثورة الصناعية هو استعمال المعايرة أو التوحيد وقد أصبح التوحيد في إنتاج وحدات 
السلعة الواحدة أمرًا ضروريًا للمنشآت الكبيرة الحجم، وهذه الضرورة في التوحيد أصبحت تطبق في أعمال 

دارية أدى إلى انتشار مفهوم المشروع العديدة، فمفهوم التوحيد أصبح شاماًل لألعمال اإلدارية وغير اإل
التخصص في مجاالت العمل المختلفة، وكان أول من دعي لهذا المبدأ هو االقتصادي االنجليزي آدم 

سميث في كتابه الشهير ثروة األمم، وعملية التخصص ما هي إال القيام بتقسيم العمل إلى وحدات صغيرة 
س في عمل شامل ومعقد، وقد أعطى آدم سميث يكلف شخص أو أكثر بإتمام كل منها فقط دون أن ينغم

مثااًل في صناعة الدبابيس فبداًل من قيام العامل بصناعة الدبوس منذ البداية وحتى النهاية، فإن كل 
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عملية في صناعة الدبوس )كالسكب والتطريق والتدقيق والطلي( تعهد إلى شخص واحد فقط، وهنا 
تقانه هذا يؤدي إلى زيادة إنتاجه أضعاف ما كان سابقًا قبل يتخصص العامل في تلك العملية ويتقنها، وا  

 التخصص.
 ازدياد حجم المشروع

إن ازدياد إنتاجية المشروع هذا العصر لم تكن جميعها وليدة التطور في العلم والتكنولوجيا فحسب بل أن 
صناعة، من المزرعة العامل اآلخر هو االزدياد في حجم الوحدة التجارية المنتجة، إن حجم كل نوع من ال

إلى المصنع، قد ازداد خالل هذا القرن نتيجة لدمج في العمليات أو ازدياد األموال أو عوامل أخرى، 
وذلك أدى إلى زيادة كفايتها اإلنتاجية، فالسيارة الحديثة مثاًل لم يكن صنعها ممكنًا من قبل شركات 

لسيارات في أمريكا تستخدم عشرات صغيرة بكفاية اقتصادية قصوى حيث أن أصغر شركة لصناعة ا
 اآلالف من العمال.

 زيادة حجم األموال المستثمرة

إن التطور العلمي والتكنولوجي خلق حاجة ماسة إلى اآلالت والمعدات لزيادة اإلنتاج والكفاءة اإلنتاجية، 
ألمالك التي فالصناعات الحديثة تحتاج إلى كميات كبيرة من رأس المال الذي يعرف عادة "بأنه جميع ا

تستعمل من أجل إنتاج السلع فقط"، ويختلف معدل رأس المال المستثمر للعامل الواحد بين بلدان العالم 
ويزداد هذا المعدل في الدول المتقدمة، وتقدر معدل كمية األموال المستثمرة للعامل الواحد في أمريكا 

، وتعلل تقريباً  %111بواقع ة البترول بسبعة عشر آلفًا وستمائة دوالر ويرتفع هذا المعدل في صناع
ضعف الكفاية اإلنتاجية في كثير من الدول النامية إلى صغر حجم رأس المال المستثمر في مؤسساتها 

 التجارية والصناعية.
 ازدياد التدخل الحكومي

واإلنتاج لمدة تناهز القرن تقريبًا )حتى نهاية القرن التاسع عشر( كانت النظرية السائدة في التبادل 
والتوزيع هي نظرية حرية التصرف، وهو اصطالح فرنسي يعني "دع الناس تعمل"، أو عدم التدخل 

 الحكومي في التجارة والصناعة.
وأن هذه النظرية مبنية على االعتقاد بأن كل فرد حر في تصرفاته، وأن اإلنسان يتبع منافعه الشخصية 

حتاج إليها، ونتيجة لهذه الحرية فإن حياة المجتمع تتجه نحو عند تبادل السلع التي ينتجها بالسلع التي ي
االستقرار بصورة طبيعية إال أن التطور االقتصادي السريع منذ بداية هذا القرن أثبت عدم صالحية هذا 

لى ضرورة تدخل الدولة بوضع الضوابط والقيود من أجل تحقيق توازن اقتصادي سليم.  االعتقاد، وا 
 

3 



 

 دارة:يف نظريات اإلنتص
من واقع المحاوالت التي قدمت لتبسيط تطور الفكر 

اإلداري بنظرياته المختلفة وفي ضوء إسهامات العديد 
من الكتاب والباحثين يمكننا تصنيف نظريات اإلدارة 

 إلى ثالث نظريات على النحو اآلتي:
 .النظرية الكالسيكية 
 .النظريات السلوكية 
 .النظريات الحديثة 

النظريات واالتجاهات الفكرية التي وسنقوم باستعراض 
حددت معالم اإلدارة فوضعت مبادئها وفلسفتها وأرست 

قواعدها وأسسها، وال نكون قد تجاوزنا الحقيقة إذا 
اعتبرنا أن اإلدارة الحديثة بدأت مع بداية هذه المدارس 
والنظريات، ولذا سوف نستعرض هذه النظريات حسب 

  اري الحديث.المراحل التي مر بها الفكر اإلد
 

 أواًل: النظرية الكالسيكية
قد يعني لفظ النظرية الكالسيكية في أذهان البعض على أنها نظرية تاريخية وقديمة وال وجود لها، وهذا 

غير صحيح ذلك أن هذا اللفظ إنما يشير إلى عنصر الزمن ذاته حيث يكون الشيء الكالسيكي أو 
ل غيره، فقد نشأت النظرية وتطورت فلسفيًا في جو يتسم بمجموعة التقليدي هو الشيء الذي ظهر أواًل قب

من العوامل والظروف التي أسهمت في تشكيلها وتطويرها، أهم تلك العوامل االقتصاد الرأسمالي القائم 
على المشروع الحر والمنافسة واالتجاه إلى الترشيد والتفكير المنطقي وتفسير السلوك اإلنساني والسلوك 

 استنادًا إلى مفاهيم العلوم الطبيعية في ذلك الوقت. التنظيمي
كذلك فإن التطور الصناعي والثورة التكنولوجية التي كانت في ذروتها في هذه الفترة جعلت التفكير في 
نظريات اإلدارة والتنظيم تعتبر النظرية الكالسيكية أول إسهام ذو داللة في بناء الفكر اإلداري ويعتبر 

لإلدارة، وبالرغم من أن آراء كتابها قامت في أساسها األول على الخبرة إال أن هذه اآلراء كتابها روادًا 
والمبادئ التي اقترحها هؤالء الرواد ما زالت تطبق حتى اآلن وتقوم هذه النظرية عامة على افتراض 

 ."إن اإلدارة تسعى دائمًا لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة"أساسي مؤداه: 
سهامات بعض رواد  أمثال: فريدريك تايلور، فرانك وليليان حركة اإلدارة العلمية وسوف نتناول فكر وا 

 جيلبرت، وهنري فايول.
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 (6168-6581فريدرك تايلور )
بدأت الحركة العلمية في أوائل القرن العشرين بفضل الدراسات واألبحاث التي قام بها "فريدرك تايلور" 

 علمية للعملية اإلدارية.الذي أخذ يضع أسسًا 
نسانية(، والتي يجب على اإلدارة مواجهتها، وحتى  فالتقدم العلمي خلق نوعين من المشاكل )تكنولوجية وا 
أوائل هذا القرن لم يكن هناك أي كتابات في تنسيق الجهود البشرية وحفزها على العمل، ولم يكن هناك 

ت والخبرات الناتجة عن القيام بأعمالهم اليومية فيما أي طريقة تمكن رجال األعمال من تبادل المعلوما
 بينهم.

من هذا الفراغ بدأ "فريدرك تايلور" دراساته، وقد الحظ أثناء عمله كمهندس في شركة ميدفيل للصلب 
األمريكية، أن هناك حاجة ماسة للتعرف على المسؤوليات التي تخص اإلدارة وفصلها عن المسؤوليات 

 الخاصة بالعمال.
، ثم كتابه الثاني "أسس 6111د كتب "تايلور" آراءه في كتابه األول "إدارة الورشة"، والذي نشر سنة وق

 .6161اإلدارة العلمية" الذي نشر سنة 
 

 دراسة الحركة والوقت

قام "فريدرك تايلور" بسلسلة من الدراسات المتعلقة بالحركات التي يؤديها العامل في تأديته لعمله وكذلك 
 ذي يستغرقه أداء كل منها.الوقت ال

فلقد قام "تايلور" بتقسيم العمل الواحد إلى مجموعة من الحركات التي يقتضيها األداء، وكذلك توقيت كل 
حركة على حدة باستخدام الساعة الميقاتية وبذلك استطاع تحديد ما يجب على العامل إنتاجه والذي 

جميع الحركات مضافًا إليها فترات الراحة وفترات  يتمثل في حاصل جمع جميع التوقيتات الالزمة ألداء
األعطال التي ال يمكن تجنبها، وبذلك ال يمكن ألحد أن يعترض نظرًا الستخدام األسلوب العلمي في 
عملية القياس، أيضًا عمد تايلور دراسة الحركات ذاتها وذلك بهدف تقصيرها حتى يمكن تحقيق نفس 

 الهدف في وقت نسبي أقصر.
 نظام األجور التشجيعيةوضع 

لقد قام "تايلور" بجانب دراسة الحركة والوقت بوضع نظام لألجور التشجيعية أطلق عليه "النظام التمييزي 
للدفع بالقطعة"، ويعني هذا النظام تحديد معدلين للقطعة أحدهما منخفض واآلخر مرتفع، بحيث يدفع 

ل المطلوب، في حين يدفع المعدل المرتفع ليس على المعدل المنخفض إذا لم تتعد إنتاجية العامل المعد
نما على جميع الوحدات المنتجة، فلو فرضنا أن  الزيادة في إنتاجية العامل عن المعدل المطلوب فقط، وا 

ذا كان أجر الوحدة هو  نتيجة دراسة عمل ما بّينت ألن العامل المتوسط يمكنه إنتاج ست وحدات، وا 
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ليرة يوميًا، فإذا زاد إنتاج العامل إلى سبع وحدات  11مل المتوسط هوعشرة ليرات فإن أجر ذلك العا
ليرة، وال شك أن اإلدارة  618ليرة لكل وحدة منتجة وبذلك يصبح أجره اليومي  68إنتاجية فإنه يتقاضى 

 كانت قادرة على دفع هذه األجور العالية نظرًا للوفورات التي ترتبت على زيادة اإلنتاجية.
 

 ين حديثين على العمل اإلشرافيإدخال مفهوم

بخالف وضع نظام لألجور التشجيعية قدم "تايلور" إسهامًا ثالثًا في مجال اإلشراف ذاته حيث أدخل 
 مفهومين حديثين على العمل اإلشرافي وهما:

o .الفصل بين التخطيط والتنفيذ 
o .اإلشراف الوظيفي التخصصي 

وم كل مشرف بتخطيط العمل الخاص به متبعًا أسلوب فلقد كان من المتعارف عليه في ذلك الوقت أن يق
المالحظة والخبرة السابقة بما فيها من مزايا وعيوب، وعليه فقد كان ترتيب العمليات وطريقة أدائها 

 تخضع لرأي المشرف، وأيضًا بالنسبة الختيار األدوات والمعدات.
لى إدخال فئة المشرفين الوظيفيين لذلك انحصر التغيير الذي استحدثه "تايلور" في مجال اإلشراف ع

المتخصصين الذين تولوا مهمة تخطيط العمل اإلنتاجي كل فيما يخصه، وكذلك إعطاء األوامر المحددة 
فيما يتعلق بكيفية األداء، ولقد نتج عن هذا التغيير أن أصبح العامل الواحد يخضع ألكثر من مشرف 

 من ناحية أخرى أحد العيوب التي وجهت إلى تايلور.ويتلقى األوامر من أكثر من رئيس، وهذا يعتبر 
كان يهدف إلى زيادة إنتاجية العامل وزيادة أرباح المنتج في آن واحد عن  باختصار فإن "فريدرك تايلور"

 طريق ما أسماه "بالثورة العقلية"، أو "اإلدارة العلمية".
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 النقاط األساسية في فلسفة تايلور 
 في النقاط األربع التالية: يمكن تلخيص فلسفة تايلور

تستعمل الطريقة العلمية في اختيار العامل وتدريبه،  .أ
ثم وضعه في جو العمل الذي يالئمه من الناحية 

 الجسمية والعقلية.
تحلل الوظائف علميًا بداًل من االعتماد على الطرق  .ب

 العشوائية.
أن يكون هناك تعاون بين األشخاص الذين يقومون  .ج

لئك الذين يقومون باالنجاز، بتخطيط العمل وأو 
 حتى يتم العمل وفق القواعد العلمية السليمة.

أن يشارك كل من اإلدارة والعمال المسؤولين في  .د
زيادة اإلنتاج، بحيث تكون كل فئة مسئولة عن 

 العمل الذي تقوم به.
 

يعطى العامل ومن هنا نجد أن نظام "تايلور" يدعو لوضع أعمال يومية حسب مقاييس علمية، وعلى أن 
 مكافأة إلنجازها، ويعاقب إذا أخفق في اإلنجاز.

 
 

 أسباب عداء العمال وأصحاب األعمال "لفريدرك تايلور" وأفكاره:
على الرغم من أن "فريدرك" حاول تحسين طرق العمل بقصد 
إعطاء أكبر أجر ممكن للعامل، وأكبر كمية ممكنة لصاحب 

كانت محل عداء شديد من العمل في الوقت نفسه، إال أن أفكاره 
الطرفين، فالمالحظ أن "تايلور" كان يحاول أن يحصل على أكبر 

كمية ممكنة من العمل من العمال الذين اعتقد أنهم كسالى 
بطبيعتهم وأنهم يراوغون، فقد اهتم "تايلور" أواًل باآلالت وبعدها 

 أهتم بالطرق، ومن هنا يمكن تلخيص
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 "لفريدرك تايلور" وأفكاره.األعمال أسباب عداء العمال وأصحاب 
ن اعتماد "تايلور" على دراسة الزمن قد أثار حقد العمال وغضبهم ألنهم فهموا أن في هذا إساءة إ .6

 لهم، فهو يطالبهم بالتصرف كآلة تحدد تصرفاتها مقدمًا.
حالل عالقات .9  إن نظام األجور الذي وضعه "تايلور" قد أخذ على أنه قطع عالقات الصداقة وا 

مبنية على نظام أجور خاص، خاصة وأن هذا النظام يشجع على المنافسة بين العمال، وهذا 
 يؤدي إلى الحقد.

إن وضع أسس علمية محل خبرة العمال وتقل هذه الخبرة لإلدارة معناه بالنسبة للعمال تقليل  .1
 أهمية االتحادات العمالية النقابية.

مجهودات "تايلور" كانت مركزة على الطرق واألساليب، ما سبق ذكره يمكن أن نخلص من ذلك أن معظم 
دراسة الزمن والحركة، تحديد وتوضيح المسؤوليات وكل ما يتعلق بالرقابة على اإلنتاج، وبعد هذا التحليل 

 ألفكار "تايلور" األساسية، فإنه ما زال يستحق لقب "أبو الفكر اإلداري".
 
 

 (6191 -6515فرانك جليبرت )
جيلبرت" وزوجته "ليليان" من العلماء الذين عاصروا عهد "فريدرك تايلور"، ولقد تميزت يعتبر "فرانك 

 أعمالهما بالدراسات الخاصة للوقت والحركة واستخداماتها في قطاع الصناعة.
 

 " ألداء العملالمثلى"الطريقة 

"الطريقة المثلى" كان "جيلبرت" يعمل في مهنة البناء والتشييد، ولقد تمكن من الوصول إلى ما يسمى 
ألداء العمل، وكان سبيله هو دراسة الحركات القصيرة المختلفة التي تلزم لوضع أحجار البناء، ولم يكن 

"جيلبرت" مدفوعًا إلى التوصل إلى أقصر وقت ممكن ألداء العمل ولكن إلى أحسن طريقة ألدائه، وال شك 
تتطلب أقل عدد ممكن من الحركات التي يتم أن الطريقة المثلى من وجهة نظره هي تلك الطريقة التي 

تأديتها في مكان عمل محدد وبأقل شعور باإلجهاد من جانب العامل، ولقد أدى ذلك إلى استنباط 
 عمليات إضافية لرفع أحجار البناء بسهولة، وكذلك أداء العمل بأقل مجهود بدني ممكن.

م قرر االنفصال عن الشركة التي عمل وبعد أن ترقى "جيلبرت" إلى منصب مشرف عمال، ثم مشرف عا
بها وعمل لحسابه الخاص، كما أجرى عديد من التحسينات على أسلوب أداء العمل ذاته حتى أصبح في 

 النهاية من أكبر الخبراء المرموقين.
عرف نظام "جيلبرت" بأنه "نظام السرعة" على أساس تقصير الوقت الالزم ألداء العمل، وذلك باالستغناء 

 كات العمل غير الضرورية بعد دراستها، وقد ترتب على ذلك زيادة األجور زيادة واضحة.عن حر 
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وبالرغم من أن "تايلور" استطاع إدخال العديد من التحسينات في مجال تطوير طرق العمل، وذلك من 
الخاص خالل دراسة الحركات الفردية التي يقوم بها العامل حين تأديته لعمله، إال أن نظام "جيلبرت" و 

بالتوصل للطريقة المثلى كان له أثرًا أكثر عمقًا إذ أنه يعتبر األساس الذي تبنى عليه اآلن جميع 
 األساليب المتطورة في مجال دراسة الحركة والوقت.

 

 خرائط التدفق

قدم "جيلبرت" أيضًا ما يسمى "بخرائط التدفق"، وهي تلك الخرائط التي تساعد على دراسة عملية ما 
وليس أجزائها فقط، وتتطلب هذه الخرائط ضرورة تقسيم العملية الواحد إلى عدة خطوات قد يقوم  بأكملها

بتأديتها عدد مختلف من العاملين، وبذلك يمكن اكتشاف ما إذا كانت بعض هذه الخطوات غير ضرورية، 
 أو ما إذا كان باإلمكان اختصارها.

 
 

 (6198-6516هنري فايول)
و مهندس فرنسي، أحد العلماء يعتبر "هنري فايول"، وه

 الذين ركزوا على مفهوم اإلدارة من وجهة نظر شاملة.
عمل "فايول" كبير مهندسين في إحدى شركات الحديد 

وقد استطاع  ،6165وحتى عام  6115والفحم عام 
"فايول" في خالل تلك الفترة أن يبعد الشركة من اإلفالس 

وأن يحقق نجاحًا كبيرًا، وكمهندس تعدين فقد اعتاد 
"فايول" العمل وفقًا لألسس والمبادئ التي تركز على 
الحقائق الكمية دون غيرها، وبالتالي بدأ يفكر فيما إذا 

ها أن كان باإلمكان إيجاد مجموعة من المبادئ يمكن
تحكم وتوجه العمل اإلداري داخل المنظمة أيًا كانت 
طبيعتها، ويمكن تطبيقها على جميع أنواع المنظمات 

  ولهذا سمي "فايول العالمي".
في الوقت الذي كان فيه "فريدرك تايلور" ينادي باإلدارة العلمية في أمريكا، كان "هنري فايول" ينادي 

 General Administration Industrialأفكاره في كتابه المشهور ) بمبادئ اإلدارة في فرنسا، وظهرت
et General 6161( الذي صدر عام. 
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قام "فايول" بتقسيم الوظائف في المنشآت الصناعية إلى 
 ست مجموعات:

 نشاطات فنية: مثل اإلنتاج، والتصنيع. -6
 نشاطات تجارية: مثل الشراء والبيع والمبادلة. -9
نشاطات مالية: مثل البحث واالستخدام األمثل  -3

 لرأس المال.
نشاطات إدارية: مثل التخطيط والتنظيم والتنسيق  -1

 والرقابة.
نشاطات محاسبية: مثل الحسابات والتكاليف  -8

 والميزانية واإلحصاءات.
نشاطات الوقاية والضمان: مثل حماية الملكية  -1

  واألفراد.
صدار األوامر يقول: "هنري فايول"  أن النشاط اإلداري مهم ألنه يتعلق بالتنبؤ والتنظيم والتنسيق وا 

والرقابة، وأنه كلما ارتقى الفرد في السلم الوظيفي داخل المنظمة كلما زادت حاجته إلى اإللمام باإلدارة، 
 وقل اعتماده على المعرفة الفنية المتخصصة.

 
اإلدارة التي قال بصددها أنه اضطر الستخدامها في حياته وقد ذكر "فايول" أربعة عشر مبدأ من مبادئ 

 العلمية، وسنقوم بتخليص هذه المبادئ على النحو التالي:
 

 مبدأ تقسيم العمل .6
أوضح "فايول" أن تقسيم العمل يقوم على التخصص وتجزئة أوجه النشاط سواء كان ذلك في 

المبدأ غير مقصور على العمل الفني  كافة العمليات أو بالنسبة لعملية واحدة، كما بين أن هذا
 فحسب، بل يمكن تطبيقه بنفس القدر على المهام اإلدارية.

 
 مبدأ السلطة والمسئولية .9

السلطة في رأي "فايول" هي "الحق في إصدار األوامر والقدرة على تحقيق إطاعة اآلخرين"، أما 
اعتقاده أن السلطة  المسئولية فهي الثواب والعقاب الذي يصاحب استعمال السلطة، وفي

 والمسئولية يسيران جنبًا إلى جنب.
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 مبدأ االنضباط .3
جوهر االنضباط في رأي "فايول" هو "الطاعة واالجتهاد والنشاط والسلوك القويم ومظهر االحترام 
للحدود الموضوعة لالتفاق بين المنشأة والعاملين فيها"، واعتقد "فايول" أن هذه المظاهر وحدها ال 

يق االنضباط الجيد، بل يجب أيضًا أن يكون لدى المنشأة قيادات إدارية قادرة على تكفي لتحق
 تطبيق الجزاءات الرادعة في حالة الخروج على هذا االنضباط.

 
 مبدأ وحدة القيادة .1

مقتضى هذا المبدأ أن كل فرد يجب أن يكون له رئيس واحد فقط، وقد اهتم "فايول" بوحدة القيادة 
ر فيه إليها على أنها قاعدة وليس مجرد مبدأ، ولدعم اهتمامه بهذا المبدأ أشار إلى الحد الذي أشا

إلى أنه يعارض بذلك منطق التنظيم الوظيفي الذي اقترحه تايلور مشيرًا بذلك إلى أنه كان على 
 دراية بما يقوم به "تايلور" في الواليات المتحدة.

 
 مبدأ وحدة التوجيه .8

لكل العمليات ذات الهدف الواحد مدير واحد وخطة واحدة، وفي ينادي هذا المبدأ بأن يكون 
اعتقاده "فايول" أن هذا المبدأ يؤدي إلى التنسيق بذكاء في استخدام الموارد وتوجيهها نحو الهدف 

 المشترك.
 مبدأ خضوع الصالح الفردي للصالح العام .1

اد أو الجماعات العاملة، يرى "فايول" أن أهداف المنظمة يجب أن تأخذ أولوية على أهداف األفر 
فعوامل مثل الجهل والطموح واألنانية عادة ما تجعل األفراد يضعون مصالحهم الخاصة في 

مرتبة أعلى من الصالح العام، وفي رأيه أن الطريق لتحقيق هذا المبدأ يكون بالقدوة الحسنة التي 
 يقدمها المديرون.

 
 مبدأ التعويض المادي للمستخدمين .7

 لى قناعة من أن أي خطة لألجور ال بد وأن تكون:كان "فايول" ع
 أ. ضامنة لعدالة التعويض.

 ب. غير مبددة ألموال المنشأة بحدودها المغالى فيها.
وقد استعرض "فايول" مختلف نظم األجور السائدة وقرر أن لكل منها مزاياها وعيوبها، ولكنه لم 

 يقدم خطة محددة لنظام األجور.
 مبدأ المركزية .5
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فايول" إلى أن تركيز السلطة في حد ذاته ال يعني شيئًا محبب أو شيئًا مكروهًا فالمركزية أشار "
موجودة دائمًا، ولكن االختالف يكون في الدرجات وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في تقرير 

الدرجة من المركزية التي تتناسب مع كل تنظيم، وبالتالي فتقدير درجة المركزية يتوقف على 
 فاءة المديرين والعاملين وعلى الظروف البيئية.ك

 
 مبدأ تسلسل المناصب .1

مبدأ تسلسل المناصب يشير إلى نظام التدرج الذي يشمله التنظيم من أعلى إلى أسفل، وأشار 
"فايول" إلى أنه من أجل حماية التماسك التنظيمي وضمان وحدة القيادة فإن االتصاالت يجب أن 

سمية لتسلسل المناصب، ولكن "فايول" كان مدركًا ألبعاد التعقيدات تسير في هذه الخطوط الر 
التي يمكن أن تصادفها التنظيمات الكبيرة، فأضاف إلى مبدأ تسلسل المناصب مفهومه عن 
االتصاالت العرضية، حيث يمكن لألفراد نفس المستوى التنظيمي االتصال ببعضهم البعض 

موافقة مسبقة وبأن يخطروا رؤسائهم بعد ذلك بنتيجة مباشرة بشرط أن يحصلوا من رؤسائهم على 
 هذا االتصال.

 
 مبدأ النظام .61

بهذا المبدأ قصد "فايول" أن يكون هناك مكان لكل شيء وأن يكون كل شيء في مكانه، وأشار 
 إلى أن هذا المبدأ على الموارد المادية والبشرية على حد سواء.

 
 مبدأ المساواة .66

يمكن التوفيق بين الصداقة والعدالة، واعتقاده أن المدير يجب أن تتحقق في رأي فايول حينما 
 يضع نصب عينيه هدف تحقيق المساواة على كافة مستويات الهيكل التنظيمي.

 
 مبدأ ثبات المستخدمين .69

أشار "فايول" إلى أن أحد مظاهر سوء اإلدارة هو ارتفاع معدل دوران العاملين، وأنه من المفضل 
المنظمات على توفير عنصر االلتزام لدى العاملين بالخدمة في المشروع لمدى دائمًا أن حرص 

 طويل.
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 مبدأ المبادأة .63
عرف "فايول" المبادأة بأنها القدرة على ابتكار وتنفيذ خطة العمل، كما نادى بتشجيع روح المبادأة 

 في العاملين مع عدم اإلخالل بمبادئ السلطة والنظام.
 

 مبدأ روح الفريق .61
"فايول" إلى أن روح الفريق تعتمد على االنسجام والوحدة بين أفراد التنظيم، وفي نظره أن نبه 

أفضل وسيلة لتحقيق ذلك تكون عن طريق وحدة القيادة واالتصاالت الشفهية بداًل من االتصاالت 
 المكتوبة.

 
أساسية وهي أن  ومن استعراض أفكار كل من "فريدرك تايلور" و"هنري فايول" يمكننا أن نخرج بحقيقة

"تايلور" اهتم بأساليب اإلدارة على مستوى التنفيذ، أما "فايول"، فقد اهتم باإلطار العام لموضوع اإلدارة 
دون الدخول في التفاصيل هذا وتعتبر أفكار "تايلور" و"فايول" مكملة لبعضهما باعتبارهما يركزان على 

 الكفاية في المشروعات.
 
 

 يةثانيًا: النظريات السلوك
تعتبر "ماري فيوليت" و"إلتون مايو" من أشهر الرواد األوائل 
للنظرية السلوكية، ويعتبر االهتمام بالعنصر البشري محور 
 تركيز هذه النظرية، حيث أنها تقوم على االفتراض اآلتي:

إن العنصر البشري يمكن أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على اإلنتاج، "
من خالل فهم طبيعة األفراد  ومن ثم فإن زيادة اإلنتاج تتحقق
 ."وتشجيعهم وتكيفهم مع التنظيم

 
وهذه النظرية هي في الواقع وليدة سلسة من التجارب أجريت 

في مصنع )هاوثورون( التابع لشركة ويسترن إليكترك 
ن كان 6119إلى  6191بالواليات المتحدة في الفترة من    ، وا 

يبدو أن هذه النظرية ظهرت كرد فعل لالنتقادات التي وجهت إلى النظرية الكالسيكية هي في الواقع لم 
ترفض مبادئها كلية، بل ترى أن اإلنتاجية ال تتأثر فقط بالنواحي الفنية، كما أن الفرد ال يمكن معاملته 

وأهدافهم وعالقاتهم االجتماعية، كآلة، فاألفراد وهم أحد عناصر اإلنتاج لهم مشاعرهم الخاصة وحاجاتهم 
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باإلضافة إلى بيئة العمل المادية كاإلضاءة والتهوية والضوضاء واألجور وكلها عوامل تؤثر على إنتاجية 
 األفراد.

 
 (6133-6515ماري فوليت )

بالرغم من أن "فوليت" لم تترك وراءها دراسة متكاملة منظمة بآرائها، إال أن ما كتبته في صورة مقاالت 
 وتقارير قد ساهم في تطوير ما يمكن أن يطلق عليه باالتجاه الحديث في اإلدارة.

وكانت في كتاباتها تنتقد النظرية الكالسيكية متخذة اتجاهًا تحليليًا متقدمًا لإلدارة، وتبنت "فوليت" انتقاداتها 
عتها الميكانيكية غير للنظرية التقليدية على نظرتها الضيقة وعدم شمولها لجميع األطراف المعنية وطبي

 اإلنسانية باإلضافة إلى إهمالها الجوانب السيكولوجية.
 األفكار األساسية التي تنادي بها ماري فوليت:وفيما يلي 

 .القوة والسلطة 
 .المسؤولية الجماعية والتراكمية 
 .الرقابة من خالل قانون الموقف 
 .أساليب معالجة الصراع 
 .الخطوط كنوع من التنسيق 

 
 القوة والسلطة أواًل:

انتقدت "فوليت" الكتاب الذين تكلموا عن القوة، كما لو أنها كانت شيئًا موجودًا في األصل يتم تسليمها 
لشخص أو سحبها من آخر، فالقوة في نظرها هي القدرة على أحداث األشياء والمبادأة بالتغيير، وهذه 

ا أو تحويلها، وكل ما يستطيعه المدير هو القدرة هي سمة شخصية للمدير ال يستطيع اقتسامها أو منحه
أنه يعطي مرؤوسيه الفرصة لتكوين القوة الخاصة بهم، وفي رأيها أنه على الرغم من أن القوة عبارة عن 
سمة شخصية للمدير فإنها تكون أشد حينما تكون "قوة مع اآلخرين"، وليس "قوة فوق اآلخرين"، أي أن 

 ماعية.القوة ال بد وأن تكون تعاونية و ج
والسلطة في نظر "فوليت" هي القوة المخولة لألفراد ليس بوصفهم أفراد ولكن بوصفهم مؤدين لوظائف، 

فالسلطة كما تقول "فوليت" "تخص المنصب وتبقى مع المنصب"، وعلى هذا ففي رأيها أن المدير ال يجب 
دون أن يفوض على  أن يمنح سلطة أكبر من وظائفه، وهي بذلك ال تتصور أن يفوض المدير سلطته

 األقل جزءًا من وظائفه.
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 ثانيًا: المسؤولية الجماعية والتراكمية
ونظرًا ألن السلطة تخص المنصب في تحليل "فوليت"، فإن اعتقادها أيضًا كان أن المسؤولية خاصية 

نما مسؤولين عن شيء أ و تتعلق بالمنصب ذاته، وبالتالي فاألفراد ال يكونون مسؤولين أمام شخص وا 
أشياء، ولكن ماذا يكون موقف المسؤولية إذا كانت منتشرة الرتباطها بوظائف منتشرة؟ أي يشترك فيها 

 أكثر من شخص.
كيف يتم تحقيق االنسجام بين أنشطة التنظيم؟ رد "فوليت" على هذا التساؤل كان مفهوم "المسؤولية 

من األفراد يكونون مسؤولين عن تحقيق الجماعية والتراكمية"، فالمسؤولية تكون جماعية، بمعنى أن عدد 
نفس األهداف وتكون تراكمية، بمعنى أنها يجب أن تبدأ من المستويات الدنيا وتتجمع من أسفل إلى 

أعلى، ويكون تركيزها ينصب على العالقات األفقية أكثر منه على العالقات الرأسية، ولهذا كان تأكيدها 
نصيبه في التنسيق بداًل من ترك مهمة التنسيق للمستويات على ضرورة أن يقوم كل فرد في التنظيم ب

العليا في التنظيم، وقد أصرت "فوليت" على أنه ال خوف من المسؤولية الجماعية والتراكمية إذا ما أمكن 
 تحديد الوظائف بدقة.

 
 ثالثًا: الرقابة من خالل قانون الموقف

ة هو كيفية الرقابة على األفراد في التنظيم، وكان من الموضوعات التي أثارت اهتمام "فوليت" للغاي
فالعديد من الكتاب قد أشار إلى أن الرقابة يجب أن تكون شخصية ومباشرة حتى تكون فعالة، ولكن 

"فوليت" انتقدت فكرة أن يراقب فرد شخصًا آخر، فأشارت إلى أن كليهما في الواقع عرضة لقانون غير 
موقف يجب أن يكون األساس في تقرير أي مسألة تعرض بين شخصي أطلقت عليه "قانون الموقف" فال

الرئيس والمرؤوس، وذلك العتقادها بأنه كلما شعر األفراد بأنهم يقومون بعمل من أجل رؤسائهم فإن 
تصرفاتهم ستكون محكومة بالسلوك الذي يعتقدون أن الرئيس يرغبه، وال شك أن اهتمامها بأساليب علم 

 وقت قد ساعدتها على إلقاء هذه األضواء.النفس الحديثة في ذلك ال
 

 رابعًا: أساليب معالجة الصراع
وامتدادًا من اهتمامها بعلم النفس أدركت "فوليت" أن هناك حتمية لنشأة الصراع في المجموعات خاصة، 
 وان فلسفتها في التنظيم قد تبنت السلطة والمسؤولية الجماعية، ففي إحدى مقاالتها وتحت عنوان "الصراع

 البناء" اقترحت "فوليت" ثالث طرق لمعالجة مشكلة صراع وجهات النظر في المجموعة:
  األسلوب األول هو أن تسود وجهة نظر على بقية وجهات النظر األخرى وتسيطر عليها وأشارت

 إلى أن هذا األسلوب ينطوي على ضياع في الوقت والجهد من أنصار اآلراء األخرى.
 د حل يوفق بين وجهات النظر المطروحة، وهنا لن يحقق أي فريق واألسلوب الثاني هو إيجا

 انتصارًا على اآلخر ويفقد كل األطراف المزايا غير العادية التي تتوفر في آرائهم.
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  األسلوب الثالث أن يتم تحقيق التكامل بين كل متن وجهات النظر بحيث يمكن تمثيل كافة
رد حاصل جمع اآلراء الجزئية، وهذا األسلوب وجهات النظر، ويكون الرأي الكلي أكبر من مج

 األخير هو ما حبذته "فوليت" لجعل عملية الصراع عملية بناءة.
 

 خامسًا: مبادئ التنسيق
تظهر أفكار "فوليت" عن التنسيق بوضوح حينما تتناول موضوع "التخطيط الجماعي"، وفي رأيها أن األداة 

يتمثل في الربط المتبادل بين كل العناصر الخاصة بموقف الرئيسية لتخطيط الجماعي هي التنسيق الذي 
معين، وبالتالي فإن أول مبدأ للتنسيق عند "فوليت" هو اشتراك كل فرد داخل التنظيم في عملية التنسيق 

 بداًل من فرض التنسيق من أعلى.
ومون بأنشطة تحتاج والمبدأ الثاني تنادي بأنه ال بد من وجود عالقة اتصال مباشرة بين األفراد الذين يق

 إلى التنسيق فيما بينها.
والمبدأ الثالث يقضي بأن يبدأ التنسيق في المراحل األولى قبل التشكيل النهائي للسياسات، وأخيرًا 

 فالتنسيق يجب أن يكون عملية مستمرة.
 
 

 (6111-6551إلتون مايو )
بدأ "التون مايو" االسترالي الجنسية حياته العملية بتدريس 
الفلسفة والمنطق، ثم تحول بعد ذلك إلى دراسة الطب في 

ادنبرا باسكتلندا، وبعد ذلك انتقل إلى الواليات المتحدة 
األمريكية والتحق بهيئة التدريس في كلية التمويل والتجارة 

امعة هارفارد التحق بج 6191بجامعة بنسلفانيا، وفي عام 
أستاذًا مساعدًا للبحث الصناعي، وكانت اهتماماته وعمل 

 تتركز على البشر في التنظيمات الصناعية.
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 بحث "التون مايو" في مصنع بفيالدلفيا )قسم الغزل(:
في  أجرى "التون مايو" عددًا من التجارب في بداية حياته العملية قبل التحاقه "بهارفارد" كان أشهرها بحثه

 .6191-6191مصنع بفيالدلفيا ما بين عامي 
 

 هدف البحث:

كان الهدف من الدراسة هو التعرف على أسباب ارتفاع معدل دوران العمالة في قسم الغزل داخل 
في العام، ففي قسم  % 1-8المصنع، فبينما كان معدل دوران العمالة في بقية األقسام ال يزيد على 

، وكان "مهندسي الكفاءة" الذين يطبقون أساليب تايلور في % 981إلى  الغزل كان معدل الدوران يصل
اإلدارة العلمية قد أجروا تجاربهم عن طريق الحوافز المادية، ولكنها لم تدخل أي جديد على الموقف، 
 ونتيجة لذلك طلب رئيس المصنع من "التون مايو" وزمالئه أن يدرسوا المشكلة ويحاولوا إيجاد حل لها.

 

 البحث المبدئي: نتائج

أسفر البحث المبدئي الذي قاموا به عن نتيجة وهي أن ظروف العمل في قسم الغزل ال تختلف عن 
الظروف في بقية األقسام بصفة عامة، ولكن بعد إجراء مقابالت مع مجموعة العمال في هذا القسم تبين 

قرون إلى االتصاالت بين بعضهم أن طبيعة العمل في هذا القسم تقتضي العمل المنفرد، وأن العمال يفت
 البعض، فضاًل عن أن العمال كانت روحهم المعنوية منخفضة.

 

 معالجة المشكلة:

في ضوء هذه االستنتاجات قرر "التون مايو" أن يجري بعض التعديالت على نظام العمل في هذا القسم، 
دقائق في الصباح وبعد الظهر  وبعد أخذ موافقة إدارة المصنع منح فترتين للراحة كل منهما مدتها عشر

لمجموعة واحدة من العمال في هذا القسم، وشجع مجموعة العمال هذه على الرقاد إذا أمكن في فترات 
الراحة، وكانت النتائج مدهشة، فقد تحسنت الروح المعنوية وانتهى معدل دوران العمل في هذه المجموعة، 

ات الراحة، وبسرعة قام بتطبيق نفس الظروف على واستمر معدل اإلنتاج كما هو على الرغم من فتر 
عمال القسم بأكمله، وظهر أثر ذلك سريعُا في زيادة اإلنتاجية بشكل ملحوظ، فاإلنتاجية الشهرية التي لم 

ومعها قامت الشركة بدفع أجور  %51ارتفعت في خمسة أشهر إلى متوسط قدره  %11تكن تتجاوز 
 إضافية.
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المشرف على القسم فترات الراحة نتيجة زيادة مفاجئة في الطلب على لكن حدث بعد ذلك أن ألغى 
اإلنتاج، وكان تصرفه مبني على أساس أن الشركة ال تستطيع تحمل خسارة هذا الوقت الضائع في فترات 

الراحة، ولكن أّثر إلغاء فترات الراحة وأدى إلى هبوط اإلنتاج وانخفاض الروح المعنوية للعاملين، 
"التون مايو" أعيدت فترات الراحة مما ترتب على زيادة اإلنتاج من جديد، إال أن العمال وبنصيحة من 

ظلوا مقبضي الصدور معتقدين أن فترات الراحة سوف تنسحب منهم ثانية، مما دفع "التون مايو" على 
ترك لهم تشجيع رئيس الشركة على أن يقابل العمال ويؤكد لهم أن فترات الراحة ستبقى بل أكثر من ذلك 

حجرية اختيار األوقات التي يرتاحون فيها، وهنا وصل اإلنتاج إلى أعلى معدل له في الستة شهور 
 التالية، وقضى تمامًا على معدل دوران العمل.

 

 تحليل النتائج

في تحليله للنتائج شعر "التون مايو" أن ارتفاع الروح المعنوية واإلنتاجية والقضاء التام على معدل دوران 
عمل كان يرجع إلى التقديم المنظم لفترات الراحة، ففي اعتقاده أن فترات الراحة ال تتغلب على اإلرهاق ال

الجسدي فقط، ولكنها تقضي على أحالم اليقظة المتشائمة عند العاملين، فاألولى مسألة عضوية وسهلة 
 الفهم، أما الثانية فهي ترتبط بالتكوين النفسي للعامل.

 
 

 اإلنسانية )تجارب هاوثورون(حركة العالقات 
من أشهر التجارب التي اشترك فيها "التون مايو" وجعلته من رواد حركة العالقات اإلنسانية في الصناعة 
تلك التي عرفت باسم "تجارب هاوثورون"، وأجريت في مصنع هاوثورون التابع لشركة ويسترن إليكتريك 

 األمريكية.
 

ك اإلنساني في اإلدارة دفعته القوية مع الربع الثاني من القرن العشرين تلقى االتجاه نحو االهتمام بالسلو 
التابع لشركة ويسترن إليكتريك األمريكية،  مصنع هاوثوروننتيجة سلسلة من التجارب التي أجريت في 

، وتوفر 6119-6191والتي قام بها "التون مايو" وعدد من زمالئه بجامعة هارفارد في الفترة ما بين 
ة التي تمت فيها هذه التجارب صورة شيقة لكيفية التحول الذي حدث في ميدان الفكر اإلداري، الخلفي

 بالتحول من حركة اإلدارة العلمية إلى حركة جديدة عرفت بعد ذلك باسم حركة العالقات اإلنسانية.
السبل المؤدية  ولم يكن مستغرب أن تلجأ اإلدارة في منظمة التليفون والتلغراف األمريكية إلى بحث كافة

إلى زيادة اإلنتاجية في الشركات التابعة لها، فمع العقد الثالث من القرن العشرين كانت حركة اإلدارة 
العلمية قد قطعت شوطًا طوياًل في مجال التجارب الهادفة إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية، وكان من الطبيعي 
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نت تنتج لها كل المعدات الداخلة في تركيب أجهزة أن يتركز االهتمام على شركة ويسترن إلكتريك التي كا
في مصنع كبير لهذه الشركة يقع  6191-6195التليفون، لهذا فقد تقرر أن تبدأ الدراسة بين عامي 

خارج مدينة شيكاغو ينتج القطع الكهربائية لهذه األجهزة ويعرف بمصنع هاوثورون، ويعمل فيه ما يقرب 
لمقرر أن تركز خطة الدراسة على أساليب زيادة سرعة خطوط اإلنتاج من ثالثين ألف عامل، وكان من ا

( شرع 6191وتغيير معدالت العمل، ولكن قبل بداية تنفيذ هذه الخطة بأربع سنوات تقريبًا )في عام 
مديرو الشركة في إجراء بعض التجارب في مصنع هاوثورون عن أثر البيئة الصناعية على اإلنتاجية 

 التهوية وأنظمة السالمة المهنية وأوقات الراحة.....الخ. مثل اإلضاءة ونظام
 
 

 أهمية تجارب هاوثورون

 تكمن أهمية هذه التجارب في نقطتين أساسيتين:
أن تجارب هاوثورون كانت أول دراسة مكثفة ومنظمة لتحليل العنصر اإلنساني في اإلدارة، فقد  -6

تشابك وتعقد العنصر اإلنساني، وكان هذا  أسفرت التجارب وما تبعها من حوار وتحليالت عن مدى
بمثابة الضوء الذي أنار الطريق نحو دراسة حاجات اإلنسان وسلوكه ودوافعه ومحفزاته وعالقاته مع 

اآلخرين داخل مجموعات العمل، ولهذا كانت الدراسات التي أعقبت هاوثورون تأخذ وجهة نظر تحليل 
 حاجات ودوافع العامل وديناميكية الجماعة.

ن كانت  -9 أثبتت تجارب هاوثورون بالدليل العملي المناخ اإلشرافي وتأثيره على سلوك جماعة العمل، وا 
هذه التجارب لم تسفر عن أي نمط من اإلشراف أفضل من اآلخر على وجه التحديد في تحقيق األهداف 

يجابي على سلوك جماعة العمل نحو  إال أنها ألقت الضوء على أن المناخ اإلشرافي له تأثير سلبي وا 
 تحقيق األهداف، ومن ثم لفتت األنظار إلى أهمية فاعلية القيادة.

 
 نتائج تجارب الهاوثورون

ال جدال في أن نتائج تجارب هاوثورون كانت نقطة تحول بارزة في تاريخ الفكر اإلداري، وفاتحة لطريق 
اإلدارة العلمية التي ركزت على الجانب العالقات اإلنسانية في الصناعة بعد فترة سادت فيها أفكار حركة 

االقتصادي، والنتائج التي خرجت من تجارب هاوثورون كانت عديدة ومتنوعة، ولكن ربما كان أهمها ما 
 يلي:

  

19 



 

 حداثة الموقف .6
تبين للباحثين أن "حداثة موقف ما" تقود عادة إلى نتائج إيجابية ولو لفترة مبدئية، وقد عرفت هذه 

الظاهرة باسم "تأثير هاوثورون" فليس التغيير في فترات الراحة مثاًل هو الذي يقود إلى زيادة 
و الذي يؤدي اإلنتاجية بقدر ما يكون اإلعجاب بالموقف الجديد في حد ذاته والشعور باالهتمام ه

 إلى زيادة اإلنتاجية.
 الشبكة االجتماعية وأحالم اليقظة .9

بعد االشتراك في تجارب الهاوثورون اكتشف "إلتون مايو" أن فترات الراحة والتغييرات في بيئة 
العمل لم تكن هي السبب في حد ذاتها في القضاء على ما أسماه أحالم اليقظة المتشائمة 

لحل يوجد في التنظيم الداخلي لمجموعة العمال، فقد اكتشف "التون للعمال، وتبين أن مفتاح ا
مايو" أنه بالنسبة للتجربة األولى التي كان أجراها قبل االشتراك في تجارب هاوثورون لم تكن 
فترات الراحة هي السبب في القضاء على معدل دوران العمل المرتفع، فحينما أعطى رئيس 

أيدي عمال قسم الغزل فإنه بذلك قد حولهم من مجموعة من  المصنع فترات الراحة ووضعها في
األفراد إلى وحدة متماسكة بتغيير شبكة العالقات االجتماعية بينهم، ولم يتوصل "مايو" لهذه 

النتيجة إال بعد تجارب هاوثورون، اكتشف "مايو" أن النتائج لم يكن سببها أساليب اإلدارة العلمية 
ا كان الظواهر النفسية االجتماعية )إعادة تشكيل الشبكة االجتماعية )فترات الراحة(، ولكن سببه

 لجماعة العمل(.
 أهمية المناخ اإلشرافي .3

ثبت من برنامج المقابالت الذي أجراه الباحثون في تجارب هاوثورون أهمية المناخ اإلشرافي 
براهيم هميمي في والدور الذي يلعبه المشرف في إنتاجية العمل وجماعة العمل، ويذكر الدكتور إ

دراسة تحليلية قيمة عن تجارب هاوثورون أن برنامج المقابالت قد كشف عن "إن اإلشراف غير 
 المكترث يؤدي إلى استفزاز العامل وتغيير شعوره نحو العمل".

ويضيف الدكتور "إبراهيم هميمي" إنه نتيجة لما أسفر عنه برنامج المقابالت كان أن "أعد برنامج 
حظين على وظيفة اإلشراف يتضمن كل ما عرفه الباحثون عن أن أحسن طريقة لتدريب المال

للمقابلة وكيف تكون ذات أثر حسن، فينصح المالحظ بأن ينصت أكثر مما يتكلم، وأن يبعد 
 بعالقته مع العمال عن أي تحيز أو عاطفة أو تهديد".

 
ه أحد عوامل اإلنتاج األساسية، ومن وجهت النظريات السلوكية االهتمام نحو العنصر اإلنساني باعتبار 

واقع النتائج التي توصلت إليها فقد اتجهت كثير من المنظمات إلى تبني سياسات جديدة في ممارسة 
وظائف اإلدارة مثل المشاركة في اتخاذ القرارات واألرباح، والرقابة الذاتية وتطوير نظم الحوافز وغيرها، 
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يات أهمية تأثير المتغيرات البيئية على إنتاجية المنظمة واألفراد، وبالرغم من هذا فقد أغفلت هذه النظر 
 كما أنها لم توضح طرق وأساليب إنجاز الوظائف اإلدارية المعروفة في سياق المبادئ التي قدمتها.

 
 ثالثًا: النظريات الحديثة

 من أشهر هذه النظريات الحديثة في اإلدارة:
 نظرية بحوث العمليات. .6
 نظرية النظام  .9

 
 نظرية بحوث العمليات

أنه من الممكن "ظهرت هذه النظرية خالل الحرب العالمية الثانية، وتقوم على افتراض أساسي هو: 
 ."تحسين وتطوير المنظمات من خالل استخدام األساليب الرياضية في حل المشكالت التشغيلية

 تتلخص خطواته في اآلتي:واألسلوب العلمي في حل المشكالت من وجهة نظر رواد هذه النظرية 
 مالحظة المنظمة محل الدراسة والتحليل. .6
استخدام المالحظات التي تم تجميعها لبناء إطار عام، أو نموذج يتفق مع هذه المالحظات والتي  .9

 يمكن من خاللها التنبؤ بالتغيرات التي قد تحدث.
في ظل بعض األحداث استخدام النموذج )اإلطار العام( الستنتاج السلوك المتوقع للمنظمة  .1

 االفتراضية، والتي قد تتحول إلى واقع فعلي إذا حدث أي تغيير.
اختبار النموذج من خالل تطبيقه في المنظمة على نطاق ضيق للتعرف على أثر التغيرات  .1

 المتوقعة.
بعد الحرب العالمية الثانية بدأ علماء بحوث العمليات في تطبيق هذا المنهج في حل المشكالت 

بدأت الكثير  6118بدأت محاوالت تطوير هذا األسلوب، ومع بداية عام  6188يلية، وبحلول عام التشغ
من الشركات في استخدام بحوث العمليات في حل مشاكل جدولة اإلنتاج، واختيار مواقع المصانع 

 والتغليف، كما أنها تستخدم اآلن كأداة التخاذ القرارات.
ت المديرين في حل الكثير من المشكالت خاصة تلك التي تحتوي وبالرغم من أن بحوث العمليات ساعد

على العديد من المتغيرات مما أدى إلى ارتفاع فعالية األداء اإلداري، إال أن هناك بعض المتغيرات التي 
من الصعب ترجمتها عدديًا أو وضعها في معادالت رياضية، مثل الروح المعنوية للعاملين أو الرضا عن 

 ها من العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أداء المنظمات.العمل، وغير 
إن هذه النظرية فضاًل عن أنها تهمل أثر العوامل السلوكية أو اإلنسانية، فإنها تنظر إلى المنظمة كنظام 

 ال يتأثر بالبيئة المحيطة أو يؤثر فيها.
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 نظرية النظام
 

 تعريف النظام
من الضروري النظر إلى الكائن الحي كنظام حتى يمكن فهم تحركاته وعملياته، ترى هذه النظرية أنه 

ويمكن تعريف النظام بصفة عامة أنه: "مجموعة من األجزاء أو المكونات أو العناصر التي تعتمد على 
 بعضها البعض وتؤثر في بعضها البعض، وتعمل مع بعضها في كيان واحد لتحقيق هدف واحد".

 
 أنواع األنظمة:

 لقد حدد العالم "بيرتالنفي" وهو عالم الطبيعة وصاحب النظرية العامة للنظام، نوعين من األنظمة، هي:
 هو الذي ال يتفاعل مع البيئة ال يتأثر أو يؤثر فيها. النظام المغلق:
هو عكس النظام المغلق، فهو يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة مثل المصنع أو الشركة أو  النظام المفتوح:

 المدرسة.
 

 تحليل النظام:
عند تحليل النظام يجب النظر إليه بصورة كلية أو شمولية حتى يمكن فهم العالقات المتبادلة والتأثير بين 

 أجزائه المختلفة، ويمكن عند تحليل النظام بصورته الكلية االسترشاد باآلتي:
 د ذلك.تبدأ عملية التحليل بالكل أواًل، ثم تأتي عملية تحليل األجزاء بع 
  التكامل هو العنصر الحاسم في تحليل "الكل"، ويعني التكامل شمول التحليل للعالقات المتبادلة

 أو المتداخلة لألجزاء داخل الكل.
  أي عملية تغيير أو تحويل في أي جزء يجب إعطائها وزن مرجح في عالقتها باألثر المتوقع

 على كل جزء من األجزاء األخرى للنظام.
  أجزاء النظام له دور معين حتى يستطيع النظام تحقيق هدفه.كل جزء من 
 .إن عمل كل جزء ووظيفته يتوقف على موقعه في النظام ككل 
 .تبدأ جميع عمليات التحليل في ظل تواجد النظام ككل 

 
 اإلدارة كنظام:

مد على بالنسبة لإلدارة كنظام فهو يتكون من مجموعة من األجزاء التي تعمل مع بعضها البعض، وتعت
 بعضها البعض لتحقيق هدف معين.
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ونظام اإلدارة هو نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة بما تحتويه من متغيرات وعوامل سياسية 
 وثقافية واقتصادية واجتماعية متداخلة ومختلفة.

ادر وبصفة عامة تعتبر النظرية الكالسيكية والنظريات السلوكية ونظرية بحوث العمليات هي المص
 األساسية للمعلومات بالنسيبة لنظام اإلدارة.

 
 مآخذ على النظرية:

يؤخذ على هذه النظرية أنها افترضت أن المديرين متخذي القرارات لديهم القدرة على اإللمام بكافة 
 المتغيرات البيئية التي يمكن أن تمارس تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر على أنشطة المنظمة، وهذا في الواقع
يعتبر ضربًا من ضروب تجريد البحت خاصة أن كثيرًا إن لم يكن كل المتغيرات البيئية يصعب السيطرة 
عليها، وأن كل ما يمكن عمله هو محاولة مواجهتها أو التأثير فيها، غير أن هذا كله ال يقلل من أهمية 

 إسهامات نظرية النظم في تطوير وتنمية الفكر اإلداري والممارسة اإلدارية.
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 الخالصة
 اإلداري خالل سنوات طويلة من الممارسات اإلدارية في المؤسسات اإلدارية المختلفة، تطور الفكر

اإلدارية، ووضع نماذج  وأسهمت دراسات وبحوث عدد كبير من المفكرين والعلماء في إثراء المعرفة
 .ونظريات ومبادئ تفسر اإلدارة كظاهرة اجتماعية

برازه وخاصة في المجال يمكن أن نخلص بعض  العوامل المهمة التي ساعدت على تطور علم اإلدارة وا 
 االقتصادي بما يلي:

 استعمال مبدأ التخصص 
 ازدياد حجم المشروع 
 زيادة حجم األموال المستثمرة 
 ازدياد التدخل الحكومي 

وء إسهامات العديد من واقع المحاوالت التي قدمت لتبسيط تطور الفكر اإلداري بنظرياته المختلفة وفي ض
 من الكتاب والباحثين يمكننا تصنيف نظريات اإلدارة إلى ثالث نظريات على النحو اآلتي:

 النظرية الكالسيكية. .6
 النظريات السلوكية. .9
 النظريات الحديثة. .1

 تعتبر النظرية الكالسيكية أول إسهام ذو داللة في بناء الفكر اإلداري ويعتبر كتابها روادًا لإلدارة،
 وبالرغم من أن آراء كتابها قامت في أساسها األول على الخبرة إال أن هذه اآلراء والمبادئ التي

 اقترحها هؤالء الرواد ما زالت تطبق حتى اآلن.
تقوم هذه النظرية عامة على افتراض أساسي مؤداه "أن اإلدارة تسعى دائمًا لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية 

 ممكنة".
 ظريةمن أهم رواد هذه الن

 فريدريك تايلور، فرانك وليليان جيلبرت، وهنري فايول.
تعتبر النظريات السلوكية وليدة سلسة من التجارب أجريت في مصنع )هاوثورون( التابع لشركة ويسترن 

ن كان يبدو أن هذه النظرية ظهرت كرد 6119إلى  6191إليكترك بالواليات المتحدة في الفترة من  ، وا 
ي وجهت إلى النظرية الكالسيكية، لكنها في الواقع لم ترفض مبادئها كلية، بل ترى أن فعل لالنتقادات الت

اإلنتاجية ال تتأثر فقط بالنواحي الفنية، كما أن الفرد ال يمكن معاملته كآلة، فاألفراد وهم أحد عناصر 
بيئة العمل المادية  اإلنتاج لهم مشاعرهم الخاصة وحاجاتهم وأهدافهم وعالقاتهم االجتماعية، باإلضافة إلى

 كاإلضاءة والتهوية والضوضاء واألجور، وكلها عوامل تؤثر على إنتاجية األفراد.
 من أشهر النظريات الحديثة في اإلدارة: نظرية بحوث العمليات ونظرية النظام.
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 لتمارينا
 

 الصحيحة مما يلي: اختر اإلجابة
 

  العوامل التي ساعدت في تطور الفكر اإلداري
A - تطور التكنولوجيا 
B- استعمال مبدأ التخصص 
C - العولمة 
D- تطور علم االقتصاد 

 استعمال مبدأ التخصص -B :اإلجابة الصحيحة
 

 يعتبر فريدرك تايلور من أهم رواد نظريات اإلدارة:
 A-  التقليدية 
B- .الكالسيكية 
C - .الحديثة 
D- .السلوكية 

 الكالسيكية -B اإلجابة الصحيحة:
 

 من أشهر هذه النظريات الحديثة في اإلدارة:
A - نظرية النظام 
B- نظرية العاملين  
C - نظرية التوقع 
D- نظرية روجرز 

 نظرية النظام -A اإلجابة الصحيحة:
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 الوحدة التعليمية الثانية
 اإلدارّية في المؤسسة اإلعالمّية العمليات

 

 األهداف التعليمّية:

 الطالب قادرًا على أن:  سيكونفي نهاية هذه الوحدة التعليمّية 
 اإلدارة يتعّرف على ماهية -1
 يعّرف اإلدراة بمفهوماتها المتعددة -2
 اإلدارة يطلع على خصائص -3
 اإلدارة يتعّرف على طبيعة -4
 اإلدارة يتعّلم أهمّية وأهداف -5
 يمّيز بين طبيعة تعريف المؤسسة اإلعالمّية والمؤسسات األخرى -6
 موارد المؤسسة اإلعالمّيةيتعّرف على  -7
 اإلدارية في المؤسسة اإلعالمّية يطلع على العمليات -8
 التخطيط في المؤسسة اإلعالمّية يفهم وظيفة -9
 اإلعالمّيةالتنظيم في المؤسسة  يفهم وظيفة -11
 التوجيه في المؤسسة اإلعالمّية يفهم وظيفة -11
 الرقابة في المؤسسة اإلعالمّية يفهم وظيفة -12
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 اإلدارة ماهية 
  تعريف اإلدارة 
 اإلدارة خصائص 
 اإلدارة طبيعة 
 كعلم اإلدارة 
 كفنّ  اإلدارة 
 اإلدارة أهمّية وأهداف 
  تعريف المؤسسة اإلعالمّية 
  اإلعالمّيةموارد المؤسسة 
 اإلدارّية في المؤسسة اإلعالمّية العمليات 
 التخطيط في المؤسسة اإلعالمّية وظيفة 
 التنظيم في المؤسسة اإلعالمّية وظيفة 
 التوجيه في المؤسسة اإلعالمّية وظيفة 
 الرقابة في المؤسسة اإلعالمّية وظيفة 
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 مقدمة:

 فعالية على يعتمد األخيرة هذه نجاح وكفاءة إنّ  إذ المؤسسات، في الصدارة مكان اإلدارة وظيفة تحتل
المنوطة بها،  بالمهام القيام في اإلدارة
 االستغالل نحو الجهود مختلف وتوجيه
 االهتمام كان لهذاو  للموارد؛ األمثل
 ترقيتها على العملو الوظيفة،  هذه بدراسة

 الفكر في المطروحة المسائل أكبر من
  اإلدارّي.

 
  

 :اإلدارة ماهية
 على كان سواء اإلنسانيّ  النشاط أوجه جميع في لتغلغلها نظرا   بمكان، األهمّية من اليوم اإلدارة ُتعتبر

إلى مفهومها،  التطرق خالل من ماهيتها على التعرف يلي فيما وسنحاول المؤسسة، أو الفرد مستوى
 وأهمّيتها.، طبيعتها خصائصها،

 

 أواًل: تعريف اإلدارة
 ( فريدريك تايلور(Fredrick Taylor  أّن  0391يقول في كتابه "إدارة الورشة" الصادر عام

اإلدارة هي فّن المعرفة الدقيقة لما نريد من الرجال عمله، ثّم التأكد من أّنهم يقومون بعملهم 
 بأحسن طريقٍة وأرخصها.

  هنري فايول(Henry Fayol)  ،ُيعّرف اإلدارة في كتابه "اإلدارة العامة والصناعّية" بأّنها التنبؤ
صدار األوامر، والرقابة.  والتخطيط، والتنظيم، والتنسيق، وا 

  جلوفر يرى اإلدارة بأّنها القوة المفكرة التي تملك، وتصف، وتخطط، وتحفز، وتقيم، وتراقب
 مة لهدٍف محدٍد ومعروٍف.االستخدام األمثل للموارد البشرّية والمادية الالز 

مّما سبق يمكننا تعريف اإلدارة بأّنها عمليٌة اجتماعيٌة مستمرٌة بقصد استغالل الموارد استغالال  أمثل، عن 
 طريق التخطيط والتوجيه والرقابة للوصول إلى الهدف بكفايٍة وفعالّيٍة.
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ذا أردنا توضيح المفاهيم الواردة في التعريف السابق نجد أّن:  وا 
 أّي تعبير عن تفاعل النظام اإلدارّي، ويعني البيئة الخارجّية والداخلّية دارة عملية  تااعلّية : اإل

 والموارد البشرّية والمادّية، أاّل وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. 
  : من تأتي صفة االستمرار؛ ألّن اإلدارة تعمل على إشباع حاجات األفراد اإلدارة عملية  مستمّرة

السلع والخدمات؛ وألّن هذه الحاجات في تغّيٍر مستمٍر، فلذلك يصبح عمل اإلدارة مستمرا  طوال 
حياة المؤسسة فال يقوم المدير بالتخطيط في بداية حياة المؤسسة ثّم يتوقف بعد ذلك، ولكن يقوم 

 بكّل أعمال اإلدارة مدى حياة المؤسسة.
  : ن الناس يعملون معا  لتحقيق هدٍف واحٍد مشترك.أّي مجموعة ماإلدارة عملية  اجتماعّية 
  :الموارد البشرّية والمادية مثل المواد الخام، واآلالت، واألموال.الموارد التي تتعامل معها اإلدارة 
  : يعني التنبؤ بالمستقبل، واالستعداد له.التخطيط 
  : ن في المؤسسة.يعني كيفية توزيع المسؤوليات والمهمات على األفراد العامليالتنظيم 
  : يعني إرشاد أنشطة األفراد في االتجاهات المناسبة لتحقيق األهداف المطلوبة.التوجيه 
  :ذا وجد انحراٌف، الرقابة تعني التأكد من أّن التنفيذ يسير على أساس الخطة. الموضوعة، وا 

 فيجب تعديله.
  :أّي الغاية المطلوب الوصول إليها.الهدف 
  :لى الهدف بأقّل جهٍد، وأقّل تكلفٍة، وأسرع وقٍت.تعني الوصول إالكااية 
  :تعني الوصول إلى أفضل نوعية من المنتج سواء كانت سلعة  أو خدمة .الااعلّية 
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 اإلدارة : خصائصثانياً 
 الخصائص بعض استعراض يمكن والممارسين، والباحثين الُكتاب إسهامات واقع ومن سبق، ما ضوء في

 كالتالي: لإلدارة ةالمميز  والسمات
 األنشطة لكافة ومخطط موجه ذهني نشاطٌ  هي 

 أهدافها إلى تصل حتى المؤسسة، تحتاجها التي
 من بدال   والمبادئ األسس على باالعتماد

 العشوائّية، واالرتجال، والتجربة، والخطأ.
 ذوي أفرادٍ  إلى يحتاج متخصٌص، نشاطٌ  هي 

 الوجه على أدائها من تمكنهم معارف ومهارات،
  المطلوب.

 تحقيقها. إلى دائما تسعى قصيرٌة وطويلةٌ  أهدافٌ  لها 
 التعاون على يعتمد الذي البشريّ  الفرد على تركز انهكو  الفرد، على الجماعة وليس على تطبق 

 الجماعّي.
 اآلخرين. بواسطة األعمال تنفيذ على تعتمد 
 بين التوازن من نوع تحقيق طريق عن للمجتمع، وذلك المنفعة تحقيق عن اجتماعيا   مسؤولة 

 المختلفة. األطراف مصالح
 المستجدات مع التكيف على ا، وتعملبه المحيطة بالبيئة تؤثر وتتأثر ديناميكيٌة، عمليةٌ  هي 

 الحديثة.
 المؤسسة بقاء على المتجددة، والحفاظ اإلنسان حاجات إلشباع تسعى اّنهأل مستمرة؛ٌ  عمليةٌ  هي. 
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 اإلدارة : طبيعةثالثاً 
 نظرٍ  وجهة فريٍق منهم كلّ  فاتخذ اإلدارة، طبيعة على الحكم في بينهم فيما اإلدارة علماء اختلف لقد

.  اّنهبأ يرى من علٌم، ومنهم اّنهبأ يرى من فمنهم إلى مبرراٍت محددة، استنادا    فنٌّ

 :كعلم   اإلدارة
 التي الحقائق والقوانين، مجموعة" :أّنه على ُيعرف علٌم، والذي اإلدارة أنّ  العلماء من األّول الفريق يرى
 يلي: ما إلى استنادا   ، وذلك"المنظمة العلمّية المعرفة خالل من إليها التوصل يتمّ 

  ّمتنوعةٍ  فكريةٍ  اتجاهاتٍ  فيها إدارّية نظرياٍت ومدارس لإلدارة إن. 
 في ُتدرس وهي ،العلميّ  بالتطبيق صحتها ثبتت مبادئ وأسس، مجموعة على اإلدارة تحتوي 

 متخصصة. كلياتٍ 
 اإلدارّية، وتفسيرها،  الظواهر، والمشكالت مالحظة على يستند علمّي، أسلوبٍ  على تعتمد اإلدارة

 معها. التكيف األقلّ  على أو فيها، التحكم أجل من بحدوثها والتنبؤ
  الفرعّية المعرفة، والتخصصات فروع من العديد تضم اإلدارة. 
 في الرياضّية النماذج والمعادالت عن طريق استخدام ،اإلدارة مجال في الكمية المداخل تستخدم 

 .العمليات بحوث كاستخدام اإلدارة، تواجه التي المشاكل لبعض حلولٍ  إيجاد

 :كانّ  اإلدارة
، والذي اإلدارة أنّ  العلماء من الثاني الفريق يرى  واقع ظلّ  في فعله يجب ما معرفة "أّنه على فُيعرّ  فنٌّ

 ويدافعون ،"واحدٍ  سياقٍ  في النظرية والممارسة بين يجمع الذي النشاط"أّنه  على ُيعّرف كما ،"معين وضع
 أّن:  من انطالقا   هذه نظرهم وجهة عن

 فيما يختلفون وهم األشخاص، خصائص على األولى بالدرجة يعتمد اإلدارة مبادئ وقواعد تطبيق 
 م.تهوقدرا متهإمكانا بحسب بينهم

 ُيصنع. وال ُيولد، اإلداريّ  بأنّ  يرون فهم ناجحين، إداريين وجود يضمن ال وحده العلميّ  اإلعداد 
 تتصل اإّنه حيث وعددا ؛ كما   تقديرها أو قياسها يمكن ال التي اإلدارّية العمليات من العديد هناك 

 لالختبار والتجارب العلمّية. سلوكهم إخضاع يصعب الذين لألشخاص، بالطبيعة البشرّية
 القرار إصدار عند يعتمد لذا كافية؛ دقة وغير أقلّ  معّين بموقفٍ  المتصلة المعلومات تكون قد 

   المحاسبّي. أو الهندسيّ  التحليل الشخصي، وليس للمدير وحكمه الماضية الخبرة على فيها
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 اإلدارة: : أهمّية وأهدافرابعاً 
  واالجتماعيّ  االقتصاديّ  التقدم أنّ  Peter Drucker ويرى الحياة، ميادين جميع في كبيرةٌ  أهمّيةٌ  لإلدارة
ّنما دولٌ  توجد ال اإلدارة، وأّنه عن ناتجان  متخلفٌة، وا 
 المؤشرات أبرز أحد إذا   تعدّ  فهي ُمدارة، غير دولٌ 

 بين التمييز خاللها من يمكن التي الواضحة،
 التجارب أثبتت فلقد المتقدمة    والنامية، تمعاتلمجا

 عن وفعاليتها تهابكفاء تعوض قد الناجحة اإلدارة أنّ 
 معالجة على تعمل كما واإلمكانيات، الموارد قّلة

 تحقيقها؛ الخطط الضعيفة، وتحسينها، وتعزيز
 

 السيئة. اإلدارة ظلّ  في تفشل أن يمكن الجيدة الخطط أنّ  حين في
 الرخاء واألمن أسباب تحقيق أجل من األفراد والدول يستثمرها أن يمكن التي الوسائل أهمّ  اإلدارة وتعدّ 

 المرجوة األهداف من مستمدة اإلدارة أهمّية فإنّ  المختلفة، المشروعات والمؤسسات مجال في والتقدم؛ أّما
 في: والمتمثلة منها،
 من أهدافها لتحقيق المؤسسة قيادة وتوجيه 

 أخرى. جهةٍ  من ككل تمعلمجا جهٍة، وأهداف
 اإلسراف  العمل، وتجنب إجراءات تبسيط

 للموارد. الفعال واالضطراب، واالستخدام
 فتصّدرها اإلنتاج، عناصر على الفعال التأثير 

 والتنسيق تنظيمها، لها يتيح العناصر هذه قيادة
 العمل. مع ظروف يتناسب بما بينها فيما

 من المختلفة، البيئّية والظروف التغيرات مواجهة   

 االستقرار والتكيف. لتحقيق وتكنولوجّية؛ اجتماعّية، ثقافّية، اقتصادّية، سياسّية، ظروف
 طالق والمهارات الكفاءات اإلنتاج، وتعظيم عناصر تطوير  من الطاقات، وتجديدها البشرّية، وا 

 والتدريب واإلعداد. التأهيل خالل
 مع فعالّية وانسجام أكثر الوظيفّية، وجعلها شخصيتهم وتطوير لألفراد، العدالة والحوافز تحقيق 

 العمل. طبيعة
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 الخارجّية المؤسسة عين تعتبر فهي باألحداث، التنبؤ وتحليلها؛ وبالتالي المعلومات تجميع 
االستمرار  على يساعدها الذي البناء، االستراتيجيّ  باإلبداع والتصور تمدها التي والداخلّية،
 والنمو.

 المحلّي والخارجّي. المستويين على المنافسة المؤسسة، ومواجهة مكانة تحسين على العمل 
 تمعلمجا لها تعرض التي االجتماعّية واالقتصادّية والتكنولوجّية للتغيرات نتيجة ية؛األهمّ  هذه ازدادت ولقد

 أهّمها: من والتي اإلنسانّي،
 ومهنةٌ  ،علمٌ  اّنهأ على لإلدارة الجديدة النظرة ،  متخصصٌة. وفنٌّ
 نحو توجهها قيادة إلى تحتاج التي الفردّية، الجهود حساب على الجماعّية الجهود أهمّية ازدياد 

 األهداف.
 أظهر الذي األمر الُمالك، فيها يتعدد التي المؤسسات في خاصة   الملكية واإلدارة، بين الفصل 

 المختلفة. األطراف مصالح لضمان والتنظيم؛ الرقابة أهمّية
 وجودو  لها، المتاحة اإلستراتيجّية الخيارات حجمها، وتنوع اإلدارّية، وكبر المؤسسات عدد ازدياد 

الخطط،   هذه تنفيذ ومتابعة للتغيير، التخطيط عبء اإلدارة على فرضت ملحة؛ تغيرات
 النمو والتقدم. تحقيق أجل من اإلدارّية التخصصات وتوسيع وتقويمها،

 واالستخدام التخطيط، ضرورة يتطلب الذي األمر المادّية والبشرّية، الموارد في المتزايدة الندرة 
دار  لها، األمثل  جيٍد. بشكلٍ  اتهوا 

 العمل، لألجور، وظروف سياسات وضع يتطلب الذي األمر العمالّية، التجمعات قوة تزايد 
 الخ..وشروطه..

 وضع ةأهميّ  يبرز الذي األمر المستهلكين ومصالحهم، عن تدافع التي للتجمعات المتزايدة القوة 
 األسعار، وغيرها. وتحديد ،الجودة بتحسين الخاصة السياسات

 تنادي جديدة أفكار تمع، وتصاعدلمجا أفراد لحماية المؤسسات على الرقابة في الدولة تدخل 
 تمع.لمجا نحو اإلدارة بمسؤولّية

 تستطيع لن التي النامّية الدول على خاصة كبيرة، تحدياتٍ  من عليه ترتب العولمة وما إلى الدعوة 
 ا.تهإدار  إصالح  وتطوير أحسنت إذا إالّ  المتطورة، الدول منتجات وخدمات وجودة تنوع مجارات

 التجديد، واالبتكار يتطلب الذي األمر اإلنتاج، وسائل لتطور ة والدولّيةالمحليّ  المنافسة حدة زيادة 
 والتسويق، والتوزيع. اإلنتاج، لطرق
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 الذين األفراد عدد ازداد إلى أدى الذي األمر ،التخصص هذا بتعليم وتدريس االهتمام زيادة 
 إدارّية. ومهاراتٍ  ،معارف يملكون

 تنشد األفراد من جماعات فيها التي المؤسسات، أنواع لكلّ  حتمي أمرٌ  اإلدارة أنّ  القول يمكن الختام وفي
 قادرة جيدة إدارةٍ  دون يتحقق لن أعضائه بين التعاون الجماعّي وتحقيق فالعمل واحٍد، هدفٍ  تحقيق إلى
 بنجاٍح. العمل دفة قيادة على

 تعريف المؤسسة اإلعالمّية :خامساً 
هي"كياٌن اجتماعيٌّ منسق إداريا  بحدوٍد واضحٍة نسبيا ، ويمارس وظائف اتصالّية على أسس  -1

مستمرة من أجل تحقيق أهداٍف محددة"، وبناء  على هذا التعريف فإّن هنالك مجموعة  من 
 الخصائص للمؤسسات اإلعالمّية منها:

 .فيها فريق عمٍل يتفاعل مع بعضه لتحقيق هدٍف ،  إّنها كياٌن اجتماعيٌّ
 .تحقيق هدف المؤسسة اإلعالمّية ال يكون عشوائيا ؛ إّنما بناء على تخطيطٍ دقيٍق 
 .تمارس األعمال في المؤسسة اإلعالمّية بشكٍل مستمٍر 
 .هنالك اختالٌف بين المؤسسات اإلعالمّية من حيث النشاط 
 ة اإلعالمّية على تحقيق مجموعٍة من األهداف.تعمل المؤسس 
هي مجموعٌة من النشاطات المتميزة، يقوم بها أشخاٌص يؤدون بعض األدوار وفقا  لبعض  -2

المعرفة )كاإلعالن والثقافة(، وتعتبر  القواعد، وتتميز المؤسسة اإلعالمّية بـأّنها تهتّم بإنتاج وتوزيع
ر قنواٍت تربط فيها بين الناس وتربط حيث توفّ  د المجتمع،المؤسسة اإلعالمّية همزة وصل بين أفرا

اإلعالمّية على المجال العاّم؛ ألّن القضايا التي  كّل فرٍد بمجتمعه، وكذلك تقتصر المؤسسة
ة يلتف حولها الرأي العام(، والمؤسسة تعالجها هي قضايا عمومّية )حيث ال تعالج مسائل شخصيّ 

فيها كّل أطياف الجمهور المجتمعّي بشكٍل إرادّي، وتتميز أيضا   اإلعالمّية فضاٌء مفتوٌح، يشارك
بربطها بكّل القطاعات والمجاالت، وارتباطها بالسلطة من حيث التنظيمات القانونّية والجانب 

 تتوحد كّل المؤسسات اإلعالمّية في تلبية الحاجات، والرغبات الجماعّية والفردّية. القانونّي، وأخيرا  
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 ما يلي: بينها من والتي محددٍة، أهدافٍ  لتحقيق مؤسسٍة اقتصادّيةٍ  أيّ سسة اإلعالمّية كالمؤ  وتسعى
 .األرباح 
 االستثمار على العائد. 
 السوق في البقاء. 
 والتوسع النمو. 
 السوق/ الريادة في إلنتاج. 
 االجتماعّية المجتمع، الرفاهية خدمة مثل ةاجتماعيّ  أهداف. 

 
 موارد المؤسسة اإلعالمّية

 المرغوبة، األهداف تحقيق سبيل في ُتستخدم الموارد من أنواعٍ  عّدة من المؤسسات مؤسسة من أيّ  تتكون
 ما يلي:  على تشتمل الموارد وهذه

 ةالبشريّ  الموارد -1
 اإلدارّية الكفاءات في البشرّية الموارد تتمثل . وعادة   ،العمل في والرغبة القدرة لديهم الذين األفراد وتضم
 وعمال تسويق، رجالو  ومشرفين، ومحررين، وفنيين ومدراء، ،من إعالميين المختلفة والفنّية

 طباعة..............الخ.
 المالّية الموارد -2
 على واإلنفاق والمرتبات، األجور ودفع اإلنتاج، ومستلزمات احتياجات لتوفير ؛الالزمة األموال وتضم

 ذلك. غير المطلوبة، إلى السيولة ومقابل المعاونة، واألعمال األنشطة
 األولّية الموارد -3
مثل األفالم،  اإلنتاجّية، العمليات في مباشرة   ُتستخدم التي األخرى األولّية والمواد الخام المواد في وتتمثل

 واألحبار، والورق.............الخ.
 الرأسمالّية الموارد -4
 في ُتستخدم التي الثابتة، والرأسمالّية األصول من وغيرها والتركيبات واألجزاء واآلالت المعدات وتضم
 المطلوبة. الخدمات أو اإلنتاج
 البيانات -5
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 الهاّمة الموارد من البيانات المختلفة، وتعتبر ومتغيراتها المحيطة والبيئة السوق من متنوعةٌ  بياناتٌ  وتضم
 وعن وخصائصهم، الجمهور وعن ومتغيراته، السوق عن حقائق من توّفره ِلما وذلك للمؤسسة اإلعالمّية،

 واالقتصادّية ةالسياسيّ  المتغيرات ومن وخصائصها، لمنافسةا وعن المشاهدة واالستماع مثال ، وحجم نوع
 والتكنولوجّية............الخ. واالجتماعّية

 

 اإلدارّية في المؤسسة اإلعالمّية العملياتسادسًا: 
 في اإلدارة علماء بين اتفاقٌ  يوجد وال معّين، هدفٍ  تحقيق أجل من اإلداريّ  ابه يقوم التي النشاطات هي
 بينها فيما العناصر هذه ا، وترتبطتهبُمسميا األحيان بعض حتى في أو الوظائف، هذه بعدد يتعلق ما

هي:  وظائف أربع في حصرها له، ويمكن ويمهد اآلخر على منها كلّ  يعتمد بحيث وثيقا ، ارتباطا  
 الرقابة. التوجيه، التنظيم، التخطيط،

 
 التخطيط وظياة
 يتطلب لذلك األخرى؛ اإلدارّية الوظائف عليها تستند التي والقاعدة المدير، عمل جوهر التخطيط يمثل
 تنظيمّية أهدافٍ  وضع خالل من واغنائها، التخطيط بعملية الجدي االهتمام المؤسسة إدارة من األمر

 الموضوع. أهداف وجزئّية شمولّية إطار في مترابطةٍ  وبطريقةٍ  واضحة،
 

 التخطيط وظياة ماهوم
 بتحديد ُتعنى التي األنشطة اّنهأ على تعّرف وهي اإلدارّية، الوظائف مقدمة في التخطيط وظيفة تأتي

 والسياسات والفعاليات األنشطة وتوضيح تحقيقها، المراد المستقبلية ونتائجها وأهدافها المؤسسة غايات
 المحيط طبيعة االعتبار بعين تأخذ أن يجب بذلك وهي والنتائج، األهداف تلك لتحقيق الالزمة والبرامج

 لمواجهة االستعداد اّنهأ على تعريفها يمكن كما المخططة، األعمال تنفيذو  القرارات اتخاذ فيه يتمّ  الذي
 تغيراٍت. من فيه يحدث أن يتوقع المستقبل وما

 ودراسة الماضي استقراء خالل من التنفيذ، عملية يسبق الذي مالمنظّ  التفكير ذالك هو فالتخطيط إذا  
 الفعالة. بالوسائل الهدف لتحقيق المطلوبة القرارات إلعدادو  بالمستقبل؛ والتنبؤ الحاضر
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 التخطيط أهمّية
 يلي: فيما إجمالها يمكن عديدة فوائد للتخطيط
 مّما االتجاهات، مختلف خاللها من تتحدد للعمل، واضحٍة ومتناسقةٍ  أهدافٍ  وضع في يساهم 

 بنجاٍح. األهداف لتحقيق المؤسسة في المختلفة الجهود بين والتكامل التنسيق يسهل
 الضرورّية. غير المتداخلة والجهود العشوائي النشاط من المنظم، ويقلل التفكير على يساعد 
 واإلمكانياتاألنشطة  تحديد خالل من األهداف، تحقيق نحو الجهود تنسيق وتوجيه على يعمل 

 لذلك. الضرورّية
 البدائل.تهيئة و  العلمّي، بالتنبؤ التأكد عدم حالة مواجهة على يساعد 
 التنفيذ. بعد الرقابة عملية يسهل 
 التكاليف. الجهد، الوقت، الموارد، في االقتصاد العمل؛ وبالتالي إنجاز وقت من يقلل 
 نظم التنظيم، السلطة، الوظيفّية، المهام من كلّ  يجعل إّنه حيث للمؤسسة؛ السلوكي المناخ يحّسن 

 نضمن وبذلك وتطوير؛ مراجعة وموضوع عقالنيّ  تفكير حصيلة واالنضباط ،االستخدام، المكافأة
 واإلدارة. األفراد بين حسنة عالقات وخلق االستقرار، تكريس

 التخطيط عملية خطوات
 يلي:  ما في اختصارها يمكن خطوات، بعّدة التخطيط عملية تمرّ 

 للقياس. وقابلة واقعّية، ة،شرعيّ  محددة، واضحة، أهداف األهداف: وضع تحديد 
 األهداف.  لتحقيق المتوفرة والموارد الحالي الوضع البيئة: تحليل وتقييم تحليل 
 األهداف. تحقيق في ودورها ،األنشطة والظروف لسير االحتماالت من قائمة البدائل: بناء تحديد 
 األنشطة. سير احتماالت من احتمال لكلّ  والعيوب المزايا بناء على قائمة البدائل: عمل تقييم 
 فعلّية. عيوب وأقلّ  مزايا، أعلى صاحب االحتمال األمثل: اختيار الحل اختيار 
 الخطة، ستُقيم وكيف له، المعطاة الموارد هي وما بالتنفيذ، سيتكفل من الخطة: تحديد تنفيذ 

 التقارير. إعداد وتعليمات
 جراء لها، متوقع هو ما مثل تسير الخطة أنّ  من النتائج: التأكد وتقييم مراقبة  الالزمة التعديالت وا 

 لها.
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 المختلفة: التخطيط عملية مراحل يوضح التالي والشكل

 
 التخطيط عملية صعوبات

 التالية:  التلمجاا في للتخطيط الرئيسية الصعوبات تتلخص
 في: تتمثل الخطط، وهي ووضع التخطيط عملية تخص صعوبات 
o التخطيط. عملية في والخبراء المستويات مختلف صعوبة مشاركة 
o التخطيط. عملية ومتابعة ،المعلومات صعوبة توفير 
o التخطيط. عملية لتغطية المطلوبة والنفقات الزمن 
 يجاد أثناء الخطط وتعديل متابعة صعوبة  الالزمة المرونة وتأمين المتخصص، الجهاز التنفيذ، وا 

 للخطة.
 تعيق قد التي المتوقعة، غير الطارئة واألمور المتغيرات عن الناتجة مختلفة، بيئّية صعوبات 

 التخطيط. عملية
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 التنظيم وظياة
 المستقبلّية األهداف تحديد فيها يتمّ  التي التخطيط عملية بعد

 خطة شكلّ  في لتحقيقها المالئمة الكيفّية واختيار للمؤسسة،
 الواقع. في الخطة هذه ليجسد التنظيم يأتي معينة،

 
 

 التنظيم وظياة ماهوم
 هي: رئيسة فكرّية ثالثة اتجاهات هناك
 من يكون أجزاٍء، إلى تقسيم العمل مرحلة أو عملية التنظيم أنّ  أنصاره يرى: األول الفكري االتجاه 

 وأعمال التنفيذّية األعمال بين التمييز أن يتمّ  على إنجازها، يتولون أشخاصٍ  إلى إسنادها السهل
 عن المسؤول وتحديد بفعالّيٍة، عليها واإلشراف هذه األجزاء، تجميع يتمّ  ثمّ  والمساعدة، المشورة
 المستهدفة. النتائج

 لهم األفراد من تحوي مجموعة   منظمٌة، على أّنه التنظيم إلى أنصاره الثاني: ينظر الفكري االتجاه 
 هو العاملين سلوك أنّ  أنصار هذا االتجاه ويرى وصراعاتهم،الشخصّية  ومصالحهم دوافعهم
 التنظيم. في الحاسم العامل

 أجزاءٍ  مجموعة من منظومٌة، تتكون أّنه على التنظيم إلى أصحابه الثالث: ينظر الفكري االتجاه 
 واحدة. دفعة   المنظومة هذه مع التعامل ويجب ببعضها البعض، ترتبط
 في توفرها من بدّ  ال مشتركة رئيسة هناك عناصر فإنّ  التنظيم، مفاهيم وتنوعت تعددت ولكن مهما

 وهي: ،مفهومٍ  أيّ 

o عليه. ومتفق محددٍ  هدفٍ  وجود 
o إلى للوصل بها القيام يلزم وأعمال نشاطات وجود 

 الهدف.
o محددة. عالقة بينهم تقوم األفراد من مجموعةٍ  وجود 
o بتقسيم وذلك الهدف، تحقيق في األفراد اشتراك 

  الوسائل واإلمكانات بينهم، واستخدام األعمال
 

 للقيام باألعمال. لديهم المتوفرة واألجهزة واألدوات
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 أهمّية وظياة التنظيم
 من الشرح السابق يتضح أّن للتنظيم فوائد عديدة، ويمكن تلخيص هذه الفوائد على النحو التالي:

  بالمنظمة تحديدا  واضحا ، فكّل عضٍو من أعضاء يساعد التنظيم السليم في تحديد عالقات العمل
 التنظيم يعرف مكانه، وعالقاته التنظيمّية برؤسائه أو مرؤوسيه.

 .يساهم التنظيم في توحيد جهود وتصرفات الجماعة، وتوجيهها نحو الهدف المشترك 
  حقيقة أّن يساهم التنظيم في تحقيق أفضل استخدام للطاقات البشرّية والمادّية، ويترتب ذلك على

التنظيم يعمل على إقامة وموازنة العالقات السليمة بين العمل المحدد، واألشخاص القائمين به، 
والتسهيالت المادّية من خالل التنظيم الفعال، يمكن تجنب المشكالت المتعددة، مثل االزدواج في 

التدخل في  العمل، شيوع المسؤولّية أو التهرب منها، عدم القدرة على اتخاذ القرارات،
 االختصاصات..........الخ.

  عندما يوجد التنظيم الجيد، فإّن كّل عضٍو تكون له السلطة الضرورّية للقيام بعمله؛ ومن ثّم يمكنه
 تنفيذ األنشطة المناط بها.

  يساعد التنظيم في تسهيل تدفق العمل، وتسلسله، ويزود العاملين ببعض اإلرشادات الخاصة
 ابة، وتحديد قنوات االتصال، وغيرها.باألداء، وتسهيل الرق

 اإلداريّ  التنظيم أنواع
 هما:  أساسيين إلى نوعين ومشروعيته التنظيم قانونية مدى حيث من اإلداريّ  التنظيم ينقسم
 الرسميّ  التنظيم 
 تحليل أساس على ويقوم كذلك أجله، من صممت التي اإلجراءات أساس على الرسميّ  التنظيم يقوم

 ويجري صغيرة، تنظيمّية تقسيماتٍ  في تصنيف الوظائف ثمّ  وظائف، في وتجميعها اإلدارّية، العملية
 تنظيمّية أكبر.  تقسيماتٍ  في تجميعها
 هي:  أنماط ثالثة إلى الرسميّ  التنظيم وينقسم
o الرأسيّ  التنظيم 
 الوحيد المصدر فهو التنفيذّي، الرئيس في السلطة تتركز وفيه الخطي، أو المستقيم التنظيم عليه وُيطلق

 المرؤوسين، على اإلشراف بحق واستئثار الملزمة، األوامر إصدار حق من عليه يترتب وما للسلطة،
 الهرم داخل األسفل إلى األعلى من مستوياته جميع خالل ،التنظيم هذا في ولّيةؤ والمس السلطة وتسلسل

 التدريجّي.
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 المتابعة تسهيل عملية اتخاذ القرارات، ة، سرعةالمسؤوليّ  اكتمال االستقامة، النوع: البساطة، هذا مزايا من
 والمراقبة.

 على الكلي التنسيق، االعتماد صعوبة ،المتخصصين األفراد : نقص في النوع: تتلخص هذا عيوب من
 المستويات.  نتيجة كثرة والمعلومات األوامر بها تمرّ  التي الطريق طول الرئيس،
o الوظيايّ  التنظيم 
 المعالم محدد وظيفيّ  بنشاطٍ  فيه إدارّية وحدة تختص إذ العمل، تقسيم بمبدأ األخذ على التنظيم هذا يقوم

 من باألموال المالية وزارة تختص . فمثال   ،أخرى وحداتٍ  عند العمل مجال ضمن كان ولو حتى ،تمارسه
 األموال صرف أوجه بمراقبة العامة المراقبة وتختص الموازنة؛ على ورقابة وقيود، ومصروفات، إيرادات،
 الحكومّية.  اإلدارّية المؤسسات جميع في العاّمة
o االستشاريّ  الرأسيّ  التنظيم 

 وجود عليه يزيد ولكن السلطات، لكلّ  التنفيذيّ  الرئيس احتكار في الرأسيّ  التنظيم يماثل التنظيم هذا
 االستشارّي.  والجانب التنفيذيّ  الجانب التنظيم لهذا يتوافر هأنّ  بمعنى اإلدارات، داخل استشارّية وظائف

 وخبرات معلومات من مع االستفادة الرأسيّ  التنظيم بمزايا التنظيم: االحتفاظ من النوع هذا مميزات أهمّ  من
 السليمة.  القرارات اتخاذ على قدرة الرؤساء من يزيد مّما المتخصصين، المستشارين

 االحتكاك يؤدي قد كذلك المستشارين، آراء على الزائد في: االعتماد تتلخص النوع هذا عيوب من أهمّ 
 كفاءة من ُيضعف مّما اإلدارّية، المستويات داخل صراٍع مستمرٍ  وجود إلى واالستشاريين التنفيذيين بين

 اتهعالقا التنظيم، وتحديد داخل السلطات وتوزيع التنظيمّي، بالبناء يهتمّ  الرسميّ  التنظيم. والتنظيم
 أسفل من يبدأ بحيث اإلدارّية، الهرمي للمنظمة التصميم خالل من وذلك ا،تهولياؤ سوم اتهومستويا

 إلى يصعد أن إلى شموال   أكثر تقسيمات ثمّ  أشمل، إلى تقسيماتٍ  ويتصاعد الدنيا، التنظيمّية التقسيمات
 المنظمة. على الكاملة السلطة يمارس شخصٍ  في القيادة حيث تتركز التنظيم، أعلى
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 الرسمي غير التنظيم 
 السلطة خطوط التنظيم خارج أفراد بين تظهر التي ،االجتماعّية العالقة هو رسميّ  الغير التنظيم إنّ 

 وفعالية وظيفة على وأثرها دورها إغفال يمكن أو ال تحاشيها، يمكن ال التي العالقات هذه ة،الرسميّ 
 طريقة تحدد التي هي التنظيم أعضاء يمارسها التي العادات االجتماعّية فإنّ  ولذا ؛الرسميّ  التنظيم
كثيرا   مختلفة تكون االجتماعّية العادات هذه فإنّ  الحاالت أغلب وفي الرؤساء والمرؤوسين، بين التعامل

 التنظيم. قادة يراها كما الرسمّية التحديدات عن
 الباحثين، جانب من اهتماما  كبيرا   الرسمية غير الجماعات نالت التنظيم نظريات تطور توالي ومع

دارة األفراد، وت   العامة اإلدارة مجال في والممارسين والمفكرين،  معقدة وخاصة المنظمات أنّ  الجميع قبلوا 
 التنظيم هو واآلخر الرسمّية، والعالقات الرسميّ  التنظيم هو أحدهما جانبين أساسيين من تتكون التركيب

 ة.الرسميّ  غير الرسمّي والعالقات غير
 الرسميّ  التنظيم مع للتأثير والتفاعل كمنبعٍ  األهمّية، من كبيرةٍ  درجةٍ  على الرسميّ  غير التنظيم يعدّ 

 ُيؤخذ أن ويجب األهمّية، من كبيرةٍ  درجةٍ  على من التنظيمين كال   أنّ  الجميع وتقبل الرسمّية، والعالقات
 اآلخر، عنال  منفص ليس منهما كال   وأنّ  ،أهدافها تحقق أن المنظمة حتى تستطيع الحسبان في كالهما

ّنما هما  العمل، وطرق اإلجراءات ويضع السياسات، ويرسم األهداف، يحدد الرسميّ  فالتنظيم مترابطان، وا 
شباع العمل، بيئة في لنشأة العالقات الفرصة يتيح الرسميّ  غير التنظيم بينما التنفيذ؛ ويتابع  حاجات وا 

 .الشخصيّ  سلوكهم تدعيم ومن االختيار، من حجم معين مباشرة من ويمكنهم العاملين،
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 التوجيه وظياة
  لألفراد، المسؤوليات والصالحيات احتوى الذي اإلطار ضم الذي التنظيم وتوّفر الخطة عتوضِ  أن بعد
 ا،تهاختصاصا اإلدارّية وُحددت الوحدات ُشيدت أن وبعد

 ذلك ولضمان األهداف، لتحقيق الجهود ُتوجه أن لزاما   أصبح
األهداف،   تحقيق نحو جهودهم لتوجيه األفراد تحفيز يجب
 تبدأ التي الوظيفة التوجيه،فهي عملية ضرورة تظهر هنا ومن

 التي األنشطة لكافة المحّركة المؤسسة، والقوة نشاط بتفعيل
 العملية. اتهحيا خالل ابه تقوم

 
 التوجيه وظياة ماهوم
القيادة  عمليات خالل من البشريّ  العنصر بتوجيهتهتّم  التي ةاإلداريّ  الوظيفة "أّنه على التوجيه ُيعرف

 لتحقيق إيجابيّ  بشكلٍ  وتوجيهه اإلنسان، سلوك طبيعة فهم على ذلك في مستندة ،واالتصال والتحفيز
 ."األهداف

 حسب إليهم الموكلة األعمال تنفيذ كيفية إلى المرؤوسين إرشاد على تنطوي مركبٌة، عمليةٌ  فالتوجيه إذا  
 عليهم يصعب قد ما وتفسير المعتمدة، المؤسسة سياسة ووفق أعمالهم تحكم التي والتعليمات العمل، لوائح
 أنشطة ثالثة على باالعتماد هذا المؤسسة، ويتمّ  أهداف مع تتعارض ال هذا المجال بطريقةٍ  في فهمه

 والتحفيز. االتصال، في: القيادة، تتمثل أساسّية
 التوجيه وظياة أنشطة
 الظروف وفق استخدامها أحسن ما إذا المرؤوسين وأدائهم، سلوك في التحكم بواسطتها يتمّ  أدواتٌ  للتوجيه
 المؤسسة.  تعيشها التي

 القيادة 
 كسبم له يتسنى بطريقةٍ  وتوجيههم مرؤوسيه، على المدير ابه يستأثر التي القدرة "اّنهأ على القيادة ُتعرف

 ".معين هدفٍ  تحقيق سبيل في بينهم التعاون وخلق هممهم، وشحن ووالئهم، طاعتهم واحترامهم
 األعمال أداء أجل من متهقدرا الستغالل المدير؛ إشراف تحت الواقعين األفراد على التأثير"ا به ُيقصد كما

 ".وحماسٍ  بثقةٍ  مبه المنوطة
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 عملية خالل من يتعاونون وجعلهم التابعين، أنشطة في التأثير ا "محاولةّنهأ على أيضا   عرفتُ  كما
 ."معّينة أهدافٍ  أو هدفٍ  تحقيق أجل من االتصال،
 لبلوغ هممهم وشحذ وطاعتهم، والئهم كسب معها يتسنى التي بالكيفية األشخاص على التأثير فنّ  إذا  فهي
 معّينة. غاياتٍ 

 االتصال التنظيميّ 
 بغرض والجماعات األفراد بين يتمّ  وهدف، معنى له إنسانيّ  اجتماعّيٌة ونشاطٌ  ظاهرةٌ  االتصال التنظيميّ 

 االتصال طرفي بين الفهم تبادل تتضمن تبادلّيةٌ  عمليةٌ  فهي واألفكار، اآلراء وتبادل العالقات تحقيق
 وصعبة معقدة بل والبسيطة، السهلة بالعملية ليست وهي المؤسسة، أهداف لتحقيق السلوك في والتأثير
 التالي: الشكل في الموضحة والخطوات العناصر من مجموعة تتضمن

 
 االتصال نموذج عملية

 

 
 التحايز والدافعّية

 على الحصول في األفراد بأمل يتعلق ما منها عوامل بعّدة ويرتبط اإلدارة، في العناصر أهمّ  من يعتبر
 أو بعمله للمؤسسة الفرد يقدمه أن يمكن ما وبالمقابل ،كاألجور والمكافآت والترقيات المؤسسة من مقابلال

 سلوك على للتأثير الخارجّية األداة بمثابة الحافز يعتبر اإلدارة مجال ذلك، وفي غير أو خبرته أو تكوينه
 مصلحة مع ا  متضارب كان إذا تغييره أو السلوك، نفس على اإلبقاء على تشجيعه بقصد اإمّ  الفرد،

 المؤسسة.
 الحوافز يفضل من فمنهم م،تهوطموحا طباعهم في يختلفون المؤسسة في العاملين األفراد وباعتبار
 معا ، وهنا يفضلهما من ومنهم والتقدير، باالنجاز كاالعتراف المعنوّية الحوافز يفضل من ومنهم المادّية،
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 العاملين األفراد وقدرات وطموحات، طباع، مع تتالءم التي الحوافز أحسن اختيار في المسير مهمة تكمن
 إمرته. تحت

 "بيئّية ألحداثٍ  استجابة السلوك في ُتؤثر التي النفسّية أّما الدافعية فتعني "العوامل
 ومثابرة واتجاهمستوى  وتعزز تفسر، التي الفرد داخل القوى على اإلدارّية النظريات حسب الدافعّية وتركز
 عجزٍ  عن عبارة هي األخيرة الفرد، وهذه حاجات إشباع إلى القوى هذه وتعود العمل، في المبذولة الجهد

 بإبداء عنه يعبر كليهما( أو نفسّي، أو اإلنسان، جسم أعضاء بوظائف متعلق( فيزيولوجيّ  نقصٍ  أو
 مواقف وسلوك على التأثير في الموضوع هذا أهمّية النقص، وتكمن أو العجز هذا سد في الرغبة

 وسلوك ا. أداء   اإلدارة تعليمات مع بالتجاوب لمؤسستهم، وذلك وانتمائهم إنتاجيتهم لزيادة العاملين؛
 :مجموعتين إلى الدوافع تصنيف على السلوك علماء اتفق وقد

 كالبواعث، معّين سلوكٍ  فعل على اإلنسان تحث أو تدفع داخلّية عوامل األولى موعةلمجا تشمل
 والسعي. الرغبات، الحاجات، القوى، الغرائز، األحاسيس،

 كالحوافز، تستدرجه أو السلوك، تجذب الفرد بيئة في أحداث أو عوامل إلى الثانية موعةلمجا تشير
 الطموح. أو المصلحة، الغرض،

 

 الرقابة وظياة
 بلغت مهما أّنه في جدل ثّمة فليس اإلدارّية، العملية عناصر من رئيسّيا   عنصرا   اإلدارّية الرقابة ُتعتبر
 تكون أن الممكن من فإّنه الخطط، إعداد في الدقة
 لم ما للجهد والمال، وضياعا   تبديدا   الخطط تلك
 تسير األعمال أنّ  من التحقق على يعمل نظام يوجد
 المنشودة. األهداف اتجاه في
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 الرقابة وظياة ماهوم
 عملية فهي تتأصل، أن قبل وتصحيحها االنحرافات كشف على اإلدارة تعين التي األداة هي الرقابة
جراء انحرافات، سبب وتحليل تشخيصو  المتوقعة، النتائج أو الخطة بأهداف الفعلّية النتائج مقارنة  وا 

 الالزمة. التعديالت
 وتعديل وضبط تنظيم عملية اّنهأ على ُتعرف كما

 في المساعدة إلى تؤدي بطريقةٍ  التنظيمّية لألنشطة
 بالتزامن الفعالة اإلدارّية الرقابة وتبدأ األهداف، إنجاز
 باألساس تزودنا فهي اإلستراتيجّي، التخطيط عملية مع

 واإلجراءات، التصرفات مراقبة عليه بناءال يتمّ  الذي
 حتى اإلستراتيجّية، الخطط تنفيذ بغرض تتمّ  التي

الخطط،  تنفيذ في التقدم مدى معرفة من اإلدارة تتمكن
 األداء. جودة ومدى

  
 الرقابة أهداف وأهمّية

 التالية: األهداف تحقيق إلى الرقابة وظيفة تسعى
 أهدافها.  تحقيق من التوجيه( التنظيم، )التخطيط، األخرى ةاإلداريّ  الوظائف تمكين 
 والغاياتاألهداف  وفق تنفذ وتعليمات أوامر من المؤسسة تصدرها التي القرارات أنّ  من التأكد 

 أجلها. من صدرت التي
 لعملية أساسيّ  كعنصرٍ  العليا، لإلدارة العاملين وسلوك أداء بشان الواقعّية المعلومات توفير 

 التقويم.
 األمر. استفحال قبل وجدت إن والنفقات، والجهد الوقت إضاعة كشف على العليا اإلدارة مساعدة 
 تذليلها.  بقصد التنفيذيّ  العمل انسياب تعترض التي والعقبات المشكالت على الوقوف 
 محترمة. للعاملين المقرر والمزايا الحقوق أنّ  من التأكد 
 سلوكهم. وحسن المستويات كافة في كفاءتهم من للتأكد المدراء تقييم 
 التاليتين: الحالتين وجود األهمّية هذه يؤكد ومّما الرقابة، أهمّية األهداف هذه وُتظهر

 األهداف تحديد فيه يتمّ  الذي الوقت بين زمنّية فجوةٌ  هناك فدائما   والفعل؛ القول بين الزمنّية الفجوة .أ
 ظروفٌ  تحدث قد الفجوة هذه وخالل ذلك، تنفيذ فيه يتمّ  الذي والتنظيم والتوجيه، والوقت والخطط
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 كعامل الرقابة تبرز المطلوب، وهنا إنجاز عن االنحراف إلى تؤدي قد متوقعة، غير ومستجداتٌ 
 االنحرافات. هذه إلى منبه

 تسعى ما مع تتعارض قد ةالشخصيّ  األفراد فأهداف العمال؛ وأهداف التنظيم أهداف بين التباين .ب
 األفراد عمل كون واستبعاده، التعارض هذا لكشف تسعى الجيدة تحقيقه، والرقابة إلى المؤسسة

 إظهار على الرقابة تساعد هنا ومن المؤسسة، أهداف تحقيق من بدال   الخاصة موجها لمصالحهم
 ومعالجته. العليا، اإلدارة على التباين هذا خطورة مدى

 الاعالة الرقابة خصائص
 خصائص أنّ  إالّ  ورسالتها، أهدافها باختالف أخرى إلى مؤسسةٍ  من يختلف الرقابة عملية سير أنّ  رغم

 الخصائص: هذه وأهمّ  المؤسسات، جميع في اتهذا هي الفعالة الرقابة
 تكون بحيث النفقات في التوفير 

 من أقلّ  العملية هذه تكاليف
 نتائجها.

 الرقابّي، وسهولة النظام وضوح 
 للمراِقب والُمراق ب. بالنسبة فهمه

 للرقابة. المناسب التوقيت 
 ،يمكن بحيث الموضوعّية والواقعّية 

 أأطراف إلى اإلساءة دون ممارستها
 المراِقب. النشاط أو المراقبة

 

 ،للتغّيرات. االستجابة على والقدرة المرونة 
 النتائج. على والتركيز وأهدافها، المؤسسة، عمل طبيعة مع التناسب 
 دقيق. بشكلٍ  للمؤسسة الكلي الرقابة نظام توازن 
 اإلستراتيجّي. للنشاط التصحيحّية اإلجراءات اتخاذ بقصد المؤسسة أولويات مساندة 
 جدا (. صارمة تكون )ال والتنظيم المؤسسة أعضاء جميع لدى مقبولة تكون أن 
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 يفضل: ككل المؤسسة خدمة في أهدافها الرقابة تحقق وحتى
 بمراكز متصلةٍ  وظيفيةٍ  بسلطةٍ  الرقابة ربط 

 ممارستها في فعالة تكون لكي القرار؛ اتخاذ
 ونتائجها.

 العملية، جوانب لجميع العليا اإلدارة مساندة 
غفال لجانب التحيز وعدم  آخر.  تنظيمّي وا 

 وضع أثناء والرؤساء المدراء جميع إشراك 
 الرقابة. نظام

 الرقابة، لعملية المرؤوسين كلّ  وقبول تفهم   

 الفعليّ  هدفها بل م،تهحريا من الحدّ  أو إذاللهم إلى دفته ال العملية بأنّ  إشعارهم بعد وهذا
 بالفائدة. عليهم مباشر بشكلٍ  تعود التي المؤسسة، أهداف بلوغ هو والحقيقيّ 

 تحدث، قد التي االنحرافات لفهم الرسمّي؛ وغير الرسميّ  بجانبيه فعال اتصال نظام على االرتكاز 
مكانية  تفسيرها. وا 

 البرنامج يعكس ال حتى المؤسسة؛ عن شاملة رؤية لديهم أشخاصٍ  قبل من الرقابة برنامج إعداد 
 أخرى. حساب على مجموعة محاباة

 المراِقب. النشاط مجال في وخبرة كفاءة ذا رقابيّ  جهاز على االعتماد 
 وتجاوزها. تعديلها يتمّ  حتى المناسب، الوقت في منها السلبية خاصة   المعلومات على الحصول 
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 الرقابّية العملية وخطوات مراحل
 هي: عاّمة مراحل أربع من مستوى أيّ  في الرقابّية العملية تتكون
 تحقيقها المرغوب والنتائج المعايير وضع 

 ُتستخدم ما وغالبا   المتوقعة، األحداث أو
 لوضع أو كأساسٍ  كمعاييرٍ  األهداف
 المعايير.

 بالمقارنة والنتائج التطور والتغيير مراقبة 
 هذه الموضوعة، وتشمل المعايير مع

  هما: هاّمين جانبين المرحلة
o المناسبة المقاييس وجود من التحقق يتطلب النتائج؛ وهذا أيّ  والتغيير التطور مراقبة 

 للرقابة.
o كوارث.  إلى تؤدي قد المنتظمة غير الرقابة ألنّ  منتظمٍة؛ بطريقةٍ  بالرقابة القيام 

 بينما تماما ، واضحا   المعيار كان ما إذا سهلة   المقارنة وتكون والمعايير، األداء بين المقارنة 
 أخرى. أو بطريقةٍ  التفسير ويحتمل صريٍح، غير المعيار كان إذا صعبة   تكون

 الضرورّية. والتعديالت التصحيحّية اإلجراءات اتخاذ 
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 خالصة
 

التخطيط هو الوظيفة األولى من وظائف اإلدارة، فهي القاعدة التي تقوم عليها الوظائف اإلدارّية األخرى 
والتخطيط عمليٌة مستمرٌة تتضمن تحديد طريقة سير األمور لإلجابة عن األسئلة مثل ماذا يجب أن نفعل، 

وأين، ومتى، وكيف؟. بواسطة التخطيط سيمكنك إلى حدٍّ كبيٍر كمدير من تحديد األنشطة ومن يقوم به، 
 التنظيمّية الالزمة لتحقيق األهداف مفهوم التخطيط العام ُيجيب على أربع أسئلة هي:

 ماذا نريد أن نفعل؟ 
 أين نحن من ذلك الهدف اآلن؟ 
  الهدف؟ما هي العوامل التي ستساعدنا أو ستعيقنا عن تحقيق 

التنظيم يبّين العالقات بين األنشطة والسلطات،. "وارين بلنكت" و"ريموند اتنر" في كتابهم "مقدمة اإلدارة" 
عّرفا وظيفة التنظيم على أّنها عملية دمج الموارد البشرّية والمادّية، من خالل هيكٍل رسمي يبّين المهام 

 والسلطات، وهنالك أربع أنشطة بارزة في التنظيم:
 .تحديد أنشطة العمل التي يجب أن تُنجز لتحقيق األهداف التنظيمّية 
 .تصنيف أنواع العمل المطلوبة، ومجموعات العمل إلى وحدات عمٍل إدارّية 
 .تفويض العمل إلى أشخاٍص آخرين مع إعطائهم قدر مناسب من السلطة 
 .تصميم مستويات اتخاذ القرارات 

ة اإلدارّية، يبدأ بمجرد االنتهاء من صياغة خطط المنظمة وبناء التوجيه هو الخطوة التالية في العملي
هيكلها التنظيمي وتوظيف العاملين فيها، وهو توجيه الناس باتجاه تحقيق األهداف التنظيمّية. في هذه 

 الوظيفة اإلدارّية يكون من واجب المدير تحقيق أهداف المنظمة من خالل إرشاد المرؤوسين وتحفيزهم.
جيه ُيشار إليها أحيانا  على أن ها التحفيز، أو القيادة، أو اإلرشاد، أو العالقات اإلنسانّية؛. لهذه وظيفة التو 

األسباب تعتبر وظيفة التوجيه األكثر أهمّية في المستوى اإلدارّي األدنى؛ ألّنه ببساطٍة مكان تركز معظم 
ل من خالل اآلخرين"، إذا أراد أّي شخٍص العاملين في المنظمة. وبالعودة لتعريفنا للقيادة "إنجاز األعما

أن يكون مشرفا  أو مديرا  فعاال ، عليه أن يكون قياديا  فعاال ، فحسن مقدرته على توجيه الناس تُبرهن مدى 
 فعاليته.
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الّتخطيط، والتنظيم، والّتوظيف، والتوجيه يجب أن يتابعوا للحفاظ على كفاءتهم وفاعليتهم؛. لذلك فالرقابة 
ائف الخمسة لإلدارة، وهي المعنّية بالفعل بمتابعة كّل من هذه الوظائف لتقييم أداء المنّظمة آخر الوظ

 تجاه تحقيق أهدافها.
في الوظيفة الرقابّية لإلدارة سوف تنشئ معايير األداء، التي سوف ُتستخدم لقياس التقّدم نحو األهداف. 

جزاء المتنّوعة في المنّظمة على المسار مقاييس األداء هذه صّممت لتحديد ما إذا كان الناس واأل
 الصحيح في طريقهم نحو األهداف المخطط تحقيقها.
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 التمارين
 

 اختر اإلجابة الصحيحة مّما يلي: 
 

 التخطيط عملية الخطوة األولى من خطوات -0
A. تحديد الهدف 
B. تحديد الموازنة 
C. تحديد التكنولوجيا المستخدمة 
D. التأكد من القوانين المجتمعّية 
 

 . تحديد الهدفA اإلجابة الصحيحة:

 من أهمية التنظيم في المؤسسة -2

A.  ّيساعد على القضاء على التنظيم غير الرسمي 
B. يساعد التنظيم السليم في تحديد عالقات العمل 
C. يساعد على خوض المنافسة في السوق 
D. يساعد على توفير البيئة االفتراضّية للعمل 

 

 السليم في تحديد عالقات العمليساعد التنظيم . B اإلجابة الصحيحة:
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 الاعالة الرقابة من خصائص -3

A. النفقات في لتوفيرا 
B. السيطرة المطلقة على العاملين 
C. إلغاء الفساد 
D.  .الحّد من سلطة المدير 

 

 النفقات في لتوفيرا .A اإلجابة الصحيحة:
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 ثالثةالوحدة التعليمية ال
 إدارة الموارد البشرية في المؤسسة اإلعالمّية

 

 األهداف التعليمّية: 

  :أن على قادرا   يكون أن الطالب على يجبفي نهاية هذه الوحدة التعليمّية 
 أهمّية الموارد البشرّية في الفكر اإلدارّي الحديث يشرح 
 الفلسفة الجديدة إلدارة الموارد البشرّية يشرح 
 سمات الفكر الحديث إلدارة الموارد البشرّية في المؤسسة اإلعالمّية يشرح 
 مفهوم رأس المال الفكرّي في العمل اإلعالميّ  يشرح 
 في المؤسسة اإلعالمّية إدارة المعرفــة يشرح 
 تأثير المعرفة في إدارة الموارد البشرّية في المؤسسة اإلعالمّية يشرح 

 

 :العناصر
 لموارد البشرّية في الفكر اإلدارّي الحديثا 
 الفلسفة الجديدة إلدارة الموارد البشرّية 
  .سمات الفكر الحديث إلدارة الموارد البشرّية في المؤسسة اإلعالمّية 
  اإلعالميّ مفهوم رأس المال الفكرّي في العمل 
 في المؤسسة اإلعالمّية إدارة المعرفــة 
 تأثير المعرفة في إدارة الموارد البشرّية في المؤسسة اإلعالمّية 
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 أوال : الموارد البشرية في الفكر اإلدارّي الحديث
بين إّن اهتمام إدارة المؤسسة اإلعالمّية بقضايا الموارد البشرّية يعّبر عن محاولة إيجاد التوازن دائمًا 

، والعائد في التعامل معهم، وبين التكلفة، العاملين بها،  و وأهداف القائمين باالتصال، أهداف المؤسسة
 وهو أّن:، وعمومًا تنطلق اإلدارة الحديثة في اهتمامها بالتنمية البشرّية من مبدأ علمّي سليم

  اإلنسان لديه طاقاٍت وقدراٍت ذهنّية تفوق كثيرًا ما يتّم
االستفادة به فعاًل في مواقع العمل استغالله أو 

 المختلفة.
  وأّن االستفادة القصوى من تلك القوة الذهنّية هي

المصدر الحقيقّي لُتمّيز المؤسسة وقدرتها على 
 تحقيق إنجازاٍت باهرة غير تقليدية.

 
، التنافسّيةولذلك نجد أّن المحور األساسّي في الفكر الحديث إلدارة المؤسسات اإلعالمّية هو خلق القدرة 

وأّن الموارد البشرّية الفعالة هي ركيزة تكوين هذه القدرة؛ ألّن النتيجة األساسّية لحركة المتغيرات في عالم 
وكّلها تؤدي إلى ، اليوم هي بروز االنفتاح والتحرر والمرونة كعناصر رئيسية في حركة مؤسسات األعمال

 إشعال قوى التنافس فيما بينها. 
، وما قد تحققه من نتائج مادّية وغير مادّية، مصير المؤسسة اإلعالمّية في عالم اليوموبالتالي يتحدد 

 والتفوق على منافسيها. ، على ما يتوفر لها من قدراٍت تنافسّية تصل بها إلى إرضاء جمهورها المستهدف
األفكار والموارد لتحويل ، وتتميز القدرات التنافسّية للمؤسسة اإلعالمّية بالتصميم والتخطيط واإلعداد

 وتتميز وتختلف عن المؤسسات اإلعالمّية المنافسة. ، المتاحة لها إلى منافٍع وقيم أعلى للجمهور
 حيث يبرز دوره في ، إّن المصدر الحقيقّي لتكوين القدرات التنافسّية واستمرارها هو "المورد البشري" الفعال

 كّل:
  عنصٍر من عناصر القدرة التنافسّية للمؤسسة

 عالمّية.اإل
  وكّل ما ُيتاح لتلك المؤسسة من موارد مادّية ومالّية

 وتقنّية ومعلوماتّية.
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 ّن كانت شرطًا ضروريًا إلمكان الوصول إلى القدرة ، وما قد تتميز به تلك الموارد من خصائص وا 
لعمل البشرّي وذلك ألّنه ال بّد من توفر ا، إاّل إّنها ليست شرطًا كافيًا لتكوين تلك القدرة، التنافسّية

اإلعداد ، التنسيق والترتيب، التخطيط والبرمجة، المتمثل في عمليات التصميم واإلبداع الفكريّ 
والتقويم والمحاسبة. تلك العمليات التي هي نتاج ، التنفيذ واإلنجاز، التطوير والتحديث، والتهيئة

وبدونها ال يتحقق أّي نجاٍح ، هي أساس النجاح في العمل اإلعالميّ ، ومظاهره يالعمل اإلنسان
 مهما كانت الموارد األخرى متاحًة. 

هي اآللية الحقيقّية؛ لتحويل ما تملكه ، وُتعتبر تلك العمليات البشرّية من منظور الفكر اإلدارّي المعاصر
ي والحقيقة المهّمة الت، المنظمات من موارد )طاقات محتملة( إلى قدراٍت تنافسّية )طاقات مستغلة فعاًل(

أّن هذا الجهد البشرّي ال يمكن أن يصل إلى تحقيق نتائج ذات قيمة ، ُيركز عليها الفكر اإلدارّي المعاصر
في إطار نظاٍم متطّوٍر ، بل ال بّد من التخطيط واإلعداد والتوجيه والتنمية المستمرة، بمجرد أن يتوافر

 إلدارة الموارد البشرّية بالتناسق مع استراتيجيات المنظمة. 
 

 ثانيا :الفلسفة الجديدة إلدارة الموارد البشرّية

لعّل أبرز ما أحدثته المتغيرات والتوجهات العالمّية وروافدها اإلقليمّية والمحلّية من تأثيراٍت جذرّية في 
باعتبارها حجر األساس ، هو ذلك االنشغال التام والعناية الفائقة بالموارد البشرّية، مفاهيم اإلدارة الجديدة

وال بّد من أن يتبلور هذا االقتناع الكامل بالدور ، والمورد األهّم الذي تعتمد عليه اإلدارة في تحقيق أهدافها
 الرئيسي الذي يلعبه القائمون باالتصال وفقًا لألسس التالية: 

  ٌومصدٌر للمعلومات ، وقدرٌة فكرّيةٌ ، إّن القائم باالتصال هو بالدرجة األولى طاقٌة ذهنّية
 وعنصٌر فاعٌل وقادٌر على المشاركة اإليجابّية بالفكر والرأي. ، واالقتراحات واالبتكارات

 وتحمل ، إّن القائم باالتصال كأحد أفراد المؤسسة اإلعالمّية يرغب بطبيعته في المشاركة
يد بل هو ير ، وال يقتنع بمجرد األداء السلبّي لمجموعٍة من المهام تحددها له اإلدارة، المسؤولّية

 المبادرة والسعي إلى التطوير واإلنجاز. 
 عداده، إّن القائم باالتصال إذا أحسن اختياره سناد العمل المتوافق مع مهاراته ، وتدريبه، وا  وا 

وال يحتاج إلى التدخل ، ورغباته؛ فإّنه يكفي بعد ذلك توجيهه عن بعٍد وبشكٍل غير مباشر
 ن أدائه لعمله. التفصيلّي من المشرف أو الرقابة اللصيقة لضما
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 إذا عمل وفقًا لمنطق"فرق العمل" التي تشترك معًا ، إّن القائم باالتصال يزيد عطاؤه وترتفع كفاءته
 وتحقيق نتائج محددة. ، في تحّمل مسؤوليات العمل

لقد تكاملت المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرّية في تناولها قضايا استثمار الموارد البشرّية من 
مستمدة من ، يعكس كّل اإلسهامات واإلضافات اإليجابّية لتياراٍت فكرّيٍة متجددةٍ ، ظوٍر شامٍل ومتكاملٍ من

 والتنافسّية. ، وظروف عالم العولمة، النموذج الفكرّي الجديد لإلدارة المواكبة لحركة المتغيرات
 

واستثمار قدراته ، ترام اإلنسانويتلخص المنطق األساسّي إلدارة الموارد البشرّية الجديدة في "ضرورة اح
وفي ذلك ، وليس مجرد أجير"، واعتباره شريٌك في العمل، وطاقاته بتوظيفها في مجاالت العمل األنسب له

أو إدارة الموارد البشرّية ، فإّن مفاهيم إدارة الموارد البشرّية الجديدة تختلف جذريًا عن مفاهيم إدارة األفراد
 لي: التقليدّية على النحو التا

 إدارة الموارد البشرّية الجديدة إدارة الموارد البشرّية التقليدّية
اهتمت بالبناء المادّي لإلنسان  -

وقواه العضلّية وقدراته الجسمانّية؛ 
ومن ثّم ركزت على األداء اآللي 

دون أن يكون ، للمهام التي يكّلف بها
 له دوٌر في التفكير واتخاذ القرارات. 

، وقدراته الذهنّية، تهتّم بعقل اإلنسان -
مكانياته في التفكير واالبتكار  وا 

وتحّمل ، والمشاركة في حّل المشاكل
 المسؤوليات. 

ركزت على الجوانب المادّية في  -
واهتمت بقضايا األجور ، العمل

وتحسين البيئة ، والحوافز المالّية
 المادّية للعمل. 

ّما تهتّم بمحتوى العمل والبحث ع -
يشحذ القدرات الذهنّية للفرد؛ ولذا تهتّم 

، وتمكين اإلنسان، بالحوافز المعنوّية
ومنحه الصالحيات للمشاركة في 

 تحمل المسؤوليات. 
اتخذت التنمية البشرّية في األساس  -

الذي يركز ، شكل التدريب المهنيّ 
، على إكساب الفرد مهاراٍت ميكانيكّيةٍ 

السعي  يستخدمها في أداء العمل دون
 لتنمية المهارات الفكرّية أو استثمارها. 

التنمية البشرية أساسًا هي تنميٌة  -
طالٌق لطاقات التفكير ، إبداعّيةٌ  وا 

وتنمية العمل ، واالبتكار عند اإلنسان
 وشحذ روح الفريق. ، الجماعيّ 
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 ثالثا : سمات الفكر الحديث إلدارة الموارد البشرّية في المؤسسة اإلعالمّية
 ،يتضمن مجموعة من العمليات المتصلة والمتداخلة، إّن إدارة الموارد البشرّية هي نظاٌم متكامٌل ومترابطٌ 

ّن فعالية إدارة الموارد البشرّية تنبع من وجود مجموعٍة  وا 
التي توجه العمليات ، من السياسات المتناسقة

بما ، والممارسات اإلدارّية في قضايا الموارد البشرّية
، مع أهداف المؤسسة اإلعالمّية من جانبٍ يتناسق 

، ويتماشى مع المفاهيم الجديدة إلدارة الموارد البشرّية
والنظرة الصحيحة إلى القائم باالتصال باعتباره شريك 

  من جانٍب آخر. 

 إستراتيجّية إدارة مواردها البشرية:
والتي تستهدف تعظيم ، مواردها البشريةال بّد إلدارة المؤسسة من أن ُتركز على تصميم إستراتيجّية إلدارة 

متمثاًل في القيمة المضافة بواسطة المورد البشرّي بالنسبة إلى تكلفة هذا ، العائد على االستثمار البشريّ 
 المورد.
  حيث يعتمد نجاح إدارة الموارد البشرّية في

 على:، الوصول إلى المخرجات المستهدفة
o والتحليل ، الفهم الصحيح

  ، لمتطلبات األداءالموضوعّي 
 وظروفه داخل وخارج المؤسسة اإلعالمّية.

o .وعلى اإلدراك الصحيح للخصائص والمميزات المتاحة للقائمين باالتصال 
o  والتنفيذ للعمليات واألنشطة في نظام الموارد البشرية ، والتخطيط، من ثّم يأتي اإلعدادو

 متوازنًا وفعااًل. 
 شرّية على مدى توازنها واتساقها مع باقي إستراتيجّيات يتوقف نجاح إستراتيجّية الموارد الب

نتاٍج وتمويٍل وتطويٍر؛ ومن ثّم تصبح جزءًا ، قطاعات النشاط المؤسسّي اآلخر من تسويٍق وا 
 عضوّيًا في البناء االستراتيجّي الشامل للمؤسسة. 
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 إدراك اإلدارة المعاصرة لقيمة العمل اإلنساني:
، ويحتاج إلى نمٍط متحرٍر من القيادة، يعمل برغبٍة في اإلنجاز، ٌة في األساسالقائم باالتصال طاقٌة ذهنيّ 

وبالتالي يصبح إطالق طاقته البشرّية هو المدخل الذي يجب أن ، ويبدع حين يعمل ضمن فريٍق متجانسٍ 
باالتصال  تتبعه المؤسسة في إدارته للموارد البشرّية اإلستراتيجّية؛ لتعظيم القيمة المضافة من أداء القائم

 ويتّم ذلك بالدرجة األولى من خالل: ، بالنسبة لتكلفته
 وتقييم طاقاته ومهارته قياسًا إلى ، تحليل هيكل الموارد البشرّية المتاح للمؤسسة اإلعالمّية

 متطلبات األداء وظروفه. 
 وبين ، طاقات ذهنّية(، اتجاهات، تحديد الفجوة بين هيكل الموارد البشرّية المستهدف )مهارات

 والبحث عن مداخل لسّد هذه الفجوة. ، الهيكل المتاح
 وتوجيه هيكل المهارات والقدرات بالتوافق مع متطلبات العمل ، تخطيط أداء القائمين باالتصال

 حاليًا ومستقباًل. 
 ومحفزات تعظيم العائد من االستثمار البشرّي. ، وآليات، تخطيط أساليب 
  ّاإليجابّية للقائمين باالتصال في حّل مشاكل المؤسسة والمشاركة، توفير العمل الجماعي ،

 وتطوير أوضاعها. 
إّنما يعكس إدراك اإلدارة المعاصرة لقيمة العمل ، وهكذا فإّن هذا التحول في فكر إدارة الموارد البشرّية

معاصرة بهذه وقد زاد اقتناع اإلدارة ال، والمتمثل بالدرجة األولى في التفكير واإلبداع الذهنيّ ، اإلنساني
، بعد أن أظهرت الصناعة اليابانّية قدراتها الفائقة على المنافسة والتميز على الصناعات الغربّية، الحقيقة

يقوم على االحترام الكامل ، وتفعيل نمٍط لإلدارة، وذلك باستثمار الطاقات اإلبداعّية للعامل اليابانيّ 
 والمبنية على الوالء.  وتنمية نمط العالقات الوظيفّية الممتدة، لإلنسان
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 :البشرّية الموارد بقضايا الحديثة اإلدارة اهتمام
ونظرًا لألهمية الفائقة للموارد البشرّية وقدرتها على المساهمة إيجابّيًا أو سلبّيًا في تحقيق أهداف المؤسسة 

 ُتولي اإلدارة الحديثة اهتمامًا متناسبًا بقضايا الموارد البشرّية من زاويتين: ، اإلعالمّية
  .األولى: تخطيط الموارد البشرّية 
  .الثانية: تنمية الموارد البشرّية 

وقد ، وتتكامل الزاويتان في مفهوم "إدارة الموارد البشرية"
، ُأضيفت لها في السنوات األخيرة صفة "اإلستراتيجّية"

"إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجّية" داللة على  لتصبح
وارتباط التعامل ، األهمّية اإلستراتيجّية للموارد البشرّية

  معهم باالستراتيجّيات العاّمة للمؤسسة. 

هي الدعامة ، تعتبر الموارد البشرّية ممثلة في العاملين من مختلف الفئات والمستويات والتخصصات
 ليها المؤسسة اإلعالمّية الحديثة. الحقيقية التي تستند إ

وهم ، فهم مصدر الفكر والتطوير، إّن القائمين باالتصال هم األداة الحقيقية لتحقيق أهداف المؤسسة
 القادرون على تشغيل وتوظيف باقي الموارد المادّية المتاحة. 

 :اإلعالمّية المؤسسة أهداف تحقيق في المساهمة
إذا توّفرت الظروف اإليجابّية ، مساهمًة فعالًة في تحقيق أهداف المؤسسة اإلعالمّيةتساهم الموارد البشرّية 

 وأهّمها ما يلي: ، التي تدفع بالقائم باالتصال إلى العمل والعطاء
 أن يسند إلى القائم باالتصال العمل المناسب لخبراته ،

 ومهاراته. ، وتخصصاته
 مناسبة مع أن يسمح للقائم باالتصال بقدٍر من السلطة ال

)أّي يتّم ، المسؤولّية التي يتحملها حين ممارسة عمله
وتقديره ، تمكينه للقيام بمسؤولياته معتمدًا على قدراته

 لألمور(. 
  أن يعلم القائم باالتصال مسبقًا األسس والمعايير التي

 يتّم تقييم أدائه وفقًا لها. 
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  ّشراف المساند من رؤسائه. واإل، أن يحصل القائم باالتصال على التوجيه اإليجابي 
  .أن ُيوضع القائم باالتصال في مجموعة عمٍل متجانسة 

 

 رابعا : مفهوم رأس المال الفكرّي في العمل اإلعالميّ 
كان من أهّم نتائج ثورة العلم والتقنية وحركة المتغيرات العولمّية أن بدأت ظاهرٌة مختلفٌة في المؤسسات 

أو ما ُيطلق عليه ، هي ارتفاع األهمّية النسبّية لألصول غير المادية، اإلعالمّية والمؤسسات عامةً 
وبالتحليل ، إذ أصبحت تمثل النسب األكبر في أصول المؤسسات، األصول غير الملموسة )المعنوية(

والناتجة ، البسيط يتضح أّن تلك األصول غير الملموسة هي المعرفة المتراكمة في عقول الموارد البشرّية
 عن:
 ممارسة الفعلّية للعمل.ال 
 .والتوجيه والمساندة من القادة والمشرفين 
 والتعرض لمطالب ، ومتابعة المنافسين، وتبادل األفكار والخبرات مع الزمالء في فرق العمل

 الجماهير المستهدفة.
 التي تستثمر فيها المؤسسات اإلعالمّية مبالغ ، وكذلك نتيجة التدريب وجهود التنمية والتطوير

 طائلة.
وهي بالتالي ما ُيطلق عليه ، إّن هذه المعرفة المتزايدة والمتراكمة هي الثروة الحقيقية للمؤسسات اإلعالمّية

 اآلن "رأس المال الفكرّي". 
من أجل هذا أصبحت المنافسة الحقيقية بين المؤسسات اإلعالمّية هي في محاولة بناء وتنمية رأس المال 

 وحتى بمحاولة جذب العناصر الفكرّية المتميزة من المؤسسات المنافسة. ، كنةالفكرّي بكّل الوسائل المم
هم المصدر الرئيسي لرأس المال ، ويعتبر القائمون باالتصال في المؤسسات من ذوي المعرفة والخبرة

ابّي من أجل التعامل اإليج، ومن ثّم يتضاعف االهتمام بتطوير نظم وتقنيات إدارة الموارد البشرية، الفكريّ 
 مع هذه الموارد النادرة ذات القيمة. 
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 استخدامات المعرفة في المؤسسات اإلعالمّية المعاصرة
 :نتيجة، في العالم المعاصر أصبحت المنظمات بشكٍل عامٍّ أشّد استيعابًا واستخدامًا للمعرفة

 .سرعة المتغيرات وتعاظم الفرص الناشئة عنها من ناحيٍة 
  العمالء من ناحيٍة أخرى.وتزايد المنافسة وضغوط 

من أجل ، وقد أصبحت أكثر اعتمادًا على المعلومات والمعرفة، لذا نجد المؤسسات اإلعالمّية المعاصرة
وسبق ، للوصول األسرع للجمهور المستهدف، البحث عن الجديد من الخدمات واألساليب التي تستخدمها

 المنافسين. 
إلعالمّية المعاصرة في عمليات البحوث والدراسات في وتتمثل استخدامات المعرفة في المؤسسات ا

كما تبدو الحاجة للمعرفة واضحًة في تصميم الخدمات ، التسويقّية واإلدارّيةو  المجاالت اإلعالمّية
، ومتابعة األداء، واتخاذ القرارات، وأعمال التخطيط اإلستراتيجيّ ، وتطوير النظم والتقنيات، اإلعالمّية

هي الخبرة والمعرفة والقدرات ، وفي جميع تلك الحاالت يكون األساس دائماً ، إلنجازاتوتقييم النتائج وا
ومن تستعين بهم من المستشارين ، الذهنّية التي يتمتع بها المدراء والخبراء في المؤسسة اإلعالمّية

 والمتخصصين من خارجها. 
بل أصبحت ، تنافسية للمؤسسات اإلعالميةإّن المعرفة لم تعد فقط أداًة في عمليات بناء وتنمية القدرات ال

، أيضًا عنصرًا من عناصر المنافسة. ومثال ذلك أّن المعرفة متمثلة في تقنيات المعلومات واالتصاالت
وتتفوق عليها؛ ، هي التي تتيح لوسيلة إعالمّية ناشئة أن تنافس أعتى وأقدم الوسائل اإلعالمّية العالمية

 ذلك ألّنها تنافس بالمعرفة. 
بدأت في التحول نحو امتالك المزيد ، وبشكٍل عاّم فإّن المؤسسة اإلعالمّية األكثر اعتمادًا على المعرفة

، والتخلص من أعباء امتالك األصول الملموسة، من األصول غير الملموسة )أّي رأس المال الفكرّي(
وتحولت كّل ، زمات التخزينومستل، ومعدات النقل، والمساحات الشاسعة، والتجهيزات المكتبية، كالمباني

 تختزن في الحاسبات اآللّية وعلى شبكات اإلنترنت. ، تلك األصول إلى أرقاٍم ومعلوماٍت ومعرفة
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 مفهوم "رأس المال البشرّي"
ويقصد به قيمة الموارد البشرّية ، يصاحب الحديث عن رأس المال الفكرّي مفهوم "رأس المال البشرّي"

، ورعايٍة اجتماعّية وثقافية، وتدريبٍ ، محسوبة بقدر ما ُأنفق عليها من تعليم، اإلعالمّيةالمتاحة للمؤسسة 
 وفرص للتعليم الذاتّي على وقت المؤسسة. 

من يملك رأس المال في المؤسسات اإلعالمّية ، ولكن
 المعاصرة؟

كان التصور في الماضي أّن من يقدمون المساهمات المالّية 
ولكن ، هم أصحاب رأس المال، مّيةلتكوين المؤسسات اإلعال

وهي أّن من يملك ، الواقع الجديد يطرح حقيقًة أخرى أهمّ 
 المعرفة يملك المؤسسة. 

  فهم أصحاب ، إّن رأس المال الفكرّي يقدمه أصحاب المعرفة

يجب ، تتعامل إدارة الموارد البشرّية مع أفراد المؤسسة اإلعالمّية وبذلك حين، رأس المال الحقيقّي واألهمّ 
كما أّنهم ، إّن القائمين باالتصال ليسوا أجراء يعملون لقاء أجر، أن ينطلق هذا التعامل من تلك الحقيقة

، والتي أدركت أهمّية دور الموارد البشرّية، ليسوا شركاء كما صورتهم بعض االتجاهات الحديثة نسبياً 
ولكّنهم في الواقع أصحاب ، تقليدّيةوحاولت التخلص من بعض السلبيات التي تمثلها أفكار اإلدارة ال

المؤسسة؛ ألّنهم يملكون رأس المال الفكرّي "الحقيقّي" الذي ال يمكن االستغناء عنه. إّن األموال يمكن 
 ولكن ال توجد بنوك ومؤسسات إلقراض األفكار والمعرفة. ، اقتراضها
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 خامسا : إدارة المعرفــة في المؤسسة اإلعالمّية
وهي إذًا كّل ما هو ، وتشير إلى القدرة على التمييز أو التالؤم، اسٌم مشتق من الفعل "يعرف""المعرفة" 

والتفكير ، والمعنى أّن الرصيد المعرفّي الناتج من حصيلة البحث العلميّ ، معّرف أو ما هو مفهوم
ال اإلنتاج الفكرّي وغيرها من أشك، والمشروعات االبتكارّية، والتطوير، والدراسات الميدانّية، الفلسفيّ 

لإلنسان عبر الزمان؛ تتمثل جميعها في الرصيد المعرفّي أو الكم المعلوم القابل لالستخدام في أّي مجاٍل 
 من المجاالت. 

 :المعرفة أنواع
 يمكن أن نميز بين نوعين من المعرفة: 

  كالمعادالت، الرياضّيةالمعرفة المعلنة: وهي كّل ما يمكن التعبير عنه باللغة وأشكال التعبير ،
 وهذا النوع من المعرفة قابل لالنتقال بسهولٍة بين األفراد بشكٍل معلن. ، والكتابات المختلفة، واألدلة

 والقيم الذاتّية ، والمدركات، واالتجاهات، المعرفة الذاتّية أو الكامنة في اإلنسان: وهي المعتقدات
ي ُتمثل جميع مفاهيمه وتجاربه وخبراته المختزنة والت، النابعة من التجارب الشخصّية لإلنسان

 وال يتّم تناقلها بين األفراد بشكٍل رسمّي معلن. ، والتي ال ُيعبر عنها صراحةً ، داخله
 

 عملية تخليق المعرفة التنظيمّية:
 جديد؛ معرفي رصيدٍ  تكوين على كّلها المنظمة قدرة تتضمن التي العملية تلك وهي: التنظيمية المعرفة
 خبراتها من المنظمة رصيد ُتمثل التي المعلنة والمعرفة، أفرادها لدى الكامنة المعرفة بين للتفاعل نتيجة

 لتكون، المنظمة وقطاعات مستويات مختلف في التنظيمّية المعرفة هذه نشر إلى إضافة. ، وتعامالتها
 . المنظمة في اإلنتاجيّ  العمل ثمّ  ومن المعرفّية؛ األنشطة توجيه في األساس هي

، ُيمثل أحد أهّم عناصر عملية تخليق المعرفة التنظيمّية، إّن التفاعل بين نوعي المعرفة الكامنة والمعلنة
المفاهيم ، اإلستراتيجيات، القرارات، السياسات، حيث يتّم تزاوج المعرفة الرسمّية للمنظمة )األهداف

وذلك من خالل فتح قنوات االتصال بين ، فرادهاوالمعرفة الكامنة لكّل فرٍد من أ، والقواعد والمعايير(
زاحة الموانع بين نوعي المعرفة، ومستوياتها، عناصر المنظمة بما يؤدي إلى تكوين "معرفة مشتركة" ، وا 

والمنظمة على ، الجماعة، تسود المنظمة وأفرادها. وبذلك يتّم تكوين المعرفة التنظيمّية عند مستوى الفرد
 إطالقها. 
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 التفاعل في عملية تخليق المعرفة التنظيمّية  محاور
 على أّنها تفاعٌل مستمٌر على محورين: ، يمكن تصوير عملية تخليق المعرفة التنظيمّية

 ويشمل: ، المحور األول: أنواع المعرفة .1
 تفاعل المعرفة الكامنة للفرد مع المعرفة الرسمّية )المعلنة( للمنظمة.  .1
والمعرفة الخارجّية )مصادر المعرفة خارج ، للمنظمة تفاعل بين المعرفة الداخلّية .2

 المنظمة(. 
 ويشمل: ، المحور الثاني: مستويات المعرفة .2

 ومعرفة المنظمة. ، تفاعل بين معرفة الفرد .1
 ومعرفة جماعة )جماعات( العمل. ، تفاعل بين معرفة الفرد .2
 ومعرفة المنظمة. ، تفاعل بين معرفة الجماعة .3
 ومعرفة جماعة أخرى. ، عةتفاعل بين معرفة الجما .4

 
 النجاح في تخليق المعرفة التنظيمّية:

، إّن النجاح في تخليق المعرفة التنظيمّية يقوم على نجاح المنظمة في فتح قنوات االتصال بين أفرادها
شاعة مناخ يساير تحويل المعتقدات والمدركات والقيم التي يختزنونها بداخلهم إلى كلماٍت وتعبيراٍت ، وا 

حتى يمكن لها أن تجدد طريقها لالندماج ، معلنة يمكن تداولها فيما بينهم وانتشارها في أرجاء المنظمة
 وخدمات. ، ونظمٍ ، فيما يتّم من عملياتٍ 

من خالل التفاعل بين مدركات ، ومن ثّم تنتقل هذه المعرفة إلى المنظمة، وتبدأ المعرفة عادًة لدى الفرد
وبين النظم والقواعد والسياسات والهياكل ، التي يريد طرحها على المنظمة ومعارف وقيم واتجاهات الفرد

وتبغي فرضها على الفرد. وتستمر هذه العالقة التبادلّية ، واألساليب المقررة للسلوك التي تحددها المنظمة
مة في وتتمركز قوة المنظ، حيث تتمركز قوة الفرد في معرفته، معلقة بالقوة النسبّية لكّل من الطرفين

بينما تتحول القوة اآلن لتكون في المعرفة؛. ، وقد كانت الغلبة في النظم الماضّية للسلطة، عناصر السلطة
واإلدارة ، اإلدارة العليا، ومن ثّم فإّن عملية تخليق المعرفة التنظيمّية يشارك فيها الجميع في المنظمة

أي ، بحسب مصادر معرفته الكامنة، بقدرٍ  والعاملون في مختلف المستويات؛ ولكن الكل يشارك، الوسطى
وحيث يتمتع المهنيون واألخصائيون الذين يباشرون األنشطة المعرفّية بقدٍر من ، بحسب قوته النسبّية
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يكون ، وأشد وضوحًا من غيرهم؛ لذا فإن تأثيرهم في تخليق المعرفة التنظيمّية، وأوسع، المعرفة أعمق
 ملين في المنظمة. أوضح وأقوى من غيرهم من فئات العا

 
 

 :المعلومات عصر
أّن العالم يعيش اآلن مرحلة مختلفة ومتميزة عما ، ويتفق الكثيرون من المفكرين والُكتاب المعاصرين

 وقد شاع استخدام تعبير "عصر المعلومات"؛ لوصف هذه الحالة التي تتميز بما يلي: ، سبقها من مراحل
وبروز صناعة المعلومات باعتبارها الركيزة ، الحياةسيطرة المعلومات على مختلف مجاالت  .1

 األساسّية في بناء االقتصاد الوطنّي. 
 بروز الخدمات باعتبارها الجانب األهّم في النشاط االقتصادّي.  .2
 بروز األنشطة الفكرّية في تأثيرها الواضح على المنظمات واألنشطة في مختلف المجاالت.  .3
بحيث أصبحت ُتمثل النسبة الغالبة من تكلفة ، السلع والخدمات تزايد جرعة المعلومات في تكوين .4

 اإلنتاج. 
، والتحليالت الفكرّية، والدراسات، المتمثل في البحوث، االستثمار المكثف لنتاج الفكر اإلنسانيّ  .5

 والمبتكرات المستحدثة في مختلف آليات معالجة متطلبات الحياة. 
والمزج بينهما لتحقيق درجٍة ، واالتصاالت واإللكترونيات االستثمار المكثف لتقنيات الحاسب اآللي .6

 من التواصل والعمل في الوقت الحقيقّي. 
 وتيسير التعامل بالحاسب اآللي في مختلف المجاالت. ، التطوير المتسارع في المكونات البرامجّية .7
قليمّية وارتباط إنتاجها بالمستخدمين لها في شبكا، اإلنتاج الكبير المتسارع للمعلومات .8 ت محلّية وا 

 هي في ذاتها متشابكة. ، وعالمّية
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 مجتمع المعرفة
وما صاحبها من طفراٍت تقنّية مماثلة في مجاالت ، قد أدى التطور الهائل في تقنية المعلومات

فضاًل عن التغييرات الجذرّية في النظم واألوضاع والعالقات السياسية ، اإللكترونيات واالتصاالت
إلى اهتماٍم مكثف باإلنسان والتنمية ، وبروز ما ُيسّمى بالنظام العالمّي الجديد، جتماعيةواالقتصادية واال

وبنفس المنطق فإّن االهتمام باإلنسان كمصدٍر ، باعتبارهما غاية كّل تقدٍم اقتصادّي وماديّ ، البشرّية
يتمتع بقدراٍت ، اإلنتاجباعتباره عنصر من عناصر ، للفكر واإلبداع تخطى بمراحل النظرة التقليدّية له

 ومهاراٍت يدوّية فنّية بالدرجة األولى. ، جسمانّية
وأصبح نتاج ، ومن ثّم صار االهتمام بالعلم والبحث العلمّي ركيزًة أساسّيًة في المنظومة العالمّية الجديدة

أو ، العصر الجديد متمثاًل فيما ُيسّمى "المعرفة" سمة، وتراكم اإلبداع العلمّي والتقنيّ ، العقل اإلنسانيّ 
 مجتمع المعرفة. 

كما تشكل األنشطة ، هما عمال المعرفة وعمال الخدمات، ومجتمع المعرفة يتكون من طبقتين أساسيتين
وتشكل المهارة اإلدارّية أساسًا ، وأهّم أدواتها هما "اإلنتاجّية" واالبتكار"، المعرفّية أساسًا إلنتاج الثروة
 ومن هنا يتكون مجتمع المعلومات من: ، ٍت مفيدةلتوظيف المعرفة في استخداما

  .المديرون ذوو المعرفة 
 .المهنيون ذوو المعرفة  
  .الموظفون ذوو المعرفة 

يمارسها المتخصصون على عكس النمط ، وتتميز المعرفة في عصرها الجديد بكونها "معرفة متخصصة"
 السابق للمعرفة "العمومّية". 
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 البشرّية في المؤسسة اإلعالمّيةسادسا : تنمية الموارد 

يقصد بتنمية الموارد البشرية زيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات للقوى العاملة القادرة على العمل في 
 بغية رفع مستوى ، والتي يتّم انتقاؤها واختيارها في ضوء ما ُأجري من اختباراٍت مختلفة، جميع المجاالت

ويعتبر التدريب ، حدٍّ ممكنكفاءتهم اإلنتاجّية ألقصى 
اإلدارّي في عصرنا الحاضر موضوعًا أساسّيًا من 

نظرًا لما له من ارتباٍط مباشر بالكتابة ، موضوعات اإلدارة
اإلنتاجّية وتنمية الموارد البشرّية. وقد أصبح التدريب يحتل 

، مكانة الصدارة في أولويات عدٍد كبيٍر من دول العالم
باعتباره أحد السبل  ،ية على السواءالمتقدمة منها والنام

  وسّد العجز والقصور في ، المهّمة لتكوين جهاز إدارّي كفؤ
ويهدف التدريب اإلدارّي ، لتحمل أعباء التنمية االقتصادّية واالجتماعّية في هذه الدولالكتابات اإلدارّية؛

 إلى:
 ددة عن طبيعة أعمالهم الموكولة تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات واألساليب المختلفة المتج

 لهم.
  تحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.و 
  ّوبالتالي رفع مستوي األداء والكفاءة اإلنتاجّية. ، ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاههم بشكٍل إيجابي 

 
 

 سابعا : تأثير المعرفة في إدارة الموارد البشرّية في المؤسسة اإلعالمّية
 يمكن رصدها في التالي: ، آثارًا هائلة في فكر ومنطق إدارة الموارد البشرّية أنتجت الثورة المعرفّية

المتمثلة في األفراد ذوي االختصاصات والقدرات التي ، اكتشاف أهمّية مصادر المعرفة الداخلية .1
وُتمثل واحدًا من أهّم مصادر إنتاج الثروة في المنظمة ، يوظفونها في أنواٍع متمّيزٍة من األنشطة

 وتشمل تلك المصادر كّل من ، المعاصرة
 من باحثين في مجاالت بحوث التسويق وبحوث ، يعملون أعمااًل ذهنّية في المنظمة

 تطوير المنتجات.
 .والمخططين المختصين في إعداد الخطط والبرامج والموازنات 
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 ية ومنتجي األفكار من رجال التسويق والعالقات العامة وخبراء اإلعالن والترويج وتنم
 المبيعات 

 مثل المدربين وخبراء العالقات ، ومصممي المنتجات والعاملين في الموارد البشرية
 اإلنسانّية.

 من محللي المعلومات ومبرمجي الحاسبات ، ثّم مجموعات العاملين في المجاالت الجديدة
ممن وغيرهم ، اآللية وأخصائي الشؤون الدولّية العاملين في رسم برامج العولمة للمنظمات

وقد أصبح هؤالء يمثلون نسبًة ، يباشرون ما ُيسّمى باألنشطة المعرفّية بشكٍل أو آخر
 متزايدًة في سلسلة القيمة ألي منظمة. 

التي يمكن لإلدارة االستفادة من رصيد الفكر ، اكتشاف أهمّية المصادر الخارجية للمعرفة .2
وابتكار ، ف عن سبل تطويرهاوالكش، في حسن تفهم الظروف المحيطة، والمعرفة المتاح لها

أو إلنشاء الفرص التي تتفق مع ، األفضل من األدوات واآلليات الستثمار الفرص المتاحة
وطوائف عديدة من ، والموزعين، والموردين، وتضم تلك المصادر العمالء، مصالح اإلدارة

هؤالء ، ينوحتى المنافس، المتصلين بشؤون المنظمة وعملياتها بشكٍل مباشر أو غير مباشر
، ال تتوفر للمنظمة، وتقنيات، قيم معتقدات، تجارب، مفاهيم، جميعًا يمتلكون "معرفة" أي أفكار

اّل استغرقت مئات السنين. ويعتبر الحصول ، وال يتحقق لها الحصول عليها بجهودها الذاتّية وا 
تطوير قدراتها تستخدمه اإلدراة في ، إضافة إلى الرصيد المعرفّي لإلدارة، على تلك المعرفة

للوصول إلى أهدافها. ومن ثّم بدأت إدارة الموارد البشرّية في تطوير أساليبها في االستقطاب 
وكذا تعمل على تطوير وسائل ، بحيث تحصل على األفراد األكثر معرفة من ناحيةٍ ، واالختيار

ة والمخططة في من خالل المشاركة الجاد، انفتاح أفراد المنظمة على مصادر المعرفة الخارجّية
والمناسبات ، ومالحقة المعارض، وورش العمل، والندوات، كالمؤتمرات، الفعاليات ذات العالقة

 وتتراكم من خاللها معلوماٍت متجددة. ، المحلّية والدولّية التي تطرح فيها المبتكرات
فإّن ما يتحقق ومن ثّم ، وأّن لكّل عصٍر معارفه، وهي أّن المعرفة في تطورٍ ، إدراك حقيقة هاّمة .3

فيعيد تشكيلها وترتيب أوضاعها لتتناسب مع ، لإلدارة من معرفة ينبغي أن ينعكس على المنظمة
، وهي ظاهرة التعلم التنظيميّ ، وبالتالي تصل اإلدارة إلى اكتشاف حقيقٍة أهمّ ، معطيات العصر

تعامل مع األسواق ونتائج ال، بمعنى أّن المعرفة الناتجة من تفاعل المنظمة مع المناخ المحيط
واآلثار المترتبة على قرارات اإلدارة والخبرات المكتسبة ألفرادها نتيجة ، والعمالء والمنافسين
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بل تجمع وتحلل ، كّل تلك المعرفة ال ُتهدر أو تتنحى جانباً ، احتكاكهم بظروف ومتغيرات متعددة
ر الهياكل واألفكار واألساليب ويتّم توظيفها في تطوي، وتستخرج منها الدروس والدالئل والمؤشرات

بحيث تصبح المنظمة شأنها ، وكل ما يجري في المنظمة وما ينتج عنها، واألنشطة والمعامالت
، ويكتسب مفاهيم ومدركات وخبرات ودوافع متجددة، الذي يتعلم من تجاربه، شأن الكائن الحي

هو ضرورة توظيف المعرفة وبذلك يصبح الدور األهّم لإلدارة ، تسهم في تطوير سلوكه وتجديده
من جانٍب آخر كان لهذا االكتشاف تأثيره في أساليب تنمية ، المكتسبة في تطوير المنظمة

يقصد بها أن ، من خالل تخطيط التدريب والتنمية على فترات ومراحل، وتطوير الموارد البشرّية
، التي يتمتع بها الفرد وتكون بذلك وسيلة لتجديد المعرفة، تستمر طوال الحياة الوظيفّية للفرد

 وضمان عدم تجمده في مستوى معرفّي ال يواكب حركة التطور والتحديث. 
التي يتاح لإلدارة التعامل ، اكتشاف طبيعة المعرفة المتميزة التي تفرقها عن باقي الموارد األخرى .4

بل على ، بالتداولوال تهلك ، ذلك أّن المعرفة خالفًا لغيرها من الموارد ال تنقص باالستخدام، فيها
ومن هذه الفكرة تكتسب ، كلما زاد انتشارها وتداولها بين الناس، العكس فإّن المعرفة تنمو وتتطور
وتيسير تدفقات ، ُيركز على أهمّية فتح قنوات االتصال، إدارة الموارد البشرّية بعدًا جديداً 

والناشئة من ، لفائدة األعلىالمعلومات والمعرفة بين قطاعات وجماعات العمل المختلفة لتحقيق ا
 هذا النمو المتصاعد للمعرفة نتيجة التداول والتعامل فيها. 

إدراك حقيقة أّن الجانب األكبر من أنشطة أي منظمة الواقعة على سلسلة القيمة؛ إّنما هو في  .5
ومثل هذه األنشطة الخدمّية المعرفّية هي ، األساس "أنشطة خدمّية أساسها وركيزتها المعرفة

والتي بدورها هي ركيزة تكوين الميزة ، أساس تكوين القدرات المحورّية أو األساسية للمنظمة
التنافسّية لها؛ وحيث إّن هذه األنشطة المعرفّية يمكن ألي منظمٍة؛ إمّا مباشرتها من خالل تكوين 

 أو الحصول على تلك الخدمات، المورد البشرّي المؤهل لذلك واالحتفاظ به داخل المنظمة
 المعرفّية من منظماٍت أخرى متخصصة. 
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 الخالصة

 تبعاً  وهذا، ومتنوعة كبيرة وتطوراتٍ  تغيراتٍ  اإلعالمّية المؤسسات داخل البشرّية الموارد مكانة عرفت
 عرفتها التي والتنظيمّية اإلدارّية واألنماط، المؤسسات تلك فيها ُوجدت التي المتغيرة البيئة لتأثيرات

 تطورها.  اإلعالمّية عبرالمؤسسة 
يعبر عن محاولة إيجاد التوازن دائمًا بين ، إّن اهتمام إدارة المؤسسة اإلعالمّية بقضايا الموارد البشرّية

، وبين التكلفة والعائد في التعامل معهم، العاملين بهاو  أهداف المؤسسة وأهداف القائمين باالتصال
وهو أّن اإلنسان لديه ، ها بالتنمية البشرّية من مبدأ علمي سليموعمومًا تنطلق اإلدارة الحديثة في اهتمام

وأّن ، طاقات وقدرات ذهنّية تفوق كثيرًا ما يتّم استغالله أو االستفادة به فعاًل في مواقع العمل المختلفة
لتميز المؤسسة وقدرتها على تحقيق ، االستفادة القصوى من تلك القوة الذهنّية هي المصدر الحقيقيّ 

ولذلك نجد أّن المحور األساسّي في الفكر الحديث إلدارة المؤسسات ، ازاٍت باهرة غير تقليدّيةإنج
وأّن الموارد البشرّية الفعالة هي ركيزة تكوين هذه القدرة؛ ألن النتيجة ، هو خلق القدرة التنافسّية، اإلعالمّية

تحرر والمرونة كعناصر رئيسية في هي بروز االنفتاح وال، األساسّية لحركة المتغيرات في عالم اليوم
 وكلها تؤدي إلى إشعال قوى التنافس فيما بينها. ، حركة مؤسسات األعمال

إّن أبرز ما أحدثته المتغيرات والتوجهات العالمية وروافدها اإلقليمية والمحلية من تأثيراٍت جذرية في 
باعتبارها حجر األساس ، الفائقة بالموارد البشرّيةهو ذلك االنشغال التام والعناية ، مفاهيم اإلدارة الجديدة

وال بّد من أن يتبلور هذا االقتناع الكامل بالدور ، والمورد األهّم الذي تعتمد عليه اإلدارة في تحقيق أهدافها
 الرئيسّي الذي يلعبه القائمون باالتصال. 

بدأت ظاهرة مختلفة في المؤسسات  أنّ ، من أهّم نتائج ثورة العلم والتقنية وحركة المتغيرات العولمّية
هي ارتفاع األهمية النسبّية لألصول غير المادّية أو ما ُيطلق عليه األصول ، اإلعالمّية والمؤسسات عامة
إذ أصبحت تمثل النسب األكبر في أصول المؤسسات. وبالتحليل البسيط ، غير الملموسة )المعنوية(

والناتجة عن ، معرفة المتراكمة في عقول الموارد البشرّيةهي ال، يتضح أّن تلك األصول غير الملموسة
وتبادل األفكار والخبرات مع الزمالء في ، والتوجيه والمساندة من القادة والمشرفين، الممارسة الفعلّية للعمل

وكذلك نتيجة التدريب وجهود ، والتعرض لمطالب الجماهير المستهدفة، ومتابعة المنافسين، فرق العمل
إّن هذه المعرفة المتزايدة والمتراكمة ، والتطوير التي تستثمر فيها المؤسسات اإلعالمّية مبالغ طائلةالتنمية 

  وهي بالتالي ما ُيطلق عليه اآلن "رأس المال الفكري".، هي الثروة الحقيقية للمؤسسات اإلعالمّية
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 التمارين
 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:  -1
 :البشرّية التقليديّ اهتمت إدارة الموارد 

A.  ّلإلنسان وقواه العضلّية  البناء المادي 
B. البناء الفكرّي لإلنسان 
C. بناء الطاقات الكامنة لإلنسان 
D. بناء القدرات المادّية لإلنسان 

 
 لإلنسان وقواه العضلّية  البناء الماديّ . A اإلجابة الصحيحة:

 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:  -2

 من:يتكون مجتمع المعلومات 
A. المدراء ذوو المهارات اإلدارّية 
B. المهنيون ذوو المعرفة 
C.  ّالمهنيون ذوو الرضا الوظيفي 
D. المدراء ذوو العالقات االتصالّية المتنوعة 

 
 المهنيون ذوو المعرفة .B اإلجابة الصحيحة:
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 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:  -3
 :المؤسسة اإلعالمّيةمن مؤشرات تأثير المعرفة في إدارة الموارد البشرّية في 

A. اعتبار األفراد ذوي االختصاصات والقدرات من أهّم مصادر إنتاج الثروة.  
B.  .اعتبار الخبرات المتراكمة في المنظمة من أهّم مصادر إنتاج الثروة 
C.  .اعتبار سمعة المنظمة من أهّم مصادر إنتاج الثروة 
D. لثروة. اعتبار العالقات الجيدة مع البنوك من أهّم مصادر إنتاج ا 

 
 .اعتبار األفراد ذوي االختصاصات والقدرات من أهّم مصادر إنتاج الثروة. A اإلجابة الصحيحة:
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 لرابعةالوحدة التعليمية ا
 اإلبداع اإلدارّي في المؤسسة اإلعالمّية

 

 األهداف التعليمّية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمّية يجب على الطالب أن يكون قادرًا على أن: 
 يعّرف مفهوم اإلبداع اإلداري 
 يعّدد أنواع اإلبداع 
 يّعدد عناصر اإلبداع الفعال 
  اإلداريّ يّعدد خصائص اإلبداع 
 يعّدد معوقات اإلبداع اإلدارّي في المؤسسة اإلعالمّية 
 يعّدد مقومات اإلبداع اإلدارّي، وعالقتها باألداء الوظيفّي للقائم باالتصال 
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 :العناصر

 مفهوم اإلبداع اإلداريّ  -
 أنواع اإلبداع -
 المبرمج. غير واإلبداع المبرمج، اإلبداع -
  والغايات الوسائل أساس على القائم اإلبداع -
  اإلبداع في التطرف أو ةالجدّ  بدرجة المتعلق اإلبداع -
 عناصر اإلبداع الفعال -
 خصائص اإلبداع اإلداريّ  -
 معوقات اإلبداع اإلدارّي في المؤسسة اإلعالمّية -
 مقومات اإلبداع اإلدارّي وعالقتها باألداء الوظيفّي للقائم باالتصال -

  

75 



 

 اإلداريّ أواًل: مفهوم اإلبداع 
 بدراسة ما، حيث لم يهتّم الباحثون حد   إلى حديث   اإلبداع بدراسة إنسانّية ، واالهتمام ظاهرة   اإلبداع يعتبر

 بهذا االهتمام قلة إلى جيلفورد""النفسّي  العالم أشار عندما م،٠٥٩١ عام بعد إالّ  منهجّية   اإلبداع بصفة  
أّن  إلى الدراسات، من كثير   أشارت لقد، و الدراسات من النوع

 إلى النظر مفهومها في تعني واالبتكار، والخلق اإلبداع كلمات
، جديد   واألشياء بشكل   األمور تيان ومختلف   غير بأشياء   الفرد وا 
 ومألوفة. مسبوقة

 عملية اإلحساس بأّنه "تورنس" اإلبداع العالم عّرف وقد
 أو األفكار المعلومات، وصياغة في الثغرات أو بالمشكالت

يصال الفروض، هذه وتعديل الفروض، واختيار   النتائج، وا 
 .المجردة الحسّية اللفظّية وغير اللفظّية المتنوعة من اإلنتاجات العديد إلى تقود العملية وهذه 

، أو ،أفكار   اكتشاف عنه ينتج قد مّما التقليدّية، التفكير والمعرفة عن هو الخروج واإلبداع اإلداريّ   نظريات 
مكانيات لظروف ومناسبة ومقبولة ومتطورة جديدة أساليب عمل   أو  يساعدها على وبما المنظمة، وا 

  .بها العاملين أدائها وأداء مستوى وتطوير إنتاجيتها، وتحسين المتغيرات، كافة مع والتفاعل التكيف
 

 ثانيًا: أنواع اإلبداع
 :اإلبداع مجاالت
 :يكون فقد مختلفة، مجاالت   لإلبداع
   فنّيا . أو أدبّيا   أو علمّيا   أو إدارّيا 
 جديدة ، أو صناعّية   سلعة   إيجاد في أو ،ومفيدة   جديدة   أفكار   طرح في متمثال   اإلبداع قد يكون أو 

 في المقدمة، أو الخدمة أو السلعة شكل تغيير أو الناس، حاجات بعض تشبع استهالكية سلعة  
 .استخدامها تنوع أو تقديمها، موعد أو الطريقة،

 ويدفعهم مرؤوسيه، بين المشرف أو اإلداريّ  فيها ُيقرب إلى طريقة   بالتوصل اإلبداع يكون وقد 
 مع بعضهم األفراد تعاون زيادة أو المنشود الهدف مع وبالتضامن الفريق الواحد بروح العمل إلى

 بعض.
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 :اإلبداع أنواع
 اإلدارّي  ، واإلبداعالفنيّ  هما: اإلبداع اإلبداع من نوعين ويجب التمييز

 بنشاطها، يتعلق ما وكلّ  المنظمة التي تستخدمها التقنيات في تغييرات يشمل الفنّي، اإلبداعف 
 جيدة. وخدمات منتجات تطوير تؤدي إلى التي العمليات في الجديدة والعناصر

 عادة والقواعد، التنظيمي، والبناء اإلجراءات، واألدوار، يتضمن فإّنه اإلداريّ  اإلبداع أّما  تصميم وا 
 والتفاعل األفراد بين العالقات تحسين إلى تهدف التي ةاإلبداعيّ  النشاطات باإلضافة إلى العمل،

 المنظمة. أهداف تحقيق إلى الوصول بغية فيما بينهم،
 حول دراسته في قدمه الباحث "إيفان" ما خالل من الفنيّ  اإلدارّي واإلبداع اإلبداع بين العالقة وتظهر
 الفنّي، أيّ  اإلبداع متأخرا  عن يأتي ما غالبا   اإلداريّ  اإلبداع أنّ  إلى إشارة   "التخلف التنظيمّي"، في مفهوم

 التنظيمّي. اإلبداع يسبق الفنيّ  اإلبداع أنّ 
مصطلح  عليه ُأطلق اإلبداع ثالثا  من نوعا   هناك أنّ  إلى توصل"، دامنبوربها " قام التي وفي الدراسة

 هذا يتجاوز حيث بها، يعمل التي والبيئة بالمنظمة المتصل بعالقته اإلبداع وهو "،المساند "اإلبداع
 أكثر بأّنه إليه ينظر الفنيّ  اإلبداع أنّ  "دامنبور"ويضيف  للمنظمة، الرئيسّية األنشطة أو النشاط اإلبداع
 قويا   يرتبط ارتباطا   التنظيميّ  األداء أنّ  من الرغم على وذلك اإلدارّي، واإلبداع المساند من اإلبداع فاعلية

  الفنيّ  باإلبداع ارتباطه من أكثر اإلداريّ  باإلبداع
 جزء   الذي هو التقنّي، اإلبداع تحقيق إلى وتلهف بانبهار تنظر ما با  غال وكثيرا  ما نالحظ أّن المنظمات

 مّما ،التنظيمّية مشكالتها إلى حلّ  تؤدي سوف التقنّية التغييرات أنّ  خطأ   تتصور الفنّي، حيث اإلبداع من
 الذي تظهر أهميته اإلدارّي، واإلبداع الفنيّ  اإلبداع بين التفاوت من ناتجة تنظيمّية   وجود فجوة   إلى يشير
 والهيكل الداخلية لرقابةاو  التنسيق تحسين من خالل ،أفضل بصورة   العمل في المنظمة يساعد أّنه في

 التنظيمّي.
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 هي:  محاور لثالثة وفقا   التنظيميّ  اإلبداع يمكن تصنيف أنواع اإلبداع، وبخاصة  
 المبرمج غير واإلبداع المبرمج، اإلبداع -٠
 إحالل الموظفين مثل سلفا ، لها المخطط اإلبداعات تلك إلى المبرمج يشير أّن اإلبداع نجد حيث

 في الخدمات تطوير أو تحسين اإلجراءات، أو اإلنتاج، خطة توسيع أو األجانب، الخبراء محل المحليين
 تضمنت يوالت سلفا ، لها يخطط لم التي اإلبداعات تلك فهو يتضمن المبرمج، غير اإلبداع أّما ،ما منظمة  
 نشاطها، بعض جوانب في تغيير إلى بحاجة   هي التي ،المنظمة اهتمام جذب في أو الجماعة الفرد جهود
اإلبداع " مصطلح عليه ُيطلق بداعاإل النوع من وهذا سلفا ، بها االهتمام أو إليها االنتباه يتمّ  لم والتي

 نشاطها، أوجه بعض في تغيير   إلى التي بحاجة   المنظمة واهتمام انتباه لفت يتضمن والذي ،"االستجابيّ 
 .الجماعة أو الفرد قبل من المبذولة الجهود خالل من ذلك ويتمّ  االهتمام بها، أو إليها االنتباه يتمّ  لم التي
 والغايات: الوسائل أساس على القائم اإلبداع -2
 المتعلق واإلبداع ذاته، حدّ  في هدفا   الذي يعتبر النهائيّ  اإلبداع بأّنه بالغايات المتعلق اإلبداع يتميز حيث

 المرغوب، اإلبداع إلى الوصول وتيسير تسهيل، أجل من تتمّ  اإلبداعات التي تلك إلى يشير بالوسائل
 من تحقيق المبدعين ُتمكن التي ،المالئمة الوسائل توفر ضرورة على يؤكد اإلبداع النوع من وهذا

 قدرات تتضمن الوسائل وهذه هذه األهداف، تحقيق يمكن ال توفرها غير ومن المعينة، اإلبداعّية األهداف
 االجتماعيّ  الدعم وتوفر ،اإلبداع عملية تسهل التي والتقنّية الوسائل البيئّية وتوفر المبدعين، األشخاص
 والتنظيمّي.

 : اإلبداع في التطرف أو الجّدة بدرجة المتعلق اإلبداع -3
 باإلبداعات والخطورة الجدة تتضمن اإلبداعات التي حيث توصف كلّ  الجذرّي، اإلبداع وُيطلق عليه

اإلبداع،  أدبيات في ملحوظا   اهتماما   لقيت التي اإلبداعات أنواع أكثر اإلبداع الجذريّ  ويعتبر ة،الجذريّ 
 في عديدة   أطراف   مقاومة  من يلقى ما غالبا   فهو ذلك وعلى بالتغيير، يرتبط الجذريّ  اإلبداع أنّ  ذلك

 اإلبداع، من النوع هذا مقاومة من وللحدّ  جّدة وأصالة، األقلّ  اإلبداع مع بالمقارنة المنظمة أو المجتمع
 .مالئم  للتغيير مناخ   توفير يجب فإّنه
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 ثالثًا: عناصر اإلبداع الفعال

، إبداع   عن وجود التحدث يمكن ال وبدونها أساسّية، عناصر أو مكونات   اإلبداعّية للقدرة إنّ   وتتمثل فعال 
 إلى الباحثون أجمع وقد والمنظمة، والجماعة الفردمستوى  على اإلبداع ومستوى قياس تحديد في أهميتها

 والحساسية األصالة، وهي ،التالية األساسّية اإلبداع عناصر الدراسات على من العديد في كبير   حد  
 التالي:  بالشكل العناصر تلك تقديم ويمكن والطالقة؛ التحليل، على القدرةو  والمرونة، للمشكالت،

 :األصالة -٠
 على الحكم ومعيار به، المحيطين يكرر أفكار ال أّنه أيّ  أصيل، تفكير   ذو المبدع الفرد أنّ  بها قصدويُ 

 .وتمييزها التقليد، عن وخروجها بها، والمتعارف المتداولة خضوعها لألفكار عدم في باألصالة الفكرة
 للمشكالت: الحساسية-2
 غيره، من أكثر المختلفة المواقف في والمشكالت يدرك األزمات أن يستطيع بأّنه المبدع الفرد يمتاز

، ويتطلب مشكلة   أو من أزمة   أكثر ويتلمس  على القدرة المبدع، من بالمشكلة اإلحساس تحتاج إلى حل 
 من واضحة ، يعي برؤية   عنها المترتبة آثارها واستيعاب األزمة، أو المشكلة أبعاد الدقيق لكافة التحديد
 أو األزمة لطبيعة العميق الفهم من خالل اإليجابيات وتدعيم وتالفيها، واألخطاء، القصور لنواحي خاللها
 البحث  مدار المشكلة
 المرونة:-3
 وهذا آخر، إلى وضع   من المشكلة في عالج أسلوبه أو تفكيره اتجاه تحويل على الفرد قدرة بها وُيقصد
 األفكار وتنوع اختالف والمرونة هيالجديدة،  والمواقف السريع للتطورات التكيف على الفرد قدرة يعني
 نظر عقلية وجهة الفرد بها التي يغير السهولة درجة إلى إشارة وبالتالي فهي المبدع، الفرد بها يأتي التي
 يمتلك حيث قالب  معّين، أو لنهج   أسيرا   نفسه يجعل أال يحاول فالمبدع وبالتالي ،معّينا   أو موقفا   معّينة
 تتصف بطريقة   واستيعابه المستجدة، ومعطيات التغيير والمواقف الظروف كافة مع التكيف على القدرة

تباع العمل، أساليب تحديث إلى يلجأ التقليدّي، فهو التفكير أنماط من بالتحرر  إنجاز في عديدة طرق وا 
 خاللها يستطيع من جديدة، رؤى ومن زوايا عّدة من النظر خالل من لألشياء مختلفة   وله نظرة   األعمال،

 مّما بينها، فيما ربط أو عالقة يمكن إيجاد ال أّنه الكثيرون يعتقد والتي المتباعدة، األشياء بين الربط
  قبل من موجودة أو مألوفة تكن لم حديثة، وطرق جديدة ترابطات ومكوناتو  عالقات اكتشاف على يساعد
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 التحليل: على القدرة-4
 إلى جديد   عمل   أيّ  أو تنسيق اختيار أو عملية انتخاب يتضمن ابتكارّي، أو إبداعيّ  إنتاج بها ُيقصدو 

 واستيعابه وفهمه، األشياء، تحليل عناصر على بقدرته يمتاز تنظيمها، فالفرد المبدع ليعاد بسيطة وحدات  
 مدروسة، أسس وفق واألشياء األفكار تنظيم إعادة القدرة على وامتالكه العناصر، هذه بين للعالقات
 ذو القدرة الفرد يوصف حيث، العمليّ  الواقع في تجديد أو تغيير أيّ  إحداث ذلك من خالل من ويتمكن
 يتناول أن يمكن كما يحدد تفاصيله، ثمّ  ،عمال   أو فكرة   يتناول أن يستطيع الذي الفرد هبأنّ  التحليل على
 .عمليا   كونه إلى تؤدي التي خطواته ورسم ،بتوسيعه ثّم يقوم ما، لموضوع   بسيطا   مخططا   أو بسيطة   فكرة  

 الطالقة:-5
 متفوق   المبدع فالفرد معينة، زمنّية وحدة في األفكار كبير  من قيم عدد   إنتاج على القدرة بها وُيقصد

 أنّ  معين، أي عن موضوع   محددة زمنّية   فترة   في يقترحها التي األفكار كمية حيث من بغيره بالمقارنة
 فترة  زمنّية   في األفكار من ممكن   عدد   أكبر استدعاء على قادرا   كان كلما الفرد، توفر فيي الطالقة عنصر
 الطالقة لدى القائم باالتصال عنصر نموه ويتكون درجة وترتفع اإلبداع يزداد القدرة تلك وبازدياد مّعينة ،

 التالية:  العناصر من
 منها. كبير عدد وبلورة األفكار، إنتاج سرعة بها قصدة: ويُ الفكريّ  الطالقة 
 التفكير. باستحضارها بصورة تدعم التعبيّرية والوحدات الكلمات إنتاج سرعة الكلمات: وهي طالقة 
 مفهوم. قالب   في وصياغتها األفكار، عن التعبير سهولة التعبير: وهي طالقة 
 حلّ  إلى مباشر   تؤدي بشكل   األفكار من فكرة كلّ  أنّ  بالضرورة ليس أّنه إلى إليه، اإلشارة تجدر ومما

 جدا  منها قليل   عدد   أو األفكار هذه واحدة  من فكرة   تكون ربما ولكن إبداعّية، أعمال إلى أو المشكالت
 من كواحد   الطالقة أهمّية إلى نشير أن يمكن كما، إبداعيّ  بشكل   ما مشكلة   حلّ  في يساهم أن يمكن

 ما خالل من المختلفة، المشكالت حلّ  إلى للوصول والرئيسي المنتج األول تعتبر والتي ،اإلبداع عناصر
للتطبيق  ومالئمة   مفيدة   تكون أن الممكن من التي األفكار، من للعديد اقتراحات   من المبدع الفرد يقدمه

 العملّي.
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 خصائص اإلبداع اإلداريّ رابعًا: 
 وأهمية  للخروج قيمة   من يمثله لما نظرا   اإلبداع اإلدارّي، خصائص على بالتعرف الباحثون اهتم

 القدرات وتطوير تنمية على يساعد وبالتالي المبدعين، واألشخاص اإلبداع بتقويم يتعلق فيما بمساهمات  
 مختلف في اإلبداع وتوظيف وتبني لدعم وفعاليتها؛ مالءمتها مدى على والوقوف اإلبداعّية، والعمليات
اإلبداع  خصائص أبرز ومن، المنظمات أو الجماعات أو األفراد على مستوى سواء   واألنشطة، المجاالت
 :اإلداريّ 

  وجماعّية   فردية   ظاهرة   اإلبداع-1
 فردية ظاهرة   كونها حيث اإلبداعّية، من الظاهرة حقيقة حول واحد   رأي على والباحثون المفكرون يتفق لم
 يتمّ  قد اإلبداع، ف)جماعّية جهود   نتاج من أيّ ) جماعّية   ظاهرة   هاأنّ  أم، )فردّية جهود   نتاج هاأنّ  أي(

 عملية   ليس وهو األفراد، على حكرا   ليس اإلبداع فإنّ  وبالتالي الجماعات والمؤسسات، طريق عن ممارسته
 في المراحل وخصوصا   أكثر، وممكنا   متاحا   والمؤسسيّ  الجماعيّ  اإلبداع يعتبر حيث ،ة  بالضرورةفرديّ 

 وجود ويستلزم ،التعقيد بصورة  بالغة تتداخل والظواهر لمتغيراتا أصبحت حيث المعاصرة، التاريخّية
 األفكار وبأنّ  ،حولها إبداعّية   نتائج إلى معها، والوصول التعامل يمكن حتى كبيرة وجهود ضخمة إمكانات  
 إنجاز   في منها االستفادة يتمّ  الفرد حتى ذهن من فردّي، تنطلق فكر   أو نبوغ   البداية في تكون اإلبداعّية
ثرائها، األفكار، متابعة هذه طريق عن معين حضاريّ   الجماعيّ  العمل خالل من األفراد لدى وتأصيلها وا 

 فرديا   ألّنها ظهرت مجهولين؛ أفراد   لدى وتالشت اختفت اإلبداعّية األعمال من كثيرا   إنّ  والمؤسسّي؛ حيث
همال الفرد، عجز نتيجة  .المنظمات وتقصير الجماعة، وا 

  بأحد   خاصةً  ظاهرةً  وليست ،عاّمة   إنسانّية   ظاهرة   اإلبداع -2
 حيث مبدع ، إنسان   العاقل فاإلنسان والخبراء والعلماء، األخصائيين على مقتصرا   ليس اإلبداع اإلداريّ 

 وهذه يعيها، ال أم العناصر هذه يعي كان إذا عّما النظر إبداعّية، بغض عناصر على شخصيته تنطوي
الظروف  حسب خلقه عليها اهلل فطر التي الفطرة حيث آخر، إلى فرد   من اإلبداعّية تختلف العناصر
   .الفرد معها ويتعامل ويتفاعل وسطها، في يعيش التي البيئّية
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 وتطويره تنميته يمكن كما الموروثة بالعوامل يرتبط كالشخصية اإلبداع-3
 تتدخل أن دون بدوره يحول ال وهذا ،اإلبداعّية االستعدادات تنمية في الكبير تأثيرها الوراثية لعواملل

 زادت كلما تتزايد، اإلبداع نمو درجة وأنّ  اآلخرين، لدى االستعدادات نميةت على لتعمل التربوّية العوامل
 وارتباط   تأثير   له الوراثيّ  العامل أنّ  من الرغم وعلى التربوّية، والعوامل الوراثّية المقومات التوافق بين درجة
 السيطرة جزئيا   الممكن من جعل الوراثّية بالهندسة ُيسّمى ما في حدث الذي أّن التطور إالّ  ،اإلبداع على

 للمخ، بالتنبيه اإللكترونيّ  ُيسّمى ما على حديثة تجارب ُأجريت حيث الوراثّية، الصفات على أو التأثير
مسؤول  آخر وجزء   السعادة، عن مسؤول   جزء   فهناك ،متعددة وظائف لها المخ أّن أجزاء فكرة   على وتعتمد

 جزء   في إضعافها جزء  أو في المخية الكهرباء بتنشيط وأّنه واإلبداع، التفكير عن مسؤول وآخر األلم، عن
 واإلبداع. والسرور األلم مشاعر على التأثير يمكن فإّنه
 

 خصائص العملية اإلبداعية:
هي:  مراحل بثالث العملية تمر هذه إنّ  حيث ،الفرد لدى اإلبداعّية بالعملية اإلبداع خصائص تربط

  .المالئم الحلّ  إلى ذلك بعد التوصل ثمّ  الحلول، األفكار أو من العديد طرح ثمّ  للمشكلة، حل   عن البحث
 أهّمها:  خصائص بعّدة العملية اإلبداعّيةوتتسم 
 .التغيير أو المشكلة لحلّ  الداخلي الدافع -٠
 حلّ  عدم على المترتبة السيئة النتائج إدراك -2

 .التغيير أو المشكلة
 الراهن. الوضع لتغيير الحلول أفضل عن البحث -3
 .المصادفة بطريقة الحلّ  إلى الوصول إمكانية -4
 حالة في والخطأ المحاولة منهج تبني رورةض -٩

  المالئم. الحلّ  إلى الوصول عدم

 .المحاولة األولى منذ إليه التوصل وعدم الحلّ  هذا لبساطة واالندهاش الحلّ  اكتشاف -6
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 قبل من اإلبداع هذا أو توظيف تبني تقرير إمكانية في أهميتها باعتبار اإلبداعّية ا خصائص العمليةأمّ 
 ذلك فهي:  عدم أو المنظمة،

 :التكلفة -٠
 ةاالجتماعيّ  التكلفة في تتمثل عديدة، عن أشياء اإلبداع رعاية أو تبنيب رغبتها عند المنظمات تبحث

 .الجديد للشيء واالقتصادّية
 تحدث أن المحتمل من التي التطورات أو التغيرات تتضمن فإّنها االجتماعّية، التكلفة حيث فمن 

 نتيجة عليهم تعود أن يمكن التي المنفعة أو الوظيفية، مراكزهم في كان سواء ،والجماعات لألفراد
 .اإلبداع لهذا

  ّتكاليف جانب إلى واستخدامه اإلبداع تبني تكاليف تتضمن فإّنها االقتصادّية، التكلفة اأم 
 .عليه المحافظة

 العائد: -2
 إلى ذلك وأدى الخدمة، تحسين العائد، أو بزيادة أثره، إّما يظهر بفوائد يأتي الذي اإلبداع أنّ  الواضح من

 ويصعب التجارّية، للقطاعات بالنسبة واضحة تكون هذه الخاصية المبدع، الشيء هذا تبني احتمال زيادة
 المقدمة للجمهور الخدمة أساس على العائد هذا تقدير تمّ  إذا إال ،ةالحكوميّ  في القطاعات منها التحقق
  الخدمّية القطاعات في خاصة  
 الكفاءة: -3
 قبولها على يساعد مّما ،باإلبداعات األخرى مقارنة   كفاءة   األكثر اإلبداعّية األشياء المنظمات تتبنى

 .الراهن الوضع على وتفضيلها
 :االتساق درجة -4
 الحالية التوجهات مع المنسجمة وتستخدم اإلبداعات تتبنى المنظمات أنّ  إلى الخاصية هذه تشير

 شديدة الحادةالحالة  من بدال   مراحل على المتدرجة اإلبداعات بذلك تفضل وهي المستقبلية، وتطلعاتها
 التطرف.

 :التأكد وعدم المخاطرة درجة -5
 من أقلّ  درجة   على تنطوي التي اإلبداعات تبني تحرص على المنظمات أنّ  الخاصية، هذه وتتضمن
 إبداعه. تمّ  الذي الشيء تبني احتمال زيادة إلى ذلك يؤدي التأكد، حيث وعدم المخاطر

  

83 



 

 التعقيد: -6
 والبعيدة التكيف على والقدرة تتسم بالمرونة التي اإلبداعات تفضل المنظمات أنّ  ،الخاصية هذه تتضمن

 وتطبيقه. تبني اإلبداع إلى ذلك يؤديالتعقيد،  عن
 العلمّية: السمعة -7

 في ويتمثل مردود، ورائه كان إذا إليه يمكن التوصل الذي اإلبداع عن تبحث المنظمات من الكثير إنّ 
ذا تأكد والشهرة، العلمّية السمعة عالية   وبدرجة   المحتمل من فإنّ  األمر، هذا المنظمة في اإلدارّية للقيادة وا 
 .اإلبداع هذا ورعاية تبني

 اإلبداع: مصدر -8
ن المحتمل من فإّنه وعليه داخل المنظمة، من تأتي التي اإلبداعّية األفكار المنظمات تفضل  ذلك كان _وا 
 خارج من اإلبداعات كانت إذا ما عكس على به، واالهتمام هذا اإلبداع تبني يتمّ  أن دائما _ ليس

 المنظمة.
 اإلبداع: توقيت -9
 الراهنة بعملياتها عالقتها ومدى المناسب لظهورها، التوقيت على لإلبداعات قبولها في المنظمات تعتمد

 .المستقبلّية أو
 السابق: الوضع إلى العودة إمكانية -11

 تلك تطبيق قبل ما لمرحلة العودة خط تؤمن التي برعاية اإلبداعات االهتمام على المنظمات تحرص
 .تطبيقها في الفشل حالة في أو كافية ، بدرجة   منها االستفادة عدم حالة وذلك في اإلبداعات،

 المشاركة: -٠٠
 في اإلبداع تطبيق نجاح يرتبط الُمبدع، حيث الشيء نحو األفراد وسلوك باتجاهات الخاصية هذه تتعلق

 إلى معه يؤدي الذي األمر ،باإلبداع المتعلق القرار في األفراد العاملين مشاركة مدى على المنظمات
 المبدعة. لألشياء األفراد جميع من العالي وااللتزام المبدع، الشيء وتطبيق احتمال تبني زيادة

 االجتماعّي: التفاعل -12

 فإنّ  المنظمة، أعضاء بين فيما االجتماعيّ  تدعيم التفاعل في اإلبداع يوفرها التي الدرجة على ويعتمد
 بين األفراد الصراع إلى يقود سوف اإلبداع هذا كان إذا اأمّ ، وتطبيقه قبوله إلى احتمالية يؤدي سوف ذلك
   .عن تطبيقه والعدول رفضه في مبررا   يكون ربما ذلك فإنّ  المنظمة، في
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 :اإلبداع تأثير حجم -٠3
 على واسعا   قبوال   تجد وأن ،الفائدة اإلبداعّية شمولية لألفكار رفضها أو قبولها عند المنظمات تراعي
 .به واالهتمام القبول يلقى لن محدودة فائدة أو تأثير يلقي الذي أّن اإلبداع أي المنظمة، أو األفراد مستوى

 اإلجراءات: بساطة أو سهولة -14
 تمثل حيث ،اإلبداع على الموافقة عملية بها تمر اإلجراءات التي وسهولة بساطة درجة على وتعتمد
معقدة   اإلجراءات هذه كانت إذا ذلك من العكس وعلى وتطبيقه، قبول اإلبداع على مشجعا   عامال  
حجام اإلبداع، قبول دون يحول مبررا   يكون قد فإّنه ،وطويلة    أفكارهم تقديم عن األفراد والجماعات وا 

 .لمنظماتهم اإلبداعّية
 اإلبداع: مرونة -15

 المنظمة، لظروف وفقا   والتعديل على التكيف والقدرة بالمرونة سمتت التي اإلبداعات المنظمات تفضل
 محددة؛ حاجات   مع أو المنظمة واحتياجات ظروف مع يتوافق اإلبداع ال هذا كان إذا ما العكس وعلى
 قبوله. يؤدي إلى عدم ذلك قد إنّ  حيث
 :اإلبداع على التحفيز -٠6

 اإلبداعّية األفكار من المزيد خلق نحو تتمتع بالتحفيز اإلبداعات بعض أنّ  إلى ،الخاصية هذه وتشير
ثرائها،  نطاق   على وتطبيقها قبولها لىإ يقود مّما اإلبداعات، من بغيرها كفاءة ، مقارنة   أكثر يجعلها مّما وا 
 المنظمة. واسع  في
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 معوقات اإلبداع اإلدارّي في المؤسسة اإلعالمّيةخامسًا: 
 ذلك يمكنها بواسطة حيث المعاصرة، المؤسسات اإلعالمّية لنجاح رئيسيا   مطلبا   اإلداري اإلبداع أصبح
 ظلّ  في خصوصا   ،تواجهها التي المشكالت على التغلب

 على ذلك يساعد حيث المستجدة، التحديات والتغييرات
 بعض أنّ  إالّ  بفاعلية  وكفاءة ، مهامها أداء في والبقاء االستقرار
القائمين  إمكانات من االستفادة من تتمكن لم المؤسسات

 لوجود وذلك ،اإلبداعّية باالتصال العاملين لديها وقدراتهم
 بأعمالهم من القيام المبدعين األفراد تمكين دون تحول عوائق
 إلى تقود ،جديدة إبداعّية أفكار   من لديهم وتقديم ما بحرية ،

 
يجابيّ  فعال   بشكل   المشكالت حلّ  على يساعد مّما متبع، هو مّما أفضل األعمال بشكل   إنجاز   .وا 

هي  المؤسسات اإلعالمّية، في والعاملين لدى األفراد اإلبداعّية العملية تساعد أو تعيق التي ومن العوامل
 تنمية أمام عائقا   تقف التي ة، ومن أهّم المعوقات التنظيمّيةواالجتماعيّ  ة،والتنظيميّ  العوامل الفردّية،

 : اإلداريّ  اإلبداع
 واألنظمة والتعليمات بالقوانين الحرفي االلتزام .٠

 .واإلجراءات
 .معهم وبالعاملين بأنفسهم المدراء بعض ثقة عدم .2
 .الصحيح غير التنظيميّ  المناخ .3
 مؤهلة. إدارّية قيادة وجود عدم .4
 لألفراد يسمح ال سليم، غير تنظيميّ  هيكل تطبيق .٩

  .والحكم واالجتهاد والتصرف الرأي بحرية

 واالتصاالت.القرارات  واتخاذ القيادة ذلك في بما السليمة، غير اإلدارّية العمليات .6
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 التالي: النحو على المؤسسات اإلعالمّية اإلبداع اإلدارّي في معوقات ويمكن تحديد أهمّ 
 يبرز مّما القيادات اإلدارّية، من كثير   على والروتينّية الجامدة والذهنّية التقليدّية القانونّية الهيمنة -٠

 بغض وذلك وانتظامهم، العاملين كفاءة لتقييم محدد   كأهمّ  والتعليمات باألنظمة الحرفي التقيد
 وبغض النظر اإلنتاجّية، كفاءتهم مدى عن النظر
 .اإلبداعّية وفعاليتهم قدراتهم عن

 والمهارات للمعرفة المفتقرين اإلداريين هيمنة -2
 أدى اممّ  المؤسسة اإلعالمّية، على اإلعالمّية الالزمة

 حالة من وتحولها الوظيفّي، التنافس قيمة تحريف إلى
 الذي األمر ،سلبية حالة تنافسّية إلى إيجابّية تنافسّية

 وبالتالي يعوق اإلبداعّية، الطاقات تفجر إلى يؤدي ال
 ويحبطها. اإلبداعّية الميول

 

 ذلك على التكاليف المترتبة زيادة من خشية المبدعين، ورعاية العلميّ  بالبحث االهتمام عدم -3
 عليه، لإلنفاق يدعو استثمارا   ليس رعاية المبدعين وكأنّ  العام، للمال وتبديد للثروة هدرا   باعتبارها

 التطلع. تخلو من التي القاصرة النظرة هذه
 بدوره المالئم، الذي يؤدي المناخ توفير في األولى الخطوة اإلبداع اإلداريّ  معوقات على التعرف ويعتبر

 التي اإلستراتيجيات والمنظمة وكذلك الجماعة الفرد لدى تكون أن ال بدّ  أّنه ذلك اإلبداع، تعزيز حالة إلى
 بطريقة   المشكالت حلّ  عملية على السلبيّ  تأثيرها من المعوقات، والحدّ  هذه مع التعامل خاللها من يمكن

 قد الفرد على ينطبق ما ألنّ  وذلك البعض، مع بعضها اإلستراتيجيات وتتداخل هذه إبداعّية ، وتعدد
 منها. جزءا   باعتباره المنظمة أو الجماعة ينطبق على
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 أنواع اإلستراتيجيات:
 :هما رئيسيتين فئتين في اإلستراتيجيات ويمكن تصنيف هذه

 من اإلستراتيجيات عدد   يوجد حيث الفرد، مستوى على اإلبداع تعزيز إستراتيجيةاألولى:  الفئة 
 وتعزيز اإلبداعيّ  وبين التفكير بينه تحول التي المعوقات، مواجهة في يتبناها أن للفرد يمكن التي

 :التالي النحو على هي االستراتيجيات وهذه لديه، اإلبداع
 .األخطاء ارتكاب من الخوف عامل مقاومة -٠
 المشكلة. تحديد في الشخصّية الفرد قوة تأكيد -2
 للتفكير. كافيا   وقتا   الذات إعطاء -3
 .اآلخرين ودعم تأييد على الحصول -4
 هذه حيث تساعد والمنظمة، الجماعة مستوى على اإلبداع تعزيز إستراتيجياتالثانية:  الفئة 

 السيطرة من الجماعة والمنظمة قيادات تمكن التي الالزمة، اإلجراءات اتخاذ على اإلستراتيجيات
 :التالي النحو على هي االستراتيجيات وهذه ،اإلبداع معوقات في

 .بحرية   أفكارهم عن التعبير على األفراد تشجيع .٠
 .اإلبداعّية األفكار بتطوير يتعلق فيما الدعم تقديم .2
 المخاطرة. على األفراد تشجيع .3
 اإلبداعّي. للتفكير لألفراد الخصوصية إتاحة .4
 الجماعة. أعضاء نطاق خارج اآلخرين مع التفاعل تشجيع .٩
 والجماعات. .   األفراد بين البناء التنافس تشجيع .6
 .مشكالتهم حلّ  في اإلبداع وسائل استخدام على األفراد تشجيع .7
 المهاّم. تأدية أثناء والجماعات األفراد على المفرط اإلشراف من الحدّ  .8
 إلنجاز المهّمة. المطلوب والدعم الالزمة بالمصادر والمنظمات الجماعات تزويد .٥
 سير أعمالهم. عن المرتدة بالتغذية المنظمة في العاملة والجماعات األفراد تزويد .٠١
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 اإلدارّي وعالقتها باألداء الوظيفّي للقائم باالتصالمقومات اإلبداع سادسًا: 
 البناء التنظيميّ -1

نظرية  إطار في اهتمام الباحثين على استحوذت التي الرئيسية المجاالت أحد التنظيميّ  البناء يعدّ 
 من والتقدير "يوفرها "البناء التنظيميّ  التي المرتدة التغذية لعملية كبيرة   أهمية   الموقفية"، وهناك "التأثيرات
 المرتدة التغذية تعدّ  حيث المبدعين، لألفراد المدراء

 بين اإلبداع وتسهيل تشجيع في هاما   المالئمة عامال  
 مرتدة   تغذية   يحتاجون إلى أّنهم ذلك ،القائمين باالتصال

 مدى معرفة من يتمكنوا حتى أدائهم، عن استرجاعّية   أو
 بالمقارنة ،منهم المطلوب تأدية في الذي حققوه النجاح

 أنواع   وهناك ثالثة   اإلدارة، قبل من منهم متوقع   هو بما
 والتغذية ،الحيادّية وهي التغذية ،المرتدة التغذية من

  السلبّية. والتغذية اإليجابّية،

غير  اهفإنّ  وبالتالي أدائهم، عن لألفراد أهمية أو قيمة ذات معلومات   تقدم ال الحيادّية: هي التي التغذية 
 لإلبداع. محفزة
 لدى اإلبداع عملية تعيق أن شأنها من معلومات   على تحتوي التي : هي)السلبية (المرتدة لتغذيةا 

 األفراد.
 حوافز، جانب إلى والتقدير الثناء من تتضمنه لما لإلبداع، قويا   معززا   اإليجابّية: تعتبر التغذية 

األفراد  بتشجيع يتعلق فيما مهّمان عامالن يعدان والثناء التقدير وهذا كالمكافآت والترقيات،
 .المشكالت وحلّ  األداء على المبدعين

 أو صرامة ومدى، بين اإلبداع عالقة   هناك أنّ  الباحثون وجد الموقفّية"، نظرية "التأثيرات إطار وفي
 هذه كانت كلما أّنه بمعنى ورؤسائهم، األفراد بين اإلدارّية المستويات تحددها التي العالقات مرونة

 عامل   ذلك فإنّ  المباشر، برئيسه الفرد عالقة تحديد في الرسمّية الصارمة أساس على مبينة العالقات
 هياكلها تمتاز التي المؤسسات اإلعالمّية وأنّ  األفراد، لدى ةاإلبداعيّ  أصحاب القدرات على سلبي

 إمكاناته لظهور الكافية الحرية المبدع للقائم باالتصال توفر ربما ،وبالمرونة بعدم المركزية التنظيمّية
 اإلبداعّية.
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 المهارات الفردّية-2
 مهما   عنصرا   مقومات اإلبداع من كمقوم   القائم باالتصال بها يتمتع التي المهارات تنوع عنصر يعتبر

 حلول وطرح ،األداء في عديدة أساليب إلتباع أكثر فرصا   المهارات تعطي هذه إنّ  حيثلألداء،  بالنسبة
 مهارات الفرد. وصقل خبرات إثراء في متنوعة، وتساهم وبدائل
 والموهبة من القدرة أكثر إلى اإلبداعيّ  اإلنتاج أو األداء يحتاج

عناصر  ثالثة اإلبداعيّ  واإلنتاج لألداء إنّ  حيث المعرفّية؛
 هي: رئيسّية
 .المهّمة إلنجاز الداخليّ  الدافع -٠
 الذي المجال في باالتصالالقائم  لدى المتوفرة المهارة -2

 .به يعمل
 .اإلبداعيّ  بالتفكير المتعلقة المهارات -3

 

 بأعمالهم يقومون القائمين باالتصال إنّ  اإلبداع؛ حيث في أهمّية   العوامل أكثر من الداخلية لدوافعاو  
 هما: هدفين لتحقيق اإلبداعّية
 الذات وتحقيق المتعة  
 الذات عن الرضا. 
 ترتبط ألّنها ؛لإلبداع ومهّمة   ضرورية   الداخلية الدوافع أنّ  ذلك
 به، يعمل الذي المجال في مهارات   من لدى القائم باالتصال بما

 يعايشها التي التعليمّية الخبرات طريق عن تنميته يمكن والذي
 بنفسه وفي القائم باالتصال ثقة نماء على يساعد مّما الفرد،
  اإلبداعّي. العمل نحو تحفيزه وبالتالي أدائه،

الفرد،  به يقوم الذي العمل أهداف وضوح خالل من تظهر والتي ،الفرديّ  الخارجّية لإلبداع الدوافع أّما
ما  شيء   عمل إلى القائم باالتصال تدفع التي الخارجّية، التحدي وعناصر المكافآت بوجود لها عالقة فإنّ 
 ؛الداخلية الدوافع عكس على الدوافع الخارجّيةو  إيصال رسالة  أو فكرة  ما للجمهور المستهدف، أجل من

 األداء. وتحسين تسهيل على تعمل أن الممكن من إّنها حيث
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 :االتصاالت-3
 المعنوّية، فقد تفكيرهم وروحهم وأنماط القائمين باالتصال، نظر وجهات على كبير   تأثير   لالتصاالت

 أنّ  إلى ومدرائهم، رؤسائهم في يفضلونها التيالجوانب  عن العاملين سألت التي الدراسات إحدى توصلت
 المدراء استماع مثل االتصال الجيد، حول تدور الجوانب معظم
 اإلدالء بمقترحاتهم، على وتشجيعهم يقولوه، أن العاملون يريد لما

عطائهم  هنا والهدف ،أعمالهم إلتمام يريدونها التي المعلومات وا 
 إلى التي تؤدي ،الجيدة الفعالة والمعلومات االتصاالت توفير هو

 واالبتكارّية، اإلبداعّية واالقتراحات األفكار وتحفيز تنمية
 تنمية في مهم   أثر   لها التنظيم، في يا  يوم التي تتدفق فالمعلومات
   من بما تحمله القائمين باالتصال، بين اإلبداعّية االتجاهات

 سة اإلعالمّية والعاملين فيها.المؤس أهداف تحقيق في منها االستفادة أفكار  يجب
 فتح خالل من ذلك ويتمّ  اإلبداعّية، األفكار واالقتراحات وتحفيز تنمية إلى االتصاالت الفعالة وتؤدي
 على يساعد بما اإلبداعّية، واألفكار االقتراحات تنساب العمل حتى مجموعات بين االتصال قنوات
 عوائق، األمر وجود دون إبداعّية بطريقة   أعمالهم بأداء بالقيام ونجاح القائمين باالتصال والتطوير التجديد
 .اإلبداعيّ  األداء فعالية في يسهم الذي

 
 :نمط القيادة-4
 فإنّ  ذلك وعلى مشرفا ، مديرا  أو أو رئيسا   كان سواء العمل جماعات يقود الذي بالشخص القيادة تتمثل
 وارتقاء ،اإلدارّية للعملية تطورا   تطويرها يعتبر على والعمل ورسالتها، دورها وتحديد القيادة، دراسة

 ذلك في تستوي القائمين باالتصال، إلبداع وتشجيعا   التنظيمّي، ودعما   المناخ لتحسين وقدراتها بإمكاناتها
لما  والمستقبلية، الحالية التحديات تفرضه ما بسبب المعاصرة، المؤسسات اإلعالمّية التقليدّية والحديثة

 واآلفاق. األبعاد متعددة ثورة   من اليوم العالم يعيشه
 :هو المبدع اإلبداعّي، فالقائد األداء وتعزيز تنمية في دورها القيادة وتلعب
   التجربة يخالف ال بشكل   ذكاءه ويوظف ،جديدة ووسائل أهداف عن دائما   يبحث ،مجدد   شخص. 
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   نزعته العقيمة، اإلجراءات بقيود نفسه ُيكبل ال للروتين، سجينا   يكون أن يرفض قلق   إنسان 
 .لألفكار ونادرة   جديدة   تركيبات   عن دائما   يبحث رجل   وهو ة،المستقبليّ  خطواته يحدد استطالعّية،

 المهامّ  وهو أحد الصحي، التنظيميّ  المناخ توفير إلى يحتاج للقائمين باالتصال اإلبداعيّ  األداء إنّ 
 ومرؤوسيه الرئيس بين القائم أسلوب التعامل أو ،التعاون صياغة في دورهم خالل من للقياديين، الرئيسّية

 تحقيق في ُيؤثر العالقة هذه أطراف من طرف   كلّ  بينهما؛ حيث إنّ  المتبادلة العالقات أهمّية منطق من
 إالّ  العالقة، نوعية تحديد في الرئيسيّ  الطرف هو الرئيس ويعتبر، اآلخر وأهداف الطرف ورغبات حاجات

، بالتأكيد بل العالقة، تشكيل على ُتؤثر ال المرؤوسين اتجاهات أنّ  يعني ال هذا أنّ   تليس ولكن لها تأثير 
 ويمكن، مسارها وتحديد ،العالقة تشكيل هذه في الرئيسيّ  المؤثر هو يظلّ  حيث الرئيس، تأثير قوة بنفس
 في أدائهم القائمين باالتصال إبداع على حيويا   تأثيرا   ُتؤثر المؤسسة اإلعالمّية في القيادة أنّ  القول

 على األفراد إلى تشجيع يؤدي بدوره الذي ،اإلدارة في المشاركة ألسلوب إتباعها خالل من الوظيفيّ 
تباعو  إبداعّية، قدرات   من لديهم ما إظهار  ويقاسالمختلفة،  األفراد مواقف مع القيادّي المالئم األسلوب ا 
 والمادّية، البشرّية لموارده االستخدام األمثل طريق عن األهداف تحقيق على قدرته بمدى القائد نجاح
 إليه. المنتميين وأهداف ،التنظيم أهداف الفجوة بين يقرب أن يستطيع الذي هو المستنير فالقائد

 

 :الحوافز-5
 وعلى وفاعلية ،بكفاءة   العمل على القائمين باالتصال حث إلى تهدف التي الوسائل إحدى الحوافز تعتبر
 فالحوافز، والمعنوّية الحوافز المادّية خالل من المؤسسات اإلعالمّية في اإلداريّ  اإلبداع واستمرار ظهور

 والمبادأة اإلبداع على األفراد تشجيع في أثرها لها
 وتطوير اإلنجاز في الجهد من وبذل المزيد والتجديد،
 ، حيثواإلنتاجّيةة الفكريّ  الطالقة وزيادة األداء، مستوى
 لتشجيع المناسبة المعنوّية أو ةالماديّ  المكافأة غياب يعتبر

 والحلول األفكار طرح على األفراد القائمين باالتصال
 تواجه جمهورهم. أو تواجههم التي للمشكالت اإلبداعّية

 
 :وهدفها وطريقة منحها والظروف األحوال طبيعة على باإلبداع الحوافز عالقة وتعتمد
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 األفكار وتقديم اإلبداع طريق عن إالّ  إليها الوصول يتمّ  ال ومحددة ، واضحة   بأهداف   ارتبطت فإذا 
 .اإلبداع على مهم   أثر   ذات تصبح فإّنها الحافز، لهذا حاجة   في المعني الفرد وكان الجديدة،

  ّالمكافأة أثر يكون فسوف ،باإلبداع المتعلق والهدف الحافز بين ضعيفة العالقة كانت إذا اأم 
 .معدوما   يكون وربما ضعيفا  

 التي الجماعّية للفرد، والمكافآت توجه التي ةالفرديّ  المكافآتهما:  أسلوبين المكافآت تأخذ أن ويمكن
 .العاملين بين والتعاون الفريق روح تشجيع إلى تهدف

 

 :خلق الثقة-6
 تعتبر فالثقة العمل، وفعالية مجموعات كفاءة في تساهم التي الرئيسّية العوامل من بالعاملين الثقة تعد

 ، لها أهال   ليكونوا جهدا   يبذلون فسوف ،بالثقة العاملون يشعر فحينما الناجحة، اإلدارة في أساسيا   عامال  
 لمصلحتهم فعال   يسعى مديرهم بأنّ  يثقون الذين فالعاملون

 وعلى العكس للعمل، أكثر متحفزين سيكونون فيهم، ويثق
 يهتموا لن ،بهم الثقة بعدم العاملون شعر إذا ذلك من

 أخذ بدون المطلوب من أكثر أن يعملوا خشية بعملهم،
 تجنيها المنظمة التي الفوائد أهمّ  من، و ذلك على الموافقة

 ما سيعملون العاملين أنّ  هي لديها، بالعاملين تثق التي
  أشكال أهمّ  من وهي المنظمة، أهال  لثقة ليكونوا بوسعهم

 للعاملين. والسلطة التفويض إعطاء عن عبارة هنا تعتبر الثقة العمل محيط وفي للعاملين، الذاتيّ  التحفيز
 تنمية إلى يؤدي مّما المعنوّية للمرؤوسين، الروح رفع إلى يؤدي مناسب   مناخ   إيجاد على سيساعد وهذا

 على ويساعد والرقي، التقدم في ورغباتهم تحقيق طموحاتهم إلى وبالتالي لديهم، اإلبداعيّ  واألداء التفكير
 .عالية وفعالية   المنظمة بكفاءة   أهداف إلى الوصول

 في اإلفراط فإنّ  ففي المقابل ،اإلبداعيّ  العمل أو المتميز األداء بمكافآت مرتبطة   الحوافز كانت ولما
 حلوال   تتطلب العمل طبيعة أو المشكلة كلما كانت هأنّ  أي اإلبداع، معوقات أحد أيضا   يمثل النجاح مكافأة
 عندما منهم مطلوب هو ما إلى الوصول باستطاعتهم يكون فإّن األفراد متميزا ، إبداعيا   أداء   أو إبداعّية
اإلفراط  فإنّ  فيها، مبالغ أو زائدة مكافآت   إعطائهم تمّ  لو بما مقارنة   معقولة ، أو مكافآت  معتدلة   يمنحون

 المجزية، هذه المكافآت فقدان من والقلق كالخوف األفراد، على عكسية نتائج تصاحبها المكافآت هذه في
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 األهداف تحقيق عدم ذلك على مّما يترتب تفكيرهم، على وتستحوذ الشاغل، شغلهم تكون بحيث
 اإلبداعّية. الحلول وهي ،المطلوبة

 
 :التدريب -7

 أو المميز الوظيفيّ  يتعلق باألداء وما اإلدارّي، اإلبداع على ساعدت يتال ةالهامّ  العوامل أحد التدريب عديُ 
 مع عديدة وتطورات تغييرات أنشطتها تواجه مختلف على خصوصا ، والمؤسسات اإلعالمّية اإلبداعيّ 

 إلى البشرية والموارد اإلدارة خبراء توقعات تشير حيث نحو العولمة، المتزايد واالتجاه الثالثة األلفية دخول
التنظيمّية  الطرق عن تماما   تختلفو  واألعمال، الخدمات منظمات في جديدة تنظيمّية  اتجاهات   ظهور

 هو والسائد االتجاه الواضح أصبح أنّ  ذلك على وترتب والوظيفة، والمضمون الشكل حيث من التقليدّية
 واإلبداع والسرعة الكفاءة على األخرى، والتركيز العناصر بقية على وترجيحه البشرّي، بالعنصر االهتمام

 .العمل ومجموعات بواسطة فرق   مدارة مؤسسات  إعالمّية، تكون في
 :التدريب أهمية

 قدرات القائمين باالتصال، مّما يؤدي في النهاية إلى لتنمية برامج بتوفير للتدريب األساسّية األهمية تكمن
 ضوء على عملياتها أداء في وفاعلية المؤسسة اإلعالمّية كفاءة لرفع الالزمة والخدمات األنشطة توفير

 من ،بها المحيطة والخارجّية الداخلّية البيئّية التوقعات الحسبان واألخذ في والمستقبلّية، الحالّية احتياجاتها
 .واالجتماعّية والسياسّية جوانبها االقتصادّية حيث

 وهي: عناصر، أربعة من تحديد فه المرسومة، ال بدّ اولكي يصل التدريب ألهد
 المؤسسة اإلعالمّية تحديد احتياجات. 
 العمل اإلعالمّية. فرق احتياجات تحديد 
 القائم باالتصال. احتياجات تحديد 
 ة.احتياجات المهنة اإلعالميّ  تحديد 
 .التدريب برامج وتصميم وضع يتمّ  االحتياجات ضوء هذه وعلى
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 :التدريبية البرامج أهداف

وتحقيق  اآلنية، السلبيات من التخلص هي ةالتقليديّ  التدريبّية أهداف البرامجأّن تجدر اإلشارة إلى 
 رفع ، هياإلبداعّية واالبتكارّية الصفة ذات التدريبّية البرامج أهداف في حين أنّ  العمل، في االستمرارّية

 وأدوات وتطلعات تصورات وضع خالل من وأكثر تطورا ، أعلى معدالت   إلى الحالّية األداء معدالت
 ظروف في والتغيير للمنظمات، الحديثة واألهداف الجديدة والقوانين مع اللوائح يتناسب بما للعمل جديدة

 أهداف تأثير  على لها التي التصورات من ذلك وغير إدخالها، سيتمّ  التي الحديثة التقنية العمل ووسائل
 فيها. العمل وأساليب المنظمة

 :واإلبداع اإلعالمية المؤسسة

 والتجديد، التطوير بالضرورة المؤسسات اإلعالمّية تستدعي تعيشها التي والمتالحقة السريعة التغيرات
 ال المطلب وهذا األهداف، هذه تحقيق من تمكنها والوسائل التي أهدافها، في النظر إعادة تستطيع حتى

 على األفراد ومهارات قدرات تنمية خالل من استثمارها يمكن إبداعّية وجود أفكار   خالل من إالّ  يتحقق
 على تعمل أنّ  والنمو باالستمرارّية تتصف التي اإلبداعّي، وعلى المؤسسات اإلعالمّية التفكير واألداء

 والحدّ  األفراد، بين والتعاون عملية االتصال، تسهيل خالل من لإلبداع، المناسب التنظيميّ  المناخ توفير
 ال إذ المبدعين، األفراد لدى بذاتها مستمرة   عملية   ليست اإلبداعّية أّن العملية تدرك وأن ة،البيروقراطيّ  من
 أساليب   داخلها، وهناك أو المؤسسات خارج سواء المالئمة التدريب مراكز في وتدريبهم من تشجيعهم بدّ 

 توفرها أن المؤسسة اإلعالمّية استطاعةاإلدارّي، وب اإلبداع تعزيز يستهدف الذي التدريب مجال في عديدة
 :هي األساليب االبتكارّي، وهذه اإلبداعيّ  التفكير لتنمية بها للقائمين
 .الذهنّي( األفكار)العصف إثارة  -٠
 .الشخصّية المضاهاة أسلوب -2
 .األفكار لطرح المحفز األسلوب -3

 التالية. سّيةاسوف نتناول موضوع التدريب بالتفصيل في سياق الوحدة الدر 
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 الخالصة
 إلى النظر مفهومها في تعني واالبتكار، والخلق اإلبداع أّن كلمات إلى الدراسات من كثير   أشارت لقد

، جديد   واألشياء بشكل   األمور تيان ومختلف   ومألوفة. مسبوقة غير بأشياء   الفرد وا 
 وصياغة المعلومات، في الثغرات أو بالمشكالت عملية اإلحساس بأّنه "تورنس" اإلبداع العالم فعرّ 

يصال الفروض، هذه وتعديل واختيار ،الفروض أو األفكار من  العديد إلى تقود العملية وهذه النتائج، وا 
 المجردة. الحسية اللفظّية وغير ةاللفظيّ  المتنوعة اإلنتاجات

 أو نظريات   أو أفكار   اكتشاف عنه ينتج قد مّما ،التقليدّية التفكير والمعرفة عن هو الخروج اإلبداع اإلداريّ 
مكانيات لظروف ومناسبة ومقبولة   ومتطورة   جديدة أساليب عمل    التكيف يساعدها على وبما المنظمة، وا 

 بها. العاملين أدائها وأداء مستوى وتطوير إنتاجيتها، وتحسين المتغيرات، كافة مع والتفاعل
 ذلك يمكنها بواسطة حيث ،المعاصرة المؤسسات اإلعالمّية لنجاح رئيسيا   مطلبا   اإلداريّ  اإلبداع أصبح
 ذلك يساعد حيث ،المستجدة التحديات والتغييرات ظلّ  في خصوصا   تواجهها التي المشكالت على التغلب
 االستفادة من تتمكن لم المؤسسات بعض أنّ  إالّ  بفاعلية  وكفاءة، مهامها أداء في والبقاء االستقرار على
 تمكين دون تحول عوائق لوجود وذلك اإلبداعّية، القائمين باالتصال العاملين لديها وقدراتهم إمكانات من

 إنجاز إلى تقود ،جديدة إبداعية أفكار   من لديهم وتقديم ما بحرية ، بأعمالهم من القيام المبدعين األفراد
يجابّي. فعال   بشكل   المشكالت حلّ  على يساعد مّما ،متبع   هو مّما أفضل األعمال بشكل    وا 

 هي: محاور لثالثة وفقا   التنظيميّ  اإلبداع يمكن تصنيف أنواع اإلبداع، وبخاصة
 المبرمج غير واإلبداع المبرمج اإلبداع  
 والغايات الوسائل أساس على القائم اإلبداع  
 اإلبداع في التطرف أو الجّدة بدرجة المتعلق اإلبداع  

 :خصائص اإلبداع اإلداريّ و 
 وجماعّية. فردية   ظاهرة   اإلبداع 
 بأحد. خاصة   ظاهرة   وليست عاّمة، إنسانّية   ظاهرة   اإلبداع 
 وتطويره. تنميته يمكن كما الموروثة، بالعوامل يرتبط كالشخصّية اإلبداع 
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 التمارين

 
 اختر اإلجابة الصحيحة مّما يلي:  -1

  من عناصر اإلبداع الفعال
A. التكنولوجيا 
B. األصالة 
C. الحوافز 
D.  الوظيفيّ الرضا 
 

 . األصالةB اإلجابة الصحيحة:
 

 اختر اإلجابة الصحيحة مّما يلي:  -2
 خصائص اإلبداع اإلداريّ 

A. مجتمعّية ظاهرة   اإلبداع 
B. وجماعّية فردّية ظاهرة   اإلبداع  
C. افتراضّية ظاهرة   اإلبداع 
D. تقليدّية ظاهرة   اإلبداع 
 

  وجماعّية فردّية ظاهرة   اإلبداع. B اإلجابة الصحيحة:
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 اختر اإلجابة الصحيحة مّما يلي:  -3
 : العملية اإلبداعّيةمن أهّم خصائص 

A. المشكالت لحلّ  الداخليّ  الدافع  
B. االستعانة بالغير لحّل المشكالت 
C. اللجوء إلى مراكز البحث لحّل المشكالت 
D. الدافع المجتمعّي لحّل المشكالت 

 
 المشكالت لحلّ  الداخليّ  الدافع. A اإلجابة الصحيحة:
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 لخامسةالوحدة التعليمية ا

 إدارة العملية التدريبيّة في المؤسسات اإلعالميّة

 

 

 األهداف التعليميّة:

 أن يكون قادراً على أن:الطالب  يجب علىيّة في نهاية هذه الوحدة التعليم

 لتدريبم امفهو يشرح 

 التدريب في المؤسسة اإلعالميّة إدارة على المؤثرة العوامل يعّدد 

 التدريبيّة األساليب يعّدد 

 التدريب أهداف يشرح 

 أنواع التدريب يعّدد 

 التدريبيّة الحتياجاتا يشرح مفهوم 

  التدريبيّة االحتياجات تحديد أهميّةيشرح 

  التدريبيّة االحتياجات تحديد ةحلمريشرح 

 التدريبيّة الدورات تصميم يشرح 

 التدريبيّة العملية يشرح تقييم 

 التدريبيّة العملية معوقات يعّدد 
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 العناصر

 التدريب مفهوم 

 التدريب في المؤسسة اإلعالميّة إدارة على المؤثرة العوامل 

 التدريبيّة األساليب 

 التدريب أهداف 

 أنواع التدريب 

o التدريب أثناء الخدمة 

o التدريب الرسمّي خارج العمل 

 التدريبيّة االحتياجات مفهوم 

 التدريبيّة االحتياجات تحديد أهميّة 

 التدريبيّة االحتياجات تحديد مسؤولية 

 التدريبيّة االحتياجات تحديد مرحلة 

 التدريبيّة الدورات تصميم 

 التدريبيّة العملية تقييم 

 التدريبيّة العملية معوقات 
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 التدريب مفهومأوالً: 

 غاية في أمرا   للتدريب ا  واضح مفهوما   وضع محاولة تعتبر

 يعتبر التدريب لمفهوم الواضح التحديد إنّ  حيث ،األهميّة

 والعملية التدريبيّ  النشاط لتخطيط موضوعيّا   أساسا  

 .التدريبيّة

 على القدرة له ،منظم   تعليميّ  نشاط   هو التدريب 

 تغيير إحداث طريق عن الفرد إنجاز مستوى تحسين

 ويتضمن ومهاراته، وسلوكه المعرفيّة قدراته في

 في تحسين أو جديدة مهارات   الفرد تعليم التدريب

 تطويرها على والعمل، موجودة  لديه مهارات  

 والمستقبليّة. الحاليّة العمل متطلبات لمواجهة

 

 على أهمية   له فالتدريب بها، االحتفاظ أو معينة قدرات   باكتساب تهتمّ  ،منظمة   عملية   هو التدريب 

 الموارد تنمية في التدريب أنشطة يتجسد دور حيث والفرد، والمؤسسة اإلعالميّة المجتمع مستوى

 والقائمين باالتصال. والمؤسسة اإلعالميّة المجتمع لصالح إيجابيّا   البشريّة

 إلى ةالمؤسسة اإلعالميّ  تنظر أن المفترض ومن

 :التدريب أنشطة

 قدراتها من تعزز ،مهّمة   أنشطة   لكونها 

 .البعيد المدى على

 المعرفيّة األصول في استثمارا   تمثل وأنّها 

 ةالتنافسي الميزات أساس أصبحت التي

 هذه أنّ  إلى االنتباه يلفت وهذا لألعمال،

 النظرة عن بالمؤسسة اإلعالميّة تنأ النظرة

 لكونها التدريب، ألنشطة األمد قصيرة

 .تخفيضها على العمل يجب كلفة تمثل

 

  ّتحتاجها التي المستقبليّة القيادات وبناء المهارات تنمية على تعمل التدريب أنشطة تعزيز وإن 

 المجتمع يدعو ما وهذا بالنتيجة، المجتمع يحتاجه ما على بالتالي وتنعكس ،المؤسسة اإلعالميّة

 في والتطوير اإلضافة في يساهم معرفيّ  مركز   أنّها على المؤسسة اإلعالميّة، إلى النظر إلى

 المجتمع.
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 من القائمين باالتصال األفراد حماية على يعمل أنّه ،الفرد مستوى على التدريب أنشطة وتأتي أهميّة

 والتكنولوجّي، العلميّ  والتطور المعرفة حقول في يستجد ما يواكبون بأنّهم لديهم الشعور وتوليد التقادم،

 القائمين باالتصال لمصلحة اإليجابيّ  االنسجام يحقق الذي الوظيفّي، المسار يعزز التدريب أنّ  كما

 .المؤسسة اإلعالميةّ  في التطوير وتوجهات

 

 التدريب في المؤسسة اإلعالميّة إدارة على المؤثرة ثانياً: العوامل

 يلي: فيما التدريب في المؤسسة اإلعالميّة إدارة على المؤثرة إيجاز العوامل يمكن

 :النشاط طبيعة -1

 تأثير إلى يؤدي ،المؤسسة اإلعالميّة بها تقوم التي األنشطة تماثل مدى أو النشاط تنوع درجة إنّ  حيث

 الدورات تقارير على االطالع خالل فمن ،النشاط هذا في التنوع بمدى التدريب إدارة وكيان حجم

 إدارة معه يتطلب الذي ،والتعدد التنوع هذا يتضح السنوات من ولعدد التلفزيون في السنويّة التدريبيّة

 التلفزيون متنوع   في فالتدريب التدريبيّة، العملية تتطلبها التي النشاط أوجه بجميع وملمة نشطة تدريبيّة

اإلداريّة  والتنمية اإلداريّ  التدريب فهناك التدريب، إدارة أنشطة كامال  في تخصصا   تتطلب لدرجة  

 التدريب وبرنامج القانونيّة، الشؤون وبرنامج اإلداريّة، القيادات ومهارات أداء تطوير كبرنامج

 الخ. اإلخراج التلفزيونّي، وبرنامج إعداد المذيع التلفزيونيّ اإلنتاج وتكنولوجّي في اإلعداد وال

 التدريب: بأهميّة وقناعتها العليا اإلدارة إيمان -2

 ،األخرى األنشطة من أعلى ترجيحيا   وزنا   عليه ويفضي ،النشاط هذا قيمة من يزيد العليا اإلدارة قناعة إنّ 

 المسؤولين إيمان بدرجةو له اإلداريّ  المستوى ودرجة التدريب، لنشاط اإلداريّة التبعيّة بطبيعة يتأثر ولذا

 من تأييد   هناك كان إذا إاّل  األفراد جهود ال تكتمل حيث عدمه، من النشاط بهذا المؤسسة اإلعالميّة في

 اإلعالميّةالمؤسسات  إحدى مستوى على بالتدريب االهتمام حالة في مهامهم، فمثال   لتسهيل العليا اإلدارة

 متميزة ، وخصوصية   هاّمة ، اعتباريّة   قيمة   لها وتكون ،تدريبيّة مراكز إنشاء يتمّ  فقد ،الخاصة أو العاّمة

 غالبا . المؤسسات هذه في العليا اإلدارة أشخاص أحد مع تنظيميّا   وترتبط

 التدريب: هيئة كفاءة -3

 قدرتهم ومدى ،النشاط هذا على القائمين كفاءة بمدى بالمؤسسة اإلعالميّة التدريبيّ  النشاط مكانة تتأثر

 ضعف حال في إنّه حيث ،نتائجه ومتابعة وتنظيمه، التدريب، تخطيط في العلميّ  األسلوب إتباع على

 داخل التنظيميّة التدريب مكانة انهيار إلى يؤدي والشخصيّة اإلداريّة التدريب إدارة على القائمين قدرات

 المؤسسة.
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 الماديّة: اإلمكانيات -4

 وهيئة وهيبة مكانة على بالتأكيد يؤثر التدريبيّة للعملية المساعدة والتسهيالت الماديّة اإلمكانيات توفر إنّ 

 المقصود وليس التدريبيّة، األهداف تنفيذ نطاق في فعال   المستخدمة اإلمكانيات أيّ  الحيوي، النشاط هذا

 تكون وحتى بها، المتاحة للطاقات األمثل االستخدام هناك يكون أن دون متخصصة تدريبيّة مراكز اقتناء

 :األهداف هذه تكون أن فيجب ألهدافها محققة   التدريبيّة العملية

   على تعمل تعليميّة، أهدافا   األهداف هذه تكون أن أيّ  تحقيقها، يمكن وواقعية   ومحددة   واضحة 

 وبين واالتجاهات، والمهارات المعلومات حيث من المتدرب موقف ما بين الفجوة اختصار

 .التدريبيّة الخبرات لهذه المتدرب تعرض بعد إليه نتطلع الذي الوضع

 قياسها يمكن نتائج على تنص أن أيّ  والتقييم، للمالحظة قابلة األهداف هذه تكون وأن. 

 المؤسسة اإلعالميّة وأهداف سياسات مع والغموض، وأن تنسجم العموميات عن تبتعد وأن 

 .ورؤيتها

 

 

 التدريبيّة ثالثاً: األساليب

المؤسسة  تصل حيث نفسها، التدريبيّة العملية من الهدف باختالف المتخذة التدريبيّة األساليب تختلف

 ما مشكلة   حلّ  في المتاحة البدائل بين من األفضل التدريبيّ  البديل اختيارها أنّ  إلى قناعاتها، في اإلعالميّة

 األفضل إلى تغييره يتطلب المؤسسة، والذي في الحالي الوضع تحسين أجل من اإلداريّ  العمل في

 خالل من وذلك ،لديها القائمين باالتصال لدى األداء كفاءة رفع خالل من اإلنتاجيّة في زيادة إلى للوصول

 في أداؤها المطلوبة والتغييرات المتطلبات مع يتماشى بما وتعديلها سلوكياتهم وتغيير مهاراتهم تنمية

 ككل، التدريبيّة العملية في الخطوات أهمّ  من يعدّ  المالئم التدريبيّ  األسلوب اختيار إنّ  وحيث العمل، مجال

 خالل فمن التدريبيّة، العملية نجاح في هاما   جزءا   يمثل التدريبيّ  األسلوب اختيار في النجاح ألنّ  وذلك

 في الفعالة ومساهمتهم اإليجابيّ  وتفاعلهم المتدربين اهتمام استثارة يمكن المالئم التدريبيّ  األسلوب

 األساليب تحديد عمليةوتقسم  بعد، فيما أدائهم على رئيسية   بدرجة   ويؤثر يضيف مّما التدريبّي، البرنامج

 مجموعتين هما: إلى التدريبية

 وتتضمن: طرق االستخدام األولى: حسب المجموعة 

o إخباريّة أساليب 

o العمل أساليب 

o المشاهدة أساليب 
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 األهداف وتتضمن: الثانية: حسب المجموعة 

o المتدربين ومعلومات معرفة زيادة إلى تهدف تدريبيّة أساليب 

o والمهارات القدرات تنمية إلى تهدف أساليب 

o واتجاهاتهم المتدربين سلوك تغيير إلى تهدف أساليب 

 

 نوعيات بين والتنوع االختالف أهّمها االعتبارات، من عدد   على التدريب أساليب تنوع ويعتمد

 العمليات في المستعملة األساليب حصر يمكنوعموماً  اإلدارّي، الهرم ضمن المتدربين ومستويات

 :يلي كما التدريبيّة

 

 المحاضرات: أسلوب -1

 ذو متخصص   فرد   يقدمه ،مكتوب( أو)غير مكتوب   حديث  

 بصورة   األفراد من لمجموعة   معين موضوع   في خبرة  

 المعلومات من مجموعة   المحاضر ينقل حيث رسميّة ،

 مجموعة   إلى والخبرات واالتجاهات واألفكار والمعارف

 يمثل وحيث النقاش، في يشاركوا أن دون المستمعين، من

 قد، وواحد   من جانب   اتصال   عملية المحاضرة أسلوب

 :هما رئيسيين انتقادين األسلوب هذا واجه

 

 قبل للمحاضر من االستماع واألفكار عند المعلومات عدم وجود فرصة  لمناقشة 

 المتدربين.

 األفكار معاني ألنّ  وذلك للمحاضرة، المتدربين تفهم في واختالف   تفاوت   حدوث احتمال 

 أيّ  العلمّي، ومستواهم ونوعيتهم األفراد باختالف لألفراد بالنسبة تختلف والكلمات

 المحاضرة لمضمون متدرب   كلّ  فهم فإنّ  وبالتالي منهم(، لكل   الفرديّة )الفروقات

 لها. اآلخرين فهم عن يختلف والموضوع

 :أن الُمحاضر، من يستلزم المحاضرة بأسلوب األخذ فإنّ  وبالتالي

 على االستحواذ المحاضرة، وبالتالي عليها تُلقى التي المجموعة على التأثير من قدر   على يكون 

 النقاش، في نشطة   أطرافا   وليسوا مستمعين، مجرد كونهم عن يخرجون ال ألنّهم وذلك اهتمامهم،

 .باهتمام   ويتابعون يفكرون يجعلهم

104 



 

 ومعرفة المتدربين، وخصائص الفرديّة الفروقات االعتبار بعين يأخذ أن المحاضر على أنّه كما 

 والعمليّة العلميّة وخلفيتهم ،والمعرفيّ  العقليّ  مستواهم على التعرف خالل من السائدة الفروق هذه

 المحاضر على يتوقف المحاضرة أسلوب نجاح فإنّ  وخبراتهم، وعليه وميولهم ،واالجتماعيّة

 مستمعيه. على وعرضها وآرائه، أفكاره تنظيم في وقدرته براعته وعلى نفسه،

 

 المناقشات: أسلوب -2

 في النقاش يتمّ  حيث نقاشيّة، حلقة صورة في تجميعهم ويتمّ  محدودة ، المشاركين أعداد تكون يُستخدم عندما

 صورتين:

 يتولى  عندما الذهنيّ  العصف منظمة ، ويتمّ  بصورة   يكون أن : وإّماالذهنيّ  صورة العصف

 إلبداء الحرية من جو   في الجماعة يترك ثمّ  المناسبة، القضية أو المشكلة موضوع تحديد المدرب

 جمع في محصورة   المدرب وظيفة تكون بحيث المشاركين، جميع بين المناقشة وتتمّ  اقتراحاتهم،

 حّرة   معلومات   على للحصول األسلوب هذا لمثل اللجوء ويتمّ  المالحظات، وتسجيل المعلومات

، كافية معلومات   توافر لعدم نظرا   وذلك ،حولها قرارات   اتخاذ يُراد قضية   حول وتلقائيّة ومباشرة

 حدود. أو قيود دون بآرائهم واالسترشاد القائمين باالتصال مشاركة في الرغبة لعدم أو

 محل القضية طرح ويتمّ  ،المتدربين أحد برئاسة المناقشة حلقة تشكيل يتمّ  المناقشات: حيث صورة 

 يفتح ثمّ  المشاركين، قبل من أو نفسه المدرب قبل من ذلك ويتمّ ، عمل   ورقة صورة في النقاش

 تحديد مع الرسميّة من األدنى بالحد تتصف سياقات بشكل  علمّي منظم، وضمن المناقشة باب

 موضوعاتها. وتسلسل المناقشة، منهجيّة

 

 :في األسلوب هذا ويتميز

 التي المؤسسة اإلعالميّة وقضايا قضاياهم بحث في المتدربين قبل من المباشرة المشاركة تحقيق 

 .وأهدافها ومشكالتها إليها ينتمون

 وإثرائها آرائهم وخبراتهم تبادل من المشاركين وتمكين. 

 إبداعيّة   عملية   في بلورتها يتمّ  التي اإلبداعيّة األفكار بعض عن الكشف في الحوار ومساهمة 

 .النقاشيّة الجلسات إدارة في للمتدربين فرصة   وهي تعطي رائدة،

 في والمناقشة الحوار يتطلبه لما طويلة، زمنيّة فترات   إلى يحتاج أنّه في النقاش أسلوب على يُعاب أنّه إاّل 

 نتائجها. متابعة أو تنفيذها، أو الحلقات، لهذه اإلعداد في يتعلق ما سواء الجماعيّة، الحلقات
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 الحالة: دراسة أسلوب -3

 يستحضر أن ،فكرة   على األسلوب هذا يقوم

 خالل من أو واقعيّة مشكالت   أو مواقف المختص

 افتراضيّة، مشكالت   أو لمواقف )سيناريوهات(

 الموضوعيّة بالمحاور صلة ذات تكون أن بشرط

 بصورة وصياغتها التدريبيّ  األداء عليها يقوم التي

 مناقشتها، تتمّ  ثمّ  ومن منهجّي، حالة، وبشكل  ال

 األساليب أهمّ  من الحالة دراسة أسلوب ويعتبر

 الخبرة إلى يحتاج نّهأ إاّل  شيوعا ، وأكثرها التدريبيّة

 المواقف تصوير على القادرة التصويريّة الكتابة في

 وواضح. منهجيّ  بشكل   المشكالت أو

 

 :ب األسلوب هذا ويتميز

 وبين العملّي، الواقع في توجد التي المشكالت بين فعليّا   تقاربا   تحقق التي والواقعية المرونة 

 .الحاالت في هذه المتضمنة المشكالت

 كبيرة   وجهود   عالية   تكاليف إلى يحتاج ال أنّه أيضا   مميزاته من أنّ  كما. 

 مّما ومناقشتها، الحاالت عرض بأساليب المدربين بعض جهل هو األسلوب هذا على يُعاب ما أكثر ولكن

 من األساسيّة الحكمة أنفسهم المدربون يدرك ال عندما غالبا   يحدث وهذا عيوب ، إلى مزاياها يُحّول قد

 أو لها لإلعداد كبير   وقت   إلى تحتاج اإلداريّة الحاالت أنّ  المعروف يقدمونها، ومن التي الحاالت مناقشة

 باإلعداد المدرب يقوم أن يجب لذلك ،الصغيرة المجموعات نظام خالل من تمت إذا خاصة   لمناقشتها،

 األسلوب. هذا لمثل التخطيط عند الكافي الوقت وتوفير الجيد،

 

 الحدث: أسلوب -4

مع  الحالة دراسة يشبه أسلوب أسلوب  

 جميع أنّ  وهو جوهرّي، فارق  

 يتمّ  ال بالمشكلة المتعلقة التفصيالت

  يقوم وإنّما، المجموعة على عرضها
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 تقوم ثمّ  بالمشكلة، المتعلقة الحقائق على الحصول بهدف المدرب، على أسئلة   بطرح نفسه المتدرب

 :هأنّ  األسلوب هذا به يتميز وما حلّها، المراد المشكلة من للتحقق بتحليلها المجموعة

 

 األسئلة طريق عن والمعلومات الحقائق على للحصول المتدربين مهارة ينمي. 

 تنمية ثمّ  ومن الحدث، لتحليل كأساس   المعلومات على للحصول المهارة تنمية أيضا   مميزاته ومن 

 حوله. الحلول بدائل

 

 

 األدوار: تمثيل أسلوب -5

 المتدربين من يطلب أن فكرة   على األسلوب هذا يقوم

 ،االفتراضيّة أو الواقعيّة األدوار بعض بتمثيل القيام

وبخاصة  المتدربون ليكتشف العملية هذه ومتابعة

 أو تصرفاتهم عن الناجمة اآلثار باألدوار القائمين

 رضاهم، درجة وعلى اآلخرين، مع عالقاتهم

 يقوم عندما األدوار تمثيل أدائهم. ويتمّ  ومعدالت

 مشكلة   عن يعبر ،واقعيّ  موقف   بتمثيل المتدرب

 اليوميّة، الحياة في تحدث أو افتراضيّة واقعيّة معيّنة

 أشخاص   بدور القيام اآلخرين المتدربين من ويطلب

   أن يمكن التي بالطريقة يتصرفوا وأن معنيين،

 فهم على المتدربين مساعدة إلى األدوار تمثيل ويهدف فعال ، الموقف هذا مثل في كانوا لو يتبعوها

 اإلنسانّي، السلوك مشكالت ودراسة األفراد، أفعال وردود تصرفات وتقدير البشريّة، الطبيعة

 يُمكن األسلوب وهذا اإلنسانيّة، المشكالت وتحليل تشخيص في المهارات تنمية على والتدرب

 على يعمل كما والتطبيق، النظريّة بين الفرق واكتشاف تعلموها، التي المبادئ تطبيق من المتدربين

 لتقبل استعدادا   وأكثر مرؤوسيه، لمواقف تقديرا   أكثر الرئيس يصبح بحيث اإلشرافيّة، الكفايات تنمية

 بين واحدة   بنسب   يتحقق ال تأثيرهألّن  بالنسبيّة، يتسمّ  أنّه األسلوب هذا على يُعاب ما اتجاهاتهم، ولكن

 وثقافتهم. واتجاهاتهم شخصياتهم وتكوين الفرديّة، الفروقات في الختالفهم وذلك الجماعات، مختلف
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 اإلداريّة: المباريات أسلوب -6

 

 الطبيعي العمل موقف بعيد   حد   إلى يشبه افتراضيّ  معين، تدريبيّ  لموقف   كنموذج   يُستخدم األسلوب هذا إنّ 

 ذاتها، بحدّ  إدارة   تمثل مجموعة   وكلّ  ،مجموعات   إلى المتدربين تقسيم يتمّ  المدير، حيث فيه يعمل الذي

 في ذلك يفعلون كانوا لو كما المختلفة، المواقف في الالزمة القرارات واتخاذ نفسها العمليات تأدية ويتمّ 

 في الفعليّة الممارسة طريق عن العلميّة المفاهيم تعميق في األسلوب هذا ويمتاز الواقعيّة، العمليّة الحياة

 الرياضيّة الكمية األبعاد على تركيزه العيوب، من األسلوب هذا على يُؤخذ اوممّ  الحقيقّي، العمل موقف

 واقعّي. تدريبيّ  نموذج   إلعداد الباهظة التكاليف إلى الكيفيّة، باإلضافة باألبعاد اهتمامه من أكثر

 

 القرارات: سلة أسلوب -7

 الوارد سلة من التعبير هذا اُشتق وقد، القرارات اتخاذ على المدير قدرة لقياس األسلوب هذا يُستخدم

 ،الرسميّة الوثائق من مجموعة   على السلة هذه تحتوي حيث مدير ، كلّ  مكتب على الموجودة والصادر

 التي اليوميّة المشكالت بدورها تتضمن والتي وغيرها، والتقارير والمذكرات، والرسائل، كالخطابات،

 اتخاذ على المتدرب تدريب يتمّ  ولذا ،لها مناسبة   حلول   إلى إيجاد وتحتاج إدارّي، مدير   كلّ  يواجهها

 في التصرف في مهاراته اكتشاف وبالتالي ة،العاديّ  المدير مواقف تماثل مواقف في بوضعه القرارات

 بصورة   المتدرب يتصرف حيث الواقعيّة، الحياة يمثل بأنّه األسلوب هذا عليه، ويتميز المعروضة األمور

 معيّنة أجزاء   أو جزء   على التركيز في للمدرب فرصة   وإعطاء األخرى، األساليب تتيحه مّما أكثر طبيعيّة  

. وجهد   وقت   من السلة محتويات إعداد تكلفة في تتلخص عيوبه أهمّ  أنّ  إاّل  لألداء،  وتكاليف 

 

 التدريبيّ  الموقف متطلبات مع يتناسب بما بعناية   اختيارها يتمّ  أن يجب المستخدمة التدريبيّة األساليب إنّ 

 لكلّ  الفرصة إعطاء التدريبيّة العملية على القائمين على فإنّ  ولذلك ،خالله من تحقيقها المراد واألهداف

 :الذي التدريبّي، األسلوب اختيار في والمدربين المتدربين من
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 من وخبراته إمكانياته مع يتالءم الذي ،التدريبيّ  األسلوب اتخاذ في المرونة للمدرب يعطي 

 .الرئيسيّ  الهدف تحقيق تخدم التي األفكار لتوصيل المالئم التدريبيّ  واألسلوب ناحية ،

 االستيعابيّة، وقدراته إمكانياته مع يتناسب الذي التدريبيّ  األسلوب اختيار للمتدرب يتيح أنّه كما 

 عناصر جميع تفاعل خالل من إيصالها، المراد الرسالة إنجاح في التنسيق نضمن وبالتالي

 .المستقبل إلى المرسل من االتصال

 

 

 التدريب أهدافرابعاً: 

 والعملية التدريب من األساسيّ  الهدف يتمثل

 ومعارف سلوك في تغييرات   إحداث في التدريبيّة

 المشكالت على التغلب قصدوب ،المتدربين واتجاهات

 رفع أجل من حدوثها والمحتمل القائمة والمعوقات

 تحقيق إلى ويهدف التدريب لألداء، اإلنتاجيّة الكفاءة

 التالي:

 وسدّ  ،وسرعة   بفاعلية   العمل أداء ضمان .1

 التي األداء معايير بين توجد التي الثغرات

 الفعليّ  األداء وبين ،الرؤساء يحددها

 للعاملين.

 والئه بتنمية عمله في الموظف ترغيب .2

 إنتاجيته زيادة أنّ  باعتبار للعمل، وانتمائه

 العمل. أداء في برغبته مرهونة  

 

 توعيته خالل من ونوعا،  كما   إنتاجيته وتحسين كفاءته لزيادة الموظف لدى الذاتيّ  الدافع توفير .3

 األهداف، تلك تحقيق في مساهمته ومدى عمله، وبأهمية وسياساتها، المؤسسة اإلعالميّة بأهداف

 أن لضمان ،ورسالتها المؤسسة اإلعالميّة أهداف القائم باالتصال لتقبل ملحة   ضرورة   فهناك

 وفعاليّة . قيمة   وذا هادفا   عمله يكون

 األعلى. للمناصب للترقية تؤهله بمقومات واقتناعه الموظف، وقدرات مهارات زيادة .4
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 أنواع التدريبخامساً: 

يمكن أن نقسم التدريب إلى أنواع  حسب المكان الذي تّم فيه، فهناك نوعان مهمان من التدريب، التدريب 

 خارج العمل.الرسمي كان العمل( والتدريب )في مأثناء الخدمة 

 

 التدريب أثناء الخدمة:

يقوم هذا النوع من التدريب على فكرة  قديمة  )فكرة 

التلمذة المهنيّة(، التي تعني أساسا  أن يتلقي القائم 

باالتصال الجديد التعليمات والتوجيهات، التي تبين له 

أسلوب العمل من رئيسه الذي يتواله بالرعاية خالل 

الفترة األولى، فيبين له الصواب من الخطأ والحقوق 

، وهو أفضل أسلوب  ألداء العمل وآداب والواجبات

السلوك الوظيفّي. وال يستطيع أحد أن ينكر أّن أّول 

واجبات الرئيس المباشر ما زالت تكمن في توجيه من 

يعملون معه ألفضل األساليب ألداء العمل، وللسلوك 

الوظيفّي اإليجابّي، بل ويستمر هذا الدور ليس فقط في 

ا فترة التواؤم مع متطلبات ال عمل اإلعالمّي، ولكن أيض 

  خالل الحياة الوظيفيّة للقائم باالتصال، فهو يحتاج 

، ويكون مستعدا   باستمرار  لتنمية وتطوير قدراته ومهاراته واستعداداته، حتى يتقن ما يقوم به من عمل 

 .للترقية ألعمال ذات مسؤوليّة أكبر وأخطر من مسؤولياته الحاليّة

 

 أثناء الخدمة:أساليب التدريب 

 لخدمة، وفي نفس مكان العمل منها:لهذا النوع من التدريب أساليب مختلفة تتّم أثناء ا

 :بة"أسلوب قضاء فترة  تُسّمى "فترة التجر .1

 االتصال الجديد مسؤوال  تماما  عن عمله.تمتد لعّدة أشهر قبل أن يصبح القائم ب

 :عّدة وظائف أو نشاطات إعالميّة أسلوب الدوران بين .2

 ائف التي يحتاج إلى اإللمام بها.فيعرض فيها المتدرب لرؤية  مختلفة  لشتى الوظ

 أسلوب الطاولة المجاورة:  .3
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حيث توضع طاولة القائم باالتصال الجديد إلى جوار طاولة رئيسه مباشرة ، أو إلى جوار طاولة زميله 

ويسند إليه المدرب بعض األعمال القديم الذي سوف يقوم بتدريبه، فيالحظ سلوكه وتصرفاته وقراراته، 

 االستقالل بإنجاز أعماله كاملة .بالتدريج، فيقوم بها في البداية تحت إشرافه، ثّم يبدأ في 

 :ئف الغائبينأسلوب شغل وظا .4

حيث يُمكن التدريب عن طريق تكليف الزمالء بالقيام بأعمال رؤسائهم أو مدربيهم أو زمالئهم القدامى 

 المسؤول في حالة مواجهة صعوبات. مع الرجوع إلى المدير غيابهم، محدودة  أثناءلفترة  

 :أسلوب توجيه األسئلة .5

بين الحين  م باالتصال الجديد عن طريق سؤالهحيث يمكن للرئيس أو الزميل القديم، أن يدرب القائ

 ر، ويراقبه فيها.واآلخر، عّما يمكن فعله في بعض المواقف، ثّم يبدأ يحيل إليه بعض األمو

 :سلوب المشاركة في أعمال اللجانأ .6

وذلك عن طريق تعرض القائم باالتصال المتدرب لخبرات وآراء أفراد  آخرين، ويحاول المتدرب 

المتمرس عرض وجهة نظره بأسلوب  منطقّي مقنع، يعرض فيه لكّل الجوانب، وهذا األسلوب يصلح 

 اللجان المعروفة. يعاني من عيوب للمرشحين لوظائف إداريّة أو قياديّة، وإن كان

 :أسلوب الوثائق والنشرات .7

حيث تُوزع تعليمات على القائمين باالتصال الجدد كّل فترة  من الزمن، تشمل تعليمات وتوجيهات حول 

أفضل األساليب ألداء العمل والواجبات والمسؤوليات والسلوكيات الوظيفيّة، ووظائف المؤسسة وفرض 

 مات  متخصصة  في وظيفته الجديدة.جانب معلوالترقي، وكيفية تحسين األداء إلى 

في  عاون مع الرئيس المباشر لكّل قسم  وبهذا يمكن أن تُساهم إدارة التدريب وتنمية الموارد البشرية بالت

وضع أحسن األساليب لتدريب القائمين باالتصال الجدد، أو القدامى المرشحين للترقية، أو الذين يعانون 

 ريق التنمية والتدريب المستمرين.من ضعف األداء بهدف زيادة كفاءتهم ورفع قدراتهم عن ط

 

  

111 



 

 :التدريب الرسمّي خارج العمل

ت وإجراءات وشهادات، حيث يدور في أماكن خارج نقصد بالتدريب الرسمّي أن يكون التدريب استعدادا

إّما في قسم  مستقل  تابع  للمؤسسة اإلعالميّة نفسها، أو خارجها في جهات  متخصصة، مثل معاهد  ،العمل

ولهذا النوع من  ،اإلدارة، أو مراكز التدريب الجامعات، أو بعض الجهات، أو المكاتب المتخصصة

منها: المحاضرات، والحلقات الدراسيّة، والمؤتمرات، والمناقشات  التدريب وسائل وأساليب متنوعة،

إلداريّة، الجامعيّة، والحوار المفتوح، ودراسة الحالة، وتمثيل األدوار، وسلة القرارات، والمباريات ا

 والزيارات الميدانيّة.

عملية اختيار والمفاضلة بين أسلوب  وآخر ترتكز على اعتبارات  وعوامل عديدة، يجب مراعاتها قبل 

 مالئم، ومن أهّم هذه االعتبارات:األسلوب التدريبّي ال

 التدريبيّة ولألفراد المتدربين. مدى مالئمة األسلوب التدريبّي للمادة 

 مستوياتهم العلميّة والتنظيميّة.طبيعة المتدربين واتجاهاتهم و 

  زمة إلنجاز والمعدات الالإمكانية توافر التسهيالت الماديّة للتدريب، مثل القاعات واألجهزة

 العملية التدريبيّة.

  ّة، ومالءمتها مع موازنة التدريب.نفقات استخدام كّل وسيلة  تدريبي 

 ان المتاح لكّل وسيلة  تدريبيّة.مدى مالءمة الوقت والمك 

  المدرب نفسه باألسلوب التدريبّي.درجة إلمام 

  المشركين قليال ، كلما أمكن استخدامعدد المشتركين في البرنامج التدريبّي، فكلما كان عدد 

 األساليب القائمة على المناقشة.

 رفع على عمله خالل من اإلبداعيّ  العمل تعزيز في هاّمة   مكانة   يحتلّ  التدريب بأنّ  القول يمكن سبق مّما

 أنماط وتطوير األفراد، مهارات في إحداث تغيير طريق عن العمل أساليب وتحسين اإلنتاجيّة، الكفاءة

 ابتكاريّة   بطرق   المشاكل حلّ  في التدريب ودور أهميّة كما تتضح أعمالهم، أداء في يُستخدم الذي السلوك

 مستمر. وبشكل   فيه أمر  مرغوب   فهو لذلك ،إبداّعية  
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 ةالتدريبيّ  االحتياجات مفهوم: سادساً 

 الحاجة فإنّ  ،ةالبشريّ  الموارد أداء في وضعين بين ضتناق أو نقص   وجود هي التدريبيّة الحاجة 

 فيه، المرغوب واألداء الوظيفة في الفعلي األداء بين فجوة   أو أدائين، بين فرق   وجود إلى تشير

 القائم باالتصال، فالحاجة لدى اتجاهات أو مهارات أو معارف في نقص   نتيجة الفجوة هذه وتكون

 .للشخص الفعليّ  األداء ومستوى األمثل األداء مستوى بين الفرق وجود نتيجة تمثل إذا   التدريبيّة

 عمليات لضبط وبيانات   معلومات   للمنظمة يؤمن أن يمكن التدريبيّة االحتياجات تحديد إنّ 

 تحذير   نظام   توفير على يعمل وكذلك أفضل، بشكل   التدريبيّة العملية بزمام والمسك التدريب،

 .األداء مشاكل عن أولي

 يُراد ،فنيّة أو سلوكيّة معيّنة قدرات   أو مهارات   أو اتجاهات   أو معلومات   هي التدريبيّة االحتياجات 

 أو إنسانيّة، أو تكنولوجيّة، ألسباب أو تنظيميّة، تغيرات بسبب إّما ،تعديلها أو تغييرها أو تنميتها

 .لمواجهتها مالئما   إعدادا   تتطلب التي الظروف من ذلك غير إلى التنقالت، أو الترقية، بسبب

 وآراء وخبرات معارف في إحداثها المطلوب التغيرات مجموع هي التدريبيّة واالحتياجات 

 .عالية وفعاليّة   بكفاءة   عمله ألداء الئقا   لجعله الفرد، واتجاهات وسلوك

 المتدرب نّ أ حيث إليه، الوصول مرغوب ووضع   قائم وضع   بين فجوة   تمثل التدريبية الحاجة 

 الفجوة هذه تكون وقد فيه، المرغوب والوضع الحالي الوضع بين الفجوة وتقليص ردم إلى يهدف

 التي الوظيفة أو الفرد، فيها يعمل التي المؤسسة اإلعالميّة في بدوره يتعلق والذي األداء، في

 ،"بها يتمتع التي واالتجاهات والمهارات المعارف" معارفه، أيّ  ،نفسه الفرد في أو يشغلها،

 .به المناط العمل أداء في وقدرته

 

 الحاجة للتدريب:تحديد 

 والتحليل التدريب إلى حاجته حيث من القائم باالتصال بتحليل القيام التدريب إلى الحاجة تحديديتطلب 

 ،الشخصيّة العوامل وتحليل والعقليّة، الجسميّة بقدراته وارتباطها بها، القيام والمتوقع بها، يقوم التي للمهام

 لألفراد التدريب عملية ربط خالل من إال أتيي لن وهذا التدريبيّة، الفرد بحاجة العوامل هذه ارتباط ومدى

 إليها التطرق سيتم والتي المؤسسة اإلعالميّة، في الوظيفيّ  التوصيف وتحليل بدراسة القائمين باالتصال

 الحقا .

 لتدريب:ظهور الحاجة لطرق 
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 احتياجات   ظهور أو الحالي األداء في عجز   يكون أن الطريقتين: إّما إحدى في للتدريب تظهر الحاجة

 القوى قبل من أو المؤسسة اإلعالميّة، قبل من سواء المخططة غير أو المخططة التغيرات نتيجة ،جديدة  

 .للتغيير الحاجة ولدت التي الخارجيّة

 أبعاد االحتياج للتدريب:

 يجب وما الحالي الوضع أيّ  والمستقبل، الحاضر هما زمنيين، ببعدين ةالتدريبيّ  االحتياجات يتعلق مفهوم

 :إّما أن الحالي الوضع نّ إ حيث مقبلة، زمنيّة   فترة   في عليه يكون أن

 حلّها يُراد محددة   تنظيميّة   مشكلة   عن يعبر. 

  ّتكملتها راديُ  ناقصة مهارات أو اتجاهات أو معلومات أو معرفيّة نواحي عن اوإم. 

  ّتفاديه أو عالجه يُراد األداء في ضعف  عن  اوإم. 

 أو تعديلها أو الجوانب لهذه تكملة   يعدّ  فهو المستقبل، في الحال عليه يكون أن يجب بما يتعلق فيما أّما

 .تغييرها

 جوانب إلى تمتد ولكنّها، القصور أو الخلل جوانب على فقط ال تقتصر التدريبيّة االحتياجات أنّ  كما

 من عدد   أو شخص   في تنميتها يُراد اتجاهات   أو مهارات   أو معلومات   تعني بذلك فهي معيّنة، تطويريّة  

 تغيرات   لمواجهة وذلك ،أخرى ناحية   من وتعديلها تغييرها أو صقلها يراد أو ناحية ، من األشخاص

 .ما شخص   لترقية استعدادا   أو تكنولوجيّة، أو تنظيميّة متوقعة

 التدريب:احتياجات مستويات 

 هذه تكون أن على التدريبيّة، الحتياجاتها أولي مسح   بعمل المؤسسة اإلعالميّة تقوم أن الضرورة من

 : التالية لألسباب وذلك مستوياتها، لكلّ  شاملة   االحتياجات

 المؤسسة اإلعالميّة:  مستوى على التدريب احتياجات 

 جانب إلى المؤسسة اإلعالميّة، في المختلفة اإلدارات أقسام في الضعف مراكز تحديد يتمّ  أن بها ويُقصد

 .التدريب إلى احتياجاتها حيث من واألقسام اإلدارات أولويات

 الوظيفّي:  المستوى على احتياجات 

 المختلفة، األعمال إلنجاز والمعرفة المهارات حيث من المهنيّة أو ةالوظيفيّ  االحتياجات بها ونعني

 .معيّنة وظيفة   أو ما بمهنة   والخاصة

 األفراد مستوى على التدريب احتياجات:  

 من ،الضعف مواطن فيهم تظهر الذين األفراد لتدريب الخاصة االحتياجات عن بحث   عن عبارة وهي

 في أداؤها منهم المطلوب األعمال أو ألدائها، إليهم الموكولة األعمال إنجاز في والمعرفة المهارة حيث

 .التدريب من االنتهاء بعد المستقبل
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 للموارد، مقصودا   هدرا   التدريبيّة تمثل لالحتياجات مسبق   تحديد   دون تكون التي التدريبيّة البرامج فإنّ  ولذا

 .مفرغة   حلقة   في الدوران بمثابة تكون التدريبيّة العملية فإنّ  وبالتالي

 

 التدريبيّة االحتياجات تحديد أهميّةسابعاً: 

 وفعالية نجاح ال يقوم والتي ،التدريبيّة العملية عناصر من عنصر   أهمّ  التدريبيّة االحتياجات تحديد يمثل

 خطوات باقي إلى بالنتيجة أثره ينقل العنصر، هذا في يحدث نقص   أو خلل   فأيّ  بها، إاّل  التدريبيّة العملية

 من وجعله عملي، واقع   إلى االحتياج هذا ترجمة فاألولى معيّن، الحتياج   نتيجة التدريب كان فإذا التدريب،

 .التدريبيّة العملية بمراحل للقيام األساسيّة الخطوات أولويات

 التدريب نوع وما تدريبهم المطلوب األفراد إلى إشارتها في التدريبيّة االحتياجات تحديد أهميّة وتكمن

 التقييم على ةالتدريبيّ  االحتياجات تحديد يساعد حيث منهم؟ المتوقعة النتائج هي ما وبالتالي لهم، الالزم

 الخطوة إنّ  حيث ،التدريبيّة العملية من المرجوة األهداف وتحقيق األداء، وتحسين للتدريب، الصحيح

 برمتها، التدريبيّة العملية نجاح إلى التوصل في األساسيّة اللبنة تمثل التدريبيّة االحتياجات بتحديد المتمثلة

 تدريبيّة برامج تنفيذ إلى بالنتيجة يؤدي ودقيق ، واضح   غير بشكل   التدريبيّة االحتياجات تحديد فإنّ  وبالتالي

 .والمال والجهد الوقت إهدار إلى وتؤدي ،منها األهداف تتحقق ال

 احتياجات وتقييم تخطيط خالل من يتم المطلوب بالشكل التدريبيّة االحتياجات تحديد إلى التوصل فإنّ  ولذا

 بأهداف األولى بالدرجة التدريبيّة االحتياجات هذه ربط وبالتالي ،وتحليلها ودراستها البشريّة الموارد

 مضافة   قيمة   يمثل وهذا المتدربين، واختيار التدريبيّة األساليب حيث من ومحتوياته التدريبيّ  البرنامج

 .القائمين باالتصال األفراد أداء على أثرها قياس وبالتالي التدريبيّة، العملية لنجاح

 على التعرف أوال   يجب ،للمنظمة الفعلية االحتياجات تلبي سليمة   تدريبيّة   خطة   وضع يتمّ  وحتى

 فإنّ  وبهذا مناسبة، علمية أساليب إتباع خالل من وجيدا   دقيقا   تحديدا   وتحديدها التدريبيّة، االحتياجات

 فإنّ  ولذا ،تدريبيّ  عمل   أيّ  وتسبق التدريبيّة، العملية نجاح أساسيات من بدقة   التدريبيّة االحتياجات تحديد

 وأنّ  المؤسسة اإلعالميّة، في ما جزء   في فجوة   أو نقصا   هناك أنّ  به يُقصد التدريب إلى ما منظمة   احتياج

 .الفجوة تلك ويغطي النقص هذا يتالفى أن يمكنه المخطط التدريب

 

 :التدريبيّة االحتياجات تحديد ةمسؤوليّ 

 مبذولة، جهود   تعاون نتيجة ألنّها تأتي ،مشتركة   عملية   هي التدريبيّة االحتياجات تحديد مسؤولية إنّ 

 وما األفراد عمل بطبيعة لمعرفته المباشر ورئيسه عمله، بتفاصيل لمعرفته نفسه المتدرب فيها يشترك
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 إضافة   بالمتدربين، دائم   اتصال   على ألنّه التدريب ومسؤول ،العمل ألداء ومهارات معارف من يلزمهم

 .التدريبيّ  للنشاط العليا اإلدارة ودعم خارجيين، بمستشارين المؤسسة اإلعالميّة استعانة إلى

 أنفسهم القائمين باالتصال األفراد: 

 احتياجاتهم تحديد على األقدر ألنّهم نظرا   ،التدريبيّة االحتياجات تحديد في أساسيّا   مصدرا   يمثلون والذين

 أيّ  أخرى، ناحية   من الذاتيّة واحتياجاتهم ،ناحية   من وجزئياته العمل بتفاصيل لمعرفتهم التدريبيّة

 .والمهاراتيّة المعرفيّة احتياجاتهم

 المباشر الرئيس: 

 مهارات   من إليه يحتاجون وما القائمين باالتصال، أداء طبيعة على ومطلع العمل، على يُشرف والذي

 .وجه   أكمل على لألداء ومعلومات  

 والتأهيل التدريب إدارة على القائمين: 

 على ويكونوا التدريبيّة، االحتياجات تحديد بعملية بالقيام رسميا   والمكلفون المسؤولون األشخاص وهم

 االحتياجات تحديد يستطيعون وبذلك منهم، المعلومات ويتقصون القائمين باالتصال باألفراد دائم   اتصال  

 .التدريبيّة

 الخارجيين المستشارين: 

 .التدريب عملية في متخصصة   مستقلة   استشاريّة   تدريبيّة   هيئة   إلى ينتمون الذين وهم

 العليا اإلدارة دعم: 

 إنّ  حيث ،التدريبيّة االحتياجات وتحديد التدريب وتأييد دعم في وجوهري   هام   دور   لها العليا اإلدارة أنّ  أيّ 

 .مهامهم لتسهيل العليا اإلدارة من دعم   هناك كان إذا إاّل  تكتمل، أن ال يمكن ذكرها سبق التي الجهود جميع

 

 

 التدريبيّة االحتياجات تحديد مرحلةثامناً: 

 حيث التدريبيّة، العملية أجزاء سائر عليه تبنى الذي األساس تُمثل التدريبيّة االحتياجات تحديد مرحلة إنّ 

 بالفرد الخاصة الصلة بالمواصفات ذات المعلومات على المرحلة هذه في التركيز ينصب أن يجب

 على المعلومات تنصب أن فيجب تغيير، كأداة الفرد مع تتعامل التدريب عمليات إنّ  حيث ،التنظيميّ 

 أو الحاليّة لوظيفته القائم باالتصال أداء من تعيق أو تمكن التي هي إنّها حيث ،به الخاصة المواصفات

 وواقعية   محددة   أهداف   ذي تدريبيّ  برنامج   إلى الوصول ضمان إلى بالنتيجة يؤدي الذي األمر المستقبليّة،

 للقياس. وقابلة  
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 مساهمته أيّ ، األولية مراحلها في التدريبيّة العملية في )المتدرب( تدريبه المتوقع الفرد إشراك كما يجب

 ،متضامن   ومسؤول   شريك   بأنّه وإشعاره تحفيزه يتمّ  حتى وذلك ،التدريبيّة االحتياجات تحديد مرحلة في

 التدريبيّة البرامج وتقييم وتنفيذ وتصميم وتخطيط فعالية أنّ  مفادها التدريب، في ثابتة   حقيقة   حيث إّن هناك

 عليه يترتب التدريبيّة االحتياجات تحديد ألنّ  ،التدريبيّة االحتياجات تحديد عملية فعالية على أساسا   تعتمد

 .المطلوب األداء إليه،ومستوى يحتاج ومن ،التدريب من المطلوب التنويع تحديد

 

 المتدربين اختيار

للمؤسسة  الرئيسيّ  والمورد األساس العنصر البشري العنصر يعدّ 

 وميول   واتجاهات   دوافع من العنصر هذا به يتمتع لما ،اإلعالميّة

 الفسيولوجيّة. والقدرات الجسمانيّ  التكوين إلى باإلضافة

 والنجاح للطاقات يالرئيس المصدر هو البشريّ  العنصر أنّ  وبما

 اإلنتاج، عملية في األخرى الماديّة اإلمكانات عن فضال   واإلنجاز،

   يُكرسوا ألن والدارسين، الباحثين من لكثير   مدعاة   أصبح هفإنّ 

 إليه يهدف ما وهذا التنظيم، في األساسيّ  المتغير يمثل ألنّه وذلك اإلنسانّي، السلوك دراسة على جهودهم

 األفراد، مهارات في إيجابي تغيير   إحداث محاولة إلى أساسا   التدريب يتجه وعليه اإلدارّي، التدريب

 أعمالهم. أداء في المتبعة السلوك أنماط وتطوير وقدراتهم،

 شروط وأساليب اختيار المتدربين:

 اختيار عملية األخرى، وأنّ  اإلنتاج عناصر على وليس المتدرب على تركز اإلداريّ  التدريب عملية إنّ 

 هما: أساسيتين نقطتين االعتبار عين في تأخذ المتدربين

 بموجبها. المتدربين اختيار يتمّ  التي األساليب 

 تدريبهم. المطلوب األفراد في تتوافر أن يجب التي الشروط 

 والمقابالت واالمتحانات المبادرات من تتكون المتدربين اختيار في المستخدمة لألساليب فبالنسبة

 التدريب. مراكز من الخارجيّة والترشيحات الشخصيّة

 المتدربين؟ اختيار في ة  ناجح تكون األساليب هذه من أيّ وهو،  هام   سؤال   هنا ثارويُ 

 ترد التي الترشيحات على تعتمد بأنّها العربيّة، العاّمة اإلدارة معاهد لحلقة التمهيديّة الدراسات تؤكده اوممّ 

 تدريبهم. يتمّ  الذين المرشحين الختيار كأساس   األخرى واإلدارات الجهات من إليها

 وهي: ترشيحه يتمّ  فيمن توافرها يجب شروطا   هناك أنّ  إاّل 

 اإلداريّة. التنمية عوامل من األساس العامل يمثل وأنّه التدريب، بأهميّة التام المتدرب قتناعا 
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 البرنامج في الفعالة المشاركة من لتمكنه ،المتدرب لدى المتخصصة الخبرة من األدنى الحد توافر 

 التدريبّي.

 التدريبّي، البرنامج موضوعات استيعاب له يتسنى حتى ،المتدرب لدى العلميّ  المستوى توافر 

 أيّ  وجود وأنّ  والخبرة النوعيّة، العلميّ  المستوى في وتناسق   انسجام   هناك يكون أن يجب حيث

 له. خطط ما وفق وسيره التدريبيّ  البرنامج يعرقل سوف الصدد هذا في فجوة  

 جديدة ، مهارة   لتعلم قوية   حاجة   في وأنّه منها، يُعاني مشكلة   لوجود مدركا   المتدرب يكون أن 

 جديدة   ومهارات   خبرات   اكتساب في الرغبة وأنّ  التدريبيّة، العملية من يستفيد سوف هفإنّ  وبالتالي

 المتدرب. كفاءة رفع في اجد   هام   أمر  

 عملية تقوم بأن وذلك الموضوعيّة، العناصر فيها تُراعى أن للمتدربين الترشيح بعملية األخذ عند ويجب

 طبيعة مع الفعليّة وظائفهم تنطبق لمتدربين الترشيح يتمّ  وأن جانب ، من فعليّ  تدريبيّ  احتياج   على الترشيح

 البرنامج انتهاء بعد المتدرب عمل على إيجابيّ  بشكل   التدريب أثر ينعكس حتى ،أخرى ناحية   من البرنامج

 التدريبّي.

 

 االتجاهات المطلوبة للتجانس:

 اتجاهين: يأخذ تدريبهم المطلوب األشخاص بين التجانس تحقيق يجب اإلشارة إلى أن

 االتجاه األول : 

 من النوع هذا إنّ  حيث ،ومرؤوسين( )رؤساء المتنوعة ةالتدريبيّ  المجموعة تكوين بضرورة يقضي

 ،المتنوعة األطراف بين النظر وجهات تبادل وفي المتدربين، بين فكريا   تقاربا   يحقق التدريب

 بينهم، فيما االتصال في تحسين   إلى ويؤدي الوجود، حيز إلى المشتركة المشاكل إخراج وبالتالي

 .الفريقين تواجه التي المشكالت حلّ  على والمساعدة

 االتجاه الثاني : 

 أو الوظيفّي، األساس أو التخصص، يكون كأن المتجانسة ةالتدريبيّ  المجموعة بتكوين يقضي

 ويفسح ،تجانسا   أكثر مجموعات   يخلق الذي األمر المتدربين، تجميع في األساس هو العلميّ  المؤهل

 ومديري ،برنامج   في األقسام رؤساء يكون كأن بصراحة ، رأيه عن التعبير في مشترك   لكلّ  المجال

 وهكذا. ثالث ، برنامج   في العالية المؤهالت وأصحاب ،ثان   برنامج   في الدوائر
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 المدربين اختيار

 الكفاءة يمتلك الذي المدرب وجود هي ،التدريبيّة العملية نجاح عليها يتوقف التي المهّمة الركائز من

 المدرب أداء وإمكانات قدرات في قصور   أي إنّ  حيث ،التدريبيّة البرامج تنفيذ إليه يعهد والذي ،والخبرة

 يتمثل المدرب دور وأنّ  التدريب، فعالية على سلبا   ينعكس مّما والجهد، للمال وتضييعا   كبيرا   هدرا   يمثل

 المهارات وإكساب المعارف بنقل يقوم الذي الشخص هو فالمدرب التنفيذ، واقع إلى له خطط ما نقل في

 :المدرب وهي في توافرها الالزم والمهارات القدرات من العديد هناك فإنّ  ولذا ،للمتدربين

 :والتدريبيّة التعليميّة القدرات .1

 المتدرب بين االتصال أنواع من نوع   ممارسة خالل من لآلخرين المعلومات نقل على القدرة أيّ 

 منه يتطلب الذي األمر للمتدربين، والخبرات المعلومات سريان أو وصول المدرب يكفل حيث والمدرب،

 استخدامها. وطرق الحديثة األساليب فهم

 :االجتماعيّة المهارات .2

 العالقات تكوين على القدرة ولديه بالناس، االختالط عند وفاعال   اجتماعيا   يكون بأن المدرب يتصف أن

 .التدريب أثناء صعوبات   من المتدربين إليه يتعرض ما معرفة من يتمكن حتى ،الطيبة اإلنسانيّة

 :القياديّة المهارات .3

 ويربط والمتابعة، والتوجيه والتنظيم التخطيط مهارة لديه تتوفر أن فيجب ،للمتدربين القائد هو المدرب

 .المتدربين تقييم على القدرة بذلك

 :المرونة .4

 يكون أال أيّ  المناسب، الوقت وفي الهادف االتجاه نحو السلوك مجرى في تغييرات   إحداث على القدرة يّ أ

 .عنه االنفكاك يستطيع ال معين فكر   أسير عقله

 :اإليجابيّ  التفكير على القدرة .5

 لدى االبتكار روح بث على قادرا   يكون حتى ،يمارسه فيما مناسبة   علمية   بطريقة   األفكار بعض تطبيق أيّ 

 .المتدربين

 

 أدوار المدرب:
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 التدريب، خطة من عوامل نجاح عامل   أهمّ  المدرب يعتبر

 التدريب، فعن رسالة توصيل في محور   أهمّ  يعتبر حيث

 أداة يمثل فهو ولذا ،الرسالة هذه وتوصيل نقل يتمّ  طريقه

 مفاهيم وتغيير إضافة على يعمل خالله من والذي التغيير،

 ومعلوماتهم اتجاهاتهم حيث من ،)المتدربين( اآلخرين

 بها يقوم أن يجب أساسيّة دوار  أ وهناك سلوكياتهم. وتشكيل

  المدرب منها:

 المشاركين مع وتفاعله ،التدريب ورسالة المعلومة توصيل في الجيدة القدرة لديه يكون أن 

 .التدريبيّة العملية في

 لتحقيق الالزمة واالتجاهات والمعارف المهارات المتدربين إكساب على القدرة لديه يكون أن 

 تطبيق على المتدربين مساعدة على يركز أن أيّ  ،العمليّ  الواقع في التدريبيّة العملية فعاليات

 أثر ونقل التدريبّي، بالبرنامج التحاقهم خالل واتجاهات ومهارات معارف من اكتسابه ما تمّ 

 .العمليّ  الواقع إلى التدريب

 إلى وإيصالهم التدريبيّة، المجموعات مع والمناقشة الحوار تفعيل على القدرة لديه يكون أن 

 تفعيل على يعمل وأن األداء، في التحسن إلى ويؤدي ،عملهم في مهم   التدريب بأنّ  القناعة

 المتدربين. إلى بكفاءة   الخبرات وتوجيه المعلومات وإيصال التدريبيّ  الموقف
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 اختيار المدرب:مجموعات 

 ناحية   من البرنامج من والمستفيد ناحية   من البرنامج وفعاليات محتوى بين األساسيّة الرابطة يمثل المدرب

 عملية فإنّ  ولذا ،ومستواه قدراته من للتأكد دائما   إدارة المؤسسة اإلعالميّة تسعى أن فال بدّ  ولذا ،أخرى

 التي ،واالطالع الخبرة من أساس   على ومستندة   محددة   اختيار   لمعايير تخضع أن يجب المدربين اختيار

 ،بكفاءة   أعمالها إنجاز في المعنية اإلدارة قبل من إشباعه المطلوب التدريبيّ  االحتياج متطلبات مع تتماشى

 في به المناطة المهامّ  إنجاز إلى الوصول في وإمكاناته قدراته لرفع المتدرب أو القائم باالتصال قبل ومن

 .المطلوب المستوى ضمن وجه   أكمل

 :وهي منها المدربين اختيار يتمّ  أن يمكن مجموعات   وهناك

 النفس وعلم النظم، وتحليل الكمبيوتر، مثل المطلوبة، الحقول مختلف في االختصاصيون. 

 وغيرها ،ةوسلوكيّ  تنظيميّة   معيّنة   موضوعات   في االستشارات مجال في يعملون الذين الخبراء. 

 موضوعات الدورات تغطي علوم اإلعالم التي تخصصات في األكاديميين من الجامعات أساتذة 

 .المطلوبة التدريبيّة

 المتدربين على يعرضوا أن فيستطيعون العملية، بالخبرة هؤالء يمتاز حيث الممارسون المدربون 

 حلّها. في النظر وجهات معهم ويتبادلوا مشكالتهم، في ويناقشوهم ،خبراتهم

 هؤالء  يمتاز حيث المتدربون، فيها يعمل التي المؤسسة اإلعالميّة في العليا اإلدارة أعضاء

 الطرفين أمام الفرصة إتاحة إلى باإلضافة وخططه، ومشكالته العمل بشأن أسئلتهم على باإلجابة

 .المؤسسة اإلعالميّة في مشكالتهم بشأن واألفكار اآلراء لتبادل

 دورات   بعقد تقوم التي اإلعالم كوزارة المتدربين، بأعمال صلة   له معين جهاز   في المسؤولون 

 ط اإلعالمّي ورسم السياسات الخ.التخطيفي  تدريبيّة

 التدريب، فيه يدور الذي المجال في ممارسين أو خبراء يكونوا قد والذين الخارج، من الزائرون 

 .مختلفة بلدان   مع مقارنة   نظر   بوجهة المتدربين بإمداد هؤالء يمتاز حيث
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 التدريبيّة الدورات تصميم: تاسعاً 

 على يجب ،التدريبيّة الدورات واختيار تصميم يتمّ  حتى

 يمر التي التعلم عملية مجال أوال   تحدد أن التدريب إدارة

 الدور احتياجات لمقابلة مدروسة   خطة   وفق المتدرب بها

 التنظيميّ  والسلوك والقدرات المعلومات من الوظيفيّ 

 حصيلة تزيد حتى وذلك للمتدرب، إكسابه المطلوب

   إلى الوظيفيّ  وسلوكه بأدائه ترتفع وحتى منها، المتدرب

 مع تتوافق التي الفعلية االحتياجات على بناء   التدريبيّة الدورات اختيار ويتمّ  فيه، المرغوب المستوى

 الدورات اختيار عن المسؤولين من يتطلب القائمين باالتصال، ولكن األفراد به يقوم الذي العمل متطلبات

 األهداف وتحقيق المشكالت حلّ  مع يتوافق بما التدريبيّة، الدورات مضمون االعتبار بعين األخذ التدريبيّة

 أجلها. من التدريبيّة الدورات أُقيمت التي

 

 تفي التي األهداف وتحديد التدريبيّة، الخطط وضع من االنتهاء بعد التدريبيّة الدورات تصميم ويبدأ

 المواد تحديد على تساعد وواضحة   محددة   بطريقة   األهداف على واالتفاق التدريبيّة، االحتياجات بأغراض

 .التدريبيّة والمواد العلمية

 التي األساسية والنظريات العلمية والمفاهيم والمبادئ المعلومات من تحويه ما هي العلمية فالمادة 

 .المتدربون بها يلمّ  أن المدرب يودّ 

  ّاختبارات مثل، أهدافه تحقيق على المدرب تعين التي المساعدة الوسائل فهي التدريبيّة المادة اوأم 

 .التوضيحيّة والرسومات التنظيميّة، والخرائط القياس،

كما  التعلم، حسن على القائمين باالتصال األفراد يُساعد سوف التدريبيّ  البرنامج أهداف تحقيق أنّ  والشكّ 

 التدريبيّة واألساليب تُدرس، سوف التي للموضوعات السليم واالختيار التعليم حسن على المدرب يُساعد

 .لها وفقا   التدريبيّة البرامج تقديم يتمّ  سوف التي

 

 انسجامها ومدى للمتدربين المقدمة التدريبيّة المادة وهي التدريبيّة الدورات تصميم في اآلخر الجانب أّما

 المادة في تتوافر أن يجب التي الشروط أهمّ  فمن العاملون، األفراد به يقوم الذي العمل متطلبات مع

 وأهدافه التدريبيّ  بالبرنامج ارتباطها خالل من وذلك ،منها المطلوب الغرض تؤدي أن هي التدريبيّة

 تواجه التي العمل في القائمة المشكالت حلّ  في وتساعد، بها الوفاء المطلوب التدريبيّة واالحتياجات

 .القائمين باالتصال األفراد
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 إلى االستناد خالل من تحديدها يتمّ  والتي ،معيّنة   تدريبيّة   ألساليب وفقا   التدريبيّة المادة تقديم ويتمّ 

 يتطلب اختيارها فإنّ  التدريبية األساليب لتنوع ونظرا   البرنامج، عليها يقوم التي التفصيليّة الموضوعات

 ةالتدريبيّ  األساليب تختلف وعليه والمهارات، للمعارف تبعا   ومستوياتهم المتدربين نوعيات بين ما التوفيق

 وتأهيلهم تحصيلهم مستويات حيث من بين المتدربين والتنوع فاالختالف التدريبيّة، الدورة بها تقدم التي

 .معها والمواءمة المستويات هذه مراعاة على تعمل تدريبيّة، أساليب اختيار يتطلب و المهاريّ  المعرفيّ 

 يكون فقد أو األدوات، والمكان بالزمان المتعلقة الفروق باختالف يختلف التدريبيّة الدورات تصميم أنّ  كما

 أو أطول، وقت   إلى يحتاج معين تدريبيّ  أسلوب   باستخدام يسمح ال بما ،قصيرا   للتدريب المخصص الوقت

 ةالتدريبيّ  األساليب أو التطبيقات بعض إلجراء الالزمة المالية أو اإلمكانات التجهيزات بعض توفر لعدم

 .التدريبيّة الدورة تتطلبها التي

 

 

 التدريبيّة العملية تقييم :عاشراً 

 التدريبيّة،أيّ  الدورات في المشاركين أفعال ردود من لالستيضاح مؤشرا   التدريبيّة العملية تقييم عملية تعدّ 

 في والتغيير االستفادة ومدى التدريبيّ  البرنامج من تعلموه عّما ةالتدريبيّ  العملية في المشاركين رضا مدى

 التي اإلضافة لمدى المتدرب وإدراك التدريب، وفاعلية نجاح على تؤثر التي العوامل ونتيجة سلوكهم،

 تأثير مدى قياس هو التقييمي للنشاط الرئيسي فالهدف، أدائه ورفع وخبراته معارفه في عليها حصل

 يعملون التي المؤسسة اإلعالميّة وعلى التدريبيّة، بالبرامج المستهدفين المشاركين على ةالتدريبيّ  األنشطة

 الخطة أهداف من تحقيقه ما تمّ  وتحدد التدريبّي، العمل كفاءة مدى تقيس هادفة ، عملية   التقييم إنّ  حيث ،بها

 العملية تطوير يمكن حتى ،والضعف القصور أوجه إبراز خالل من المناسبة القرارات التخاذ التدريبيّة

 األعمال قياس عملية هي التدريبيّة البرامج تقييم إنّ  وحيث ،منها المتوخاة األهداف يخدم بما التدريبيّة

 الضعف نقاط الكتشاف ،التدريبيّة للعملية مسبقا   المعدّ  للتخطيط وفقا   يتمّ  أن يجب بما ومقارنتها المنجزة،

 أنّه أيّ  العمل، على التدريب أثر "دراسة بأنّه التقييم تعريف يمكن ولذلك التدريبيّة، البرامج في والقوة

 واإلنتاجيّة". األداء على التدريب مردود ومعرفة تحليل  

 :رئيسيّة محاور ثالثة على التدريبيّة العملية نتائج تقييم ويعتمد

 حيث ،التقييم بأسئلة خاصة استمارة   تصميم يتمّ  أن يجب حيث ،التدريبيّ  للبرنامج المتدربين تقييم 

  منها االستفادة ومدى ،للتدريب المختلفة الجوانب نحو المتدربين وآراء اتجاهات على تحتوي

 والفاعلية واالنتظام، المشاركة، حيث من والمتدربين التدريبيّ  للبرنامج التدريب هيئة تقييم. 
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 عودة بعد معيّنة   زمنيّة   فترة   مرور بعد وذلك األداء، على التدريب لنتائج المؤسسة اإلعالميّة تقييم 

 األداء، مقارنة أسلوب استخدام خالل من وذلك التدريب، نتائج قياس يتمّ  ولذلك ،للعمل المتدربين

 المتدرب واستقصاء دراسة يتمّ  حيث ،تطبيقه في عالية   مهارة   إلى يحتاج التقييم من النوع وهذا

 ومستوى اإلنتاجيّة تحسين على التدريب أثر لتحديد ،التدريب بعد أدائه وقياس ورئيسه، نفسه

 والسلبيّة. اإليجابيّة الجوانب حيث من األداء

 

 التدريبيّة العملية معوقات :إحدى عشراً 

 التدريبيّة العملية تواجه التي المعوقات يمكننا تحديد أهمّ 

 فيما يلي:

 االحتياجات تحديد بين والترابط االنسجام عدم 

 تسعى التي التدريبيّة العملية أهداف وبين التدريبيّة

 وجود وعدم ناحية ، من المؤسسة اإلعالمية إليها

 التدريبيّة االحتياجات تحديد في المناسبة المعايير

 األهداف من األولى بالدرجة استخالصها يتمّ  التي

 وتقييم وتنفيذ، آلية، على يؤثر مّما التدريبيّة،

 أخرى. ناحية   من التدريبيّة البرامج

 

  ّأو المؤسسة اإلعالميّة قيام إلى يفضي قد التدريبيّة لالحتياجات معايير بتحديد االلتزام عدم إن 

 من جزء أو كلّ  في أصال   إليها ال حاجة تدريبيّة برامج بتنفيذ ،عليها يعتمد التي التدريبيّة، المراكز

 التدريبيّة البرامج محتوى بين فيما الفجوة تعميق في يزيد وهذا التدريبيّة، البرامج هذه محتويات

 للمؤسسة اإلعالميّة. التدريبيّة العملية وأهداف

 األساس بالدرجة تعتمد التدريبيّة البرامج وتقييم وتنفيذ وتصميم تخطيط فعالية أنّ  إلى نخلص يجعلنا وهذا

 التدريب، من المطلوب النوع تقرير عليها يترتب إنّه حيث ،التدريبيّة االحتياجات تحديد عملية فعالية على

بدقة   التدريبيّة البرامج أهداف تقرير وبالنتيجة، المطلوب األداء مستوى وتقرير التدريب، إلى يحتاج ومن

 تحقيق في التدريبيّة العملية نجاح إلى يؤدي الذي األمر اكتسابها، المطلوب والمهارات الكفايات ومعرفة

 .التدريبيّة العملية لنجاح الرئيسيّ  المدخل تمثل وأنّها ،المتوخاة أهدافها
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 الخالصة

 ،التقادم من القائمين باالتصال األفراد حماية على يعمل أنّه الفرد مستوى على التدريب أنشطة تأتي أهمية

 أنّ  كما والتكنولوجّي، العلميّ  والتطور المعرفة حقول في يستجد ما يواكبون بأنّهم لديهم الشعور وتوليد

 وتوجهات القائمين باالتصال، لمصلحة اإليجابيّ  االنسجام يحقق الذي الوظيفيّ  المسار يعزز التدريب

 المؤسسة اإلعالميّة. في التطوير

 

 في تغيير إحداث طريق عن الفرد إنجاز مستوى تحسين على القدرة له ،منظم   تعليميّ  نشاط   هو التدريب

 مهارات   في تحسين أو ،جديدة   مهارات   الفرد تعليم التدريب ويتضمن ،ومهاراته وسلوكه المعرفيّة قدراته

 والمستقبلية. الحالية العمل متطلبات لمواجهة تطويرها على والعمل، موجودة  لديه

 

المؤسسة  تصل حيث نفسها، التدريبيّة العملية من الهدف باختالف المتخذة التدريبيّة األساليب تختلف

 ما مشكلة   حلّ  في المتاحة البدائل بين من األفضل التدريبيّ  البديل اختيارها أنّ  إلى قناعاتها في اإلعالميّة

 األفضل إلى تغييره يتطلب المؤسسة، والذي في الحالي الوضع تحسين أجل من اإلداريّ  العمل في

 خالل من وذلك لديها، القائمين باالتصال لدى األداء كفاءة رفع خالل من اإلنتاجيّة في زيادة إلى لوصولا

 في أداؤها المطلوبة والتغييرات المتطلبات مع يتماشى بما ،وتعديلها سلوكياتهم وتغيير مهاراتهم تنمية

 العمل. مجال

 

 واتجاهات ومعارف سلوك في تغييرات   إحداث في التدريبيّة والعملية التدريب من األساسيّ  الهدف يتمثل

 الكفاءة رفع أجل من حدوثها، والمحتمل القائمة والمعوقات المشكالت على التغلب قصدب المتدربين،

 التالي: تحقيق إلى ويهدف التدريب لألداء، اإلنتاجيّة

 يحددها التي األداء معايير بين توجد التي الثغرات وسدّ  ،وسرعة   بفاعلية   العمل أداء ضمان 

 .للعاملين الفعليّ  األداء وبين الرؤساء

 برغبته مرهونة   إنتاجيته زيادة أنّ  باعتبار ،للعمل وانتمائه والئه بتنمية عمله في الموظف ترغيب 

 .العمل أداء في

 توعيته خالل من ونوعا ، كما   إنتاجيته وتحسين كفاءته لزيادة الموظف لدى الذاتيّ  الدافع توفير 

 األهداف، تلك تحقيق في مساهمته ومدى ،عمله وبأهمية وسياساتها، المؤسسة اإلعالميّة بأهداف

 أن لضمان ،ورسالتها المؤسسة اإلعالميّة أهداف القائم باالتصال لتقبل ملحة   ضرورة   فهناك

 .وفعالية   قيمة   وذا هادفا   عمله يكون
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 األعلى. للمناصب للترقية تؤهله بمقومات واقتناعه الموظف وقدرات مهارات زيادة 

 تشير الحاجة فإنّ  ،البشرية الموارد أداء في وضعين بين ضتناق أو نقص   وجود ةالتدريبيّ  الحاجة "تعني

 هذه وتكون ،فيه المرغوب واألداء الوظيفة في الفعليّ  األداء بين فجوة   أو ،أدائين بين فرق   وجود إلى

 تمثل إذا   التدريبيّة القائم باالتصال، فالحاجة لدى اتجاهات أو مهارات أو معارف في نقص   نتيجة الفجوة

 .للشخص الفعليّ  األداء ومستوى األمثل األداء مستوى بين الفرق وجود نتيجة

  

126 



 

 التمارين

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مّما يلي: -1

 التدريب في المؤسسة اإلعالميّة إدارة على المؤثرة من العوامل

A. النشاط طبيعة  

B. حجم المؤسسة 

C.  ّالنمط القيادي 

D. ثقافة المؤسسة 

  النشاط طبيعة .A :اإلجابة الصحيحة

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مّما يلي: -2

 المحاضرات في التدريب سلوبمن االنتقادات الموجهة أل

A. ارتفاع كلفة جلسات التدريب 

B. المتدربين قبل من المعلومات عدم وجود فرصة لمناقشة 

C. المصداقيّة التي يتمتع بها هذا األسلوب 

D. المواقف المسبقة المتخذة من قبل المتدربين 

 المتدربين قبل من المعلومات عدم وجود فرصة لمناقشة .B اإلجابة الصحيحة:
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 اإلجابة الصحيحة مّما يلي: اختر -3

 التدريب أهدافمن أهّم 

A. للعمل وانتمائه والئه بتنمية عمله في الموظف ترغيب 

B. السيطرة على العاملين 

C. تغيير ثقافة المؤسسة 

D. زيادة فعالية المؤسسة 

 للعمل وانتمائه والئه بتنمية عمله في الموظف ترغيب .A اإلجابة الصحيحة:
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 السادسة التعليميةالوحدة 

 للقائم باالتصال األداء الوظيفي  
 

 :التعليمي ةاألهداف 

 أن يكون الطالب قادراً على أن: يجب التعليمي ة الوحدة هذه نهاية في

 .للقائم باالتصالمفهوماً واضحاً لألداء الوظيفّي  طييع .1

 .األداء الوظيفّي للقائم باالتصال محددات يميّز .2

 .األداء الوظيفيّ  معدالت على يتعرف .3

 .األداء الوظيفيّ  تقييم أساليب يتعلم .4

 .األداء تقييم أهميّة يشرح .5

 .األداء الوظيفيّ  تقييم عملية أهدافيحدد  .6

 .العالمية والتحديات الوظيفيّ  األداء بين العالقة يحدد .7

 .إلى عناصر األداء في المؤسسة اإلعالميّة يتعرف .8

 .األداء تحسين طرق يتعلم .9

 .الوظيفيّ  وصيفتوال األداء تقييم طرق يتعلم .11

 

 
 :العناصر

 .باالتصال للقائم الوظيفي   األداء مفهوم .1
 .باالتصال للقائم الوظيفي   األداء محددات .2
 .الوظيفي   األداء معدالت .3
 .الوظيفي   األداء تقييم .4
 .األداء تقييم مفهوم .5
 .األداء تقييم أهمي ة .6
 .الوظيفي   األداء تقييم عملية أهداف .7
 .الوظيفي   األداء تقييم فوائد .8

 .العالمية والتحديات الوظيفي   األداء .9 
 .اإلعالمي ة المؤسسة في األداء عناصر .11
 .األداء تحسين طرق .11
 .الوظيفي   وصيفتوال األداء تقييم .12
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 للقائم باالتصال مفهوم األداء الوظيفي   :أوالً 
 

 يرجع وهذا فيه، األساسيّ  العنصر الفردي األداء يمثل متكامل   نظام   عن عبارة األداء مفهوم إنّ 

إلنجاز  وقدرات   خبرات   من به يتمتع لما ،األداء في الفعال العنصر هو البشريّ  العنصر أن إلى

  األعمال.

 "هأنّ  منها ،التعاريف "لألداء" من العديد هناكو

 من ةمجموع أو فرد ببذله قام معين   جهد   نتاج

 معين. إلنجاز عمل   األفراد

 الفرد بواجبات التزام على األداء كلمة طلقوت  

 أدائه خالل من ،إليه المسندة بالمهامّ  وقيامه وظيفته

 ةالوظيفيّ  والمسؤوليات وتحمله لألعباء لمهامه

 المنظمة داخل الحميدة واآلداب باألخالق وااللتزام

 .فيها يعمل التي

  مصطلح على الضوء "جيلبرت ثوماس" لقيوي  
 

  السلوك بين الخلط يجوز "ال هبأنّ  األداء ويقول

 

 يعملون التي المنظمة في أعمال   من األفراد به يقوم هو ما "السلوك أنّ  ذلك واألداء، اإلنجاز وبين

 مخرج   هأنّ  أيّ  ،العمل عن األفراد يتوقف أن بعد نتائج أو أثر   يبقى من ما فهو ا "اإلنجازأمّ  بها"،

التي  والنتائج السلوك مجموع هأنّ  واإلنجاز، السلوك بين التفاعل فهو "األداء اأمّ  ؛نتائج." أو

 معاً". تحققت

 التعاريف تعدد رغم األداء لمفهوم عليه ومتفق   محدد   تعريف   إلى الوصول الصعب من ويبدو

 بدلوه يدلي أن في منهم واحد   كلّ  تناولوه ورغبة الباحثين الذين تعدد به، ويعود ذلك إلى المتعلقة

 يعد األداء موضوع فإنّ  أخرى جهة   ومن ة،الخاصّ  واهتماماته وجهة نظره من الموضوع هذا في

الدراسات  نتائج الختالف للمنظمات بالنسبة داً تعقي وأكثرها ضاً وغمو باً تشع المواضيع األكثر من

 هذه من عامل   كلّ  عالقة دور وضوح وعدم متعددة عوامل وجود إلى باإلضافة ،المجال هذا في

 األداء. بمستوى العوامل

 على اإلدارة لمساعدة العمليات من مجموعة   أو عن عملية   عبارة   هابأنّ  األداء إدارة تعريف يمكنو

 أهدافها. تحقيق

  بشكل   اإلداريّ  السلوك نظريات في ةاألساسيّ  الموضوعات من الوظيفيّ  األداء موضوع يعتبرو
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 يمثله لما ،خاصّ  بشكل   اإلداريّ  والتنظيم عامّ 

 المرجوة لألهداف للوصول أهمية   من

 .وفعالية   بكفاءة   للمنظمات

 :الوظيفيّ  لألداء الباحثين تعريفات تعددت وقد 

 من الفرد يمكن "نشاط   هو الوظيفي   األداء -

له  المخصص الهدف أو ةالمهمّ  إنجاز

 العادية القيود على ذلك ويتوقف ،بنجاح  

  المتاحة" للموارد المعقول لالستخدام

 باألنشطة الفرد قيام هو الوظيفي  األداء  -

 عمله. منها يتكون التي والمهام المختلفة
 

 

 

 للقائم باالتصال األداء الوظيفي   محددات :ثانياً 
 المستوى، هذا تحدد التي العوامل معرفة من ال بدّ  باالتصال القائم أداء مستوى تحديد يتمّ  لكي

 هي:  عوامل ثالثة خالل من يتحدد األداء من اإلشارة إلى أنّ  ال بدّ  ولذلك

 العمل. على الفرديّ  الدافع -1

 العمل.  مناخ -2

 العمل.  على القدرة -3

 والتي الفرد، ةذاتيّ  من تنبع التي ةالداخليّ  القوى مجموع"قصد بالدافع ي   :العمل على الدافع -1

 معين". اتجاه   في سلوكه وتوجه تحرك

 ةً أهميّ  المعاصرة اإلدارة أولت فقد ،وللمنظمات ةالبشريّ  للموارد بالنسبة الدوافع ةألهميّ  ونظراً 

 نماذج ظهور في التنظيميّ  والسلوك النفس بعلم الخاصة الدراسات من واستفادت لها، خاصةً 

 وزيادة باالتصال القائمين أداء على كبير   تأثير   لها أصبح والتي ،الوظيفيّ  والرضا للدوافع مختلفة

 . إبداعاتهم

 ؤسسةللم ةالداخليّ  البيئة هما ،جزأين من العمل بيئة تتكون: العمل( العمل )مناخ بيئة -2

 مكونات جميع في تتمثل فهي الداخلية للبيئة بالنسبة بها، المحيطة ةالخارجيّ  والبيئة اإلعالميّة

 ثالث من تتكون هاأنّ  نجد ةالخارجيّ  البيئة اأمّ  وغيرها، وأنظمة   وقيادات   سياسات   من المؤسسة

 على تأثيرها لها البيئات هذه وكلّ  ة،المحليّ  والبيئة ة،اإلقليميّ  والبيئة ة،العالميّ  البيئة وهي ،بيئات  

 متابعة عناصر من ال بدّ  لذلك ؤسسة؛الم إدارة سيطرة نطاق خارج تقع كونها من بالرغم المنظمة

 المنظمة.  على تأثيرها ومدى ،تحدث قد التي والتغيرات ،البيئة

 بقدرات معرفة   على تكون أن اإلعالميّة ؤسسةالم إدارة على العمل: أداء على القدرة -3

 بطريقة   يهمعل والمهام العمل توزيع تستطيع لكي وذلك ،واتجاهاتهم ودوافعهم باالتصال القائمين

 العلماء بعض من محاوالت   هناكو المناسب، المكان في المناسب الرجل وضع أيّ  ،صحيحة  

 والخصائص المبذول، الجهد هي: عوامل ةثالث على يعتمد األداء لمحددات نموذج   إلعداد

 . الوظيفيّ  لدوره الفرد وإدراك ة،الشخصيّ 
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لألداء،  دافعيته ومدى العمل ألداء باالتصال القائم حماس درجة يبين المبذول الجهد أنّ  نجد حيث

 في فيتمثل الوظيفيّ  لدوره هإدراك اأمّ  السابقة، وخبراته هقدرات على تتوقف دافعيته أنّ  حين في

 . العمل أداء أثناء الشخصيّ  سلوكه

فهم  وعليه ،عملياً  ذلك لصعوبة األداء محددات على االتفاق اإلدارة علماء يستطع لم ولكن

 التالية:  لألسباب الدراسات بعض إليها تصل التي النتائج تعميم من يحذرون

 فليس وبالتالي أخرى، فئة   أداء عن باالتصال القائمين من نة  معيّ  فئة   أداء يختلف -

 األخرى.  الفئة أداء محددات نفسها هي الفئة تلك أداء محددات أنّ  بالضرورة

 هي تكون أن بالضرورة ليست ،نة  معيّ  مؤسسة   في باالتصال القائمين أداء محددات إنّ  كما -

 أخرى.  منظمة   في ئهمأدا محددات نفسها

 .األداء محددات تحديد في أثر   ةالخارجيّ  البيئة لعوامل -

 

 األداء الوظيفي   معدالت: ثالثاً 
  أو أداةً  هدفاً  األداء معدل يعتبر وقد األداء، معدالت وصف يتطلب عليه الحكم أو األداء تقييم إنّ 

 ألداء ستخدمي   إجراءً  أو خطةً  يعكس قد أو ،ةتخطيطيّ 

 معدالتتحديد  ةأهميّ  من الرغم وعلى نمعيّ  نشاط  

 القائمين توقعات في وضوح   إلى تؤدي والتي ،األداء

 تحقيق على يركزون همتجعل قد هاأنّ  إال باالتصال،

 مثل ،غيرها ويهملون المكتوبة المعدالت هذه

 جديدة. أفكار اكتشاف أو الحديثة التقنيات استخدام

 
 

 األداء الوظيفي   تقييم: رابعاً 
 أثناء وتصرفاتهم القائمين باالتصال سلوك على األداء تقييم عمليةل األساسيّ  الهدف يقتصر يعد لم

 تقييم منافع تعددت حيث أبعاده، بكلّ  اإلداريّ  التطوير على يركز أصبح بل ألعمالهم فقط، أدائهم

 عن الكشف يستهدف هنّ إ حيث ؛وتنوعت األداء

 أدائهم وتطوير القائمين باالتصال لدى الكامنة الطاقات

 إلى المؤسسة إدارة دافعية إثارة وأيضاً  هم،تحفيزو

 . ودقة   ة  بموضوعيّ  تقييم األداء وطرق مناهج استخدام

 ها: أنّ  منها األداء، تقييم لعملية تعاريف ةعدّ  هناك

 سلوكه ونوع الفرد أداء مستوى يبين دوري "تقرير-

 به".  المنوطة الوظيفة وواجبات مهمات مع مقارنةً 

 ،األفراد منجزات تقييم إلى يهدف الذي اإلجراء "ذلك-

 مساهمة مدى على ة للحكمموضوعيّ  وسيلة طريق عن

  وبطريقة   إليه توكل التي األعمال إنجاز في فرد   كلّ 
 

 على طرأ الذي التحسن مقدار وعلى العمل، أثناء وتصرفاته سلوكه على الحكم وكذلك،ة  موضوعيّ 

 . "العمل أداء في أسلوبه
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 األداء تقييم ةأهمي  : اً خامس
 المطلوب المهامّ  لتحقيق وقابليته الموظف قدرة تقييم إلى تهدف منظمةً  عمليةً  األداء تقييم يعتبر

 تلك إلى المعاصرة اإلعالميّة ؤسساتالم وتنظر ه،ئأدا وتطور شخصيته ونمو إنجازها، منه

 القائمين بشؤون المتعلقة والتنظيم التخطيط مهامّ  من العديد في تساعد ة  هامّ  كأداة   العملية

  :التالية النقاط في هذه ةاألهميّ  مجاالت وتكمن ،باالتصال

 

 تقييم عمليات تكشف حيث والنقل: الترقية -أ

 يتمّ  وبالتالي ،القائمين باالتصال قدرات عن األداء

 نقل في تساعد كما أعلى، وظائف إلى ترقيتهم

 قدراته. تناسب التي الوظيفة في فرد   كلّ  ووضع

 

 
  

 تساعد حيث :راءوالمد المشرفين تقييم-ب

 راءوالمد المشرفين فاعلية مدى تحديد في العملية

 يعمل الذي ،الفريق أعضاء وتطوير تنمية في

 وتوجيهاتهم. إشرافهم تحت

 
 

  

 

 في تساهم حيث واألجور: المرتبات تعديل-ج

 قائمينلل المناسبة المالية المكافآت اقتراح

 أو هموأجور هممرتبات زيادة واقتراح ،باالتصال

 نة.معيّ  حوافز نظام واقتراح إنقاصها،

 
 

 

 لتقييم وسيلةً  تشكل حيث المشورة: تقديم -د

 ،القائمين باالتصال أداء في الضعف جوانب

 عن األداء، ذلك لتحسين إجراءات واقتراح

 مثالً. التدريب طريق
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 األداء الوظيفي   تقييم أهداف عملية: اً دسسا

 

 األداء الوظيفي   تقييم لعملية الرئيسي ة األهداف -1

 التالي هما التقييم والتطوير. والشكل ،رئيسيتين نقطتين إلى رئيسيّ  بشكل   األداء تقييم يهدف

 القائمين باالتصال أداء تقييم من الرئيسيّ  الهدف جناحي يوضح

 

 

 

 

  تقييم أداء القائمين باالتصال -أ

 في التقييم من عليها الحصول تمّ  التي المعلومات واستخدام باالتصالالقائمين  أداء تقييم يتمّ  حيث

 ة. السنويّ  العالوات منح أو نقلهم، أو القائمين باالتصال، كترقية ة،اإلداريّ  القرارات إصدار

 ما على طالعهما يتمّ  حيث ،للقائمين باالتصال ة  عكسيّ  تغذية   تقديم في األداء تقييم يساعد أيضاً 

 القوة نقاط معرفة يستطيع الفرد وبالتالي اإلدارة، وتطلعات بأهداف مقارنةً  إنجازات   من قدموه

 لديه.  والضعف

 

  باالتصال القائمين أداء تطوير -ب

 اممّ  ،اإلعالميّة ؤسسةالم وسياسات برامج تقييم على القائمين باالتصال أداء تقييم تساعد عملية

 .والمؤسسيّ  اإلداريّ  والتطوير ،األفراد أداء وتطوير إلى تنمية يؤدي

 

 األداء الوظيفي   لعملية تقييم ةهداف الثانوي  األ -2

 الضعف مواطن تحديد في التقييم يساعد حيث للعاملين: الالزمة ةالتدريبي   االحتياجات تحديد -أ

  القدرات حيث من القائمين باالتصال عند 

مدى  يكشف كما ة،واإلداريّ  ةالفنيّ  والمهارات

 وبالتالي عمل،ال بيئة مع التأقلم علىالقدرة 

 برامج وضع ذلك على بناءً  اإلدارة تستطيع

 قائمينلل الفعلية االحتياجات تعالج ةتدريبيّ 

 خبراتهم تطوير على وتعمل باالتصال،

 ومهاراتهم.
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 باالتصال قائملل الفعليّ  األداء تبين التقييم عملية نتائج نّ إ حيث للحوافز: عادل   نظام   وضع -ب

 ةالفعليّ  المتطلبات تحقيق على قدرته ومدى

 كل   ،تهممكافأ تتمّ  األساس هذا وعلى لوظيفته،

 يحصل التي والنتائج يقدمه الذي الجهد حسب

 للعمل القائمين باالتصال يدفع اممّ  عليها،

 كبيرة   برغبة  
 

 
 

 األداء الوظيفي   تقييم فوائد: سابعاً 
 التيللفوائد  نظراً  ،العامة اإلدارة سياسات إحدى الفرد كفاءة مدى لتحديد األداء تقييم عملية تعتبر

 الفوائد أهمّ  ومن اإلمكان، قدر ةالموضوعيّ  فيها تتوافر سليمة   أسس   على تطبيقها وراء من تعود

 عليها:  الحصول لإلدارة يمكن التي

 ألعمالهم تأديتهم في وطاقاتهم جهدهم بأنّ  القائمين باالتصال شعور عند: ةالمعنوي   الروح -1

َ  جو فإنّ  ،اإلدارة قبل من واهتمام   تقدير   موضع هي القائمين  يسود الحسنة والعالقات التفاهم من اً

 موضوعيّ  تقييم   على بناءً  يتمّ  وغيرها والترقية العالوات تقديم أنّ  كما ورؤسائهم، باالتصال

القائمين  يدفع ذلك وكلّ  ،وباإلدارة برؤسائهم المرؤوسين لدى الثقة خلق وبالتالي ،وعادل

 مرتفعة.  ة  معنويّ  بروح   بأعمالهم للقيام باالتصال

 وأداءه نشاطه بأنّ  باالتصال القائم يشعر عندما بمسؤولياتهم: القائمين باالتصال إشعار -2

 قرارات   اتخاذ عليها سيترتب التقييم هذا نتائج وأنّ  ،رؤسائه قبل من تقييم   موضع هو العمل في

 ،مؤسسته وتجاه نفسه تجاه بمسؤوليته يشعر سوف هفإنّ  العمل، في مستقبله على تؤثر ة  هامّ 

 . وجه   أحسن على عمله لتأدية الجهد من المزيد سيبذل وبالتالي

 اً موضوعيّ  أسلوباً  استخدامها عند اإلدارة تضمن حيث المعاملة: عدالة لضمان وسيلة   -3

 وكفاءته جهده أساس على ،عالوة   أو ة  ترقي من يستحقه ما على فرد   كلّ  يحصل أن ،األداء لتقييم

 العمل.  في

 جهود مراقبة على قادرةً  العليا اإلدارة يجعل األداء تقييم عملية إنّ الرؤساء:  على الرقابة -4

 لتحليلها قبلهم من المرفوعة الكفاءة تقارير نتائج طريق عن وذلك ،ةاإلشرافيّ  وقدراتهم الرؤساء

 ومراجعتها. 

 والتدريب:  االختيار سياسات تقييم -5

 اختيار في المستخدمة الطرق ونجاح سالمة مدى على الحكم في تساعد األداء تقييم عملية إنّ 

 العوامل باستبعاد ة  مرتفع معدالت   على الكفاءة تقديرات دلت فإذا القائمين باالتصال، وتدريب

 القائمين باالتصال الختيار المتبع األسلوب وسالمة صحة على دليل   هذا يعتبر األخرى، المؤثرة

 منها. القائمين باالتصال استفادة مدى ومعرفة ةالتدريبيّ  البرامج تقييم وأيضاً  وتعيينهم،

 

135 



 

 ةالعالمي   والتحديات الوظيفي   األداء: ثامناً 
 واالهتمام المعلومات ونظم التقنيّ  التطور في المتمثلة ةالعالميّ  التحديات من العديد ظهور إنّ 

 األداء على قادرة ة  إداريّ  مهارات   إلى الحاجة زيادة إلى تالجماعي، أدّ  والعمل المحيطة بالبيئة

 المستمر والتحسين ،والجودة ةاإلنتاجيّ  وزيادة ،ةالبشريّ  الموارد بتنمية االهتمام وزيادة ،المتميز

 تساعدها التي العناصر بعض االعتبار في األخذ من اإلعالميّة المؤسسة على ال بدّ  لذلك ؛لألداء

 ما يلي:  العناصر هذه منو ،المعاصرة ةالعالميّ  التحديات مواجهة في

 المستمر.  التحسين - أ

 الوقت.  استثمار -ب

 وليةؤمس هي ماوإنّ  فقط، المدير عاتق على تقع ال التحسين وليةؤمس إنّ : المستمر التحسين -أ

 يحيط ما فهمهم خالل من وذلك ها،وجمهور ةبالمؤسسة اإلعالميّ  القائمين باالتصال جميع

 األنظمة كافة تطوير يتطلب المستمر التحسين أنّ  كما ،وتحديات   مستجدات   من ؤسسةبالم

 المتغيرات. مع تعاملال في تهاقدر وزيادة ،ؤسسةالم في األداء وأساليب

 المستمر:  التطور تحقيق في تساعد التي المقومات من مجموعة   وهناك

 المستمر.  والتحسين االستقرار لتحقيق وذلك ؤسسة،للم الثابتة ةاألساسيّ  القيم تعزيز 

 تحفيزهم مع المشكالت وحل القرارات اتخاذ عملية في القائمين باالتصال اشتراك 

 ومتابعتهم. 

 ؤسسةبالم العمل ةستراتيجيّ ا من اً حيويّ  ناً مكوّ  التحسين يكون أن . 

 والتحسين التطوير إلى تدفعهم ،والقائمين باالتصال القادة لدى ةيجابيّ إ اتجاهات   بناء 

 المستمر. 

 األداء.  في التحسين أهداف تحديد 

 قائمينلل المستمر التدريب ألنّ  وذلك ،القائمين باالتصال لكافة ةتدريبيّ  برامج تصميم 

 المستمر.  التحسين تحقيق في يساهم باالتصال

 تحقيق دون تحول التي المشكالت على والتغلب األداء، في تحصل تحسينات   أي تسجيل 

 المطلوب. 

 والتطوير. بالتحسين خاصةً  والمستفيدين القائمين باالتصال آلراء المستمرة المتابعة 

 ة. والبشريّ  ةالماديّ  ؤسسةالم موارد لجميع األمثل االستخدام 

 تحسين من عليها ال بدّ  ،المتميز األداء تضمن لكي اإلعالميّة ؤسسةالم فإنّ  سبق ما على وبناءً 

 .مستمرة   بصورة   وإجراءاتها وسياساتها خططها وتطوير

 

 الوقت استثمار -ب

 التقنية استخدام طريق عن وذلك ،واستثماره الوقت وإدارة األداء تحسين بين وثيق   ارتباط   هناك

 على إجراءاتها، والحصول وتحديد ةالروتينيّ  األعمال وتنظيم األعمال، تنفيذ في المعاصرة

 الهادفة.  االجتماعات وعقد ،الرؤساء من واضحة   قرارات  

 غياب هو ،المنظمة وموارد راءالمد أوقات ضياع أسباب أكبر من هأنّ  إلى الباحثين أحد ويشير
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 غياب ذلك إلى ضافوي   ،بها االلتزام ضعف أو الثابتة والقيم واألهداف ةستراتيجيّ الا الرؤية

 المنظم التفويض وغياب األعمال، وتنظيم ولياتؤوالمس المهام توزيع وغياب ،السليم التخطيط

 واستثماره.  الوقت إدارة بكيفية المعرفة وعدم األداء، مستوى وتدني وليات،ؤوالمس للسلطات

 مضيعات من التخلص في يساعد استثماره نّ إ حيث ؛الفعالة لإلدارة تجسيد   هو الوقت استثمار إنّ 

 بعض ة، وتفويضاألولويّ  حسب نجازهاإ المطلوب األعمال في البدء في أيضاً  ويساعد الوقت،

 . ة  بحكم الوقت استخدام يجب لذلك ؛للمساعدين األعمال

 

 عناصر األداء في المؤسسة اإلعالمي ة: تاسعاً 

ويعود  ،فعال   أداء   عن وجود التحدث يمكن ال وبدونها ،لألداء ةأساسيّ  مكونات   أو عناصر   هناك

في المؤسسة  للقائمين باالتصال األداء مستوى وتحديد قياس في ألهمية تلك العناصر ذلك

 بمزيد   جل الخروجأ من األداء مكونات أو عناصر على للتعرف الباحثون اتجه وقد ة،اإلعالميّ 

 ة. للوسائل اإلعالميّ  المهنيّ  األداء فاعلية وتنمية لدعم ؛المساهمات من

 التالية:  النقاط خالل من القائم باالتصال أداء عناصر ويمكن التعرف على

 كفايات القائم باالتصال-1

 وهي تمثل ،وقيم   واتجاهات   ومهارات   معلومات   من القائم باالتصال لدى ما تعني وهي

 به القائم باالتصال.  يقوم الذيالفعال  األداء التي تنتج ةاألساسيّ  الخصائص

 العمل متطلبات -2

 األعمال من يتطلبها عمل   التي والخبرات والمهارات األدوار أو ،والمسؤوليات المهامّ  تشمل وهذه

  .الوظائف من وظيفة   أو

  :التنظيم بيئة -3

 األداء في تؤثر ة التيالداخليّ  العوامل وتتضمن ة،خارجيّ  وعوامل ةداخليّ  عوامل من تتكون وهي

 اأمّ  المستخدمة، واإلجراءات االستراتيجيّ  ومركزه وموارده وأهدافه وهيكله التنظيم ،الفعال

 ة،االقتصاديّ  العوامل هي الفعال األداء تؤثر في والتي ،التنظيم بيئة تشكل التي ةالخارجيّ  العوامل

  .ةة، والقانونيّ والسياسيّ  ة،والحضاريّ  ة،والتكنولوجيّ  ة،واالجتماعيّ 
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 طرق تحسين األداء: عاشراً 
 العمل، تحسين باالتصال،القائم  وهي: تحسين طبيعة األداء لتحسين مداخل ثالثة يمكن تحديد

 التالي:  النحو على وذلك الموقف، تحسين

 

  القائم باالتصال تحسين طبيعة :األول المدخل

 الثالثة بين العوامل من التغيير في صعوبةً  العوامل أكثر القائم باالتصال من تحسين يعتبر

 تحسين   أو تغيير   إلى بحاجة   باالتصالالقائم  بأنّ  كامالً  األداء تحليل بعد التأكد تمّ  وإذا .المذكورة

 ذلك التحسين منها:  ألحداث وسائل ةعدّ  هناك فإنّ  ،األداء في

 القوة نواحي على التركيز: األولى الوسيلة  

القائم  عن إيجابيّ  اتجاه   واتخاذ ،أوالً  عمله يجب وماعلى نواحي القوة يجب التركيز 

 فرد   هناك ليس هبأنّ  واالعتراف ،منها يعاني التي األداء مشاكل ذلك في بما ،باالتصال

 ،الفرد لدى والضعف القصور نواحي على جميع القضاء يمكن ال هبأنّ  حقيقة وإدراك، كامل

 من القائم باالتصال لدى اممّ  االستفادة أساليب خالل من ،في األداء التحسين جهود وتركيز

 .وتنميتها ،أو ضعيفة   جديدة   مواهب

 المرغوب على التركيز: الثانية الوسيلة 

 ةالسببيّ  العالقة وجود ، وأنّ بامتياز   الفرد يؤديه ما وبين من عمله الفرد يرغب ما بين أي

للقائمين  السماح خالل من ،الممتاز األداء احتماالت زيادة إلى تؤدي الرغبة واألداء بين

 االنسجام بين توفير يعني وهذا ،هائأدا عن يبحثون أو يرغبون التي األعمال باالتصال بأداء

  .ةالمؤسسة اإلعالميّ  في ؤدىي   الذي والعمل ،واهتماماتهم األفراد

 ةالشخصي   باألهداف الربط: الثالثة الوسيلة 

 الفرد وأهداف اهتمامات مع منسجمةً و مرتبطةً  األداء مجهودات تحسين تكون أن يجب حيث

تحقيق  في يساهم سوف األداء في المرغوب التحسين أنّ  إظهار خالل من ،واالستفادة منها

  .للقائم باالتصال المرغوبة التحسينات تحقيق من يزيد اممّ  ،االهتمامات هذه

 

 العمل الثاني: تحسين المدخل

 أو مملةً  كانت إذا العمل محتويات ؤديتحيث  ،األداء لتحسين صاً العمل فر مهامّ  في التغيير يوفر

 إلى ضرورية غير أو مناسبة   غير مهامّ  على احتوائها أو مهارات القائم باالتصال تفوق كانت

 مدى معرفة هي معين في عمل   األداء تحسين في عملية البداية نقطةو األداء، تدني مستوى

 هذه تؤدي التي الجهة المناسبة تحديد يجب ومن ثمّ  ؛ذلك العمل مهامّ  من ة  مهمّ  كلّ  ضرورة

 ،ةفنيّ  أو ةإداريّ  كانت سواء مساندة وأقسام   إدارات   إلى نقلها يمكن المهام بعض نّ إ حيث ؛المهام

 العمل تحسين كما يمكن ،المهام لهذه لدى القائمين باالتصال مناسبة وصالحيات مهارات توفر مع

 خالل:  من

 التي المهام من مزيد تجميع العمل توسيع نطاق ه، ويتضمنؤنطاق العمل وإثرا توسيع -1

ورسائله  القائم باالتصال بين االرتباط زيادة بهدف ،المهارة من المستوى تتطلب نفس

 المعطاة والحرية ،ةالمسؤوليّ  مستويات زيادة فيتضمن العمل ا إثراءأمّ  ؛ة المنتجةاإلعالميّ 

 للقائم باالتصال
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خالل مساعدته على تنويع النشاطات  من القائم باالتصال لدى ةالدافعيّ  مستوى زيادة -2

 هذا ويعطي ،والملل الوظيفيّ  السأم وإزالة بهدف تخفيض ،يقوم بهاة التي واألعمال اإلعالميّ 

القائمين  بين التدريب المتبادل وهي ،للقائم باالتصال منفعةً  ذلك إلى باإلضافة األسلوب

النشاطات واألعمال  تكون أن مراعاة يجب األسلوب هذا نجاح ولضمان باالتصال أنفسهم،

 تكون وأن ،كافيةً  فترة التبادل تكون وأن ،باً تقري والتعقيد الصعوبة في متساويةً  المتبادلة

 . واقعيةً  األداء معدالت

 ،لجان   أو مجموعات   أو فرق   في للمشاركة خرآل وقت   من للقائمين باالتصال الفرصة إتاحة -3

 ومجتمعهم.  مؤسستهم مشاكل حلّ  في المساهمة في لهم الطرق وتوفير

 

  الموقف تحسين :الثالث المدخل

أداء القائم  تحسين إلى يؤدي قد الذي ،للتغيير صاً فر العمل فيها ؤدىي   التي البيئة أو يعطي الموقف

 خالل:  من باالتصال

المستويات  عدد مناسبة مدى معرفة -1

 بها يتمّ ي الت والطريقة ،ةالتنظيميّ 

 ،وجماعات العمل فرق   تنظيم

خطوط  ووضوح مناسبة ومدى

 وفعالية ،ةوالمسؤوليّ  االتصال

بين إدارة التحرير  المتبادل التفاعل

أو  ة  األخرى من فنيّ  واإلدارات

  الجمهور المستهدف.  وبين مساندة  

 

 بين التناسق من مناسبة   درجة   تحقيق خالل من ،المناسب اإلشراف أسلوب إيجاد -2

 األسلوب انحرف فإذا به األفراد، يتمتع الذي الوعي مستوى وبين اإلشرافي األسلوب

 ذلك فإنّ  ،التوجيه في هناك قصور   كان أو ،مناسب   أو مألوف   هو اعمّ  اإلشرافيّ 

 القائمين باالتصال.  همة تثبيط إلى سيؤدي

 هذا وينبع ة،اإلنتاجيّ  رفع وتطوير أساليب تبني من خالل ةاإلداريّ  للقيادات الدور الحاسم -3

 لها حيث ،وسطى أم عليا كانت سواء ،هذه القيادات تحتله الذي الهامّ  المركز من الدور

 اتخاذ على القدرة لها كما ،المؤسسة وأهداف لسياسات شمولية   نظرة   تكوين على القدرة

وتجدر  ،التنظيميّ  األداء وتحقيق ةاإلنتاجيّ  على ياً تؤثر إيجاب التي الرشيدة القرارات

 ها: من أهمّ  ،ةرفع اإلنتاجيّ  ووسائل أساليب العديد من هناك اإلشارة إلى أنّ 

 البشرية.  القوى تنمية -أ

  .والحوافز الدوافع-ب

  .باألهداف اإلدارة-ج

  .المشاركة-د

 . العمل تصميم-هـ

 للعمل.  الموجه والبحث الفريق بناء -و

 

  

139 



 

 الوظيفي   وصيفتوال األداء تقييم: عشر حادي
 الهيكل من رئيسياً  جزءاً  يشكل والذي ،للوظائف توصيف وجود بالضرورة يتطلب األداء تقييم إنّ 

 في بدوره ويسهم ،وظيفة كلّ  من المطلوب العمل وحجم ةالوظيفيّ  العالقات يحدد هألنّ  ؛التنظيميّ 

 معرفة على ترتكز التي العمل أساليب تطوير وفي ،المنظمة في ةالتدريبيّ  االحتياجات تحديد

 اإلجراءات لتبسيط األساس هي المعرفة وهذه باالتصال، القائمين بها يقوم التي العمل جزئيات

 نّ إ حيث ؛المحددة ةالوظيفيّ  للواجبات تستند معايير وضع يسهل بحيث ،العمل أساليب وتطوير

 كافية   غير تبقى التقييم عملية تنفيذ في المبذولة والجهود األداء لتقييم الجيدة التشريعات وجود

 الشامل الوظيفيّ  التوصيف وجد إذا هنّ إ حيث ؛الوظيفيّ  التوصيف غياب في مكتملة   وغير

 ،وظيفة   لكلّ  ةالوظيفيّ  الواجبات تناسب التي القياس معايير لتطوير ماسة   حاجة   فهناك ،والدقيق

 مشكلة معالجة من مكني   األداء تقييم في واستخدامها المناسبة القياس معايير وجود فإنّ  ولذلك

 المشكالت حولوي   ،التدريب عملية جهضي   التوصيف الوظيفيّ  غياب أنّ  غير ،األداء ضعف

 الالزمة التأهيل متطلبات وعفوية ،مسؤولياتها وفوضوية ،الوظيفة واجبات عمومية عن الناجمة

 بين الفارق ضوء في ،ومستواه نوعه يتقرر الذي التدريب أهداف تحقيق دون ،بأعمالها للقيام

 فعدم ،مرتقب   أو قائم   لعمل سواء ،منها باالتصال القائم لدى يتوافر وما اإلعالميّ  العمل متطلبات

 يهيأ من أو ،شاغلها لدى المالئم والمستوى الواحدة الوظيفة متطلبات بين الربط على القدرة

 التدريب.  من ةالكلي للمؤسسة اإلعالميّ  االحتياج تحديد على القدرة عدم إلى يؤدي ،لشغلها

 . القادمة ةفي الوحدة الدرسيّ  الوظيفيّ  التوصيف موضوع وسنتناول
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 الخالصة
 

 بشكل   اإلداريّ  السلوك نظريات في ةاألساسيّ  الموضوعات من الوظيفيّ  األداء موضوع يعتبر

 للمنظمات المرجوة لألهداف للوصول ة  أهميّ  من يمثله لما ،خاص بشكل   اإلداري والتنظيم عام  

  .وفعالية بكفاءة  

 أدائه خالل من إليه المسندة بالمهامّ  وقيامه ،وظيفته الفرد بواجبات التزام على األداء كلمة طلقت  

 داخل الحميدة واآلداب باألخالق وااللتزام ،ةالوظيفيّ  والمسؤوليات وتحمله لألعباء ،هلمهامّ 

 . فيها التي يعمل المنظمة

 المستوى، هذا تحدد التي العوامل معرفة من ال بدّ  باالتصال القائم أداء مستوى تحديد يتمّ  لكي

 هي:  عوامل، ثالثة خالل من يتحدد األداء من اإلشارة إلى أنّ  ال بدّ  ولذلك

 العمل.  على الفرديّ  الدافع -أ

 العمل.  مناخ -ب

 العمل.  على القدرة -ج

المطلوب  المهامّ  لتحقيق وقابليته الموظف قدرة تقييم إلى تهدف ،منظمةً  عمليةً  األداء تقييم يعتبر

 تلك إلى المعاصرة ةالمؤسسات اإلعالميّ  وتنظر ه،ئأدا وتطور شخصيته ونمو إنجازها، منه

 القائمين بشؤون المتعلقة والتنظيم التخطيط مهامّ  من العديد في تساعد ،ة  هامّ  كأداة   العملية

 . باالتصال

 واالهتمام ،المعلومات ونظم ،التقنيّ  التطور في المتمثلة العالمية التحديات من العديد ظهور إنّ 

 األداء على قادرة   ة  إداريّ  مهارات   إلى الحاجة زيادة إلى تأدّ  ،الجماعيّ  والعمل ،المحيطة بالبيئة

 المستمر والتحسين ،والجودة ةاإلنتاجيّ  وزيادة ،ةالبشريّ  الموارد بتنمية االهتمام وزيادة ،المتميز

 تساعدها التي العناصر بعض االعتبار في األخذ من اإلعالميّة المؤسسة على ال بدّ  لذلك ؛لألداء

 المعاصرة.  ةالعالميّ  التحديات مواجهة في
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 التمارين
 

 ا يلي: من فضلك: اختر اإلجابة الصحيحة مم  

 

 : هاعوامل من أهم   ثالثة خالل من األداء يتحدد -1

A -  .عدد العاملين في المنظمة 

B- تاريخ المنظمة 

C - العمل.  مناخ 

D-  .اتجاهات العاملين في المنظمة 

 

 العمل.  مناخ - C :الصحيحة اإلجابة

 

 

 األداء من أجل:  تقييم ةأهمي   تأتي-2

A- والنقل الترقية  

B- التسريح من العمل 

C - التوظيف 

D-  ّالتقاعد الوظيفي . 

 

  والنقل الترقية - A :الصحيحة اإلجابة

 

 

 المعاصرة.  ةالعالمي   التحديات مواجهة في ةتساعد المؤسسة اإلعالمي   التي العناصر من-3

A - استثمار المال 

B- الوقت استثمار  

C - استثمار الطاقة الكامنة للقائم باالتصال 

D-  ّاإلعالميّة للوسيلة ةاستثمار العالمة التجاري . 

 

  الوقت استثمار - B :الصحيحة اإلجابة
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 السابعة التعليمية الوحدة

 اإلعالمي ةفي المؤسسة  التنظيمي   الهيكل
 

 : التعليمي ةاألهداف 

 يكون الطالب قادراً على أن: سنهاية هذه الوحدة التعليمي ة  في

 التنظيميّ  الهيكل ماهية على يتعّرف .1

 التنظيميّ  الهيكل أهميّة يفهم .2

 التنظيميّ  الهيكل أبعاد يدرك .3

 التنظيميّ  الهيكل بناء طرق يتعلّم- .4

  األهداف تحليل بطريقة التنظيميّ  الهيكل بناء يتعلّم .5

 األنشطة تجميع بطريقة التنظيميّ  الهيكل بناء يتعلّم .6

 

 

 

 :العناصر
 التنظيميّ  الهيكل ماهية -

 التنظيميّ  الهيكل أهميّة -

 التنظيميّ  الهيكل أبعاد -

 التنظيميّ  الهيكل بناء طرق - 

 األهداف تحليل طريقة -

  األنشطة تجميع طريقة -
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 عن الهيكل التنظيمي في المؤسسة اإلعالمية: مقدمة :أولً 

  للمؤسسةو، المختلفة أجزائه بين ويربط يحدد تنظيمي   ل  هيك، بشريّ  كيان   باعتباره لإلنسان

 تمثل أيضا   ةتنظيميّ  هياكل إداريّ  ككيان   اإلعالميّة

 دونه من والذي، داخله اإلدارة تعمل الذي اإلطار

 ال منعزلة وحدات   مجرد واألقسام اإلدارات تبقى

 .واحدا   بنيانا   تشكل

 

 
 

 

 التنظيمي   الهيكل ماهية :ثانياً 
 تابك   معظم باهتمام البعض يهسمّ ي   كما التنظيميّ  البناء أو التنظيميّ  الهيكل موضوع يحظى

 نذكر التعاريف من العديد حوله وردت لذا ؛المؤسسات حياة في ة  أهميّ  من له لما، اإلدارة وعلماء

 منها: 

 مهام   إلى العمل لتقسيم الموظفة الوسائل مجموعة" :هبأنّ  يرى الذي Henry Minzbrg تعريف -

 ".المهامّ  تلك بين الضروري التنسيق ولضمان، مميزة  

 .المؤسسة أهداف لبلوغ الموجهة الوسائل "كلّ :هبأنّ  يرى الذي Peter Druckerتعريف  -

 يوجه، والوحدات الوظائف من مكون   إطار  ": هأنّ  على فيعرفونه وزمالؤه Inacevichتعريف -

 ".المؤسسة أهداف تحقيق نحو والجماعات األفراد سلوك

 واالتصاالت والسلطة العمل وتدفق، والرقابة التنسيق من نمط  " :هبأنّ  اوكسفورد قاموس تعريف-

 ".البعض ببعضها المؤسسة أعضاء أنشطة تربط التي

 للمؤسسة الداخلية واألجزاء اإلدارات يحدد الذي اإلطار أو البناء"ه عليان بأنّ  مصطفى وتعريف

 القرارات تنفيذ ومواقع، القرار اتخاذ ومواقع، السلطة خطوط وأيضا  ، األهداف لتحقيق الالزمة

 ".ةاإلداريّ 

 فالتقليديون، التنظيميّ  الهيكل بشأن مختلفة نظر   وجهات هناك بأنّ  نالحظ التعاريف هذه خالل من

 وخطوط والمستويات للعالقات الرسميّ  الشكل يعكس، جامد   تصميم   هأنّ  على إليه ينظرون

 المفهوم هذا انتقدوا فقد نوالسلوكي اأمّ  ؛واألقسام الوحدات بين الفاصلة والحدود، االتصال

، النظم نظرية وفق مفهومه روّ ط   ثمّ ، رسميّ  غير وتنظيم   رسميّ  تنظيم   من يتكون بناء   واعتبروه

 وبناء  ، ةالخارجيّ  بيئتها ومع بينها فيما تتفاعل، متكاملة   ة  فرعيّ  أنظمة   من يتكون نظام   عتبرفا  

 .فيه النظر إعادة يتطلب الذي المستمر والنمو االستقرار وعدم بالحركة يتصف

 واألقسام اإلدارات يحدد الذي ه: اإلطارأنّ  على التنظيميّ  الهيكل تعريف يمكن العموم وعلى

، واإلدارات األفراد مختلف بين والعالقات، المؤسسة داخل ةالتنظيميّ  والوحدات والمهامّ  واألدوار

 .األهداف تحقيق في يساهم بما العالقات هذه ونوع
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 التنظيمي   الهيكل ةأهمي   :ثالثاً 
 على جمعوني   نّهمأ إاّل ، التنظيميّ  الهيكل مفهوم حول والمفكرين تابالك   بين االختالف بعض رغم

 كونه:  في ةاألهميّ  هذه وتكمن للمؤسسة؛ بالنسبة تهأهميّ 

 تحقيق خاللها من يتمّ  هادفة   وأداة   وسيلة   .1

 .المؤسسة أهداف

 خالل من بنجاح   الخطة تنفيذ في يساعد .2

، بها القيام الواجب األنشطة تحديد

 .الالزمة الموارد وتخصيص

 األفراد بين الخالفات تقليص على يساعد .3

 بضمان وذلك، ممكنة   درجة   أدنى إلى

 .المؤسسة بمتطلبات وتقيدهم األفراد التزام

، القوة تملك التي الوظائف بتحديد يسمح .4

 .القرارات اتخاذ يتمّ  إطارها في والتي
 

 األفضل االستخدام لتحقيق عمله فرد   كلّ  من يتوقع وما، المؤسسة في األفراد أدوار يحدد .5

 .واألعمال األنشطة بين واالزدواجيّة التداخل وتفادي، المتاحة للموارد

 .القيادة وتسلسل الرسمية التنسيق قنوات يحدد .6

 عدد في التوازن ويحقق، واألفقيّة الرأسيّة األبعاد ويوضح، األنشطة على الرقابة يوفر .7

 .اإلداريّة المستويات

، معها التكيف على والعمل، ةوالخارجيّ  الداخليّة للتغيرات االستجابة من المؤسسة ي مكن .8

 .الفعل ردود ويمتص

 

 التنظيمي   الهيكل أبعاد :رابعاً 
 الذي الشكل يأخذ التنظيميّ  الهيكل تجعل التي األسباب هي المقصود بأبعاد الهيكل التنظيميّ  إنّ 

 وطريقة المستويات مختلف في ةالتنظيميّ  الوحدات بين واتصال للمهامّ  تقسيم من، عليه هو

 أبعاد حول مختلفة آراء   وهناك، مكوناته بين التفاعل

، اإلداريّ  مثال: المكون منها فنجد، التنظيميّ  الهيكل

، ةالمركزيّ ، اإلشراف نطاق، االختالف أو التمايز

 أو ةالمعياريّ ، التكامل، التعقيد، التخصص، ةالرسميّ 

 إاّل .ةالمهنيّ  أو االحتراف، الصالحيات تفويض، التنميط

 تعدّ  التعقيد، ةالرسميّ ، ةالمركزيّ  :التالية الثالثة األبعاد أنّ 

 الباحثين معظم بقبول ظىوتح، التنظيميّ  الهيكل جوهر

 التنظيميّ  الهيكل إعداد في عليها يعتمد ةأساسيّ  كأبعاد  

 .للمؤسسة
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 التعقيد:  -أ

 التي الفرعية والنظم األنشطة تباين درجة أو، االختالفات كمية " :إلى الهيكليّ  التعقيد شيري

 هي ما وتشتتها، ةاإلداريّ  الوحدات وتعدد، ةالتنظيميّ  والمستويات العمل فتقسيم، "التنظيم تضمنهاي

 .التعقيد وجود على دالة   وصور   شواهد   إال

 كبيرة   اختالفات   لوجود ونظرا  ، التعقيد درجة في بينهما فيما تتفاوت ةاإلعالميّ المؤسسات  أنّ  وبما

 عناصره ندرس التعقيد متغير ولفهم، المؤسسة لفهم هامة   التعقيد مسألة فإنّ ، نفسها المؤسسة داخل

 في:  تتمثل والتي، األساسية

 

 األفقي   التمايز 1

المؤسسة  في األقسام أو الوحدات بين األفقيّ  التباعد أو االختالف درجة إلى األفقيّ  التمايز يشير

 التكوين ومستويات، المطلوبة األعمال وطبيعة، األعضاء اتجاهات على باالعتماد، ةاإلعالميّ 

 بتقسيم أيضا   عنه التعبير ويمكن، ذاك أو القسم بهذا يلتحق لكي الفرد يحتاجه التي والمعارف

المؤسسة  ويجعل، والتنسيق االتصال في مشاكل الكبير التمايز ويطرح، صغيرة   أجزاء   إلى المهامّ 

 األقسام بعدد التمايز هذا ويقاس، األفراد تطلعات في التباين بسبب تعقيدا   أكثر اإلعالميّة

 ودرجة، المطلوبة التخصصات وعدد، تنظيميّ  مستوى كلّ  في الموجودة ةالتنظيميّ  والوحدات

 في:  خاصة   التمايز من النوع هذا ونجد، وحدة لكلّ  المعطاة ةوالحريّ  ةاالستقالليّ 

 فتقوم، مختلفة خدمات   جمهورها يطلب والتي، الواسعة النشاطات ذات ةالمؤسسات اإلعالميّ  -

 .متخصصة   عمالة   عليها تشرف صغيرة   أجزاء   إلى العمل بتقسيم المؤسسة

 بتقسيم فتقوم، كبير   وحجمها متناثر   وغير مركز   نشاطها يكون التي ةالمؤسسات اإلعالميّ  -

 .الكبير الحجم اقتصاديات تحقيق إلى تؤدي جدا   صغيرة   أجزاء   إلى العمل

 

 العمودي   التمايز 2

 المستويات بعدد يقاس وهو، التنظيميّ  الهيكل عمق إلى الرأسيّ  أو العموديّ  التمايز يشير

 اختالف   من تنظيميّ  مستوى كلّ  يعكسه وما، مستوى أدنى إلى مستوى أعلى من بدءا   ةالتنظيميّ 

 هناك وكانت، ةالتنظيميّ  المستويات عدد زاد وكلما، ةواألقدميّ  والخبرة والتدريب التعليم في

، تنظيميّ  تمايز وجود إلى هذا أشار كلما، المستويات هذه في المناصب لشغل مختلفة   مواصفات  

 تواجههاو، االتجاهات مختلف عبر تنتقل التي المعلومات دقة على سلبيّ  تأثير   له يكون قد والذي

 .التنظيميّ  الهيكل من الدنيا المستويات في ةالتنفيذيّ  األعمال ومتابعة التنسيق مجال في صعوبة  

 التخصص درجة زادت كلما إذ، األفقيّ  التمايز هاأهمّ  من متغيرات   ةبعدّ  العموديّ  التمايز ويتأثر

 الذي العمال عدد عن يعبر الذي اإلشراف نطاق و، تنسيقه إلى الحاجة ازدادت، العمل وتقسيم

 نطاق كان فكلما، الهيكلة طبيعة تحديد في ؤثري   وهو، بفاعلية   عليهم اإلشراف للرئيس يمكن

 ، العموديّ  التمايز درجة زادت وبالتالي، طويلة   الهيكلة كانت كلما، ا  صغير اإلشراف
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 .واألفقيّ  العموديّ  التمايز من كال   يوضح التالي والشكل

 

 

 

 الجغرافي   التمايز3-

، ةالمؤسسة اإلعالميّ  تعقيد مستوى تحديد في ةاألساسيّ  العناصر إحدى الجغرافيّ  التشتت يعتبر

 ويمكن" واسعة   ة  جغرافيّ  رقعة   على المؤسسة وفروع ووحدات المكاتب انتشار مدى "به قصدوي  

 أو السلطة مراكز فصل طرق عن (والعموديّ  )األفقيّ  السابقين التمايزين على بدوره يحتوي أن

 العاملين ونسبة، المختلفة والمواقع المناطق في المؤسسة وفروع، الوحدات عدد وتعتبر، المهامّ 

 .الجغرافيّ  التشتت لدرجة مؤشرا   بينها والمسافات، فيها

 

 التعقيد عناصر تفاعل 4

 معا   العناصر هذه وجود بالضرورة ليس هأنّ  إلى اإلشارة تجدر التعقيد عناصر على فنابعد أن تعرّ 

 داخل وحتى، ة  خاصّ  حالة   عن تعبر مؤسسة   كلّ  ألنّ  ة؛المؤسسة اإلعالميّ  داخل الدرجة وبنفس

 ال هفإنّ  العموم وعلى، آخر إلى تنظيميّ  مستوى من العناصر هذه تواجد يختلف أن يمكن المؤسسة

 لمواجهة ةالمؤسسة اإلعالميّ  وعلى، البعض بعضها عن ة  مستقلّ  الثالثة األبعاد هذه نعتبر أن يمكن

 ( بشكل  والجغرافيّ ، والعموديّ ، األفقيّ  )التمايز الثالثة العناصر تفاعل ضمان التعقيد زيادة

، جيد   وتنسيق  ، فعالة   اتصال شبكة بناء إلى الحاجة تزداد وهنا، أهدافها بتحقيق يسمح انسيابيّ 

 من هذا تحقيق ويمكن، ةالتنظيميّ  ةوالفعاليّ  الكفاءة تعكس ةيهيكل خالل من تظهر متوازنة   وسلطة  

 خاصية   فالتعقيد لذلك ؛متطورة ةإداريّ  أساليب باعتماد المؤسسة أهداف مع التنظيم تكييف خالل

 .معا   والمؤسسة األفراد بمصير مرتبطة   أساسية   هيكلية  
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 :ةالرسمي   -ب

 :الرسمية بعادأ

 والقواعد واألنظمة القوانين على المؤسسة اعتماد مدى "إلى التنظيميّ  الهيكل من البعد هذا يشير

 وتصرفاته وأفعاله الفرد سلوك وضبط توجيه في، ةالتفصيليّ  والمعايير واإلجراءات والتعليمات

 ة: للرسميّ  بعدين المفهوم هذا حرويط، "العمل أثناء

 طلقي   ما وهو، للوظائف نمطية معايير وضع في التنظيم إليه وصل الذي بالمدى األول: يتعلق -

 .الوظائف تنميط عليه

 التي واإلجراءات القواعد خالل من، العاملين سلوك بتوجيه التنظيم تقيد مدى هو الثاني: -

 .تضعها

 تكون أن أيّ ، رسميّ  بشكل   مكتوبة   العمل وإجراءات قواعد تكون أن على يؤكد من وهناك

 بالسياسات الخاصة األدلة خالل من يتمّ  الحالة هذه في ةالرسميّ  وقياس، موثقة   ةالرسميّ 

 العالقة ذات ةاإلداريّ  القرارات أو، والقوانين الوظيفة مواصفات وكذلك، والقواعد واإلجراءات

 األنظمة هذه تكون أن الضروري من ليس هأنّ  يرى من هنالك المقابل وفي، الوظائف من بوظيفة  

 التقاليد طريق عن وتمارس تنتج نهاكو، العمال ويدركها يعيها أن يكفي بل، مكتوبة   والتعليمات

 .العمل في المتبعة

 

 :الرسمية درجة تحدد التي العوامل

 اآلتية:  العوامل باختالف أخرى إلى إعالميّة مؤسسة   من ةالرسميّ  درجة وتتفاوت

 .ةالرسميّ  مع قوية   ة  إيجابيّ  بعالقة   يرتبط الذي المؤسسة: حجم -1

 زادت كلما، بهاالتنبؤ  ويمكن ونمطية   ة  روتينيّ  األعمال كانت فكلما :بها والتنبؤ األنشطة تنوع -2

 .ةالرسميّ  درجة

 .صحيح   والعكس عالية   ةالرسميّ  كانت، استقرارا   أكثر المؤسسة بيئة كانت فكلما البيئة: -3

 .ةالرسميّ  قلت كلما، معين عمل   في ةالمهنيّ  أو ةالحرفيّ  زادت فكلما األعمال: نوع -4

 ويملك، روتينية   غير ة  إبداعيّ  بأنشطة   االنشغال تتطلب التي العليا فاإلدارة :اإلداريّ  المستوى -5

 تضطلع التي، الدنيا ةاإلداريّ  المستويات من ةللرسميّ  قابلية أقلّ  تكون، التصرف حرية عليها القائم

 .ةروتينيّ  أكثر بأعمال  

 

 :الرسمية استخدام فوائد

 على فوائد من استخدامها يحققه لما يعود فهو، ةالرسميّ  إلى المؤسسات لجوء بسبب يتعلق فيما اأمّ 

 على:  تعمل فهي، المؤسسة

 .رشادا  إأكثر لجعله به والتنبؤ عليه والسيطرة السلوك ضبط -1

 .عمله عليه ينبغي ما فرد   كلّ  يدرك حيث، التنسيق تحقيق -2

 تضرّ  صائبة غير أحكام إصدار لتجنب ؛للفرد التصرف وحرية االجتهاد مجال تقليص -3

 .بالمؤسسة

 .المؤسسة تنتجها التي السلع وفي، معين موقف   في األفراد بين االختالفات من التقليل -4

 .رشادا  إ أكثر لجعلها المراقبة عملية تسهيل -5
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 .اقتصاديا   مردودا   يحقق اممّ  النفقات تقليل -6

 :ةلمركزي  ا -ج

 

المؤسسة  في المواضيع أعقد من عتبري   زال ال هفإنّ ، ةالمركزيّ  موضوع عن تبك   امّ م رغمبال

 للهيكل العليا المستويات في القرارات اتخاذ سلطة تركز إلى" درجة ةالمركزيّ  وتشير، ةاإلعالميّ 

 اتخاذ في واسعة وصالحيات حقوق العليا ةالقياديّ  المراكز تمنح حيث، المؤسسة في التنظيميّ 

 القرار اتخاذ أو التصرف تستطيع ال والتي، الدنيا المستويات من مشاركة دون والتصرف، القرار

 .ةالمركزيّ  درجة زادت القرار تمركز زاد وكلما إليها" الرجوع دون

، تمارسها التي وللضغوط اإلعالميّة بالمؤسسات ةة الخاصّ الخارجيّ  البيئة في عللتنوّ  نتيجة  و

المؤسسة  منها تتشكل التي األطراف مختلف مشاركة وحق، السلطات لتوزيع الحاجة ظهرت

 القرار في اتخاذ حق أو السلطة "توزيع تعني والتي، ة""الالمركزيّ  مصطلح فظهر، ةاإلعالميّ 

 ةالمركزيّ  تطبيق بمدى التنظيميّ  الهيكل تصميم يتأثر وعليه، "والدنيا العليا ةاإلداريّ  المستويات

 ها: أهمّ ، يحققها مزايا السلطة توزيع في األسلوبين من ولكلّ ، ةوالالمركزيّ 

 ة: لمركزي  ابالنسبة لمصطلح  -أ

 .تهاوقدرا المؤسسة في العليا اإلدارية المستويات خبرات من باالستفادة تسمح -

 .موحدة قرارات واتخاذ سياسات لوضع المجال إفساح -

 .والمكانة القوة العليا المستويات تمنح -

 .ممكن حد   أدنى إلى الوظائف ةازدواجيّ  بتخفيض تسمح -

 إلى الحاجة دون الدنيا المستويات على الرقابة من عالية   درجة   تحقيق على تساعد -

 .مكثفة إجراءات  

 لو اممّ ، أدنى ومخاطر أقلّ  أخطاء وضمان الفعليّ  األداء في االنحرافات من التقليل -

 .المهارات أو المعلومات غياب في بالتصرف دنىاأل للمستويات الفرصة عطيتأ  

 في خرقها يمكن التي، والقواعد واإلجراءات واللوائح باألنظمة االلتزام في تجانس تحقيق -

 .بهاااللتزام  عدم أو، الدنيا المستويات

 

 : ةالالمركزي   لمصطلحبالنسبة  -ب

 بأمور لالهتمام الوقت لها يتيح اممّ ، التنظيميّ  الهرم قمة على والعبء الضغط تقليل -

 الخ....األهداف وتحقيق، االستراتيجيّ  كالتخطيط، العليا اإلدارة

، التنفيذ مراكز من القرار اتخاذ مراكز قرب نتيجة ؛القرارات اتخاذ في السرعة - 

 .للمشكلة ومعايشتها

 واإلبداع المبادرة وتنشيط، الدنيا المستويات في العاملين لدى ةاإلداريّ  المهارات تنمية -

 .لديهم

 القرار اتخاذ يضمن اممّ ، والمتغيرة المحيطة الظروف مع التكيف على أعلى قدرة منح -

 .المتاحة الفرص مختلف واستغالل، البيئة خصائص مع يتالءم الذي الواقعيّ  والتصرف

 درجة من يرفع، تحفيزيّ  عامل   المشاركة أنّ  اعتبار على مالئم تنظيميّ  مناخ   إيجاد -

 .بينهم فيما الصحيّ  التنافس ويخلق، العامل لدى الرضا

 .الطويل الروتين عن بعيدا   مباشر   بشكل   تتمّ  حيث، وفاعليتها االتصال عملية سهولة -
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 .والتنسيق التعاون من تزيد ةشخصيّ  روابط بناء على تساعد -

 كلّ  تنفي بحيث، متناقضتان خاصيتان ةوالالمركزيّ  ةالمركزيّ  أنّ  المزايا هذه خالل من يبدو

 ؛مطلقة المركزية أو ةمركزيّ  نجد ال الواقع ففي، متعايشتان نّهماأ إاّل ، األخرى الخاصية خاصية

 من لالستفادة أحدهما تطبيق في المغاالة وعدم، تحقيقه اإلدارة على بينهما تناسب   هناك ماوإنّ 

 .كليهما مزايا

 

 ةالالمركزي   لدرجة المحددة العوامل

 تؤمن التي الضوابط وجود تحتم نّهاإ بل، مسؤولياته عن المسؤول تخلي يتعن ال ةالالمركزيّ  إنّ 

 كلّ  في المدير تواجه ةالالمركزيّ  فمشكلة، المطلوبة واألهداف الخطط لتحقيق ةالالمركزيّ  استخدام

 عند المختلفة العوامل بين يوازن أن المسؤول على يترتب هفإنّ  ولهذا ؛مستمرة   بصورة   المؤسسات

 أساسا   العوامل هذه وترتبط، الضرورية القرارات من كلّ  التخاذ المناسب اإلداريّ  المكان اختيار

 يلي:  ما العوامل هذه أهمّ  ومن، تطويره إلى والحاجة العمل بطبيعة

 حجم ومنه، واألعمال النشاطات حجم زيادة يرافقه المؤسسة توسع إنّ  :األعمال حجم -

 الحاجة بسبب ةالالمركزيّ  نحو السلطة ممارسات فتتجه، إصدارها ومواقع، القرارات

 التي الظروف مع التكيف من فرع   كلّ  يتمكن وحتى، أفضل بشكل   الجهود استغالل إلى

 .فيها يعيش

 نّهاأل ؛ةالمركزيّ  إلى اللجوء تمّ  كلما، عالية   القرار تكلفة كانت كلما :القرار ةوأهمي   تكلفة -

 حين في، التنظيم إعادة أو السوق في التنافسيّ  كالوضع، استراتيجيّ  طابع   ذات قرارات  

 .الدنيا المستويات إلى تفويضها يمكن ةأهميّ  األقلّ  القرارات

 الطاقة ومصادر، واألجهزة، المواد كاستخدام، صور ةعدّ  في وتظهر :األداء طبيعة -

 التخصص جانب إلى تواجدها وأماكن، ءتهاكفا ودرجة، المستخدمة العاملة اليد ونوعية

 ةالالمركزيّ  إلى فاالتجاه، السلطة استخدام في ةالالمركزيّ  درجة على ؤثرت   عوامل هاكلّ 

 ودرجة الجغرافيّ  واالنتشار العمل أساليب وتنوع التخصص مع طردية   بعالقة   يرتبط

 .ةالمسؤوليّ  لتحمل ذاتيّ  واندفاع، القرار اتخاذ في األدنى المستوى كفاءة

 من اآلخرين لدى بما متفائلة   ة  رؤي العليا لإلدارة كانت كلما :تهاوشخصي   اإلدارة فلسفة -

 أنّ  حين في، ةالالمركزيّ  إلى أميل كانت كلما، ةوإداريّ  ةذاتيّ  وخصائص قدرات  

 القيادة في أوتوقراطيّ  أسلوب يتبعون والذين، بهاأصحا يديرها التي المؤسسات

 .ةالمركزيّ  إلى تميل واإلدارة

 التشريعات مثل، ةالالمركزيّ  تطبيق قرار في تؤثر ةبيئيّ  عوامل هناك ة:الخارجي   البيئة -

 تفرض مستقرة الغير البيئة أنّ  كما.وغيرها، والنقابات، ةوالضريبيّ ، ةالعماليّ  ةالحكوميّ 

 التي المعقدة المشكالت لمواجهة )المرونة( رالتغيّ  في سرعة   المؤسسة أنشطة على

 .ةالالمركزيّ  من نوعا   يتطلب وهذا، باستمرار تواجهها

، بهاتقوم  التي بالنشاطات تتعلق موحدة بسياسات   المؤسسة التزام ويعني :السياسات تماثل -

 إلى اللجوء تتطلب والتي، باألفراد الخاصة السياسات أو، ال  التحرير مث كسياسات

 حسب السياسات إتباع في حرية   هناك كان إذا اأمّ  ؛السلطة ممارسة في ةالمركزيّ 

 .ةالنوعيّ  األهداف لتحقيق أفضل ةالالمركزيّ  فإنّ ، ة  تنظيميّ  وحدة   كلّ  ظروف
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استخدامها  يمكن التي الرقابة وسائل بمقدار يتأثر ةالالمركزيّ  مقدار إنّ  :الرقابة أساليب -

 .الالمركزية بحكمة   استخدمت قد السلطة أنّ  من لتأكدل منها؛ الكفايةو

الحرية  من المزيد على الحصول في راءالمد رغبة زادت كلما :ةالستقاللي   في الرغبة -

 .ةالالمركزيّ  من مزيد   تطبيق ذلك استدعى كلما، والتصرف

، صحيح   والعكس، ةالالمركزيّ  اعتماد يسهل الكفاءات وجود إنّ  :ةاإلداري   الكفاءات وجود -

 .ةالالمركزيّ  استخدام من كبيرة   درجة   إلى يحدّ  الكفاءات وجود عدم نّ فإ

 

 

 التنظيمي   الهيكل بناء طرق: خامساً 
 إدارات   إحداث ربما يستلزم األمر فإنّ ، قائمة منظمة   حالة   في التنظيميّ  الهيكل تصميم إعادة عند

 عن ينتج وقد، جديدة   ة  إداريّ  وحدة   البعض في بعضها مع القائمة اإلدارات بعض دمج أو، جديدة  

 صياغة تتمّ  الحاالت لّ ك وفي، اإلدارات لبعض المستوى اإلداريّ  رفع أو خفض التنظيم إعادة

 دمج نتيجة ؛التنظيم إعادة عملية تتمّ  وقد، الجديدة لإلدارة الرئيسة والمهامّ  األساسيّ  الهدف

 إلى منظمتين المنظمة فصل طريق عن العكس أو، واحدة   منظمة   في تماما   منظمتين منفصلتين

 وبناء  ، الجديدة على الترتيبات بناء   التنظيميّ  الهيكل تصميم إعادة تتمّ  الحاالت لّ ك وفي، منفصلتين

 يتمّ  هفإنّ  الجديدة المنظمة في اأمّ ؛واضح تنظيميّ  ودليل   إدارة   لكلّ  والمهامّ  لألهداف وصف   على

 الرئيسيّ  الهدف يوضح الذي، األساسيّ  ونظامها قرار إنشائها مع يتناسب تنظيميّ  هيكل تصميم

 وعمل، إنشاؤها يتمّ  إدارة   ة لكلّ أساسيّ  ومهامّ  أهداف صياغة مع، ةورسالتها األساسيّ  إنشائها من

 التالية:  تستلزم الخطوات إعادته أو التنظيميّ  البناء عملية إنّ  القول ويمكن، متكامل تنظيميّ  دليل  

 .األهداف تحديد -

، نشاطات اإلنتاج مثل، تنفيذه المطوب العمل في المختلفة النشاطات أوجه تحديد -

 .الخ...التمويل، األفراد، التسويق

 وحدات   وتجميعها في، ةالرئيسيّ  النشاطات هذه من نشاط   كلّ  في المطلوبة العمليات تحديد -

 .ةإداريّ 

 .عملية   لّ ك في المطلوبة الوظائف تحديد -

 .شاغليها في المطلوبة والمؤهالت، وظيفة   لّ ك واجبات تحديد -

 .المطلوبة بالوظائف وتكليفهم األفراد تعيين -

، عواتقهم على الملقاة الواجبات ممارسة من يتمكنوا لكي ؛األفراد لهؤالء السلطات إعطاء -

 .بينهم العالقات وتحديد

 .األدوات، اآلالت، المواد، المكان :مثل، بالعمل الخاصة واإلمكانيات التسهيالت توفير -

 

 

 : استعماال   أكثرها ومن ؛التنظيميّ  الهيكل لتصميم طرق   ةعدّ  هناكو
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 فاألهدا تحليل طريقة -1

 في عادة   وتستعمل، األسفل إلى علىاأل من التنظيميّ  الهيكل بناء أسلوب أيضا   عليها طلقوي  

 اإلدارة وجهة تبني الطريقة هذه خالل من ويتمّ ، االنطالق( )مرحلة الجديدة ةاإلعالميّ  المؤسسات

 قربأو، السلطات كلّ  ومصدر المؤسسة بمصلحة األعلم نهاكو، التنظيميّ  الهيكل تشكيل في

 وعليه، المؤسسة وأهداف رؤية رسالة و تضع التي وهي، ةالخارجيّ  البيئة مع التعامل في طرف  

 ورؤية وأهداف ةرسال يحقق الذي التنظيميّ  الهيكل شكل عليه يكون أن يجب بما ىاألدر فهي

 هذه وبموجب، ة(وداخليّ  ة)خارجيّ  ةالبيئيّ  الظروف مع بالتفاعل لها ويسمح، المؤسسة

 وحدات   إنشاء يتمّ  ثمّ ، ةفرعيّ  ونشاطات   أهداف   إلى للمؤسسة ةالرئيسيّ  األهداف تحليل يتمّ  الطريقة

، ةفرعيّ  وحدات   إلى ةرئيسيّ  وحدة   كلّ  وتقسم، أجزائه وتباين النشاط لطبيعة وفقا   ةرئيسيّ  ة  تنظيميّ 

 إلى توصلال يتمّ  حتى التقسيم عملية تتواصل وهكذا، أصغر ةإداريّ  وحدة   إلى فرعية   وحدة   وكلّ 

 الوحدة تحتوي حيث، (التنفيذيّ  المستوى في )تكون عادة   الحجم حيث من ةإداريّ  وحدة   أصغر

 المؤسسة حجم زاد وكلما، الوظيفة مستوى إلى تصل وبذلك، بهةمتشا أعداد   في من العاملين ا  عدد

 .ذلك يوضح التالي والشكل، بها تقوم التي األعمال تمايز مستوى زاد

 

 

 

  

152 



 

  األنشطة تجميع طريقة -2

 قاعدة هي البداية نقطة نّ إ حيث ؛األعلى إلى األسفل من البناء بأسلوب أيضا   عليها ويعبر

 عادة   الطريقة هذه وتعتمد، لها مستوى أدنى في ةالتنفيذيّ  والمهامّ  ةالتشغيليّ  العمليات أيّ ، المؤسسة

، معين قسم   أو لوظيفة   إشراف   نطاق في النظر إعادة حالة في أو، التنظيميّ  الهيكل بناء إعادة عند 

 من عدد   أكبر أنّ  كما، مستوى أدنى في يظهر وحقيقته المؤسسة واقع أنّ  إلى المنطق هذا ويستند.

 تجمع ثمّ ، الدنيا المستويات في العمل ومهامّ  األنشطة تحليل فيتمّ .، األخيرة هذه في يتواجد العاملين

 ثمّ ، أفراد   إلى إسنادها يمكن وظائف أوال   منها تتشكل، متجانسة   وعات  جمم في ةالتفصيليّ  األعمال

، أكبر ةإداريّ  وحدات   في تجمع والتي، األقسام هي صغيرة ة  إداريّ  وحدات   في األخيرة هذه تجمع

 في:  التجميع أساس ويتمثل، المؤسسة في مستوى أعلى إلى نصل حتى وهكذا

 .األنشطة بين والتكامل التشابه -

 .األهداف تحقيق على الوظائف قدرة -

 .داخليّ  انضباط   تحقيق على الوظائف قدرة -

 .األداء في واليسر السهولة تحقيق على الوظائف قدرة -

 الطريقة:  هذه يوضح التالي والشكل

 

 

 أساس على، التنظيميّ  الهيكل بناء أسلوب ةالمؤسسة اإلعالميّ  في التنظيم على القائمون ذحبّ وي  

 بالنظرة المتميزة الثانية الطريقة عكس، والشمولية المرونة خاصية بحكم األهداف تحليل

 العمليات جميع حصر صعوبة بسبب ؛التنظيم مستشاري بتأييد تحظى والتي، الدقيقة ةالتفصيليّ 

 األهداف تحليل طريقة تطبيق في النجاح أنّ  إاّل ، للمؤسسة اإلداريّ  الجهاز بهايقوم  التي ةالتشغيليّ 

 على:  يعتمد

 .األعمال طبيعة تصور على القدرة -

 .لالمجا هذا في ةالمنظم خبرات -
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 الخالصة  
 

 الموارد وتوزيع، المهامّ  تقسيم المنظمة خالله من تحدد الذي الشكل ذلك التنظيميّ  الهيكل يعتبر

، اإلدارة وعلماء تابك   من كبير   باهتمام   الموضوع هذا ويحظى، واألقسام الوحدات مختلف بين

 الدقيق االنسياب لتحقيق والالزمة الفعالة الوسائل أحد فهو، المنظمات حياة في ة  أهميّ  من له لما

 األخير هذا يكون وحتى، واإلدارات الوحدات مختلف بين التنسيق وتحقيق، عمالألل والمنظم

 والهيكل، األبعاد من بمجموعة   عرفي   كما، الخصائص من بمجموعة   يتصف أن ال بدّ  فعاال  

 هناك بل، فقط واحد مثاليّ  هيكل   يوجد ال حيث، أخرى إلى منظمة   من يختلف ذاته بحدّ  التنظيميّ 

 .التنظيميّة الهياكل من أنواع   ةعدّ 

 تقسيم فيه يحدد الذي اإلطار يمثل فهو، ةالتنظيميّ  األدوات أهمّ  من التنظيميّ  الهيكل ويعتبر

 وله.، بينها فيما ومتناسقة مترابطة أجزاء   من متكون كبنيان ويمثل، األفراد بين المهامّ  وتوزيع

 ةالمركزيّ ، ةالرسميّ  في بالخصوص تتمثل والتي، أخرى إلى منظمة   من يختلف تجعله أبعاد  

 الداللة هذه كانت وقد، تصنيفها معايير حسب تختلف عديدة   أنواع   التنظيمي وللهيكل، والتعقيد

 والتي ةالكالسيكيّ  النظريات ففي، ةالتنظيميّ  الهياكل وكذلك التنظيم إلى النظرة تطور على

 تنظيم ويوجد، ثابتا   آليا   له التابع والهيكل التنظيم كان، البيئة على مغلق كنظام   المنظمة اعتبرت

 ةالكالسيكيّ  الفرضية هذه الحديثة النظريات نفت حين في، المنظمات جميع في يطبق واحد مثالي

 التي العوامل من مجموعة   هناك بل، واحد مثاليّ  هيكل   يوجد ال هوأنّ ، التنظيم مرونة مبينة على

 لهذه وفقا   هياكلها وتطوير تصميم بعملية تهتمّ  المنظمات أصبحت وبذلك، الهيكل نوع تحدد

 .معاصرة ةتنظيميّ  هياكل ظهور إلى ىأدّ  ما وهذا، العوامل
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 التمارين
 

ا الصحيحة اإلجابة اختر  : يلي مم 

 

 التنظيمي   الهيكل أبعاد أهم   من -1

A - الشبكيّة  

B- التدرج 

C - التكرار 

D- التعقيد 

 

 التعقيد - D :الصحيحة اإلجابة

 

 

 أخرى:  إلى ةإعالمي   مؤسسة   من ةالرسمي   درجة تفاوت عوامل من -2

A- المؤسسة حجم. 

B- القيادة نوعية. 

C - المؤسسة في التحفيز خطط. 

D- الوظيفيّ  الترابط. 

 

 .المؤسسة حجم -A :اإلجابة الصحيحة

 

 

 

 التنظيمي   الهيكل بناء طرق من -3

A - المباشرة غير الطريقة 

B- التسلسل طريقة 

C - األهداف تحليل طريقة 

D- الميكانيكيّة الطريقة. 

 

 األهداف تحليل طريقة - C :الصحيحة اإلجابة
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 الثامنة الوحدة

 ةفي المؤسسة اإلعالمي   وأشكاله التنظيمي   الهيكل محددات
 

 :مي ةاألهداف التعلي

 :قادرًا على أن طالبيكون الس التعليمّية الوحدة هذه نهاية في
 اإلعالمّية المؤسسة في التنظيميّ  الهيكل يتعّرف على محددات -
 :ة القديمة من حيثالتنظيميّ  الهياكل أشكال على يتعّرف -

 التنفيذيّ  التنظيميّ  الهيكل .أ
 الوظيفيّ  التنظيميّ  الهيكل .ب
 االستشارّية الخطّية الهيكلة .ج

 :ة الحديثة من حيثالتنظيميّ  الهياكل أشكالعلى يتعّرف  -
 األبعاد( المتعددة الهيكلة )أو ةالتنظيميّ  المصفوفة .أ

 (باللجان الهيكلة) الفريق هيكل .ب
 الشبكيّ  التنظيميّ  الهيكل .ج
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 :العناصر

 اإلعالمّية المؤسسة في التنظيميّ  الهيكل محددات -
 ةاإلستراتيجيّ  -أوالا 
 المؤسسة حجم -ثانيا
 االتكنولوجي -ثالثاا 
 :البيئة -رابعاا 

 ةالثقافة التنظيميّ  -خامساا 
 ةالتنظيميّ  الهياكل أشكال -

 القديمة التنظيمّية الهياكل 
 :التنفيذيّ  التنظيميّ  الهيكل -أ

 الوظيفيّ  التنظيميّ  الهيكل -ب
 :ةاالستشاريّ  ةالخطيّ  الهيكلة -ج

 الحديثة التنظيمّية الهياكل: 
 األبعاد( المتعددة الهيكلة )أو ةالتنظيميّ  المصفوفة -أ

 باللجان( )الهيكلة الفريق هيكل -ب
 .الشبكيّ  التنظيميّ  الهيكل -ج
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 ةفي المؤسسة اإلعالمي   التنظيمي   الهيكل محددات :أولا 
 لتنفيذ كإطار تستخدم أداة يعتبر الذي ،اإلداريّ  التنظيم أجزاء من جزءا ّ التنظيميّ  الهيكل يشكل

 أهدافها مؤسسة لكلّ  كان ولما المؤسسة، أهداف تحقيق وبالتالي ممكنة، كفاءةّ  بأعلىّاألعمال

 ةالتنظيمي ّ والهياكل التنظيمات تختلف أن الطبيعي من كان غيرها،ّعن تختلف التي وظروفها

ّّ.المستخدمة

 ؤثرت ّ أن نهاشأ من التي العوامل من مجموعة ّ هنالك بأنّ  والتجاربّالدراسات من العديد بينت وقد

 :العوامل هذه أهمّ  ومنّ،المناسب التنظيميّ  الهيكل وتصميم اختيار في

 :ة المؤسسةستراتيجي  ا -1

 أنّ  باعتبار ،الهيكليّ  تصميمها على ملحوظّ  بشكلّ  المؤسسة وأهداف ةستراتيجي ّالا طبيعة تؤثر

ّلتحقيق وسيلة ّ التنظيميّ  الهيكل كون ومنّ،للمؤسسة العامّ  والموجه المرشدّةستراتيجي ّالا

 على الوقت نفس في يوتحتو ،أولوياتّ  على ةمبني ّ تكن لم إن معنى ةستراتيجي ّالل فليس.،أهدافها

 المؤسسة عمل في هجوميّ  أو دفاعيّ  جدارّ  أول الهيكلة من تجعل والتي ة،وهجومي ّّةدفاعي ّ توجهاتّ 

ّاالستقرار. بعدم تتميز بيئةّ  في

 وزيادة بالتطور لكن ،واحد إنتاجيّ  نشاطّ  بوجود مركزيةّ  هيكلةّ  على تعتمد بدايتها في فالمؤسسات

 الهيكلة تطوير يستوجب ها،وتنوع هانمو استراتيجيات تبني في اإلدارة ورغبة اإلنتاجّنشاطات

 ،عالية ةمركزي ّ )درجة بسيطةّ  هيكلةّ  من الهيكلة فتتحول ،التحوالتّهذه الستيعاب ةالتنظيمي ّ

 تحقق أن يمكن ،عالية( ةورسمي ّ ،عالية ةالالمركزي ّّ)درجة معقدةّ  هيكلةّ  إلى منخفضة( ةورسمي ّ

 شكلّ  إلى )التوجه ا ّتعقيد أكثرّتنسيق وسائل الوقت نفس في تتطلب كما ،فعالية ّ بأكثر األهداف

 ة(باالستقاللي ّ تتمتع متخصصةّ  أقسامّ  وجود على يقوم تنظيميّ 

 :الكيفي ةّبهذهّتنتقل الهيكلية أنّ  القول يمكن وبهذا

 

 باألقسام هيكلة ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ة ّوظيفي ّ هيكلة ّ        ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبسيطة ّ هيكلة ّ

ّ

 متعددة هيكلةّ  إنشاء إلى األحوال كلّ  في تؤدي التنويع ةستراتيجي ّا أنّ Chandlerّاستخلصّ وقد

 :يلي كما زهامي ّنف والهيكلة ستراتيجيّ الا السلوكّبين العالقة اأمّ  ؛األقسام

 الهيكلةّّ           ّّّّّّّّّ ةستراتيجي ّالا                      البيئةّّّّّّّّّّّ    

ّ

 بأنواعّ  اهتمت حديثة ّ دراساتّ  جاءت لذا ؛النمو في ةستراتيجي ّالا مفهومChandlerّّحصرّوقد

ّمن  هاأهمّ  ولعلّ  للمؤسسة، التنظيميّ  الهيكل تصميم على وأثرها ةستراتيجي ّالا أخرى

المؤسسةّ ةستراتيجي ّا"ّعنوان تحت 1978 عام جريتأ ّ التيّ MILES & SNOWدراسة

ّوتأثيرا ّ انتشارا ّ األكثر اآلن تعدّ  التي ةستراتيجي ّالاّمن أنواع أربعة حددت والتي ،"والعملية والهيكل

ّ:في تتمثل وهي ،التنظيميّ  الهيكل تصميم على

 

 تشكيلة إنتاج خالل من ،الثبات تحقيق على ةستراتيجي ّالا هذه تعمل: ةالدفاعي   ةستراتيجي  ال -أ

 في ةتنافسي ّ ميزة تحقيق على المؤسسة خالله من تعمل محدد، سوقي لقطاع موجهةّضيقة ةسلعي ّ

 في ةومركزي ّ ،عالي أفقيّ  بتكاملّ  تتميز هيكلية مع ةستراتيجي ّالاّهذه وتتماشى ة،والنوعي ّ األسعار

 ة.التنظيمي ّّبينّالوحدات واسعة اتصال وشبكة ،القرارات اتخاذ
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 تقديم على المؤسسة تعمل بحيث ،السابقة ةستراتيجي ّالا عكس هيّ:ةالستكشافي   ةستراتيجي  ال -ب

 ،الوظائف أهمّ  من اإلبداع وظيفة وتعتبرّ،جديدةّ  ةّ تسويقي ّ فرصّ  عن والبحثّجديدةّ  منتجاتّ 

 مختلف واستكشاف فحص على القادرة ةالبشري ّ الكفاءة علىّاستقطاب المؤسسة تعمل ذلك ولتحقيق

 بتطبيق تتميز عاليةّ  مرونةّ  ذات هيكلةّ  على ةالوضعي ّّهذه في المؤسسة وتعتمد المتاحة، الفرص

 ة)أفقي ّ االتجاهات جميع في تطورا ّّأكثر اتصال أساليب واعتماد ،القرارات اتخاذ في ةالالمركزي ّ

 ة(.وجانبي ّ ةعمودي ّ

 

 ستراتجيتينالا مزايا بين الدمج المؤسسة تحاول ةستراتيجي ّالا هذه وفق :ةالتحليلي   ةستراتيجي  ال -ج

 اإلقدام أنّ  بمعنى.فيها المتاحة الفرص مختلف واستغالل البيئة، تهديداتّمن التقليل فيّالسابقتين

 فالهيكلة لذلك ؛للجدوى بدراسةّ  القيام بعد تتمّ  أن الّبدّ  ،جديدةّ  سلعةّ ّكإنتاج خطوةّ  أيّ  اتخاذ على

 وحداتّ  وجود خالل من هذا ويتحقق ،الوقت نفسّفي والمرونة االستقرار بين تزاوج أن تحاول

 تتميز ةتنظيمي ّ ووحدات الكفاءة، لتحقيقّوذلك ةوالميكانيكي ّ ةالنمطي ّ من عاليةّ  بدرجةّ  تتميز ةتنظيمي ّ

ّ ة،الفعالي ّ تحقق المرونةّمنّعاليةّ  بدرجةّ   .ومكلفة ّّصعبة ّ عملية ّ تعتبر األمر واقع في أن ها إال 

 

 المؤسسة قبل من وتعتمدّ،"الفعل رد"ّةستراتيجي ّا ا ّأيض عليها طلقوي ّّ:الستجابة ستراتيجيةا -د

 ضبط في الفشل مشكلة المؤسسة تواجه ةالوضعي ّ هذه السابقة،ّوفي األنواع تطبيقّفشل حالة في

 .ستراتيجيّ الا االختيار مع الهيكلة

 في الكثيرة التغيرات من بالرغم والهيكلة ةإستراتيجي ّالا بين القائمة العالقة على ت بقيّفإن هاوعليهّ

 .ةالخارجي ّ البيئة

 .التنظيميّ  والهيكل ،البيئة األهداف، ة،ستراتيجي ّالا بين العالقة التالي الجدول ويوضح

ّ

ّالتنظيميّ ّالهيكلّخصائص البيئة األهداف الستراتيجي ة

 ة،والنمطي   ة،الرسمي   للعمل، جيد تقسيم مستقرة الستقرار دفاعي ة

 ةالمركزي  

 نشاط مستوى على مرونة معتدلة، ةمركزي   متغيرة ومرونة استقرار تحليلي ة

 البتكار

 درجة   ،مرتفعة   بمرونة   يتميز عضوي هيكل ديناميكي ة مرونة استكشافي ة

 القرار ةمركزي   ل ة،الرسمي   من منخفضة  

ّ

ّ  
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 :المؤسسة حجم -2

ّ ،التنظيميّ  هيكلها على المؤسسة حجم وتأثير االرتباط درجة حول العلماء اختلف لقد  هناك أنّ  إال 

 أنّ  باعتبار ،المؤسسة هيكل على تأثيرّ  لهّالعمال بعدد عادة ّ يقاس الذي للحجم أنّ  على ا ّعامّ ّاتفاقا ّ

ّ.تهمونشاطا مهامهم أداء أثناء األفرادّبتفاعالت ترتبط الهيكلة

 في دأكّ  فقد والتحليل، بالدراسة الموضوعّهذا تناولوا الدارسينّالذين أوائل فيبرّمن ماكس ويعدّ 

 كبيرة سماتّالمؤسسات من سمة ّ البيروقراطيّ  النظام أنّ  ةالبيروقراطي ّ النظرية لعناصر دراسته

 والتعقيد التخصص درجة على وتأثيره بالتنظيم الحجم عالقة على.”بالو دّ"بيترأكّ  الحجم،ّكما

 هيكلّ  استخدامّإلى تميل الكبير الحجم ذات المؤسسات أنّ  إلى الدراسات كلّ  أشارت قدوّ،التنظيميّ 

ّهيكلةّ  استخدام إلى تميل الحجم صغيرة المؤسسات بينما ،بيروقراطيّ  أو ميكانيكيّ  تنظيميّ 

ّ:الثالثة أبعاده خالل من التنظيميّ  الهيكل تصميم على الحجم تأثير ويظهر ،ةّ عضوي ّ

 الكبيرة المؤسسة تلجأ ما فغالبا ّ ة،الرسمي ّ ودرجة الحجم بين طردية ّ عالقة ّ توجد: ةالرسمي   درجة -أ

 العاملين سلوكيات ضبط لمحاولة ،واإلجراءات والقواعد اللوائح على أكبر بشكلّ ّاالعتماد إلى

 الصغيرة للمؤسسات بالنسبة اأمّ  ؛العمليات تنميط على ينطبقّالشيء نفس عليهم، والرقابة

 .المباشرة العالقاتّطريق عن يتمّ  العاملين على واإلشراف فالسيطرة

 قلت المؤسسة حجم زاد فكلما والحجم، ةالمركزي ّ بين ة ّعكسي ّ عالقة ّ توجدّ:ةالمركزي   درجة -ب

 في المشاركة من السفلى المستويات تتمكن حتى التفويض اعتماد إلى تلجأ بحيثّة،المركزي ّ درجة

 .ستراتيجيّ الا البعد ذات القرارات اتخاذ بسلطةّاحتفاظها مع ،القرارات صنع

 والعموديّ  األفقيّ  )التمايز التعقيد درجة بين وقوية ّ طردية ّ العالقة تعتبر :التعقيد درجة -ج

 أكثر، ةإداري ّ مستويات وعدد ةتنظيمي ّ وحدات عدد يتطلب الكبير فالحجمّوالحجم، (والجغرافيّ 

 كبيرة المؤسسات أنّ  أي العمل، وتقسيم التخصص من عاليةّ ّلدرجةّ  الكبيرة المؤسسات لحاجة وهذا

 يكون فقد ،واحدّ  اتجاهّ  في وليس متبادال ّ العالقةّهذه في التأثير يكون أن ويمكن ا ،تعقيد أكثر الحجم

 .والجغرافيّ ّاألفقيّ  التمايز على ومنه العموديّ  التمايز على كبيرّ  تأثيرّ  للحجم

ّ

 :التكنولوجيا -3

 وآالت إجراءات من العمل ومتطلبات ومهام الوظائف ونوعية العمل طبيعة التكنولوجيا تحدد

 وطبيعة التنظيميّ  الهيكل تصميم بين عالقةّ  بوجود القول يمكن لذلك ؛العمل وعالقاتّوأفراد

 .المناسب التنظيميّ  الهيكل اختيار على بالتالي ؤثري ّ وهذا ،السائدّالتكنولوجيّ  األسلوب 

 ال فهي معنوي،الو ماديال بعدّ الّذو الواسع بمفهومها التنظيميّ  التحليل في التكنولوجيا إلى وينظر

 في المستخدمة المعرفة أنواع كلّ  أيضا ّ وتشمل بل ،واألدوات والمعدات األجهزة علىّتقتصر

 اإلحصاء ونماذج واستراتيجيات، وإجراءات وسياسات أساليبّذلك في بما التحويل، عملية

 قبل من فيها مرغوب مخرجاتّ  إلى المدخالت لتحويلّوالالزمة ةالضروري ّ وغيرها، اتوالبرمجي ّ

 .الجمهور

ّ

ّ:التنظيميةّاألشكالّعلىّالتكنولوجياّأثر

ّللمؤسسات ةالتنظيمي ّ األشكال على التأثير في رئيسيّ  كعنصرّ  وتصنيفها بالتكنولوجيا االهتمام بدا قد

 بين المتبادل التأثير طبيعة تحدد أن حاولت التي المساهمات من مجموعة خالل منّاإلعالمي ة،

(ّاإلعالمي ةّالمؤسساتّطبيعةّمعّتتناسبّوالتيهذهّالمساهماتّ)ّأهمّ ّومن ،والتكنولوجيا الهيكلة

160 



 

 قدم وقد المعرفة، تكنولوجيا التيّركزتّعلىّاستخدامّ Charles Perrewالباحثّمساهمةّهي

 على تعتمد هاباعتبارّأن ّ ة،الداخلي ّ ةالتنظيمي ّ الوحدات مستوى على التكنولوجياّلتصنيف نموذجا ّ

 فإنّ Perrewّ وحسبّ ،مخرجاتّ  إلى المدخالت تحويل بغرضّزةّ متمي ّ عملّ  وإجراءات أساليب

 :هما أساسين بعدين على تعتمد المعرفة تكنولوجيا

 االستثناءات تكون بحيث العامل، الفرد تواجه التي االستثناءات عدد في وتتمثل: المهامّ  تغيير مدىّ-

 .المتنوعة األنشطة حالة في صحيحّ  والعكس ة،الروتيني ّ األعمال فيّقليلة ّ

 واالستثناءات للمشاكل حلولّ  إيجاد في الممكنة السبل في وتتمثل: للتحليل المشكلة قابلية مدىّ-

 جيدة( أو )رديئة الحلول هذه وطبيعة ،عمله في الفردّتواجه التي

 كما التكنولوجيّ  للتصنيفّ Perrewعلىّمصفوفة نحصل والمشاكل االستثناءات بعدي وبترتيب

ّ:التالي الشكل في

ّ

     المشكلة قابلية           

 للحل  

                        

       األنشطة نوع      

 

 عالية

 

 

 منخفضة

 الروتيني   العمل تكنولوجيا منخفض

 .المنطقي  

 .الحرفي   العمل تكنولوجيا

 غير العمل تكنولوجيا .الهندسي   العمل تكنولوجيا عالي

 الروتيني  

 

ّ

 :للتكنولوجيا التالية األصناف تتضح المصفوفة هذه ووفق

 ،كثيرا ّ متنوعة وغير الوقت مرور مع تتكرر ةنمطي ّ قضايا مع تتعاملّ:الحرفي   العمل تكنولوجيا -

 في عالية ومهارات خبرات تتوافر لذا ؛خاصة ّ خبرة ّ يستلزم هالحل ّ والوصول معالجتها ذلك ومع

 .العضويّ  النموذج إلى الهيكلةّوتميل بتنفيذها، القائم الفرد

 وهنا ،ة()استثنائي ّ والتنوع بالكثرة تتصف أعمال مع تتعاملّ:الروتينيّ  غير العمل تكنولوجياّ-

 المشاكل تحتاج ما وغالبا ّ التحليل، صعبة ة()استثنائي ّ معتادة غير مشاكل ةالتنظيمي ّ الوحدات تواجه

 الهيكلة اعتماد ويتمّ  ،(ستراتيجيّ الا التخطيط )قسم بالتنفيذ القائمّومعارف خبرات إلى المطروحة

ّ.ةالعضوي ّ

 محدودة ّ تكون ةاالستثنائي ّ والحاالت ة،نمطي ّ أعمالّ  مع التعامل يتمّ  هناّ:الروتيني   العمل تكنولوجيا -

 لتحقيق الميكانيكيّ  التنظيم أسلوب على االعتماد ويتمّ  المطروحة، المشكالت تحليل السهل ومن

 .المطلوبة ةالفعالي ّ

 التعامل يجب ،كثيرة ّ استثناءاتّ  التكنولوجيا من النوع هذا يواجهّ:الهندسي   العمل تكنولوجيا -

 إلى تميل هيكلةّ  باعتماد ةالتنظيمي ّ والكفاءة ةالفعالي ّ وتتحقق ،ةّ وعقالني ّ منظمةّ  بطريقةّ  معها

 .ةالميكانيكي ّ
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 فكلما القائمة، التكنولوجيا أنواعّمع تتماشى والرقابة التنسيق أساليب بأنّ ّ Perrowاستنتج وقد

 التكنولوجيا كانت فكلما صحيحّ  والعكس ،أكبر بشكلّ  ا ّمحدد التنظيميّ  الهيكل كان ة ّروتيني ّ كانت

 مرنة ّ الهيكلةّكانت ةّ روتيني ّ غير

ّالتكنولوجيا طبيعة مع يتوافق حتى التنظيميّ  الهيكل مستوى على ضبطها يجب التي العناصر اأمّ  

 :في تتمثل

 .األعمال إلنجاز ممارستها يمكن التي الحرية مدىّ-

 .طرةيالمس األهداف على بالرقابة القيام في ةالتنظيمي ّ الوحدات قدرةّ-

 المتحصل العكسية التغذية باستخدام ،أعمالها تنسيق في ةالتنظيمي ّ الوحدات مساهمة مدىّ-

 .مؤسسةّ  كلّ  مكونات بين التفاعل من عليها

ّ

ّ :التنظيمي بالهيكل التكنولوجيا عالقة

 :الثالثة أبعاده خالل من التنظيميّ  بالهيكل التكنولوجيا عالقة توضيح يمكن عموما ّ

 

 عدد يقلّ  حيث ضعيفة، تعقيدّ  درجة ةالروتيني ّ التكنولوجيا تتطلبّ:والتعقيد التكنولوجيا -أ

 درجة فإنّ  ةالروتيني ّ غير التكنولوجيا حالة في بينما للتكوين، الحاجة وتقلّ ّ،ةالمهني ّّلمجموعاتا

 ،والتخصصات المهارات من عاليةّ  درجةّ  إلى بحاجةّ ّتكون والمؤسسة ،مرتفعة ّ تكون التعقيد

 .العموديّ  التمايز ويزداد

 

 حيث ة،الرسمي ّ درجة مع طرديةّ  بعالقةّ  ةالروتيني ّ التكنولوجيا ترتبط: ةوالرسمي   التكنولوجيا -ب

 األعمال تنفيذ من اإلدارة تمكن ،لألعمال ووصف وإجراءات قواعد ىإل بحاجةّ ّالمؤسسة تكون

وتعتمدّ ،ةالرسمي ّ درجة فتقلّ  ةالروتيني ّ غير التكنولوجيا حالةّفي اأمّ  ؛مسبقا ّ معروفةّ  أسسّ  على

 .التصرف بحرية تسمح مرنة رقابة أنظمة على

 

 غير التكنولوجيا بينما ،ةّ مركزي ّّبهيكليةّ ةّالروتيني ّ التكنولوجيا ترتبطّ:ةوالمركزي   ةالتكنولوجي   -ج

 أنّ  إلى التنويه يجب لكن ،ةالالمركزي ّ والهيكلة المتخصصة المعرفة علىّتعتمد ةالروتيني ّ

 عليه المتعارف فمن والمركزية، التكنولوجيةّبين العالقة تكييف في ا ّدور ةالرسمي ّ لدرجة

 دون حدهماأ استخدامّللمؤسسة يمكن الرقابة، آليات ورسمية القرار اتخاذ ةمركزي ّ أنّ  تنظيميا ّ

ّوجود مع المركزيّ  الرقابة بأسلوب ترتبط ةالروتيني ّ فالتكنولوجيا ومنه ،اآلخر( )بدل اآلخر

 ةالالمركزي ّ تالزم أن الممكن فمن ،المرتفعة ةالرسمي ّ درجة حالة في لكن ة،الرسمي ّ من أدنى حد

 .ةالروتيني ّ التكنولوجيا

ّ  
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 :البيئة -4

 تصميم في المؤثرة المتغيرات من باعتبارها ،مفهومها تحديد في البيئة بدراسة المهتمون اختلف لقد

 المكونات خالل من إليها ينظر فالبعض ة،التنظيمي ّ والكفاءة للفاعلية محدد وعامل التنظيميّ ّالهيكل

 إليها ينظر اآلخر والبعض ،...نقابات بنوك، ن،يمنافس ن،يمورد زبائن، ىعلّالبيئة تشتمل بحيث

 طبيعيّ  أو ثقافيّ  أو سياسيّ  أو اجتماعيّ  أو اقتصاديّ  تأثير شكل فيّيكون والذي ،التأثير زاوية من

 ،استقرارّ  من خصائصها على بالتركيز ةّ تحليلي ّ زاويةّ  منّيأخذها اآلخر والبعض ،...ديمغرافيّ  أو

ّ وتقلبات، تضادّ  ،تعقيدّ   في مهما ّ دورا ّ يلعب البيئيّ  السياق فإنّ  المعالجةّزاوية كانت ومهما هأن ّ إال 

 لتغيرات يستجيب الذي الهيكلّاختيار يجب وعليهّ،ةالتنظيمي ّ الهيكلة وبالتالي التنظيم نمط تحديد

 .ةالخارجي ّ البيئة وضغوطات

 ىإل نسبيا ّّتخضع ال التي بالمؤسسة ةالمحيطي ّ والمتغيرات الكيانات كافة هاأن ّ على البيئة تعرفو

 . مباشرة بصورةّ  أدائها على تؤثر أن ويحتملّتها،سيطر

فالبيئة  ةاالجتماعي ّ الظروف ذلك في بما التنظيم إطار خارج هو ما كلّ .”هي العامّ  بالمفهوم إذاّ 

ّ."فيها تعمل التي والدولية المحلية ة،والنفسي ّ ةوالطبيعي ّ ةوالثقافي ّ ةوالقانوني ّ ةوالسياسي ّ ةواالقتصادي ّ

 داخل وحتى ،المؤسسة تقدمها التي )الخدمات( السلع ونوع العمل مجال باختالف البيئة وتختلف

 التنظيم، في السائدة األوضاع طبيعة حسب آلخر عاملّ  من البيئة إدراك يختلف الواحدةّالمؤسسة

 والّشكّ  فيها، يعيشون التي ةواالجتماعي ّ ةاالقتصادي ّ البيئة ة،الثقافي ّ تهمة،ّخلفيااإلداري ّّتهممستويا

 والمتعاملون المسؤولون يتصورها كما المدركة البيئة يه ةاألساسي ّّوسماته التنظيم على يؤثر ما أن

 .التنظيم مع

ّبكلّ  يحيط الذي التأكد عدم في تتمثل ،البيئة في ةّ أساسي ّ خاصيةّ  إلى الدراسات معظم أشارت وقد

 :زاويتين من ةالخاصي ّ هذه إلى النظر ويمكن المؤسسة،ّبها تقوم التي واألعمال القرارات

 كلما البيئة ةديناميكي ّ زادت مالوك المتحرك، الوضع إلى الساكن الوضع من يمتدّ:التغيير درجة -أ

 .اإلداريّ  للقرار العديدة االحتماالت تحديد في ةاإلداري ّ الصعوباتّزادت

 فكلما المؤسسة، عمل في تؤثر التي ةالخارجي ّ المتغيرات من عددّ  إلى يشيرّ:التعقيد درجة -ب

 في وكثيرة متجانسة غيرّن هاأل ؛معها التعامل في اإلدارة صعوبة وزادتّ،البيئة تعقيد زاد زادت

ّبشكلّ  هذه تمثيل يمكن وعليه ،واحدّ  وقتّ   البيئة طبيعة تحديد يتم خاللها من ،مصفوفة األبعاد

ّ.لها المالئمة والهيكلة

ّ

ّالتعقيدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّدرجةّالتغييرّّّّّّ

ّبسيطّمعقد

2ّ1ّّساكن

4ّ3ّّديناميكيّ 

ّ

ّ  
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 :التالية الوضعيات لنا تبرز المصفوفة هذه خالل ومن

 حدّ  إلى وثابتة بهةمتشا عناصر من تتشكل حيثّ:ا ّجد منخفضة تأكدال عدم حالةّ:األولى الحالة -

 بالحجمّإعالمي ة)مؤسساتّ ةوالمركزي ّ ةوالرسمي ّ التعقيد عالية فهي المالئمة الهيكلةّبينما ما،

 .الكبير(

 حدّ  إلى وثابتةّبهةمتشا غير عناصر من تتشكل حيثّ:المنخفض التأكد عدم حالةّ:الثانية الحالة -

ّ ةالالمركزي ّ اعتماد مع والرسمية التعقيد مرتفعة والهيكلة ،ما ّاإلعالمي ةّالتدريبّمراكز)مثل

 (ّاإلعالمّوكليات

 متغيرة هالكن ّ ،بههاوتشا عناصرها ةبقل ّ البيئة تتميزّ:مرتفعال تأكدال عدم حالةّ:الثالثة الحالة

 نشاطّ  ذاتّإعالمي ة)مؤسساتّ ةالالمركزي ّ اعتماد مع والرسمية التعقيد قليلة والهيكلة ،باستمرار

 .(جديدّ 

 وتغيرهاّبههاتشا وعدم المتغيرات بكثرة البيئة تتميزّ:ا ّجد المرتفع التأكد عدم حالةّ:الرابعة الحالة -

 اعتماد ذلك جانب إلى والرسمية التعقيد من قليلةّ  درجةّ  على تعتمد المالئمة والهيكلة،ّالمستمر

ّ.(الدراميّ ّاإلنتاجّوشركاتّالتلفزيون)مؤسساتّ ةالالمركزي ّ

 

 

 :التنظيمي ة الثقافة -5

ّ النفس، وعلماء االنثروبولوجيا وعلماء االجتماع علماء من ا ّبالغ ا ّاهتمام الثقافيّ  البعد لقي  هأن ّ إال 

 المؤسسات في واإلداريّ  االقتصاديّ  السلوك تشكيل وفي األعمال عالم في مؤثرّ  كعاملّ  مغيبا ّّظلّ 

 .السبعينات حتى

 االهتمام بدأ األخيرة اآلونة وفي المؤسسة، فشل أو نجاح في مهمّ  دورّ  للثقافة أصبح الحين ذلك ومنذ

 وتحليل فهم في فعالة ّ وسيلة ّ يعتبر حيث ،التنظيميّ  الجانب في بالغةّ  ةّ أهمي ّ من له لماّالعنصرّبهذا

ّ.المؤسسة طرف من المستعملةّوالطرق التقنيات مختلف

 في لألفراد كدليلّ  تعدّ  والتي المشتركة، والتوقعات والمعتقدات القيم مجموع": هيّالتنظيمي ةّالثقافة

ّهذه داخلّلمجموعاتوا األفراد سلوكيات على كبيرّ  بشكلّ  ؤثرت ّ معايير خاللها من ينتج ،المؤسسة

ّّ"المؤسسة

ّ

ّالتنظيميّ  الهيكل على الثقافة تأثير

 في الشأن هذا في دراسات ةعدّ  تيجرأ ّ فقد ،التنظيميّ  الهيكل على الثقافة بتأثير يتعلق فيما اأمّ 

 ةالياباني ّ والمؤسسات ةالياباني ّ باإلدارة المتزايد االهتمام إطار في ةاألمريكي ّ المتحدةّالواليات

 والعادات القيم مع يتوافق الذي التنظيميّ  الهيكل تتبنى المؤسسات أنّ ّجدووّ  فيها، المتواجدة

 .السائدة يديولوجياتألوا

ّ السابقة، العوامل لتأثير ضافي ّ هأن ّ أي ،إضافي هو الثقافة تأثير أنّ  إلى الدراسات إحدى وتشير  إال 

 في ا ّوضوح أكثر الثقافة تأثير يكون ولهذا ،التكنولوجيا تأثير على فيها يتغلب قدّحاالتّ  هناك أنّ 

ّّ.األخرى العواملّتأثير لضعف ةالنامي ّ الدول

ّّ:ةالثالث أبعاده خالل من التنظيميّ  بالهيكل ةالتنظيمي ّ الثقافة عالقة توضيح يمكن وعموما ّ

 درجة زيادة وبالتالي ،والعموديّ  األفقيّ  التمايز إمكانية ذلك سهل قوية ّ الثقافة كانت كلماّ:التعقيد -أ

 .التعقيد
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 تخفيض وبالتالي ،والقواعد اإلجراءات عن االستغناء أمكن قوية ّ الثقافة كانت كلماّ:ةالرسمي  -ب

 .ةالرسمي ّ درجة

واجباتهمّ العاملينّيعرفون أنّ  يعني ،قوية ّ ةالتنظيمي ّ ثقافة فوجود ،ة ّعكسي ّ عالقة ّ هناكّ:ةالمركزي   -ج

 علىّتهالقدر ؛الدنيا المستويات في الوثوق العليا المستويات يمكن اممّ  ،المؤسسةّورسالتها وأهداف

 .ةالمركزي ّ درجةّانخفاض وبالتالي ،تمثيلّ  أحسن تمثيلها

ّ

 ةالتنظيمي   الهياكل أشكال: ثانياا 
ّواألفراد بكةالمتشا الوظائف تجميع يتمّ  أن وبعد ،ومستوياته الوظيفيّ  التخصص معالم تتضح أن بعد

 تشكل قد يكون ،األهداف إلنجاز مناسبة المؤسسة إدارة تراها نةمعي ّ أسس ضوء في والمجموعات

 غاية ّ التنظيميّ  الهيكل يمثل الوّ،تهااحتياجا ويلبي عملها لطبيعة مناسب تنظيميّ ّهيكلّ  للمؤسسة

 هذه في المستمر التغير هذا نرى لذلك ؛األهداف نجازإو لتحقيقّوسيلة ّ يمثل ما بقدر ذاته بحدّ 

ّ.بالمؤسسة المحيطةّةالخارجي ّ والمؤثرات العمل متطلبات وفق الهياكل

ّعمل بيئة في الموجود البيئيّ  التأكد عدم مع للتعامل عمليةّ  كصيغةّ  أبعاده اإلدارة وتستخدم

 أشكال وفق الحديثة المؤسسات في كبيرّ  بشكلّ  ةالتنظيمي ّ الهياكل وتوسعت رتتطوّ  وقد المؤسسة،

 هذه تصنف أن ويمكن التغيرات، مختلف لمواجهة العالية والمرونة التنوع عنّتعبر وصور

 .الحديثة والهياكل ،ةالكالسيكي ّ أو ةالتقليدي ّّالهياكل: مجموعتين في األشكال

ّ

 :القديمة ةالتنظيمي   الهياكل -1

 منذ معروفة هياكلّهان ّأ هو المقصود بل وانتهى، انقرض قديمّ  هيكلّ  هنا بالتقليديّ  المقصود ليس

 من الهيكل وأبعاد الحقيقيّ  المحتوى أنّ  مع ،الحاضر الوقت حتى ستخدمت ّ مازالت وهي ،بعيدّ ّزمنّ 

 :التالية النماذج من النوع هذا ويتكون ى؛سمّ المّ  نفس بقاء مع تغيرت قدّوتعقيد ةورسمي ّ ةمركزي ّ

 :التنفيذي   التنظيمي   الهيكل -أ

 الهيكلة أو ة()الرأسي ّ ةالخطي ّ الهيكلة أحيانا ّ عليه طلقوي ّ ،التنظيم أنواع وأبسط أقدم من ويعتبر

 البداية في ستخدما ّ المؤسسة، قمة أعلى في الموجودة ةالمركزي ّ السلطة على مبني كونهّ،ةالسلطوي ّ

 المختلفة، ةاإلداري ّ المستويات وظائف بين تربط رأسيةّ  عالقاتّ  من يتكونّالجيوش، وإدارة لتنظيم

 في يصلح وهو ومتصل، مباشرّ  بشكلّ  قاعدته إلىّالتنظيم أعلى من رأسيا ّ السلطة وتتحرك

ّ:التالي الجدول في الهيكلةّهذه وعيوب مزايا وتتمثل الحجم، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

ّ

 العيوب المزايا

 .والبساطة الوضوح-

 .محددة ةالمسؤولي ّ-

 .وحسم بسرعةّ  القرارات اتخاذّ-

ّ.األعلى إلى األسفل من السلطة اتجاه-

 الوظائف بين والفصل التخصص مبدأ إهمال-

 .ةوالفني ّ ةاإلداري ّ

 طاقته تفوق قد مسؤوليات الرئيسيّ  الفرد تحميل-

 .)زيادةّاألعباء(

 ة)معرفي ّ واسعة بخبراتّ  يلمّ  فردّ  إيجاد صعبال من-

 .ة(وثقافي ّ

ّ.المختلفة اإلدارة بين والتنسيق التعاون فيه يتعذر-

ّ
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ّّالتنفيذيّ ّالتنظيميّ ّالهيكلّيوضحّالتاليّوالشكل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

 

 الوظيفي   التنظيمي   الهيكل -ب

 االستفادة بغرض وذلك ،للعمل العلميّ  التنظيم أسس وضع حينما 1903 عامF.Taylorاستنبطهّ

 وقد ة،الفعالي ّ ومستوى اإلنتاج لزيادة األعمال من التنفيذيّ  المستوى في االختصاصين خبرات من

 بسبب ؛العمل وتقسيم التخصص إلى تخضع أن يجب فاألعمال ،التنفيذيّ  بالتنظيم باستبدالهّىناد

 رئيس قيام وصعوبة ،مختصين وجود إلى والحاجة تها،نشاطا وتعدد ،المؤسساتّحجم كبر

ّ:الهيكلة هذه وعيوب مزايا التالي الجدول ويمثل األنشطة؛ّجميع على باإلشراف المؤسسة

ّ

 العيوب المزايا

 .التخصص مبدأ من االستفادةّ-

 روح وتنمية العمل إتقان على المساعدة-

 .المؤسسة في العمالّالتعاونّبين

 في متخصصة مساعدة من الرئيس تمكين-

 عالج

 .والفنية ةاإلداري ّ القضاياّ

 مصادرها من المعلومات على الحصولّ-

 .المتخصصة

ّ.األعمال على واإلشراف الرقابة سهولة-

 .األوامر وإصدار السلطة في ةاالزدواجي ّّ-

 إشراف نطاق لتداخل ةالمسؤولي ّ من التهرب-

 .والتنفيذيين الفنيين

 بتحقيق ةاإلداري ّ الوحدات اهتمام طغيان إمكانيةّ-

 .المؤسسة بأهداف االهتمامّعلى أهدافها

 اممّ  ،الدنيا المستويات في النظام فرض صعوبة-

ّ.ةاإلداري ّّالفوضى إلى يؤدي

 

ّ

 مزيجا ّ نجد ماوإن ّ مطلقة، ة ّوظيفي ّ هيكلة ّ ةالعملي ّ الحياة في نجد ال نافإن ّ السابقة للخصائص ونظرا ّ

ّ.الهياكل من النوع هذا يوضح التالي والشكل ة؛الوظيفي ّ والهياكل ةالتنفيذي ّّالهياكل من

ّ  

 مدير عام  

 مدير  مدير 

 مساعدمدير  مساعدمدير  مساعدمدير  مساعدمدير 
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 :ةالستشاري   الخطية الهيكلة -ج

 الهيكلة ومزايا الموحدة بالسلطة يتعلق فيما ،ةالتنفيذي ّ الهيكلة مزايا بين يجمع التنظيم من النوع هذا

 بعدد االستعانة مع ة ّتنفيذي ّ سلطة ّ للرئيس يكون بحيث التخصص، من باالستفادة يتعلق فيما ةالوظيفي ّ

 شؤون الموظفين، شؤون ة،القانوني ّ الشؤون كمستشار متعددة مجاالتّ  في المستشارينّالخبراء من

 تقديم لهم تخول ،ةّ استشاري ّ بسلطةّ  يتمتعون وهم ،...واألبحاث الدراساتّشؤون الجودة، مراقبة

 سيتمّ  ما المباشر المسؤول يقرر ،توصيات بشكل عليهم تطرحّالتي األمور مختلف حولّتهمخبرا

 .المؤسسات في ا ّانتشارّواألكثر التنظيم أنواع أفضل من ويعتبر.،منها تنفيذه

ّ:التالي الجدول في الشكل هذا وعيوب مزايا إلى ونشير

ّ

 العيوب المزايا

 جميع في دقيقةّ  معلوماتّ  للمؤسسة يوفرّ-

 مجاالت

 القرارات اتخاذ على تساعدو التخصص،ّ

 .الفعالة

 .محددة السلطة-

 .التخصص من االستفادة-

 بحكم اإلداريين وتجارب خبرة زيادة-

 االحتكاك

 .االختصاصيين معّ

 بوجود اإلداريين الرؤساء مركز تقوية-

 لها التي المسائل فيّفنيين مساعدين

 .متخصصة طبيعة

 على الوقت ضغوطات من التخفيض-

ّ.التنفيذيينّالعاملين و راءالمد

 والسلطة ةالتنفيذي ّ السلطة يملك من بين الصراع-

 .االستشاريةّ

 وحتى ،السلطة ومدى مجال تحديد صعوبة-

 الفصل

 .والتنفيذيين المستشارين بينّ

 باعتبار المتخذة القرارات نتائج تحديد صعوبة-

 أنّ 

 .النتائج نع ولؤمس غير االستشاريّ

 وهذا ،ةالتنفيذي ّ السلطة ممارسة إلى الفنيين ميل-

ّ.واضطراب تداخل إلى يؤديّ

ّ

 2استديو

 إدارة التسويق إدارة اإلنتاج إدارة مالي ة

 1استديو

 مدير عام  
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ّاالستشاري ةّالخطي ةّالهيكليةّيوضحّالتاليّوالشكل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 :الحديثة ةالتنظيمي   الهياكل -2

 مرونة ّ أكثر مفتوحةّ  أنظمةّ  إلى المؤسسات وتحول ،والعولمة العالم دول بين االقتصادي الترابط مع

 القدرة لها ةتنظيمي ّ هياكل رتطوّ  قد المؤسسات فإنّ  الشاملة، المنافسة لمتطلبات االستجابةّلغرض

 إنّ  متطورة، تكنولوجيا واستخدام المستهلكين وتوجهات السوق لمتطلباتّالسريعة االستجابة على

 العالية ةاإلنتاجي ّ عن بحثا ّ المؤسسات لهيكلة متجددةّ  ةّ إبداعي ّّطرقّ  ضمن تندرج الجوانب هذه مثل

 لألداء الداعمة الموجودات من الصحيحّالتنظيميّ  الهيكل أصبحّبهذاو ة،تنافسي ّ ميزات وخلق

 .المؤسسيّ ّاألداء على عبئا ّ صحيح غيرال الهيكل يكون أن يمكن حين في الفعال،

 تتمثل ة؛عامّ  مبادئ ةأفقي ّ هياكل نهابكو تتسم والتي ،الحديثة الهياكل هذه إطار في العمل ويحكم

 :في

 .المؤسسة في الوظائفّعلى وليس العمليات على التركيزّ-

 .ةاألساسي ّ بالعمليات يتعلق فيما ةالمسؤولي ّ موضع األفراد وضعّ-

 .العمل فرق استخدام في زيادة مع التنظيميّ  الهيكل مستويات تقليلّ-

 .األداء في كبيرّ  تأثيرّ  ذات قرارات اتخاذ من العاملين تمكينّ-

 .المعلومات تكنولوجيا استخدامّ-

 .المتنوعة والقدرات للعاملين المتعددة المهارات على التركيزّ-

 .اآلخرين مع العمل مشاركة كيفية األفراد وتدريب تعليمّ-

 . باألداء والتزام وتعاون انفتاح ثقافة بناءّ-

ّ:التالية األشكال من النوع هذا ويتكون

 األبعاد( المتعددة الهيكلة )أو ةالتنظيمي   المصفوفة -أ

 لمواجهة ابتكاره تمّ  الحديثة، الهياكل إلى التحول نحو أولى خطوة ّ الهيكليّ  النموذج هذا يعتبر

 فهناك والمتخصصين، الفنيين من ممكنة استفادة أكبر وتحقيق الكبيرة المؤسساتّاحتياجات

 بشكلّ  تمارس التي ةالفني ّ السلطات وهناك ،أسفل إلى أعلى منّتمارس التي ةالتنفيذي ّ السلطات

 إداراتّ  بإنشاء تقوم كما ة،الرئيسي ّ الوظائفّتعكس دوائر ةعدّ  إلى المؤسسة تقسم بحيث ،أفقيّ 

 ،خاصة ّ ميزانية ّ ةّ تنظيمي ّ وحدةّ  أوّمشروعّ  لكلّ  ويكون بتنفيذها، تقوم التي المشاريع بعدد أخرى

 ويعمل اإلقراض،ّأساس على ةالتنفيذي ّ اإلدارات مختلف من مختصين وخبراء بأفراد وتستعين

ّعمل وينتهي.،ةوالمسؤولي ّ السلطة في يشاركون حيث ،متماسكةّ  واحدةّ  كوحدةّ  الفريق أعضاء

 إليه. الموكلة ةالمهمّ  بانتهاء الفريق

 مدير عام  

 مستشار قانوني   مراقب اإلدارة

 وحدات تنفيذي ة مراقب اإلدارة مراقب اإلدارة مراقب اإلدارة

وحدات 

 استشاري ة
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 اإلدارات في وكذلك ،ةاإلسكاني ّ المشروعات بتنفيذ القائمة اإلسكان شركات في النوع هذا ويشيع

 .البحث ميدان في تعمل التي للمؤسسات تصلح كما ،المختلفة التخصصات ذويّمن

 :وهي ةالتنظيمي ّ المصفوفة استخدام تتطلب التي الحاالتLawrence & Davis بينّّوقد

 .معا ّ والناتج ةالفني ّ الخبرة على التركيز إلى دفتهةّخارجي ّ ضغوط وجودّ-

 .المعلومات لمعالجة العالية المقدرة توفير إلى الحاجةّ-

 .ممكن حدّ  ألقصى والعاملين اآلالت طاقات استغالل تتطلب كثيرة عمل ضغوط وجود عندّ-

ّ:التالي الجدول في نبرزها التنظيميّ  الشكل هذا وعيوب مزايا أهمّ  اأمّ 

ّ

 العيوب المزايا

 .التغيرات لمواجهة عالية مرونة درجةّ-

 دون المشاريع حذف أو إدراج سهولةّ-

 .ةالتنظيمي ّ علىّالعملية التأثير

 دقيقّ  بتدفقّ  تسمح قصيرة اتصال قنوات-

 .للمعلومات

 بالمشاكل يتعلق فيما النظر وجهات تعدد-

 .المطروحة

 .والنتائج األداء على الرقابة عملية سهولة-

 .العمالء مع أفضل عالقات تحقيق-

 .ةوالبشري ّ ةالمادي ّ للموارد األمثل االستخدامّ-

 والمكان الوقت في ةالفني ّ الخبرة يوفر-

 .المناسب

 .المعقدة المشاريع تنفيذ في فعاال ّ يعتبر-

 في مشاركتهم نتيجة العاملين خبرة تنويع-

 .منّالمشاريع العديد

ّ.القرار اتخاذ نوعية تحسين-

 .السلطة استعمال حول الصراعات خطرّ-

 لتعددّ العاملين بين والتشويش اإلرباك ظهور احتمالّ-

ّالسلطة وحدة مبدأ عن والخروج األوامر مصادر

 .اآلمرة

 .الكفاءات من كبيرّ  عددّ  إلى والحاجة عالية تكلفة-

ّةمسؤولي ّ مراكز مواجهة في اإلطارات استقرار عدمّ-

 .مختلفة

ّعن الناجمة واإلحباط ةالمعنوي ّ الروح انخفاض-

 .المهنيّ  بالمسار يتعلقّّ فيما االستقرار

 .الكفاءات من كبيرّ  عددّ  إلى والحاجة عالية تكلفة-

ّ.فيها المرغوب النتائج لتحقيق طويال ّ ا ّوقت يستغرق-

ّ

ّ  
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ّةالتنظيمي ّ المصفوفة يوضح التالي والشكل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 باللجان( )الهيكلة الفريق هيكل -ب

 به واالهتمام تطبيقه في المؤسسات بدأت ة،تنظيمي ّ نظرية أو نموذج منه أكثر تنظيميّ  أسلوبّ  هو

 المحلية السوق في المؤسسات بين المنافسة اشتدت عندما القرن، هذا من السبعيناتّبداية مع

 عرفي ّ ما على التنظيم من النوع هذا ويعتمد النفط، أسعار في السعريةّاالرتفاعات عقب والدولية

 انتقاءها يتمّ  التي الموظفين مجموعات ةالوظيفي ّ العمل بفرقّويقصد.والدائمة ةالوظيفي ّ العمل بفرق

 منها تعاني التي المشتركة المشاكل حلّ ّبغرض وذلك لها، كممثلّ  المختلفة ةالوظيفي ّ األقسام من

 مجموعات فهي الدائمة العملّفرق اأمّ  ؛للمؤسسة محتملة ةتسويقي ّ فرصّ  أيّ  واكتشاف األقسام، تلك

 النشاط ممارسةّعن الناتجة المتكررة المشاكل عالج في تتمثل دائمة، مهامّ  لها المخصص العاملين

ّ..واألداء

ّ  

 اإلدارة

 مدير التسويق مدير اإلنتاج مدير المالي ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 1مشروع

 2مشروع

 
 3مشروع

 

 العمليات التنفيذي ة

 
 المساعدة والدعم من الدوائر التنفيذي ة
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ّ:التالي الجدول في الهيكلة من النوع هذا وعيوب مزايا حصر ويمكن

 

ّ

 العيوب المزايا

 .الجماعيّ  والعمل المشاركة روح تنمي-

 وافية دراسة المطروحة المشاكل دراسة-

 في المتعددة التخصصاتّمنّباالستفادة

 .المؤسسة

 اممّ  ،األقسام بين ةالتقليدي ّ الحواجز تقليل-

 الجهود وتكريس االلتزامّزيادة إلى يؤدي

 .لألداء

 لشغل إليها ينتمون الذين األعضاء تدريب-

 .المؤسسة فيّةهامّ  وظائف

فهمّّ على قادرين بجعلهم راءالمد آفاق توسيع-

 .المؤسسة نشاطاتّمجمل

 الظروف مع التكييف من المؤسسة يمكنّ-

 .المتغيرة

ّ.ةاإلداري ّ التكاليف تقليل-

 .طويلة جلسات في ثمينا ّ وقتا ّ يستترف-

 .الكثيرة للموارد الحاجة-

 مواجهة ولعدم معين بعملّ  القيام من للتهرب وسيلة-

 .القرارات واتخاذ المشكلة

 .الفرق لتشكيل المناسبين األفراد توفر صعوبةّ-

 .صالحيته من جزءا ّ فقد هأن ّ المدير تشعر ةالالمركزي ّّ-

 المزدوج والوالء بالصراع العاملين األفراد شعورّ-

 .الفريق عمل متطلبات وبين متّاألقساوحدا راءمد بين

ّ.الوحدات مختلف بين فعال تنسيقّ  إلى تحتاج-

ّ

ّ:الفريق هيكل يوضح التالي والشكل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ  

 المدير العام

إدارة الموارد  إدارة اإلنتاج اإلدارة المالي ة

 البشري ة

 إدارة التسويق

ع فريق تقييم تنوي

 قوة العمل

فريق تقييم 

لتطوير منتج 

 حديد

 واجبات الفريق
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 :الشبكي   التنظيمي   الهيكل -ج

ّمعقدّ  مفهومّ  على ة،ّيقوماألجنبي ّ الشركات بعض به أخذت الهيكلة، أشكال من جديدّ  شكلّ  كذلك هو

 ،ّ صغير مركزيّ  تنظيمّ  يتواجد النموذج هذا أساس فعلى ،بدقةّ  أهدافه معرفة حتى أو إدارته تصعب

 يتول على معه ومتعاقدة ،عنه مستقلة أخرى مؤسساتّ  مع العالقات من شبكةّإقامة على يعتمد

 التنسيق، أسلوب اعتماد ةاألساسي ّ وفكرته الخ،...التوزيعّ،التسويق كالتصنيع، ةرئيسي ّ وظائف

 ،والتسويق المحاسبة ووحدة المصنع تمتلكّأن من فبدال ّ المنسق، بدور األولى المؤسسة تقوم حيث

 الجدول في الهيكلة النوع هذا خصائص أخرى،ّوتبرز مؤسساتّ  من الخدمات هذه تشتري فهي

ّ:التالي

ّ

ّ

 العيوب المزايا

 .المؤسسة ترشيق على يساعد-

 ةالدولي ّ القوانين مع التعامل على القدرة-

 .األسواق مختلف فيّوالمنافسة

ّمختلف استغالل خالل من والتحدي المرونة-

 .التكيف على والقدرة الفرص

 ا ّإشراف يتطلب هألن ّ ؛الثابتة التكاليف تخفيض-

 .أقلّ 

 من ا ّجد متخصصةّ  خبراتّ  من االستفادة-

 الذي النشاط على جزءّ  كلّ  بتركيزّالخارج،

ّ..نجازهإ يتقن

 الرقابة عملية صعبت كلما ،الشبكة كبرت كلماّ-

 .والسيطرة

ّهابّتقوم أن يجب التي ةالرئيسي ّ المهامّ  فقدان ةإمكاني ّّ-

 .المؤسسة

 المتوقعة النتائج معظم ألنّ  ،المخاطرة درجة ارتفاع-

 الشبكة من جزء وفشل التأكد، عدم ظروف تحصلّفي

 .كامل فشلّ  إلىّيؤدي

 معدل وارتفاع الوالء على يشجع ال تنظيميّ  مناخ-

 عليه االستغناء ةبإمكاني ّ العامل لشعور العملّدوران

 .لحظةّ  أيّ  في

ةّالفكري ّ ةالملكي ّ وحقوق اإلبداعات على الحفاظ صعوبة-

أوضاعّ على المطلعين المنافسين سرقة من ،ةوالصناعي ّ

ّ.المؤسسة

ّ

 

ّ:الهيكلة هذه يوضح التالي والشكل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

  

 مؤسسة العالقات العامة في أمريكا

 استوديوهات اإلنتاج في دبي

 مؤسسة اإلرسال ألمانيا

 إدارة التحرير في فرنسا

 مؤسسة المحاسبة في أمريكا

 إدارة مركز الدراسات في جنيف

المؤسسة 

 ة األم  اإلعالمي  
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 الخالصة

ّ

 لتنفيذ كإطارّ  تستخدم أداة ّ يعتبر الذي ،اإلداريّ  التنظيم أجزاء من جزءا ّ التنظيميّ  الهيكل يشكل

 أهدافها مؤسسةّ  لكلّ  كان ولما المؤسسة، أهداف تحقيق وبالتالي ممكنة كفاءةّ  بأعلىّاألعمال

 ةالتنظيمي ّ والهياكل التنظيمات تختلف أن الطبيعي من كان غيرها،ّعن تختلف التي وظروفها

 من التي العوامل من مجموعة ّ هنالك بأنّ  والتجاربّالدراسات من العديد بينت وقد. المستخدمة

 :العوامل هذه أهمّ  ومنّ،المناسب التنظيميّ  الهيكل وتصميم اختيار في تؤثر أن نهاشأ

 ةاإلستراتيجي ّّ-

 المؤسسة حجمّ-

 التكنولوجياّ-

 :البيئةّ-

ّالتنظيمي ةّالثقافةّ-

 وصور أشكال وفق ،الحديثة المؤسسات في كبيرّ  بشكلّ  ةالتنظيمي ّ الهياكل وتوسعت رتتطوّ  لقد

 في األشكال هذه تصنف أن ويمكن التغيرات، مختلف لمواجهة العالية والمرونة التنوع عنّتعبر

 .الحديثة والهياكل ،ةالكالسيكي ّ أو ةالتقليدي ّّالهياكل: مجموعتين

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 :التمارين
ّ

ا الصحيحة اإلجابة اختر:فضلك من  :يلي مم 

ّ

 ةفي المؤسسة اإلعالمي   التنظيمي   الهيكل محددات أهم   من -1

A-ّّالمؤسسةّموازنة

B-ّّالمؤسسةّإستراتيجي ة

C-ّّالمؤسسةّإنتاجّنوعي ة

D-ّّالتنافسيّ ّالوضع

ّإستراتيجي ةّالمؤسسةّ-B :الصحيحة الجابة

ّ

...................................................................ّ

 :القديمة ةالتنظيمي   الهياكلّأهم   منّ-2

A-ّالتنفيذيّ ّالهيكل 

B-ّّالشبكيّ ّالهيكل

C-ّّالمزدوجّالهيكل

D-ّّاألحاديّ ّالهيكل

 الهيكلّالتنفيذيّ ّ-A :الصحيحة الجابة

ّ

ّ

..................................................................ّ

 الوظيفي   التنظيمي   الهيكلمزايا  من -3

A-ّّالتعقيد

B-ّّالتراكمي ة

C- التخصص مبدأ من االستفادة. 

D-ّالالمركزي ة.ّ

 .التخصص مبدأ من االستفادة-C :الصحيحة الجابة
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 التاسعة الوحدة

 ةفي المؤسسة اإلعالمي   الوظيفي   التوصيف
 

 :التعليمي ةاألهداف 

 يكون الطالب قادراً على أن:سنهاية هذه الوحدة التعليمي ة  في

 الوظيفيّ  التوصيف مفهوم عن واضحا   مفهوما   يقّدم 

 الوظيفّي  التوصيف أهميّة يستوعب 

 الوظيفّي عند كّل من:  التوصيف أهداف على يتعّرف 

o باالتصال القائم 

o المدير 

 الوظيفيّ  التوصيف محتويات على يتعّرف 

 تلفزيونيّة لمؤسسة   وظيفيّ  توصيف من بيانات نماذج يضع 

 

 :العناصر

 الوظيفيّ  التوصيف مفهوم 

 الوظيفّي  التوصيف أهميّة 

 الوظيفيّ  التوصيف أهداف 

 باالتصال للقائم الوظيفيّ  التوصيف أهداف 

 للمدير الوظيفيّ  التوصيف أهداف 

 الوظيفيّ  التوصيف محتويات 

 لمؤسسة  تلفزيونيّة وظيفيّ  توصيف بيانات من نماذج 
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 ةفي المؤسسة اإلعالمي   الوظيفي   التوصيفمفهوم : أوال
تضح في ، بحيث ييّ هيكل التنظيمفي ال وظيفة   تعدها الشركات لكلّ  هو وثيقة   لتوصيف الوظيفيّ ا

 ة مثل:مجموعة عناصر هامّ  التوصيف الوظيفيّ 

   ى الوظيفيّ سمّ الم. 

 .مكان العمل 

 .المسؤول المباشر 

 .رقم الوظيفة 

 .تاريخ استحداث المنصب الشاغر 

 الوظيفي الشاغر بها يقع التي اإلدارة. 

 المعنيّ  الوظيفيّ  التوصيف يناقشها التي الوظيفة واجبات. 

 ة بيّ ة والتدريوالمؤهالت العلميّ  الوظيفة، صاحب بها يتمتع أن يجب التي المؤهالت أو األهلية

 المطلوبة من صاحب الوظيفة.

جتمع ت ها جميعا  ، ولكنّ هإلى أخرى في طريقة إعداد ة  إعالميّ  من مؤسسة   التوصيف الوظيفيّ ويختلف 

 إعداده لكلّ  في التوصيف الذي يتمّ  على أن تكون العناصر المذكورة أعاله أو معظمها، متوفرة  

 .ةفي المؤسسة اإلعالميّ  وظيفة  

لوظائف مقابلة طالبي ا قبل اإلعالن عن الوظيفة، وتتمّ  جاهزا   وفي العادة، يكون التوصيف الوظيفيّ 

ة، ويكون هذا لدى إدارة الموارد البشريّ  ةجودالمو على أساس من مكونات التوصيف الوظيفيّ 

 .الذي يشتمل أنظمة العمل وسياسات المؤسسة ،من دليل الشركة اإلجرائيّ  التوصيف جزءا  

 

 الوظيفي   التوصيف ةأهمي  : ثانياً 

 مباشر   بشكل   يسهم كونه ،التنظيميّ  األداء فعالية يحقق كونه في الوظيفيّ  التوصيف ةأهميّ  تتجلى

 ،عملهم ألداء بها يتمتعون التي والصالحيات ،منهم المطلوبة بالمهامّ  باالتصال القائمين تعريف في

 جهة   ومن ،جهة   من عليها هذا بناء   تقييمهم سيتم التي األداء بمعايير مسبقة   معرفة   لهم يوفر وكونه

 األفراد ومؤهالت مواصفات تحديد على كبير   بشكل   اإلدارة يساعد الوظيفيّ  التوصيف فإنّ  ثانية

 من كبير   قسم   على التغلب في اإلدارة ويساعد كما المؤسسة، في المناصب لشغل المرشحين

 المواقع شاغلي بين والواجبات المهامّ  في ةواالزدواجيّ  التشابك عن الناتجة ،ةالتنظيميّ  الصراعات

 الوظيفيّ  التوصيف ةأهميّ  إجمال يمكن،والمهامّ  هذه وتوثيق وضوح عدم بسبب ؛المستويات كافة في

 بالتالي:

 أنّه كما المؤسسة؟ ضمن المهام هذه توثيق عن المسؤول من ،الوظيفيّ  التوصيف يوضح .1

 استخدام وعند ة،التنظيميّ  الكيانات وبقية واألقسام األفراد بين العالقات تحديد في يساعد

 .االتصاالت وتحسين النزاعات، وتقليل المظالم، تسوية يمكن الميزة هذه

 هذا من المطلوبة المسؤوليات فهم على المنصب شاغل الوظيفيّ  التوصيف يساعد .2

 يكون شيء   لكلّ  النسبيّة ةاألهميّ  تقييم من باالتصال القائم يمّكن فقط ليس وهو المنصب،

 .ككل المنظمة مع يتناسب إحساس يمنح أيضا   ولكن عنه، مسؤول

 ةالبشريّ  الموارد ومحترفي والمشرفين والموظفين للمهنيين أيضا   مفيد   الوظائف توصيف .3

 إنّه حيث التقاعد؛ حتى التعيين ومن العمل، عالقة من مرحلة كلّ  في
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 وظيفة   لكلّ  المطلوبة والمهارات والتعليم والتدريب المعرفة حول معلومات   يقدم 

 يجب ما الموظفين إعالم خالل من ضرورية الغير الفهم سوء مواقف يمنع أنّه كما 

 وظائفهم عن يعرفوا أن

  ّشخصيّة غير موضوعيّة   بطريقة   المعلومات هذه يقدم أنّه هذا كلّ  من واألهم. 

 إذا فيما يكشف إنّه حيث المؤسسة؛ هيكلية وتحسين تحليل في الوظيفيّ  التوصيف يساعد .4

 تموضع إعادة يجب وأين متكافئ، نحو   على مغطاة   المؤسسة في المسؤوليات كلّ  كانت

 توازن؟ أفضل لتحقيق المسؤوليات تلك

 العادلة، واألجور والرواتب واألجر األداء تقييم ألجل قاعدة   الدقيق الوظيفيّ  التوصيف يقدم .5

 .الرواتب وهيكلية

 

 الوظيفي   التوصيف أهداف: ثالثاً 

 باالتصال للقائم الوظيفي   التوصيف أهداف .1

 .التطويريّة واألهداف التدريب أهداف ووضع فهم .1

 .العمل مسؤولية مجال فهم .2

 .العمل ظروف أو/و الجديدة المهامّ  فهم .3

 .العمل تطوير اقتراح .4

 للمدير الوظيفي   التوصيف أهداف .2

 أجل: من للمنصب الوظيفيّ  التوصيف المشرف أو المدير يستعمل

 .مواقعهم إلى جدد موظفين إدخال .1

 .المهامّ  تلك في الفجوات أو التداخل أوجه وكشف بوضوح   العمل مهامّ  تحديد .2

 .المؤسسة إلدارة أدوات .3

 .األداء خطط لوضع قواعد .4

 .إليهم المسندة للمهامّ  أكبر فهم   على للحصول الموظفين مساعدة .5

 .المؤسسة لمهامّ  والمسؤوليات الوظائف تثبيت أو/و المهامّ  تحديد إعادة .6

 .العمل أداء تقييم .7

 .لها مالئمة األكثر يكونون التي المواقع في باالتصال القائمين ووضع تعيين في المساعدة .8

 .العمل تنفيذ أجل من تقنيا   العمل تدفق تحسين .9

 .العمل قوة في التخفيضات أو الترتيب إعادة أو التنظيم بإعادة المتعلقة القرارات اتخاذ .11
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 الوظيفي   التوصيف محتويات :رابعاً 
 :هي مكونات أربعة الوظيفيّ  التوصيف يتضمن

 العمل هوية تحديد مكونات .1

 .للموظف ومركز أهميّة يعطي كونه ،بعناية   العنوان انتقاء يتمّ  أن يجب: الوظيفة عنوان .1

 (.تقاريره يعد لمن) التقارير عالقات .2

 .القسم .3

 .العمل موقع .4

 .التقارير إليهم ترسل الذين األشخاص: المشرف أو المدير سّمىم   .5

 

 الوظيفة مهام   مكونات  .2

 الرئيسيّة بالمهامّ  قائمة .1

 :المثال سبيل على الوظيفة صاحب يتحملها التي المسؤوليّة مستوى هي المسؤوليات .2

 القرارات. باتخاذ تسمح التي ةالتقديريّ  السلطة حجم 

 ها.حلّ  يتعين التي المشكالت وتنوع وحجم صعوبة 

 ة.الشخصيّ  العالقات ونوع ةوأهميّ  ،بها تتحكم التي الموارد وقيمة كمية 

 في للشروع بالسلطة الموظفين تزود أن المنظمة على يجب ،باالتصال القائمين تمكين .3

 : مثل يعملون بما القيام على تشجيعهم وبالتالي التغيير،

 ة.الذاتيّ  اإلدارةو المشاركة 

 المخاطرة. وقبول االبتكار 

 المعلومات. إلى الوصول 

 النتائج. على المحاسبة 

 التغيير على الثقافيّ  االنفتاح . 

 باالتصال والقائمين العاملين عالقات .4

 .ةالخارجيّ  والعالقات ةالداخليّ  العالقات باالتصال والقائمين العاملين عالقات تضمن

 والمرؤوسين. ،والمدير ،والمشرف ،العمل زمالء مع العالقات ةالداخليّ  العالقات تشمل 

 مثل:  المخرجات أو بالمدخالت عالقة لهم الذين األشخاص الخارجية العالقات تشمل

 والزبائن. ،والموردين ،األخرى األقسام الموظفين في

 إلشرافا .5

 اإلشراف نطاق. 

 المرؤوسين عدد. 

   للموظف. الوظيفيّ  ىسمّ الم 

 حامل عنها مسؤول يكون التي المخرجات أو النتائج هي ،الرئيسيّة النتيجة مجاالت .6

 .الوظيفة

 بموجب الموظف ينجزها أن يتوقع التي المعايير هي األداء، معايير قائمة األداء معايير .7

 .الوظيفيّ  التوصيف في الواردة ةالرئيسيّ  والمسؤوليات المهامّ 
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 الوظيفة مواصفات محتويات .3

 تكون ذهنيّة كعمليات   الشخص، يمتلكها التي للمعلومات منظم   هيكل   وهي المعرفة .1

 .ةالشخصيّ  الخبرة أو والتدريب، عليه، الحاصل الرسميّ  للتعليم نتيجة

 .تخصصيّة كفاءات وأيّ  العمل مهارات المهارة وتشمل ،المهارة .2

 ويمكن ،م رضي بشكل   العمل إلنجاز المطلوبة الخبرة من األدنى الحدّ  تصف الخبرة .3

 .المفضلة الخبرات تشمل أن

 .واالستعداد ،الذهنيّة والقدرات الجسديّة، القدرات وتشمل القدرات .4

 

 العمل ظروف محتويات .4

 والمتطلبات بموجبها عمل   يأ تنفيذ يتمّ  التي الظروف إلى العمل ظروف أو العمل بيئة تشير

 على ،بعملها باالتصال القائم على المفروضة 

 المثال: سبيل

 

 ة.البيئيّ  الظروف 

 العمل. وسالمة مخاطر 

 والتجهيزات. واألدوات التكنولوجيا 
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 ةتلفزيوني   لمؤسسة   وظيفي   توصيف من بيانات نماذج :خامساً 
  : مخرج تلفزيونيّ وظيفة توصيف بطاقة .1

  بطاقة توصيف وظيفة: مخرج إذاعيّ  .2

  مخرج مساعد: وظيفة توصيف بطاقة .3

  : مدير إنتاج تلفزيونيّ وظيفة توصيف بطاقة .4

 بطاقة توصيف وظيفة: مصمم ديكور/ مهندس ديكور  .5

  ر تلفزيونيّ بطاقة توصيف وظيفة: مصوّ  .6

 (إضاءة أو صوت) فنيّ : وظيفة توصيف بطاقة .7

 ديكور منفذ: وظيفة توصيف بطاقة .8

 : مدير عامّ وظيفة توصيف بطاقة .9

 : مدير تلفزيونوظيفة توصيف بطاقة .11

 ة: مدير قناة تلفزيونيّ وظيفة توصيف بطاقة .11

 والتنفيذ التنسيق دائرة رئيس: وظيفة توصيف بطاقة .12
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 .وظيفة: مخرج تلفزيوني   توصيف بطاقة .1

 ة(: خدمات اإلدارة )الفنيّ الوظيفة تصنيف .1

 : رئيس الدائرة المختص المباشر الرئيس وظيفة .2

 -: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

  اإلداريّ  : وفق الهيكل التنظيميّ ة التابعة لهاالوظيفي   المراكز .4

 :العام   الوصف .5

عملية، لديه القدرة على تطوير نفسه عن  ودراية   ،فنيّ  يتمتع بحس   شاغل هذه الوظيفة فنان  

 طالع والمعرفة.الطريق ا

 .مؤهل مهنيا  للقيام باألعمال الموكولة إليه في اختصاصهو

بما يحقق الخطوات  ،لديه القدرة على توجيه مجموعة العمل من ممثلين ومصورين وفنيينو

 .ة الالزمة إلنجاح العمل المنتجالتنفيذيّ 

 الوظيفة: مهام   .6

  ّالمطلوبة منه بحسب برامج المقررة من قبل دائرته. تنفيذ المهام 

 .االلتزام بتنفيذ نص السيناريو المكتوب للعمل قيد اإلنتاج 

  ّني واإلضاءة وفة لمساعدي اإلخراج ولمصممي ومنفذي الديكور إعطاء التعليمات التنفيذي

 الصوت أثناء عملية التحضير للعمل.

 .اقتراح الممثلين ومساعدي اإلخراج والعناصر األخرى المشاركة في العمل المنتج 

  ّذ.ة العمل للتنفية للعمل بعد التأكد من جاهزيّ تقديم اقتراح بتشكيل الوحدة اإلنتاجي 

 :مسؤوليات المركز الوظيفي   .7

  ّا القوانين واألنظمة النافذة.هوالواجبات التي نصت علي القيام بالمهام 

 .اإلشراف على تدريب الممثلين على أداء نص سيناريو العمل قيد اإلنتاج 

  ّة للعمل قيد اإلنتاج.قيادة وحدة العمل اإلنتاجي 

 .اإلشراف على عملية مونتاج العمل بعد االنتهاء من تصويره 

  ّالمطلوب بحسب القوانين واألنظمة النافذة. إنجاز حجم العمل السنوي 

 .االلتزام بآداب المهنة وتقاليدها 

 في االختصاص )إخراج( ة  جامعي   : حيازته على شهادة  التعيين شروط .8

 ة:التفويضات التنظيمي  و الصالحيات .9

 يذجميع التعليمات الصادرة عن الدائرة المختصة بشأن تنف ةومراقب ،ذ العمل المنتج بإشرافهيتنف

 .العمل المنتج

 : وفق النظام الداخليّ الموادو الوسائل عن المسؤوليةو الغير مع االتصالو الوظيفة تأثير .11

 واألحكام الخاصة للوظيفة.

 ،زا  في إنجاز عملها  متميّ يتطلب عمل شاغل الوظيفة حسا  فنيّ  :والعضلي   الفكري   الجهد .11

 ة.ة أو المسرحيّ أو التلفزيونيّ ة واالطالع على آخر المستجدات في البرامج السينمائيّ 

مل كالع ،ةيتعرض شاغل الوظيفة إلى المساءلة ومخاطر بيئيّ مخاطر العمل: و البيئة ظروف .12

 صعبة. في ظروف  

مع خبرة  ،تستند هذه الوظيفة إلى أحد العاملين في الهيئة بوظيفة مساعد مخرج: الوظيفة إسناد .13

وتقييمه من قبل لجنة شؤون الفنانين بدرجة  ،ة ال تقل عن ست سنواتوممارسة في عمله لمدّ 

181 



  

ة ال تقل عن سنة تحت إشراف على اإلخراج لمدّ  ة  مهنيّ  ة  تدريبيّ  واتباعه دورة   ،جيد جدا  في عمله

 .واجتيازه هذه الدورة بنجاح   ،أحد المخرجين السينمائيين أو التلفزيونيين أو المسرحيين

وفق  1975قبل عام  أو مسرحيّ  أو تلفزيونيّ  أحد الفنانين المصنف بوظيفة مخرج سينمائيّ 

 .1973لعام  32أحكام قانون الفنانين رقم 

 بها. ة المكلفة وفقا  لطبيعة المهمّ : توفير مستلزمات وقائيّ ةالمستلزمات الوقائي  و الشروط .14

 

 بطاقة توصيف وظيفة: مخرج إذاعي   .2

 .ة(: خدمات إدارة )الفني  الوظيفة تصنيف .1

 رئيس الدائرة المختص.: المباشر الرئيس وظيفة .2

 -: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

 .اإلداريّ  : بحسب الهيكل التنظيميّ ة التابعة لهاالوظيفي   المراكز .4

 :العام الوصف .5

 ولديه القدرة على تطوير نفسه عن ،عملية ودراية   ،فني   يتمتع بحس   شاغل هذه الوظيفة فنان  

 طريق االطالع والمعرفة.

 .ا  للقيام باألعمال الموكولة إليه في اختصاصهمهنيّ مؤهل و

 ةبما يحقق الخطوات التنفيذيّ  ،لديه القدرة على توجيه مجموعة العمل من ممثلين وفنيينو

 .الالزمة إلنجاح العمل المنتج

 الوظيفة: مهام   .6

  ّالمطلوبة بحسب البرامج المقررة من قبل دائرته. تنفيذ المهام 

 اإلنتاج قيد للعمل المكتوب السيناريو نص بتنفيذ االلتزام. 

 وغيرهم المشاركين في العمل  ،والممثلين ،والمنفذين اإلخراج، لمساعدي التعليمات إعطاء

 قيد اإلنتاج.

 مساعدي اإلخراج والعناصر األخرى المشاركة في العمل المنتج.و الممثلين اقتراح 

 : الوظيفي   المركز مسؤوليات .7

 ت التي نصت عليها القوانين واألنظمة النافذة.والواجبا بالمهامّ  القيام 

 أداء نص السيناريو للعمل قيد اإلنتاج. على الممثلين تدريب على اإلشراف 

 - التسجيل أثناء المنتج العمل تنفيذقيادة. 

 - المطلوب بحسب القوانين واألنظمة النافذة. السنويّ  العملإنجاز 

 - تقاليدها.و المهنة بآدابااللتزام 

 ة في االختصاص )إخراج(.: حيازته على شهادة جامعيّ التعيين شروط .8

تعليمات جميع ال ةومراقب ،ذ العمل المنتج بإشرافهي: تنفةالتفويضات التنظيمي  و الصالحيات .9

 الصادرة عن الدائرة المختصة بشأن تنفيذ العمل المنتج.

 وفق النظام الداخليّ : ة عن الوسائل والموادالمسؤولي  و الغير مع االتصالو الوظيفة تأثير .11

 واألحكام الخاصة للوظيفة.

ا  متميزا  في إنجاز عمله ا  فنيّ يتطلب عمل شاغل الوظيفة حسّ : والعضلي   الفكري   الجهد .11

 ة.واالطالع على آخر المستجدات في البرامج اإلذاعيّ 
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مل كالع ،ة: يتعرض شاغل الوظيفة إلى المساءلة ومخاطر بيئيّ مخاطر العملو البيئة ظروف .12

 صعبة. في ظروف  

 ،تستند هذه الوظيفة إلى أحد العاملين في الهيئة بوظيفة مساعد مخرج إذاعيّ : الوظيفة إسناد .13

وتقييمه من قبل لجنة شؤون الفنانين  ،ة ال تقل عن ست سنواتمع خبرة وممارسة في عمله لمدّ 

ة ال تقل عن سنة تحت اإلخراج لمدّ  نع ة  مهنيّ  ة  تدريبيّ  واتباعه دورة   ،بدرجة جيد جدا  في عمله

 .واجتيازه هذه الدورة بنجاح   ،إشراف أحد المخرجين اإلذاعيين

 32وفق أحكام قانون الفنانين رقم  1975قبل عام  أحد الفنانين المصنف بوظيفة مخرج إذاعيّ 

 .1973لعام 

 ف بها كلة المة وفقا  لطبيعة المهمّ توفير المستلزمات الوقائيّ ة: المستلزمات الوقائي  و الشروط .14

 

  مخرج مساعد: وظيفة توصيف بطاقة .3

 (الفنيّة) اإلدارة خدمات: الوظيفة تصنيف .1

  المختص الدائرة رئيس: المباشر الرئيس وظيفة .2

 -: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

 التنظيميّ  الهيكل وفق: لها التابعة الوظيفية المراكز .4

 :العام   الوصف .5

 فسهن تطوير على قادر عمله، مجال في ودقة   ومهارة   فنيّ  بحس   يتمتع فنان   الوظيفة هذه شاغل

 .الذاتيّة خبراته على معتمدا   باستمرار

 :الوظيفة مهام   .6

 دائرته قبل من المقررة البرامج بحسب منه المطلوبة المهامّ  تنفيذ. 

 من كان واءس اإلنتاج، قيد للعمل التحضيريّة بالمراحل يتعلق فيما المخرج تعليمات تنفيذ 

 .اإلنتاج مستلزمات توفير أو التدريب حيث

 لتدريبا مواعيد إلى للحضور المنتج العمل في المشاركة وبالعناصر بالممثلين االتصال 

 .والتسجيل

 اإلنتاج قيد للعمل التنفيذ أثناء المخرج مرافقة. 

 :الوظيفي   المركز مسؤوليات .7

 القوانين عليها نصت التي والواجبات بالمهامّ  القيام. 

 -للعمل المخرج بتعليمات التقيد. 

 -المقررة الخطة وفق اإلنتاج قيد العمل تنفيذ. 

 -النافذة واألنظمة القوانين بحسب منه المطلوب السنويّ  العمل حجم إنتاج. 

 -وتقاليدها المهنة بآداب والتقيد االلتزام. 

 .العاّمة الثانوية الدراسة شهادة على حيازته: التعيين شروط .8

 أثناء لعملا مواعيد ومراقبة بإشرافه، المنتج العمل تنفيذ: التنظيمي ة والتفويضات الصالحيات .9

 .المنتج العمل تنفيذ

 الداخليّ  النظام وفق: والمواد الوسائل عن المسؤوليةو الغير مع االتصالو الوظيفة تأثير .11

 .بالوظيفة الخاصة واألحكام

 .عمله إنجاز في متميّزا   فنيّا   حّسا   الوظيفة شاغل عمل يتطلب: والعضلي   الفكري   الجهد .11
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 : العمل ومخاطر البيئة ظروف .12

 عن تقل ال العمل مجال في خبرة مع اإلعداديّة، الدراسة شهادة على حيازته: الوظيفة إسناد .13

 .سنة عن تقل ال لمدة مهنيّة   تدريبيّة   دورة   واتباعه سنوات، أربع

 أحكام وفق 975 عام قبل مخرج مساعد بوظيفة المصنفين الفنانين ألحد الوظيفة هذه تستند

 .1973 لعام 32 رقم الفنانين قانون

 المهّمة عةلطبي وفقا   الوظيفة شاغل وقائيّة مستلزمات توفير: الوقائي ة والمستلزمات الشروط .14

 .بها االمكلف

 

  تلفزيوني   إنتاج مديربطاقة توصيف وظيفة:  .4

 ة(: خدمات اإلدارة )الفنيّ الوظيفة تصنيف .1

 : المخرج المباشر الرئيس وظيفة .2

 -: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

 : وفق الهيكل التنظيميّ لها التابعة الوظيفية المراكز .4

 :العام   الوصف .5

 قادر على ،في مجال عمله ودقة   ومهارة   وفنيّ  إداريّ  يتمتع بحس   شاغل هذه الوظيفة فنان  

 ة.تطوير نفسه باستمرار معتمدا  على خبراته الذاتيّ 

 :الوظيفة مهام   .6

  ّالمطلوبة منه بحسب البرامج المقررة من قبل دائرته. تنفيذ المهام 

  ّسواء كان  ،ة للعمل قيد اإلنتاجتنفيذ تعليمات المخرج فيما يتعلق بالمراحل التحضيري

 من حيث التدريب أو توفير مستلزمات اإلنتاج.

 يد لى المواعاالتصال بالممثلين وبالعناصر المشاركة في العمل المنتج للحضور إ

 التدريب أو التسجيل.

 .مرافقة المخرج أثناء التنفيذ للعمل قيد اإلنتاج 

 : الوظيفي   المركز مسؤوليات .7

  ّوالواجبات التي نصت عليها القوانين. القيام بالمهام 

 .التقيد بتعليمات المخرج للعمل 

 .تنفيذ العمل قيد اإلنتاج وفق الخطة المقررة 

  ّمطلوب منه بحسب القوانين واألنظمة النافذة.ال إنتاج حجم العمل السنوي 

 .االلتزام والتقيد بآداب المهنة وتقاليدها 

 ة في االختصاص )مدير إنتاج(جامعيّ  : حيازته على شهادة  التعيين شروط .8

يد العمل مواع ةومراقب ،ذ العمل المنتج بإشرافهي: تنفةالتفويضات التنظيمي  و الصالحيات .9

 أثناء تنفيذ العمل المنتج.

 : وفق النظام الداخليّ المسؤولية عن الوسائل والموادواالتصال مع الغير وتأثير الوظيفة  .11

 واألحكام الخاصة بالوظيفة.

 ا  متميزا  في إنجاز عمله.ا  فنيّ يتطلب عمل شاغل الوظيفة حسّ : والعضلي   الفكري   الجهد .11

 مخاطر العمل: و البيئة ظروف .12
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أحد الفنانين المصنفين بوظيفة مساعد مخرج قبل : تستند هذه الوظيفة إلى الوظيفة إسناد .13

مع خبرة في العمل لمدة ال تقل  ،1973لعام  32وفق أحكام قانون الفنانين رقم  1975عام 

 لمدة سنة تحت إشراف أحد مدراء اإلنتاج. ة  تدريبيّ  تباعه دورة  او ،عن عشر سنوات

 غل الوظيفة وفقا  لطبيعةة شايّ ئ: توفير مستلزمات وقاةالمستلزمات الوقائي  و الشروط .14

 ة المكلف بها.المهمّ 

 

 .: مصمم ديكور/ مهندس ديكوروظيفة توصيف بطاقة .5

 خدمات اإلدارة )فنية(: الوظيفة تصنيف .1

 ة.: رئيس دائرة الخدمات الفنيّ المباشر الرئيس وظيفة .2

 -: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

  التنظيميّ : وفق الهيكل المراكز الوظيفية التابعة لها .4

 :العام الوصف .5

قادر على تطوير  ،في مجال عمله ودقة   ومهارة   فني   يتمتع بحس   شاغل هذه الوظيفة فنان  

لديه موهبة الخلق واإلبداع في مجال تصميم وة.نفسه باستمرار معتمدا  على خبراته الذاتيّ 

االستوديوهات واإلشراف على تنفيذها داخل  ،الديكورات الالزمة لألعمال قيد اإلنتاج

 وخارجه.

 الوظيفة: مهام   .6

  ّالمطلوبة منه بحسب البرامج المقررة من قبل دائرته. تنفيذ المهام 

 تنفيذ تعليمات المخرج فيما يتعلق بتصميم الديكورات الالزمة للعمل قيد اإلنتاج، 

 واإلشراف على تأمين مستلزمات اإلنتاج الالزمة. 

 قيد اإلنتاج. لتصميم وتنفيذ الديكور الخاص بالعملا 

 هات وعلى تنفيذه في االستوديو ،اإلشراف على تصنيع الديكور الخاص بالعمل المنتج

 وفق المخططات الموضوعة لهذه الغاية.

 .مرافقة المخرج أثناء التنفيذ للعمل قيد اإلنتاج 

 :مسؤوليات المركز الوظيفي   .7

  ّلقوانين.او الواجبات التي نصت عليها  القيام بالمهام 

  بتعليمات المخرج للعمل.التقيد 

 .تنفيذ العمل قيد اإلنتاج وفق الخطة المقررة 

 عنوإبالغه  ،وضع التصاميم والمخططات الالزمة للديكور الخاص بالعمل المنتج 

 الورشات والمنفذين لتصميمه وتنفيذه.

 .االلتزام والتقيد بآداب المهنة وتقاليدها 

نيع وتنفيذ تص ةومراقب ،المنتج بإشرافه تنفيذ العملالتفويضات التنظيمية: و الصالحيات .8

 الديكور الالزمة للعمل قيد اإلنتاج.

 يّ وفق النظام الداخل المسؤولية عن الوسائل والمواد:واالتصال مع الغير وتأثير الوظيفة  .9

 واألحكام الخاصة بالوظيفة.

 ه.إنجاز عملا  متميزا  في ا  فنيّ يتطلب عمل شاغل الوظيفة حسّ : والعضلي   الفكري   الجهد .11

 : العمل مخاطر و البيئة ظروف .11
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 ة في االختصاص )كلية الفنون الجميلة(جامعيّ  حيازته على شهادة  : الوظيفة إسناد .12

ة شاغل الوظيفة وفقا  لطبيعة يّ ئتوفير مستلزمات وقاة: المستلزمات الوقائي  و الشروط .13

 ة المكلف بها.المهمّ 

 

 .: مصور تلفزيوني  وظيفة توصيف بطاقة .6

 خدمات اإلدارة )الفنية(: الوظيفة تصنيف .1

 : رئيس الدائرة المختص.المباشر الرئيس وظيفة .2

 -: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

 .واإلداريّ  : وفق الهيكل التنظيميّ ة التابعة لهاالوظيفي   المراكز .4

 :العام   الوصف .5

لنقل الصورة  ؛في مجال عمله ودقة   ومهارة   فني   يتمتع بحس   شاغل هذه الوظيفة فنان  

 ة.ة أو التلفزيونيّ المالئمة  الصالحة للعمل في إطار أحد األعمال السينمائيّ 

 الوظيفة:  مهام   .6

  ّالمطلوبة منه بحسب البرامج المقررة من قبل دائرته. تنفيذ المهام 

 لى معتمدا  ع ،اختيار الصورة المالئمة والمناسبة وفق اختصاص الدائرة التي يعمل بها

 ة في إطار برنامج العملخبراته الذاتيّ 

  ّتصوير البرامج المقررة. التقيد بمواعيد العمل المقررة من قبل دائرته للقيام بمهام 

 وعدم تعريضها للتلف ،وصيانتها ،آالت ومعدات التصوير التي يعمل بها ىالحفاظ عل. 

 : الوظيفي   المركز مسؤوليات .7

   ّبات التي نصت عليها القوانين واألنظمة النافذة.والواج القيام بالمهام 

   تبع مع الشعبة التي ي ومتعاون   ،وسريع   ،  جيد مسؤول عن تقديم المادة المطلوبة منه بشكل

 لها.

 وتنفيذ متطلبات العمل بحسب الخطط المقررة. ،التقيد بتعليمات مخرج العمل 

  ّألنظمة النافذة.المطلوب منه بحسب القوانين وا إنجاز حجم العمل السنوي 

 .االلتزام والتقيد بآداب المهنة وتقاليدها 

 ة في االختصاص )التصوير(.جامعيّ  : حيازته على شهادة  التعيين شروط .8

 ة: التفويضات التنظيمي  و الصالحيات .9

 يّ وفق النظام الداخل المسؤولية عن الوسائل والمواد:واالتصال مع الغير وتأثير الوظيفة  .11

 واألحكام الخاصة للوظيفة.

 ،زا  في إنجاز عملها  متميّ ا  فنيّ يتطلب على شاغل الوظيفة حسّ : والعضلي   الجهد الفكري   .11

 .أو التلفزيونيّ  واالطالع على آخر المستجدات في عالم التصوير السينمائيّ 

 ،ةيتعرض شاغل الوظيفة إلى المساءلة ومخاطر بيئيّ مخاطر العمل: و البيئة ظروف .12

 .صعبة كالعمل في ظروف  

تستند هذه الوظيفة إلى أحد العاملين في الهيئة من حملة شهادة الدراسة : الوظيفة إسناد .13

ل وتقييمه من قب ،مع خبرة وممارسة في عمله لمدة ال تقل عن ست سنوات ،ةالثانوية العامّ 

صوير على الت ة  مهنيّ  تدريبيةّ   تباعه دورة  او ،لجنة شؤون الفنانين بدرجة جيد جدا  في عمله
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اجتيازه  .و،لمدة ال تقل عن سنة تحت إشراف أحد المصورين السينمائيين أو التلفزيونين

 .هذه الدورة بنجاح  

وفق أحكام  1975قبل عام  أو تلفزيونيّ  أحد الفنانين المصنف بوظيفة مصور سينمائيّ 

 .1973لعام  32قانون الفنانين رقم 

 لف بها.ة المكة وفقا  لطبيعة المهمّ : توفير مستلزمات وقائيّ الوقائيةالمستلزمات و الشروط .14

 

 .(إضاءة أو صوت) فني  : وظيفة توصيف بطاقة .7

 (الفنية) اإلدارة خدمات: الوظيفة تصنيف .1

 .المختص الدائرة رئيس: المباشر الرئيس وظيفة .2

 -: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

 .واإلداريّ  التنظيميّ  الهيكل وفق: لها التابعة الوظيفي ة المراكز .4

 : العام الوصف .5

 .عمله مجال في ودقة   ومهارة   فني   بحس   يتمتع فنان   الوظيفة هذه شاغل

 لوبالمط العمل إلنجاح المناسب بالشكل واستخدامها الفنية األجهزة مع التعامل على وقادر

 .اختصاصه ضمن منه

 : الوظيفة مهام   .6

 دائرته قبل من المقررة البرامج بحسب منه المطلوبة المهامّ  تنفيذ. 

 الفنيّة ةاألجهز بذلك مستخدما   عمله، إنجاح في الفنيّة ومواهبه الذاتيّة خبراته على يعتمد 

 .متناهية   ودقة   بمهارة   اختصاصه ضمن

 العمل تنفيذ أثناء المخرج بتعليمات التقيد. 

 للتلف تعريضها وعدم وصيانتها، عليها، يعمل التي األجهزة على الحفاظ. 

 : الوظيفي   المركز مسؤوليات .7

 النافذة واألنظمة القوانين عليها نصت التي والواجبات بالمهامّ  القيام. 

 العمل إلنجاح جيد   بشكل   اختصاصه ضمن الفنيّة األجهزة استخدام عن مسؤول 

 .تنفيذه المطلوب

 النافذة واألنظمة القوانين بحسب منه المطلوب السنوي العمل حجم إنجاز. 

 وتقاليدها المهنة بآداب والتقيد االلتزام. 

 .االختصاص في الجامعيّة اإلجازة على حيازته: التعيين شروط .8

 : التنظيمية والتفويضات الصالحيات .9

 يّ الداخل النظام وفق: والمواد الوسائل عن المسؤولية الغير مع االتصال الوظيفة تأثير .11

 بالوظيفة الخاصة واألحكام

 جازإن في ومهارة   متميزا   فنيّا   حّسا   الوظيفة شاغل عمل يتطلب: والعضلي   الفكري   الجهد .11

 .عمله

 ة،بيئيّ  مخاطر وإلى المسائلة إلى الوظيفة شاغل يتعرض: العمل ومخاطر البيئة ظروف .12

 .صعبة ظروف ضمن كالعمل

 راسةالد شهادة حملة من الهيئة في الفنانين أحد إلى الوظيفة هذه تستند: الوظيفة إسناد .13

 مهوتقيي سنوات، ست عن تقل ال لمدة االختصاص ممارسة في خبرة مع العاّمة، الثانوية
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 تقل ال مهنيّة   تدريبيّة   دورة   واتباعه عمله، في جدا   جيد بدرجة الفنانين شؤون لجنة قبل من

 .بنجاح   الدورة هذه واجتيازه المهنة، في اختصاصيّ  إشراف تحت سنة عن

 لعام 32 رقم الفنانين قانون أحكام وفق 1975 عام قبل الوظيفة بهذه المصنفين الفنانين أحد

1973. 

 بيعةلط وفقا   الوظيفة شاغل وقائية مستلزمات توفير :الوقائية والمستلزمات الشروط .14

 .بها المكلف المهّمة

 

  ديكور منفذ: وظيفة توصيف بطاقة .8

 (الفنيّة) اإلدارة خدمات :الوظيفة تصنيف .1

 .المختصة الدائرة رئيس: المباشر الرئيس وظيفة .2

 -: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

 .واإلداريّ  التنظيميّ  الهيكل وفق: لها التابعة الوظيفي ة المراكز .4

 : العام   الوصف .5

، وبحس   بموهبة ، الوظيفة هذه شاغل يتمتع  .عمله مجال في ودقة   مهنيّة ، ومهارة   فني 

 تصنيفها، على واإلشراف بالديكورات، الخاصة التصماميم استيعاب على القدرة ولديه

 . وتنفيذها

 : الوظيفة مهام   .6

 دائرته قبل من المقررة البرامج بحسب منه المطلوبة المهامّ  تنفيذ. 

 داخل تنفيذها وعلى العاملة، الورشات لدى الديكورات تصنيع على اإلشراف 

 .االستوديوهات

 عمله بمهامّ  للقيام الدائرة قبل من المقررة العمل بمواعيد التقيد. 

 : الوظيفي   المركز مسؤوليات .7

 النافذة واألنظمة القوانين عليها نصت التي والواجبات بالمهامّ  القيام. 

 المخططات بحسب جيد   بشكل   وتنفيذها الديكور، تصاميم إنجاز عن مسؤول 

 .الغاية لهذه الموضوعة والمصورات

 الديكور مهندس بتعليمات التقيد. 

 وتقاليدها المهنة بآداب والتقيد االلتزام. 

 :التعيين شروط .8

 ةسن عن تقل ال العمل في خبرة مع ،(تجارة اختصاص) متوسط معهد شهادة على حيازته. 

 ال لالعم مجال في خبرة مع تجارة، اختصاص الفنيّة الثانوية الدراسة شهادة على حيازته 

 سنوات، ثالث عن تقل

 ديكور مهندس إشراف تحت أشهر ستة لمدة تدريبيّة   دورة   واتباعه. 

 : التنظيمي ة والتفويضات الصالحيات .9

 يّ الداخل النظام وفق: والمواد الوسائل عن المسؤولي ة الغير مع االتصال الوظيفة تأثير .11

 .بالوظيفة الخاصة واألحكام

 .ملهع إنجاز في متميزا   فنيّا   حّسا   الوظيفة شاغل عمل يتطلب: والعضلي   الفكري   الجهد .11
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 بيئيّة، ومخاطر المساءلة إلى الوظيفة شاغل يتعرض: العمل مخاطر و البيئة ظروف .12

 .صعبة ظروف   في كالعمل

 سةالدرا شهادة حملة من الهيئة في العاملين أحد إلى الوظيفة هذه تستند: الوظيفة إسناد .13

 .سنوات ست عن تقل ال لمدة االختصاص في وممارسة خبرة مع العامة، الثانوية

 عشر لمدة االختصاص في وممارسة خبرة مع اإلعداديّة، الدراسة شهادة على حيازته

 .األقلّ  على سنوات

  .أشهر ستة لمدة ديكور مهندس إشراف تحت ومسلكيّة   مهنيّة   تدريبيّة   دورة   واتباعه

 .بها لفالمك المهّمة لطبيعة وفقا   وقائيّة مستلزمات توفير: الوقائي ة والمستلزمات الشروط .14

 

 .: مدير عام  وظيفة توصيف بطاقة .9

 إدارة علياتصنيف الوظيفة:  .1

 : وزير اإلعالم.وظيفة الرئيس المباشر .2

 : مدير اإلدارة والمالية.وظيفة من ينوب عن شاغل الوظيفة .3

 اإلداريّ  : وفق الهيكل التنظيميّ ة التابعة لهاالمراكز الوظيفي   .4

 :الوصف العام   .5

 ومتبع لدورات إدارة عليا. ،وإداريا   ،وعلميا   ،ا  مؤهل مهنيّ  أو إداريّ  إعالميّ 

وأثبت كفاءته في األعمال  ،ةفي المؤسسات اإلعالميّ  أو اإلعالميّ  مارس العمل اإلداريّ وم

 الموكلة إليه.

 ناجح. تؤهله لممارسة وظيفته بشكل   قيادية   يتمتع بشخصية  و

 :الوظيفة مهام   .6

 ة.وترجمتها إلى إجراءات تنفيذيّ  ـمجلس اإلدارةة من التعليمات السياسيّ  ىتلق 

  ّة واإلدارة الخاصة بالعمل الهيئة.إصدار التعليمات المهني 

  ّة المقترحة للمديريات.ة السنويّ إقرار الخطط البرامجي 

  ّفي القطر العربي السوري  والهندسيّ  والبرامجيّ  اإلسهام في تطوير العمل الصحفي

 .ة والتلفزيونيةمستوى البرامج اإلذاعيّ  ورفع ،والمضمون ،من حيث الشكل

  ّللجان اة واللجان البرامج وة للجنة االستشاريّ ة والدوريّ يرأس االجتماعات اليومي

 الخاصة.

 .إصدار قرارات اإليفاد وفقا  لألنظمة النافذة 

 : مسؤوليات المركز الوظيفي   .7

 عن حسن سير العمل فيها  وهو مسؤول   ،يرأس المدير العام جهاز العاملين في الهيئة

 لوزير ومجلس اإلدارة.اأمام 

 .يعتبر مسؤوال  عن تحقيق أهداف الهيئة 

   عن إدارة الهيئة وشؤون جميع العاملين فيها. المرجع المسؤول مباشرة 

   يعتبر مسؤوال  عن شؤون الهيئة من كافة النواحي عامّ  وبشكل. 

 : ةالصالحيات والتفويضات التنظيمي   .8
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 ا من هجميع الشؤون التي لم تنص األنظمة على أنّ  ةومراقب ،المنتج بإشرافهذ العمل يتنف

 اختصاص مجلس اإلدارة أو الوزير

  ّوالتي يفوض بها من قبل الوزير. ،ممارسة كافة الصالحيات وفق أحكام النظام الداخلي 

  ّكافة الصالحيات الممنوحة له بموجب القوانين واألنظمة النافذة يتولى المدير العام. 

 : تأثير الوظيفة االتصال مع الغير المسؤولية عن الوسائل والمواد .9

 .واألنظمة المعمول بها والخاصة بممارسة وظيفته ،تحدد وفق مضمون النظم الداخليّ 

 : والعضلي   الجهد الفكري   .11

 داثحألل يومية   ومتابعة   ،ا  ا  إعالميّ وحسّ  ،زا  ا  متميّ يتطلب شاغل وظيفة مدير عام جهدا  فكريّ 

 طالع المستمر على النظريات اإلعالمية.الة واة واالجتماعيّ السياسيّ 

مجال  ة فيوفي التقنيات الفنيّ  ،ةة والتلفزيونيّ إلذاعيّ امتابعة التطورات في البرامج و

 ة.لالسلكيّ اة واالتصاالت السلكيّ 

 ظروف البيئة ومخاطر العمل:  .11

كالعمل  ،ةمخاطر بيئيّ  إلىو ،الغيريتعرض شاغل الوظيفة إلى المسائلة والمقاضاة من قبل 

 .صعبة ضمن ظروف  
 إسناد الوظيفة:  .12

لوظيفة إلى أحد الصحفيين أو البرامجيين أو اإلداريين العاملين وفق الشروط اتستند هذه 

 التالية

 مع خبرة ال تقل عن ست سنوات  ،شهادة الدكتوراه في نفس االختصاص ىحيازته عل

 .مع خبرة ال تقل عن ثماني سنوات ،نفس االختصاص حيازته على شهادة الماجستير في

أو  مع خبرة ممتازة في مختلف مجاالت العمل الصحفيّ  ،ةحيازته على شهادة جامعيّ 

 سنة. عشرة أربعلمدة ال تقل عن  و اإلداريّ أ البرامجيّ 

ة شاغل الوظيفة وفقا  لطبيعة يّ ئتوفير مستلزمات وقاة: الشروط والمستلزمات الوقائي   .13

 ة المكلف بها.المهمّ 
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 التلفزيون مدير: وظيفة توصيف بطاقة .11

 عليا إدارة: الوظيفة تصنيف .1

 العام المدير: المباشر الرئيس وظيفة .2

 .العامّ  البرامج مدير: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

 .اإلداريّ  التنظيميّ  الهيكل وفق: لها التابعة الوظيفي ة المراكز .4

 : العام   الوصف .5

  ّجيدة وقدرات بإمكانات ويتمتع وإداريّا ، مهنيّا   مؤهل صحفيّ  أو إداريّ  أو برامجي 

 .الوظيفة بمهامّ  للقيام

 بكفاءة األساسية واإلداريّة البرامجيّة األعمال مختلف ومارس. 

 المهامّ  إنجاز يضمن بما العمل سير وضبط وإدارة، اإلشراف، على مقدرة وذو 

  المحددة مواعيدها في المطلوبة

 العمل ذتنفي حسن يكفل بما مديريته مستوى إلى وبرمجته العمل، تخطيط على وقادر. 

 : الوظيفة مهام   .6

 راءاتإج إلى وترجمتها العام، المدير من واإلداريّة والمهنيّة السياسيّة التعليمات تلقى 

 تنفيذيّة

 ورفع والمضمون، الشكل، حيث من والبرامجيّ  الصحفيّ  العمل تطوير في اإلسهام 

 .التلفزيونيّة البرامج مستوى

 ورصدها والخارجيّة، الداخليّة األحداث لرصد البرامج إدارة في المسؤولين توجيه 

 .وسياسيا   برامجيا  

 زيونيّةالتلف الدورات لتغطية المقترحة السنويّة البرامجيّة إلنتاج خطة حول الرأي إبداء. 

 البرامجيّة واالستثنائيّة الدوريّة البرامج خطة دراسة. 

 هابشأن الالزمة التوجيهات وإعطاء السياسية، والبرامج األخبار نشرات على االطالع. 

 

 : الوظيفي المركز مسؤوليات .7

 كونوي مرؤوسيه، وتوجيه الدوائر في والعاملين العمل سير على والمراقبة اإلشراف 

 .ذلك في تقصير أيّ  عن مسؤوال  

 باألعمال العاملين تكليف واقتراح الهيئة، في الصادرة واألوامر القرارات تنفيذ 

 .العمل سير لحين ضرورية يراها التي اإلداريّة

 لمرؤوسيه والمكافآت التعيينات اقتراح. 

 لمديرل وتقديمه فيها، العاملين بشؤون يتعلق ما وكلّ  مديريته، بريد وفي الرأي بيان 

 .العام

 شأنهاب واقتراحاته ومالحظاته، التلفزيونيّة، الدورات تنفيذ عن دوري تقرير رفع. 
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 : التنظيمي ة والتفويضات الصالحيات .8

 مهماتبال والتكليف اإلدارة، في للعاملين الساعيّة اإلجازات منح الوظيفة لشاغل يحق 

 .اليوميّة

 ةالمتسلسل االقتراحات ضوء في مرؤوسيه بحق واإلنذار التنبيه عقوبتي فرض. 

 لمرؤوسيه بأنواعها واإلجازات والعقوبات المكافآت اقتراح. 

   ألفضلا بالصورة المديريّة مهامّ  تنفيذ تكفل التي اإلجراءات كافة اتخاذ عاّمة وبصورة. 

 بلق من بها يفوض التي وتلك الداخلّي، النظام أحكام وفق الصالحيات كافة ممارسة 

 .أصولي بشكل   العامّ  المدير

 امالنظ وفق تحدد:  والمواد الوسائل عن المسؤولية الغير مع االتصال الوظيفة تأثير .9

 .وظيفته مهامّ  بممارسة والخاصة بها المعمول واألنظمة الداخلّي،

 صدري ما كلّ  ومتابعة مميّزا ، فكريّا   جهدا   الوظيفة شاغل يتطلب: والعضلي   الفكري   الجهد .11

 فزيونالتل شؤون في والمستجدات تطبيقها، على والسهر المتجددة، واألنظمة القوانين من

 .وبرامجه

 لقب من والمقاضاة المساءلة إلى الوظيفة شاغل يتعرض: العمل ومخاطر البيئة ظروف .11

 .صعبة طبيعيّة ظروف ضمن لعمل بيئيّة مخاطر وإلى الغير،

 في ناإلداريي أو البرامجيين أو الصحفيين أحد إلى الوظيفة هذه تستند: الوظيفة إسناد .12

 نفس في عاما   عشر اثني عن تقل ال خبرة مع جامعيّة، شهادة على حيازته مع الهيئة،

 .االختصاص

 .الوظيفة شاغل وقائيّة مستلزمات توفير: الوقائية والمستلزمات الشروط .13

 

  األولى القناة مدير: وظيفة توصيف بطاقة  .11

 عليا إدارة: الوظيفة تصنيف .1

 .التلفزيون مدير: المباشر الرئيس وظيفة .2

 .العام المدير يكلفه المديرية في دائرة رئيس: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

 .التنظيميّ  الهيكل وفق: لها التابعة الوظيفي ة المراكز .4

 :العام   الوصف .5

   فةالوظي بمهامّ  للقيام جيدة وقدرات بإمكانات يتمتع إداري   أو برامجي   أو صحفي   أو فنان. 

 بكفاءة الفنية أو البرامجيّة اإلداريّة األعمال أنواع مختلف مارس. 

 األعمال إنجاز يضمن بما العمل سير وضبط مرؤوسيه، على اإلشراف على مقدرة ذو 

 .المحددة مواعيدها في المطلوبة

 هامّ م تنفيذ حسن تكفل بما مديريته مستوى على وبرمجته العمل، تخطيط على قادر 

 .والدوريّة اليوميّة مرؤوسيه

 :الوظيفة مهام   .6

 تنفيذيّة إجراءات إلى وترجمتها التلفزيون، مدير من اإلداريّة التعليمات تلقى. 

 والبرامجيّة اإلداريّة الناحتين من له التابعة والشعب الدوائر بين العمل تنسيق. 

 رامجالب في للمشاركة ودعوتهم والفّن، الفكر ورجال والمحدثين الك تاب تكليف اقتراح 

 .التلفزيونيّة

192 



  

 دوريّة،ال البرامج اعتماد بشأن البرامج لجنة إلى والمقترحات واإلحصاءات الدراسات تقديم 

 .الفنيّ  مستواها رفع وسبل

 نم المرشحة واألجنبيّة العربيّة والمسلسالت البرامج، انتقاء حول المقترحات تقديم 

 .األجنبيّة الشركات

 التلفزيون لمدير ورفعه وهيكلتها، البرامجيّة، الدورات تصور وضع. 

 :الوظيفي   المركز مسؤوليات .7

 ملهم،ع ومتابعة مرؤوسيه، بتوجيه الدوائر في والعاملين العمل سير على الكامل اإلشراف 

 .ذك في تقصير أيّ  عن مسؤوال   ويكون

 تنفيذها حول المالحظات وتدوين والدوريّة اليوميّة البرامج تنفيذ متابعة. 

 والخارجيّ  الداخليّ  االستكتاب مجال في مادة   لكلّ  المناسبة التعويضات اقتراح. 

 مديريته في العاملين بشؤون عالقة له ما كلّ  وفي مديريته، بريد في الرأي بيان. 

 :التنظيمي ة والتفويضات الصالحيات .8

 وأ والشعب الدوائر رؤساء قبل من المقدمة المقترحات بشأن والتعديل الرأي إبداء حق 

 .مرؤوسييه

 لناظمةا والتعليمات العمل، أوامر وفق مديريته في العمل بتسيير الكفيلة اإلجراءات اتخاذ 

  لها

 له التابعة والشعب لدوائر لرؤساء والعقوبات المكافآت اقتراح. 

 مديريته في للعاملين واإلنذار التنبيه عقوبتي وفرض الساعيّة، اإلجازات منح. 

 النظام مضمون وفق: والمواد الوسائل عن المسؤولية الغير مع االتصال الوظيفة تأثير .9

 .الوظيفة الخاصة واألحكام الداخليّ 

 افة  إض عمله، إنجاز في متميّزا   فكريّا   جهدا   الوظيفة شاغل يتطلب: والعضلي   الفكري   الجهد .11

 .يونيّةالتلفز البرامج شؤون في المستجدات وكافة واألنظمة القوانين من يصدر ما متابعة إلى

 غير،ال قبل من والمقاضاة المساءلة إلى الوظيفة شاغل يتعرض: العمل ومخاطر البيئة ظروف .11

 .الدوام على المواظبة منه تتطلب بيئية مخاطر وإلى

 .التالية الشروط وفق المؤسسة في العاملين ألحد الوظيفة هذه تستند: الوظيفة إسناد .12

 أو البرامجيّة أو اإلداريّة األعمال مختلف في جيدة خبرة مع الجامعيّة اإلجازة على حيازته

 .سنوات عشر عن تقل ال الفنيّة

 لمهّمةا وفقا لطبيعة الوظيفة شاغل وقائيّة مستلزمات توفير: الوقائية والمستلزمات الشروط .13

 .بها المكلف
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  والتنفيذ التنسيق دائرة رئيس: وظيفة توصيف بطاقة .12

 وسطى إدارة: الوظيفة تصنيف .1

 .البرامج مدير: المباشر الرئيس وظيفة .2

 .امّ الع المدير من بتكليف والشعب الدوائر رؤساء أحد: الوظيفة شاغل عن ينوب من وظيفة .3

 .اإلداريّ  التنظيميّ  الهيكل وفق: لها التابعة الوظيفي ة المراكز .4

 :العام   الوصف .5

 الوظيفة بمهامّ  للقيام وإداريّا   فنيّا   مؤهال   يكون أن. 

 دائرته في والعاملين الشعب رؤساء توجيه على القدرة لديه. 

 : الوظيفة مهام   .6

 دائرةال في والعاملين الشعب رؤساء إلى وإبالغها رؤسائه، عن الصادرة التعليمات تلقى. 

 لمخططا البرنامج حسب تنفيذيّة إجراءات   إلى وترجمتها لها، التابع المديرية خطط تنفيذ 

 .الغرض لهذا والموضوع لها

 لجنة من قرارهاإل واالستثنائيّة؛ العاديّة التلفزيونيّة للدورات المقترحة للبرامج تصور تقديم 

 .ذهابتنفي العالقة ذات المختصة الدوائر على وتوزيعها المديرية، في المعتمدة البرامج

 طريق عن اتأمينه إمكانيّة لدراسة التلفزيونيّة؛ المسلسالت من القناة برامج احتياجات تحديد 

 .المختصة الجهات

 ديرم موافقة وبعد المصلحة مقتضيات حسب القناة برامج على اليوميّة التعديات إجراء 

 .المسؤولة والجهات البرنامج

 ومساعي القناة منفذي على العمل وتوزيع دائرته، في العاملين عمل على اإلشراف 

 .البث لفترات والمذيعات والمذيعين االستديو

 البث فترات تنفيذ عن مفصل يوميّ  تقرير إعداد. 

 .فيها نالعاملي بشؤون عالقة ماله وكلّ  الدائرة بريد في الرأي بيان: الوظيفي   المركز مسؤوليات .7

 : التنظيمي ة والتفويضات الصالحيات .8

 مرؤوسيه من المقدمة المقترحات بشأن الرأي إبداء الوظيفة هذه لشاغل يحق. 

 الصادرة التعليمات وفق العمل بتسير الكفيلة اإلجراءات اتخاذ. 

 لديه والعاملين له التابعة الشعب لرؤساء والعقوبات المكافآت اقتراح. 

 :والمواد الوسائل عن المسؤولي ةو الغير مع االتصالو الوظيفة تأثير .9

 .وظيفته مهامّ  بممارسة والخاصة بها المعمول واألنظمة النظام هذا مضمون وفق يحدد 

 ،عمله إنجاز في متميّزا   فكريّا   جهدا   الوظيفة شاغل عمل يتطلب: والعضلي   الفكري   الجهد .11

 .عمله مجال في الفنيّة المعلومات وفرة إلى إضافة

 : العمل ومخاطر البيئة ظروف .11

 عملكال بيئيّة، مخاطر وإلى الغير قبل من والمقاضاة المساءلة إلى الوظيفة شاغل يتعرض

 .الصعبة المهّمات ومخاطر صعبة طبيعيّة ظروف ضمن

  :التالية الشروط وفق المؤسسة في العاملين أحد إلى الوظيفة هذه تسند: الوظيفة إسناد .12

 سنوات ثمان عن تقل ال خبرة مع االختصاص في جامعيّة إجازة حيازته. 
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 بيّة  تدري دورة   واجتيازه سنة، عشرة اثنتي عن تقل ال خبرة مع متوسط معهد على حيازته 

 .مهنيّة مسلكيّة من

 ورة  د واجتيازه سنة، عشرة خمس عن تقل ال خبرة مع الثانوية الدراسة شهادة على حيازته 

 .ومهنيّة مسلكيّة تدريبيّة  

 العمل ةلطبيع وفقا   الوظيفة شاغل وقائيّة مستلزمات توفير: الوقائية والمستلزمات الشروط .13

 .به المكلف
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 الخالصة

 

يتضح في  ، بحيثهيكل التنظيميّ في ال وظيفة   ها الشركات لكلّ هو وثيقة تعدّ  التوصيف الوظيفيّ  -

المسؤول  مكان العمل، ،ى الوظيفيّ سمّ مثل: الم   ،ةمجموعة عناصر هامّ  التوصيف الوظيفيّ 

 ،يّ اإلدارة التي يقع بها الشاغر الوظيف تاريخ استحداث المنصب الشاغر، رقم الوظيفة، المباشر،

جب أن ي ، األهلية أو المؤهالت التيالمعنيّ  واجبات الوظيفة التي يناقشها التوصيف الوظيفيّ 

 .ة المطلوبة من صاحب الوظيفةة والتدريبيّ يتمتع بها صاحب الوظيفة والمؤهالت العلميّ 

مقابلة طالبي الوظائف على  قبل اإلعالن عن الوظيفة، وتتمّ  جاهزا   يكون التوصيف الوظيفيّ  -

ة، ويكون هذا الموجود لدى إدارة الموارد البشريّ  أساس من مكونات التوصيف الوظيفيّ 

 .الذي يشتمل أنظمة العمل وسياسات المؤسسة من دليل الشركة اإلجرائيّ  صيف جزءا  التو

 مباشر بشكل   يسهم كونه ،التنظيميّ  األداء فعالية يحقق كونه في الوظيفيّ  التوصيف ةأهميّ  تتجلى -

 ألداء بها يتمتعون التي والصالحيات ،منهم المطلوبة بالمهامّ  القائمين باالتصال تعريف في

 ،جهة   من عليهاهذا بناء   تقييمهم سيتمّ  التي األداء بمعايير مسبقة   معرفة   لهم يوفر كونه و ،عملهم

 مواصفات تحديد على كبير   بشكل   اإلدارة يساعد الوظيفيّ  التوصيف فإنّ  ثانية جهة   ومن

 على التغلب في اإلدارة ويساعد كما المؤسسة، في المناصب لشغل المرشحين األفراد ومؤهالت

 والواجبات المهامّ  في ةواالزدواجيّ  التشابك عن الناتجة ،ةالتنظيميّ  الصراعات من كبير   قسم  

 .المهامّ  هذه وتوثيق وضوح عدم بسبب ؛المستويات كافة في المواقع شاغلي بين
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 :التمارين

 

ا الصحيحة اإلجابة اختر: فضلك من  :يلي مم 

 

  الوظيفي   التوصيف أهداف -1

A - مسؤولية العمل مجال فهم. 

B- باالتصال للقائم الفكريّ  البناء. 

C- لإلنسان الكامنة الطاقاتعلى  السيطرة. 

D- المنظمة في فعال اتصالي نظام بناء. 

 

 .مسؤولية العمل مجال فهم - A:الصحيحة االجابة

 

........................................................... 

 :أجل من للمنصب الوظيفيّ  التوصيف المدير يستعمل -2

A- مواقعهم إلى جدد موظفين إدخال. 

B- المرؤوسين على السيطرة 

C- المنظمة في المرؤوسين تحفيز 

D- الوظيفيّة للترقية نظم بناء. 

 

 .مواقعهم إلى جدد موظفين إدخال -A  :الصحيحة االجابة

 

...........................................................  

 الوظيفة: مواصفات محتويات من-3

A- الخبرة. 

B- العمر. 

C- السياسيّ  االتجاه. 

D- الهوايات. 

 

 .الخبرة -A  :الصحيحة االجابة

 

...........................................................  
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 العاشرةالوحدة التعليمية 

 ةفي إدارة المؤسسات اإلعالمي   ةمصطلحات عام  
  

 :مي ةاألهداف التعلي

 :قادرًا على أن طالبكون السي التعليمّية الوحدة هذه نهاية في
 :بهدف وذلك اإلعالمي ة، المؤسسات إدارة في المستخدمة المصطلحات أهم   يعرف
 .اإلدارة مجال في المستخدمة الخاطئة المفاهيم من الكثير وتصحيح اللبس، إزالة -1
 .اإلدارة عملية لفهم جديدة آفاق فتح في المساعدة -2
 .المهني   المجال في بها االستعانة -3
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 :األجور

 ة:أجور اسمي   .1

مزايا  ةؤخذ في االعتبار أي  دون أن ت   ،من النقود الذي يكسبه المرء الفعلي  عنى هذه العبارة المبلغ ت  

 ،ةر في األجور النقدي  يتغي وأي   ،ة""األجور النقدي   يومرادف هذه العبارة ه ،خاصة تضفها الوظيفة

"األجور ن يلذلك يميز االقتصاديون ب ؛لألسعار ر في المستوى العام  ياً أو كلياً التغيقد يالزمه جزئي  و

 ة" وبين "األجور الحقيقية".النقدي  

 

 ة:أجور حقيقي   .2

ة( ذلك المقدار من النقود الذي يحصل عليه ة( أو )األجور االسمي  في االقتصاد تعني )األجور النقدي  

 ةة( فهي تدل على المكافأة الفعلي  ا )األجور الحقيقي  أم   ؛نمعي   عن أداء عمل   أو مكافأة   الشخص كعائد  

بل أيضاً في صورة وجود بعض المزايا الخاصة المتعلقة بظروف  ،في صورة نقود  ليس فقط 

أو  ة( لمهنة  فضالً عن عدم وجود بعض المساوئ، وعلى ذلك ففي تقدير )األجور الحقيقي   ،العمل

ؤخذ في االعتبار الطبيعة المالئمة أو غير المالئمة لنوع العمل، محاسن أو أن ت   ال بد   ،ما حرفة  

ة العمل، طول ساعات العمل، عدد أيام اإلجازات باألجر المدفوع )عارضة ومرضي  مكاره 

ة وخاصة(، مدى تأثير العمل على صحة العامل، مدى تعرض العامل لمخاطر العمل، واعتيادي  

 قدي  ه باإلضافة إلى األجر النوهذا كل   ،ة(ة واالستثنائي  ة واإلضافي  فرص الترقية والعالوات )الدوري  

 .المدفوع

 في المستوى العام   ( ما قد يحدث من تغيرات  من هذه االعتبارات في تقدير )األجر الحقيقي   وأهم  

بسبب  ؛ةلألسعار وتكاليف المعيشة تبعاً لنشوء ظروف الحرب مثالً، وهنا تتناقص القوة الشرائي  

 "جر الحقيقي  ن، ومن هنا يكون "األجر النقدي" أكبر من "األمعي   نقدي   ارتفاع األسعار ألي أجر  

 ،معيشةوتنخفض تكاليف ال ،لألسعار للعامل، والعكس خالل فترة الكساد عندما يهبط المستوى العام  

اج أو ة خالل فترات الرواألجور الحقيقي   من النقود، وعلى ذلك فإن   وحدة   وتزيد القوة الشرائية لكل  

ي بعض ة، وفة أو االسمي  جور النقدي  جداً عن معدل تغير األ مختلف   فترات الكساد  قد تتغير بمعدل  

 قدي  ن ة تتحدد على أساس ما يمكن ألي أجر  األجور الحقيقي   األحيان تسير في عكس االتجاه، إذ أن  

 .معين وقت   ة( من مختلف السلع والخدمات في أي  معين أن يشتريه )القوة الشرائي  

 

 أجور ورواتب: .3

من  ةمجموع ما يستحق للمشتغلين في العملية اإلنتاجي  األجور والرواتب في مفهوم التخطيط: هي 

الموظفين والعمال نظير عملهم خالل السنة، سواء كان المشتغل يتقاضى أجراً فعلياً نقدياً أو عينياً، 

وال تشمل األجور  ؛أو يحسب له أجر المثل ضمنياً  ،أو كان صاحب عمل يحسب لنفسه أجراً 

اً منها فحسب، بل تشمل أيضاً ما يحتجز من االستحقاقات عن العمل دفع نقداً أو عينا ي  والرواتب مم  

 ر  وأجو واالدخار، وما يتقاضاه المشتغلون من بدالت   الستخدامها في أغراض التأمين االجتماعي  

 ة.إضافي  
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 اإلدارة باألهداف:
يح لتوض كثيرة   بدأت محاوالت   ،بتكر أسلوب اإلدارة باألهداف في منتصف الخمسيناتمنذ أن ا  

 من التعاريف المفهوم وتداوله بين الباحثين والدارسين، وظهرت من خالل هذه المحاوالت مجموعة  

 أو يعتبره أهم   ،أو يؤكده ،أو آخر من جوانب اإلدارة باألهداف منها حاول أن يبرز جانباً  كل  

ارة ة باألهداف واإلدإذ نجد مثالً في محاولة للتمييز بين اإلدار ،العناصر التي تساعد على نجاحها

ف بأن   أن   ،ةالتقليدي   ها "تنقل عملية تحديد األهداف والرقابة على تنفيذها من التركيز في األولى تعر 

ة ة" وثم  ة المتعددن اإلدارة واألفراد على المستويات التنظيمي  يإلى جعلها عملية مشاركة ب ،يد اإلدارة

ها مكن من خالله للمنشأة كل  ي   ،من أساليب اإلدارة ب  ها أسلوآخر لإلدارة باألهداف هو "أن   تعريف  

نة توضع والعمل على تحقيقها من خالل إجراءات معي   ،نةإدارات وأقسام وأفراد تحديد أهداف معي  

هذه  ةة الختصاص ومسؤولي  وذلك في المجاالت الرئيسي   ،نة  معي   زمنية   موضع التنفيذ في فترة  

 .اإلدارات واألقسام واألفراد"

ا األهداف أم   ؛ة  فرعي   وأهداف   ة  عام   إلى نوعين: أهداف   اقتصادية   وتنقسم أهداف المنشأة كوحدة  

ة فهي التي تحدد الموارد التي تختارها الوحدة االقتصادية لتحقيق هذه األهداف، وهي التي العام  

ذ ينفالالزمة لت واختيار اإلجراءات ،تقود أيضاً إلى رسم السياسات للمدى القصير والمدى الطويل

هذه السياسات، وهي أيضاً وفي ذات الوقت التي تساعد على تحديد األسس التي ينبني عليها أسلوب 

فهي  ةا األهداف الفرعي  أم   ؛تقييم األداء لقياس مدى تقدم الوحدة االقتصادية نحو تحقيق هذه األهداف

 رابطةً م بها األفراد داخل الوحدة تكون متالتي تقود العمل اليومي للوحدة، فاألنشطة المختلفة التي يقو

 قسم   ة لكل  وتحدد األهداف الفرعي   ،وواضحةً  بعضها لبعض، إذا ما كانت األهداف محددةً  ومكملةً 

 لألهداف". طلق عليه "التسلسل التنظيمي  من األقسام إلى أن تصل إلى ما يمكن أن ي  
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 .ونظام   فاإلدارة باألهداف والنتائج هي فلسفة   ومن ثم  

 ت عن طريق مشاركة المستويا ،ها تقوم على مبدأ تشجيع وتطوير فعالية اإلدارةألن   ؛فهي فلسفة  

ة المختلفة في تحديد األهداف ورسم اإلداري  

تكون  أالوالسياسات واختيار اإلجراءات،

 ةة الوسطى والتنفيذي  ة المستويات اإلداري  مهم  

أن  لما سبق هي مجرد القيام بالتنفيذ الحرفي  

 إن  أخرى ف سم بمعرفة اإلدارة العليا، بعبارة  ر  

لى ع ة ينبغي أن تكون قادرةً اإلدارة التنفيذي  

مجابهة التغيرات التي تلزمها بها األحداث 

 .االقتصادية التي تواجه المنشأة

 

 

 

 

 من المبادئ واإلجراءات  ها تتمثل في مجموعة  ألن   ؛اإلدارة باألهداف والنتائج هي أيضاً نظام  و

 ،والرقابة ،والتنفيذ ،التي تصمم لتسهيل التخطيط

، ةوالقيادة اإلداري   ،واتخاذ القرارات ،والتنظيم

 ذلك في إطار فلسفة اإلدارة باألهداف. وكل  

 

 
 

 

ة:ستراتجي  الا  

 ة لدولة  سكري  ة والعة واالقتصادي  هي علم وفن استخدام القوى السياسي   :ة في المعنى العام  ستراتيجي  الا

 ،من أجل توفير أقصى الدعم للسياسة التي تتبناها الدولة )أو مجموعة الدول( ،ما )أو مجموعة دول(

 سواء في زمن الحرب أو السلم.

و ما أ الموارد المتاحة في دولة   علم أو فن استخدام كل   : هية في المعنى العسكري  ستراتيجي  الا

يعكس الحاجة إلى و ،لتحقيق أهداف الحرب، هذا هو المعنى الحديث للكلمة ؛تحالف من الدول

ر ة، ومع ذلك ففي القرن الثامن عشة من أجل المعركة الحربي  ة العام  ة واالقتصادي  التعبئة العسكري  

كان  ،ل مرة  ة" شائعاً ألو  ستراتيجي  الوأوائل القرن التاسع عشر، عندما أصبح استخدام مصطلح "ا

التي يضعها قادة القوات المحاربة  ،ةة والسيكولوجي  هذا المصطلح يعني الخطط الشاملة العسكري  

 ة.من أجل كسب المعارك الحربي  

 طويل المدى في صدد استخدام كافة تنطوي على "تخطيط   :ة في المعنى االقتصادي  ستراتيجي  الا

، ال االقتصادي  جة في الملحركة اجتماعي   من أجل تحقيق هدف نهائي   ،الموارد المتاحة في المجتمع

لحركة  ةستراتيجي  اة أو ة للتنمية االقتصادي  ستراتيجي  اة ثم   يمكن إدراك أن   ووفقاً لهذا التعريف
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  أن  عين، إال  للمجتمع الم استراتيجي   ة هدف  التنمية االقتصادي   ا التكتيك فيعني أن  التصنيع مثالً أم  

هو "التكتيك" الذي يتضمن الخيار بين أحد بديلين: النمو المتوازن  ،الوسيلة إلى تحقيق هذا الهدف

 ،فالوسيلة إلى تحقيق هذا الهد  أن  إال   استراتيجي   التصنيع هدف   أو النمو غير المتوازن، كذلك فإن  

صناعات ا على الوإم   ،ا على الصناعات االستهالكية الخفيفةهي "التكتيك" الذي يضمن التركيز إم  

 ة الثقيلة.الرأسمالي  

 

 :قتصادي  االتخطيط ال
وير الحياة وتط ،يستهدف تنظيم االقتصاد القومي   ،ةفي التنمية االقتصادي   علمي   التخطيط أسلوب  

 ، تضمن حسن استغالل موارد وإنسانية   وعملية   علمية   االجتماعية في جميع المجاالت بطريقة  

وجميع الثروات الموجودة والكامنة والمحتملة بما يكفل تحقيق  ،المجتمع المادية والطبيعية والبشرية

ا تحقيق هذا الخير فمرده إلى التخطيط إذ أم   ؛ةالخير لمجموع الشعب، ويوفر لها حياة الرفاهي  

 ه يتضمن ما يلي:يتضمن حسن استغالل الموارد والثروات، فإن  

   بين أفراد المجتمع. حسن توزيع الدخل القومي 

 ق فال تنعم بعض المناط ،بين المناطق المختلفة داخل المجتمع لدخل القومي  حسن توزيع ا

 حرم منها مناطق أخرى.بينما ت   ،بتركز المشروعات فيها ووفرة الخدمات األساسية

 ويتضمن التخطيط ثالث مراحل:

 من جهاز  ولياتها كل  ؤيشترك في تحمل مس ،وضع خطة شاملة لجميع عمليات اإلنتاج

 ومختلف جهات التنفيذ. زي  التخطيط المرك

 فيما  جهة   عن طريق جهات التنفيذ كل   ،تنفيذ األهداف المرسومة في الخطة الموضوعة

 ة.نة من األنشطة االقتصادي  معين أو مجموعة معي   يخصها من نشاط  

 للتغلب على ما قد يعترض سير التنفيذ من  ؛متابعة تنفيذ األهداف المرسومة في الخطة

 صعوبات.

وتنظيم  ،يستطيع تعبئة الموارد النادرة ،كفؤ األسلوب في التنمية يتطلب وجود جهاز تخطيطي  وهذا 

ما يحقق أهداف بة، وة المستقبلي  في إشباع الحاجات االقتصادي   انتشار توزيعها بأكثر الوسائل كفاءةً 

 ،يذمركزية في التنفة في التخطيط وال أن يعتمد هذا الجهاز على مركزي   ه ال بد  ، كما أن  الخطة كاملةً 

الفرد والمنشأة، والسلطة  ومن هنا فإن   ،جموع الشعب بحيث يكفل وضع برامج الخطة في يد كل  

ا الوسائل المطبقة إلشباع هذه الحاجات فيمكن أن أم   ،ة تشتغل بالتخطيطالمحلية، والحكومة الوطني  

  ة"وصف "بالسياسة االقتصادي  ت  
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 :تكنولوجي  التقدم ال
 بما يلي:  يتسم  تقدم 

 والمزيد من تقدم ،حقق من خالل اإلدارة الفعالةتوت ،بالتحسينات في طرق اإلنتاج 

 ،ةواستخدام أفضل لعنصر العمل والمواد والمعدات الرأسمالي   ،الخطى نحو التخصص

 ة عموماً.)الترشيد( للعمليات اإلنتاجي   والتنظيم العلمي  

  رأس ل والتنوع الوظيفي   ،العمالة عالية المهارةبالتحسينات في نوعية الموارد في شكل

 المال.

 .بالتحسينات في نوعية المنتجات 

   بارتفاع نسبة رأس المال إلى العمل، أي مقدار متزايد من رأس المال الثابت اإلنتاجي 

 عامل. لكل  

 

 

 ة:دراسة الجدوى االقتصادي  
هذا ل للتأكد من إمكانية االستغالل االقتصادي   ؛واالقتصادي   دراسة مشروع مقترح من جانبيه الفني  

 ما تكون مثل هذه الدراسة سابقة على إقامة  وعادةً  ،المشروع في صورة أرباح مجزية

 ةللوحدة اإلنتاجي   مرحلة التشغيل التجريبي  

بالمشروع، أو إقامة النموذج األصلي، وأياً 

اً، كانت طبيعة نشاط المشروع )صناعي  

دراسة الجدوى  فإن   ،اً(اً، مالي  اً، تجاري  زراعي  

: التكاليف المقدرة إلقامة المشروع، تشمل عادةً 

التكاليف المقدرة لتشغيل المشروع وصيانته، 

الرقم المتوقع للمبيعات، األسعار المتوقعة في 

  سوق السلعة أو الخدمة التي 
اج، ة الالزمة لهذا اإلنتوحجم ونوعية الطاقة اإلنتاجي   ،المشروع، الحجم المقدر إلنتاج السلعة ينتجها

 الحجم المقدر للعمالة ومصادرها، الحجم المقدر لألرباح ومعدل الزيادة المتوقعة فيها.
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 رأس المال:
فها االقتصاديون بطرق   صيد ها تعني رأن   عام   قال بوجه  مختلفة، ولكن قد ي   عديدة   هذه الكلمة قد عر 

 .نةمعي   ة  زمني   السلع الموجودة لدى المجتمع في فترة  

 مختلفة: متخصصة   يستخدم االقتصاديون هذا المصطلح في معان   مجال االقتصادوفي  

سم ى أيضاً في بعض األحيان رأس مال المنتجين، وي   (:)الحقيقي   رأس المال العيني   .1

 ة، وأرصدة المواد الخام.كاآلالت، والسكك الحديدي  

، ويمثل السلع التي ال يتغير شكلها وهو قريب الشبه برأس المال العيني   رأس مال ثابت: .2

 والجسور...إلخ. ،مثل المباني ،في غمرة قيامها بالخدمات محسوسة   بدرجة   المادي  

اً قبل أن يتسنى إنتاجها ألية ها مادي  من تحوير وهو يشمل السلع التي ال بد   رأس مال متداول: .3

 األنواع. ، ومثال ذلك المواد الخام من كل  خدمة  

ن   :رأس المال المتخصص .4 ال  ،من سلع   وهو قريب الشبه برأس المال الثابت، وهو مكو 

جهت إليه أصالً، أو أ   غرض   أن ت ستخدم ألي   يمكن عادةً  نشئت من أجله، خالف الغرض الذي و 

 بناء السفن. مثال ذلك حوض

على األموال التي يكتتب بها  ي طلق عادةً « رأس المال»مصطلح  فإن   ميدان األعمالا في أم  

المصطلح ي ستخدم أيضاً في المعاني  المساهمون، أو يقدمها حملة السندات إلى الشركات، ولو أن  

 اآلتية:

 سندات.ويتمثل في النقود التي ت ستثمر في األسهم وال رأس مال طويل األجل: .1

مثل السلف من  ،قصيرة   لفترات   أو مستثمرة   مقرضة   وهو نقود   رأس مال قصير األجل: .2

 ة.أو القروض المصرفي   ،البنوك

وك، ة بالبنويشمل األصول السائلة أو شبه السائلة، كالحسابات النقدي   رأس المال العامل: .3

 ة.والديون، وأوراق القبض، ناقصاً االلتزامات الجاري  
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 المستهلك: سلوكو السوق سلوك

 سلوك السوق:

سلوك المنشآت إزاء التغير في األسعار، والنواتج، وخصائص المنتجات، ومصاريف البيع، 

 .ويتأثر سلوك السوق بهيكل هذه السوق.،واإلنفاق على البحوث

 

 سلوك المستهلك:

رتبط الذي ي ،تحكم سلوك المستهلك، وهي بمثابة تعميمات في التحليل االقتصادي   هناك مبادئ  

ما في توزيع دخله المحدود بين أنواع عديدة من السلع والخدمات المتاحة له، ومن  بسلوك مستهلك  

 المفترض في سياق النظرية المفسرة لهذا السلوك:

السلع  لكل   ةالمستهلك سوف يرتب إنفاقه على النحو الذي تصبح معه المنافع الحدية النسبي   أن   .1

 ة.التي يستهلكها متناسبة مع أسعارها النسبي  

سوف يؤدي إلى  ،ما مع بقاء األشياء األخرى على حالها أو خدمة   في سعر سلعة   أي هبوط   أن   .2

 .زيادة استهالكه منها، بينما يؤدي االرتفاع في سعرها إلى األثر العكسي  

 ،ستهالك متزايد من السلع والخدماتا سوف ينجم عنه عادةً  في دخله الحقيقي   أي ارتفاع   أن   .3

 .سوف ينطوي على األثر العكسي   ،في دخله الحقيقي   أي هبوط   في حين أن  

ولكن بينما تحدث بعض االستثناءات على هذه التعميمات، وبينما يختلف الناس اختالفاً واسع المدى 

 ؛فيالذي يك ة إلى الحد  هذه التعميمات سليم ة في إنفاق دخولهم، فإن  في صدد الكلفة االقتصادي  

 .العتبارها فروضاً معقولة في التحليل الذي تتضمنه نظرية سلوك المستهلك
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 شركات:ال
 ناً، ويمتلك رأس مالها أكثراً معي  تزاول نشاطاً اقتصادي   هي منشآت   الشركات في القانون التجاري  

 .واحد   من شخص  

فيها مسؤولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة ة، أي كان الشركاء كانت الشركة تضامني   فإن  

ها تقوم على ألن   ؛هذه المسؤولية غير محدودة، س ميت الشركة بشركة تضامن إزاء الغير، وأن  

ع في هذا النو شريك   كل   ن  أأشخاص الشركاء فيها، ولذلك تعتبر في عداد شركات األشخاص، إذ 

ف   ذلك ول.له إزاء الغير ي لزم جميع الشركاء اآلخرين من الشركات يشترك في اإلدارة، وأي تصر 

 قدموا على تكوين شركة التضامن.أن يتوافر عامل الثقة بين الشركاء جميعاً قبل أن ي   فال بد  

 ،يتضامن فيها بعض الشركاء ،«شركات التوصية» يوه ،آخر من شركات األشخاص وهناك نوع   

ا البعض اآلخر فهم أم   ؛ن التزاماتها غير محدودةوتكون مسؤوليتهم ع ،ويسهمون في إدارة الشركة

بون عنهم في إدارة الشركة الشركاء المتضامنين فيها، وتكون وهم ينشركاء موصون، إذ أن  

 .منهم في رأس مال الشركة مسؤوليتهم عن التزامات الشركة محدودة بقدر حصة كل  

شخصيتها  ألن   ؛فهي شركة أموال ،«الشركة ذات المسؤولية المحدودة»أو « الشركة المساهمة»ا أم  

هؤالء المساهمين، أو  وألن   ؛ية مستقلة عن شخصية المساهمين فيهاة من الناحية القانون  المعنوي  

منهم فيها من أسهم  حملة األسهم ال تتجاوز مسؤوليتهم عن التزامات الشركة حدود ما يمتلكه كل  

للشركة ممثالً في أصولها الثابتة والمتداولة والسائلة ملكية  وملكية رأس المال الحقيقي   ،رأس المال

للشركة المساهمة بوفاة أو انسحاب أحد الشركاء، بعكس  على الشيوع، وال يتأثر الكيان القانوني  

أسهم الشركة المساهمة يمكن أن تتداول بالبيع وبالشراء في  الحال في شركات األشخاص، إذ إن  

 .سوق األوراق المالية

 هناك عدد من أنواع الشركات:و

 :الشركة األم  

 من خالل ملكية أسهم رأس المال فيها. ،أخرى أو منشآت   منشأة تفرض رقابتها على منشأة  

 الشركة التابعة:
 .من خالل ملكية األخيرة ألسهم رأس مال األولى ،منشأة تحكمها منشأة أخرى

 شركة توصية:

ة إزاء المنشأة بمقدار رأس المال الذي تحدد التزاماتهم المالي   ،شركة تشمل مجموعة من الشركاء

مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة إزاء الاستثمروه فيها، ومجموعة أخرى من الشركاء 

ليس  ،موصين ءشركة التوصية تتكون من شركاء متضامنين وشركا الغير بال حدود، بمعنى أن  

مهام اإلدارة موكولة برمتها إلى الشركاء  ، بل إن  لهم أي نصيب نشط في إدارة المنشأة

وهذا الوضع .من شركات األشخاص التي من هذا النوع كبير   عدد   وال يوجد هناك عادةً .المتضامنين

لى فيها ع مساهم   التي تتحدد مسؤولية كل   ،يختلف عن وضع شركات األموال )الشركات المساهمة(

 .اإلطالق بمقدار رأس المال الذي استثمره فيها، بالنسبة اللتزامات الشركة إزاء الغير

 شركة تضامن:

بهدف تحقيق الربح، وقد  ،مشترك في ميدان األعمال يمضون سوياً في نشاط   اتحاد من أشخاص  

 ؛العادة إلى عشرين شخصاً كما جرت من األشخاص من أكثر من شخص   تحوي الشركة أي عدد  

مسؤولية الشركاء  وهنا فإن  .فقد جرت العادة أن يكون هناك عشرة شركاء ،ا في حالة إنشاء بنكأم  
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مطالب بالديون التي تتحملها المنشأة في  شريك   كل   جميعاً هي مسؤولية غير محدودة، بمعنى أن  

لتي ة )المنشآت ادي  وفي بعض األحيان يعمد مالكو المنشآت الفر.،ثروته الخاصة بالكامل حدود كل  

 للحصول على رأس ( إلى تحويلها إلى شركات تضامن، وهي طريقة  واحد   منشأة منها فرد   يملك كل  

ومن السهل تكوين .،، والمشاركة في تحمل المخاطر، وأداء وظائف ومهام اإلدارةمال إضافي  

 .هاشركة تضامن أو حل  

 ة:ة عام  شركة حكومي  

على  ، ويقومووظائف محددة، وتتمتع باالستقالل المالي   ولها صالحيات  ، ة  عام   تنشئها سلطة   هيئة  

هيكل رأس مال الشركة وعملياتها   أن  ة العامة مجلس المديرين، إال  إدارة هذه الشركة الحكومي  

يملكها المساهمون األفراد لها ولعملياتها المالية، ولكن  ،ة مشابهة لهيكل رأس مال شركة عامةالمالي  

ليست لهم مصالح خاصة في أرباح الشركة،  ،ة )إذا وجدوا(ة العام  م الشركة الحكومي  حملة أسه

 .وليس لهم حق التصويت أو سلطة تعيين أعضاء مجلس مديري الشركة

 ة:شركة خاصة محدودة المسؤولي  

 الخصائص التالية: ة محدودة، لها عادةً منشأة في ميدان األعمال ذات مسؤولي  

  باستثناء األشخاص  ،هو اثنين فقط وأقصى عدد هو خمسونأدنى عدد من األعضاء(

 الموظفين من جانب الشركة والموظفين السابقين(.

 .ال يمكن للمنشأة أن تدعو الجمهور لالكتتاب في أسهمها أو سنداتها 

   للمنشأة أن تضع قيوداً على حق قابلية تحويل أسهمها. ال بد 

   ة المختصة بالشركات.نشأة إلى اإلدارة الحكومي  ة للمة العمومي  من تقديم الميزاني   ال بد 

 ة:ة محدودة المسؤولي  شركة عام  

ع بالمزايا ة، وتتمتال يمكن أن تستجيب للقواعد المتعلقة بالشركات الخاصة محدودة المسؤولي   شركة  

 اآلتية: 

   الحد   على  يقل عدد أعضائها عن سبعة، فليس هناك أي قيد  بينما يتعين على الشركة أال 

 األقصى لعدد األعضاء.

   لالكتتاب في أسهمها أو سنداتها. ةً يمكن للشركة أن تدعو الجمهور عام 

ل عندما  ،المالية األوراق سوق في المتداولة المالية األوراق قائمة في الشركة أسهم ت سج 

 عالبي عمليات خالل من آخر، إلى حائز   من للتحويل قابليتها على قيود وضع يمكن ال

 .السوق هذه في والشراء
 قابضة:الشركة ال

 .ألغراض فرض الرقابة عليها ؛ة أو كاملةتملك شركة أو شركات أخرى ملكية جزئي   شركة  
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 صناعة:ال
دائل كاملة ب تعد   ،«متجانسة» من المنشآت التي تنتج منتجات   ها )مجموعة  يمكن تعريف الصناعة بأن  

قريبة  بدائل نوعاً ما، وتعد  « متنوعة» من المنشآت التي تنتج منتجات   لبعضها البعض، أو مجموعة  

 .جداً من بعضها البعض(

بلية هو قا ،ما نة في صناعة  إلدخال منتجات معي   ه يصبح المقياس العام  وتبعاً لهذا التعريف فإن  

 .اإلحالل بين بعضها البعض إحالالً وثيقاً 

ا، م ها  تعني جميع األنشطة المتنوعة في دولة  ففي أوسع معانيها فإن   ،«للصناعة»وهناك معنيان 

 .ف للموارد المتاحة فيهايالتي توفر فرص التوظ

لخدمات، ة بإنتاج السلع دون اها تلك األنشطة المعني  ولكن يمكن تعريف الصناعة في معنى أضيق بأن  

هة إلنتاج فئة  تلك األنشطة الم أية صناعة تشمل كل   وعلى وجه الخصوص فإن   سلع، من ال نة  معي   وج 

دد المدارة باآلالت، وصناعة المواد مثل صناعة الطائرات، وصناعة السفن، وصناعة الع  

 .إلخ...ةالغذائي  

واحدة  ة وحدات تشغيل كما هو الحال في الزراعة، أو ربما في وحدة  وقد تتكون صناعة ما من عد  

أة فردية بإنتاج مدى واسع من السلع غير المتماثلة، وهي كما في حالة الفحم مثالً، وقد تقوم منش

 .ة صناعاتبهذه المثابة تشارك في أنشطة عد  

 

 ة:ستنااطي  االطريقة ال
 

 مفهوم الطريقة االستنباطية:

ا هوتؤخذ على عالتها على أن   ،م بهاعن طريق البدء بفروض مسل   ة  اقتصادي   معالجة أية مشكلة  هي 

 وبمساعدة التفكير  ،ية(ة االقتصاد  بفروض أو أسس أو مسلمات النظري  سم ى هذه )وت   ،صحيحة

الذي يفضي تدريجياً إلى  المنطقي  

نتيجة النظرية، فالنظرية وفقاً لهذه 

 :تتضمن الطريقة في البحث العلمي  

 فروض أو مسلمات النظرية. .1

من واقع  التسلسل المنطقي   .2

 هذه الفروض.

النتيجة المستخلصة من  .3

النظرية وتسلسلها فروض 

 .المنطقي  
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 الطريقة االستنباطية:مثال عن 

ين، تقوم على فروض أربعة: كثرة عدد البائع، حيث ولنأخذ على سبيل المثال نظرية المنافسة الكاملة

من هذه  فرض   وكثرة عدد المشترين، وتجانس السلعة، وعدم وجود نفقات نقل للسلعة، وكل  

هذه الفروض إذا أخذناها على  ألن   ؛اً إلى وجود سعر موحد في سوق السلعةالفروض يفضي منطقي  

د في السوق، وهذه هي نتيجة  عالتها، واعتبرناها مسلمات، تؤكد وجود هذا السعر الموح 

لفروض من هذه ا فرض   الذي يؤدي إلى هذه النتيجة، فيكشف عنه كل   ا التسلسل المنطقي  أم  .؛النظرية

 ر  وهذا يفضي بدوره إلى وجود سع األربعة: فالفرض األول يؤكد قيام المنافسة من جانب البائعين،

د للعرض في النهاية، كما أن   الفرض الثاني يؤكد قيام المنافسة من جانب المشترين، وهذا  موح 

يفضي بدوره إلى وجود سعر موحد للطلب في النهاية، وعندما يتالقى سعر العرض الموحد مع 

لى ه ينطوي عفرض الثالث فإن  ا الأم   ؛سعر الطلب الموحد يتحدد سعر السلعة في وضع التوازن

بين وحدات السلعة ما دامت السلعة  نتيجة لالختالف النوعي   ؛في السعر استبعاد قيام أية فروق  

ا الفرض الرابع أم  .؛منها تماثل جميع الوحدات األخرى من جميع األوجه وحدة   كل   أي أن   ،متجانسة

 .لعةلوحدات دون األخرى بنفقات نقل للسنتيجة لتحمل بعض ا ؛في السعر فيستبعد قيام أية فروق  

ض التي والفرو.،سليماً   إذا كان التسلسل المنطقي  إال   ،نتيجة النظرية لن تكون صحيحةً  ويالحظ أن  

وقلما .،حتى تكون للنظرية صفة التعميم ؛في جميع األوقات وبنفس الدرجة دائماً  تقوم عليها صحيحةً 

القتصاديون ولذلك فكثيراً ما يلجأ ا.؛لإلنسان االقتصادي   يصدق ذلك أو تثبت صحته بالنسبة للسلوك

ة، وهي تنطوي على مشاهدة الحقائق وهي الطريقة االستقرائي   ،أخرى في البحث العلمي   إلى طريقة  

 .ة وفقاً للطريقة السابقةة الختبار صحة نتائج النظرية االقتصادي  الفعلي  

 ي  الفرض األساس األقصى، إذ أن   ، وهو مبدأ الحد  ةولنضرب مثالً بأحد فروض النظرية االقتصادي  

 من اإلشباع، والفرض األساسي   في نظرية االستهالك هو حصول الفرد المستهلك على أقصى قدر  

في  هل هذا الفرض صحيح  .من األرباح في نظرية اإلنتاج هو حصول المنشأة على أقصى قدر  

 إن   ؟ميع المنشآت في ميدان النشاط االقتصادي  جميع األوقات، أي بالنسبة لجميع المستهلكين ولج

ه يتطلب أخذ بعض التحفظات في  أن  ال غبار عليه، إال   ه صحيح  هذا الفرض وإن كان الواضح أن  

عض الناس يختلفون فيما بينهم في مدى تأثرهم بب نة، إذ إن  معي   االعتبار قبل إمكان تطبيقه في حاالت  

ة في أو الرغب ،ةأو الوطني   ،أو القرابة ،، كالصداقةلمكسب النقدي  الدوافع األخرى، إلى جانب دافع ا

 .ةمن األنشطة االقتصادي   ذاته في أي   اإلجادة والتفوق والبروز في حد  
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 علم االجتماع:
 علم المجتمع الذي يشتمل حسب بعض تعاريف علماء االجتماع على ما يلي:

 ونمو  ،ومؤسسات ،دراسة مختلف أشكال

 ة.الطوائف االجتماعي  

   ة بين هذه اكتشاف العالقات التشابكي

 العناصر.

   أو قوانين ،ةصياغة التعميمات التجريبي 

 .النمو االجتماعي  

  تفسير هذه القوانين معبراً عنها بالرابطة

  ة.ة لها بالنظرية األخالقي  النهائي  

، ةة المجتمع، والمنظمات االجتماعي  ووفقاً لهذا التعريف، يتسع نطاق علم االجتماع ليشمل دراس

، والدين، وي عتبر االقتصاد فرعاً من فروع ة، وقواعد السلوك األخالقي  والقوانين، واآلداب العام  

 .علم االجتماع

 

 قطاع األعمال:
 ،طلق على معامالتها االرتباط باإلنتاج أو االستثمارة التي ي  يتكون من جميع الوحدات االقتصادي  

 ويضم هذا القطاع قطاعين فرعيين هما: ،ة في المستقبلالذي يؤدي إلى زيادة القدرات اإلنتاجي  

   تي ة الواإلسكاني   ،ةوالمالي   ،ةوالتجاري   ،ةوالزراعي   ،ة)األعمال الصناعي   قطاع األعمال الحكومي

 تقوم بها الحكومة(

 ويديره األفراد أو شركات  ،كهالذي يمل وهو ذلك الجزء من االقتصاد القومي   ،القطاع الخاص

 األشخاص أو الشركات المساهمة
 

 ":"عام   قطاع حكومي  

أو عن طريق  ،الذي تملكه وتديره الدولة مباشرةً  القومي   هو ذلك الجزء من االقتصاد الحكومي  

باإلنابة عنها، ويشمل هذا القطاع الخدمات  ة أخرى تنشئها الدولة لتؤدي هذه المهام  عام   سلطات  

ة التي تقوم بها الحكومة، ة واإلسكاني  ة والمالي  ة والتجاري  ة والزراعي  ة واألعمال الصناعي  العام  

وتمثل إيرادات  ،ةعام   الحكومة تحصل على إيرادات   ولإلنفاق على هذه الخدمات واألعمال فإن  

إيرادات  ة، إن  وإيرادات األعمال الحكومي   ،سلطة السيادة الحكومة نوعين من اإليرادات: إيرادات

 بل بناء على سلطة ،هي تلك اإليرادات التي تقوم بجمعها ال نظير خدمة مباشرة ،سلطة السيادة

 ةة فتشمل قيمة السلع والخدمات التي تعرضها الهيئات العام  ا إيرادات األعمال الحكومي  وأم   ؛السيادة

 .للبيع في السوق

 
 قطاع خاص:

ويديره األفراد أو شركات األشخاص أو الشركات  ،الذي يملكه ذلك الجزء من االقتصاد القومي  

وإن كان هناك بطبيعة الحال بعض الظروف واألوضاع التي تتطلب تشاور رجال  ،المساهمة

.المسائلة في بعض األعمال في القطاع الخاص مع السلطات العام  
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 ة:قتصادي  االكفاءة ال

حقيق من أجل ت ،نظم بمقتضاها الموارد النادرة في المجتمع االقتصادي  وت   ،ستخدمالكفاءة التي ت  

فضت كلما انخفة مرسومة ومحددة مسبقاً، وفي األوضاع التي تسود المنافسة فيها، أهداف اقتصادي  

 كلماوق، الس دون التضحية بالجودة بالنسبة لقيمة أو سعر هذه الوحدة في ،تكلفة الوحدة من الناتج

 .ة التي قامت بإنتاج هذا الناتجة للمنشأة أو الوحدة اإلنتاجي  تعاظمت الكفاءة االقتصادي  

 

 ة:تنتاجي  اإلكفاءة ال
مكن من م أي الوصول إلى أكبر إنتاج   ،قصد بها الوصول إلى أفضل النتائج في عمليات اإلنتاجي  

 فإن   وعلى ذلك ،المعينة بأقل نفقة من المواردنة، بالنسبة للمنشأة أو الصناعة معي   أو خدمة   سلعة  

ا زيادة اإلنتاج بنفس الكمية من إم   ؛نة يتضمن أحد أمرينمعي   ارتفاع مستوى الكفاءة في صناعة  

ا اآلثار المترتبة على أم   ؛أقل من الموارد ا الوصول إلى نفس الحجم من اإلنتاج بكمية  وإم   ؛الموارد

 :ة فهيمستوى الكفاءة اإلنتاجي  

   نة.زيادة الناتج الكلي للمنشأة أو الصناعة المعي 

   ميل سعر الوحدة من  ومن ثم   ؛من وحدات الناتج وحدة   ميل قوي إلى انخفاض نفقة إنتاج كل

 الناتج إلى االنخفاض )أثر مباشر(.

 إذا كان المنتج لهذه  ،انخفاض نفقة إنتاج الوحدة من منتجات بعض الصناعات األخرى

 نة )أثر غير مباشر(.للصناعة المعي   الصناعات هو المنتج النهائي  

ة يلعب دوراً هاماً في اقتصاديات الدول النامية، االرتفاع بمستوى الكفاءة اإلنتاجي   ولهذا فإن  

ة، أي عالمي  ة في السوق الة في الصناعة يفضي إلى زيادة قدرتها التنافسي  الكفاءة اإلنتاجي   وبخاصة  

 مادام السعر الذي يتحدد أساساً بنفقة اإلنتاج هو ،ةتنافسي   القدرة على البيع في هذه السوق بأسعار  

لى أساس ة عزيادة القدرة التنافسي   فإن   ومن ثم   ؛من عناصر المنافسة في السوق العنصر الرئيسي  

 .ةسعري، تؤدي بدورها إلى زيادة القدرة التصديري  

 

 ة:السيكي  المدرسة الك
 خالل النصف الثاني من القرن الثامن عشر ،تاب في علم االقتصادمن الك   طلق على فريق  ت   تسمية  

من  منتظمةً  والنصف األول من القرن التاسع عشر، ولقد كان هؤالء أول من صاغوا مجموعةً 

نتاج  الذي هو ،ة في محاولة لتفسير جوانب االنتظام في السلوك االقتصادي  المبادئ االقتصادي  

ال نتيجة تصميم متعمد من جانب هيئة تخطيط  ؛تضافر القرارات المنفصلة لألفراد والجماعات

)أو ما  ،ةتاب الكالسيك ينادون بفلسفة الحرية االقتصادي  عام فقد كان هؤالء الك   وبوجه   ،ةمركزي  

الذي كان سائداً في في تعارضها مع مذهب التجاريين  ،طلق عليها حرفياً دعه يعمل دعه يمر(ي  

وهي  ،لمدرسة مانشستر كما أصبحت معتقدات هؤالء الكالسيك األساس الفلسفي   ،مستهل الفترة

ا أبرز أعالم هذه أم   ؛ة بين الدولفي الحماسة لتعزيز ودعم فكرة التجارة الحر   التي كانت غايةً 

 الجماعة فهم: 
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 (:1271-1223آدم سميث ) -1

نشر مؤلف بعنوان "نظرية  1551وفي عام  ،بجامعة جالسكو في اسكتلنداأستاذ المنطق والفلسفة 

العظيم بعنوان "بحث في طبيعة وأسباب ثروة  بعمله الفني   1556وتبعه عام  ،ة"العواطف األخالقي  

من  وكان هذا المؤلف أول معالجة شاملة للموضوع، إذ انطلق في بحث العوامل التي يتم   ،األمم"

نتج والكيفية التي بموجبها ت ،لية السوق توزيع الموارد بين مختلف الصناعاتخاللها أن توجه عم

السعر،  التي تدخل في ةكما بحث العناصر الثالث ،المنافسة نوعاً من التنظيم المستخدم في إنتاجها

على  ةورؤية المصلحة الذاتي   ،ةفلسفة سميث كانت تنزع إلى الفردي   والريع، إن   ،والربح ،األجور

ق المصلحة ة يسهم في تحقيإتباع المصلحة الذاتي   فإن   ومن ثم   ؛ها المعيار السليم للنشاط االقتصادي  أن  

تي ال ،ة، وسميث هو الذي به قوى السوق وجهاز األسعار "باليد الخفية" أو "اليد السحرية"العام  

ة بعض صادي  حرية االقتتحقق التوازن بين اإلنتاج واالستهالك، ومع ذلك فقد أدخل في تحليله لمبدأ ال

ه كان كن  ول ،ة والتعليم األولي اإلجبارية، مثال ذلك إدارة الدولة للخدمات البريدي  االستثناءات الهام  

يم سواء عن طريق التنظ ،فرض القيود على المنافسة ة  وينتقد في حد   ،حرية التجارة يؤيد بقوة  

 .دموح أو بتجميع منتجي السلع في جهاز إنتاجي   الحكومي  

 

 (:1331-1211توماس روبرت مالتس )-2

 ام  وفي ذات الع ،أصبح مالتس قسيس مدينة ألبرى في مقاطعة ساري في انكلتره 1511في عام 

اوز السكان يميلون إلى التكاثر بما يتج الذي جادل فيه أن   ،ظهر مؤلفه الشهير رسالة في مبدأ السكان

، وعادت ضروري   موانع هذه الزيادة في السكان هي أمر   وأن   ،من وسائل المعيشة ما هو متاح  

وقد كان هذا العمل  ،تشاؤماً نوعاً ما متضمنة نتائج أقل   1183ثانية عام  الرسالة إلى الظهور كطبعة  

ة ة في نظرته إلى المشكلمن الجدل المحتدم حول اتجاهات مالتس التشاؤمي   إلى عاصفة   مدعاةً  الفني  

 .ت تتراءى في موطنه "انكلتره" وفي العصر الذي عاش فيهكما كان ،ةالسكاني  

 

 (:1323-1222دافيد ريكاردو) -3

بعد ما جمع ريكاردو ثروته في التعامل في سوق األوراق المالية في لندن، فقد كرس نفسه لدراسة 

وإن كان عمله  ،ة الحديثة( أسس النظرية االقتصادي  1136-1553ومع جيمس ميل ) ،االقتصاد

نشر  1115تحليله على نظرية سميث في القيمة، وفي عام  نىبو ،هذا كان قد أضعفه نوعاً ما الفني  

 كبير   عنى إلى حد  ي   وهو عمل   ،وفرض الضرائب( "مبادئ االقتصاد السياسي   الرئيسي   عمله الفني  

 .ته الشهيرة في الريعر نظريطو   وفي هذا العمل الفني   ،باألسباب المحددة لتوزيع الثروة

 

 (:1331-1223جيمس ميل) -1

ة، ه أصبح من رجال الصحاف أن  إال   ،جيمس ميل كان قد تلقى العلم لكي يصبح من رجال الدين رغم أن  

شركة  في رفيعة   حصل على وظيفة   ومن ثم   ؛ة"نشر مؤلفه "تاريخ الهند البريطاني   1111وفي عام 

 مع متعاوناً  ومن "جريمي بنثام" و"دافيد ريكاردو"، بكل   وثيقة   وكان على صلة   ،ةالهند الشرقي  

ظهر مؤلفه الثاني بعنوان "عناصر  1121وفي عام  ،ة الحديثةاألخير في تأسيس النظرية االقتصادي  

 .1121" عام وتبعه بمؤلف ثالث بعنوان "تحليل الفكر اإلنساني   ،"االقتصاد السياسي  

 (:1323-1311)جون استوارت ميل  -5
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أعد للنشر كتاب "جريمي بنثام"  1122ة، في عام هو ابن "جيمس ميل"، ومؤسس الجمعية المنفعي  

 1141وفي عام  ،نشر مؤلفه عن "نظام المنطق" 1143وفي عام  ،بعنوان "رسالة حول الدليل"

الذي أصبح أكثر المراجع تأثيراً في الموضوع  ،"ظهر مؤلفه الشهير "مبادئ االقتصاد السياسي  

ظهرت رسالته "حول  1151في عام  ومن ثم   ؛طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 .فقد نشر سيرة حياته 1153ا في عام أم   ؛الحرية"

منهم "جون إليوت كيرنز"، و"جون رامزي  ،ةآخرين في المدرسة الكالسيكي   هناك كتاب   والواقع أن  

 .كلوك"، و"جان بابتست ساي"، و"جون برايت"، و"دافيد هيوم"، و"ريتشارد كوبدن"ما

 

 :منافسةال
يتصرف  منهم وكل   ،من المشترين والبائعين كبير   وي تحته عدد  طة ينمن العالقات االقتصادي   نظام  

 ال تخضع فيه األسعار إال  نظام   ،األقصى مستقالً عن اآلخرين للبلوغ بربحه إلى الحد  

 ة متحررة من أي قيد  لتفاعل قوى اقتصادي  

وهذه هي قوى العرض  ،فرض عليهاي  

والطلب )عرض السلع من جانب البائعين في 

والطلب على السلع من جانب  ،مجموعهم

ا بالنسبة ألي أم   ؛المشترين في مجموعهم(

ه من ما ينتج فردي فالمنافسة تتضمن أن   منظم  

  اليسير منال يكون إال النزر  ،نةمعي   سلعة  
ه ه ال يستطيع التأثير على السعر بالتوسع في إنتاجالكمية الكلية المعروضة في السوق، إلى حد أن  

 وكلما بعدت عن الواقع قيل أن   ،ةوقلما تتحقق مثل هذه األوضاع في الحياة الواقعي   ،منه أو الحد  

 .المنافسة "غير كاملة" أو "االحتكارية"

 

 ة للدولة:الموازتنة العام  
ة من ضرائب ورسوم وإيرادات متنوعة أخرى، وتقديرات بتقديرات اإليرادات العام   تفصيلي   بيان  

 ونفقات  ،وفوائد الدين العام ،على األمن والدفاع والخدمات بأنواعها اإلنفاق العام  

ة من أن تغطى جميع النفقات العام   ة ال بد  التمثيل الدبلوماسي وما إلى ذلك، ومن الناحية التقليدي  

المعروف باسم توازن  للمبدأ التقليدي   ة من الضرائب والرسوم، وهذا انعكاس  باإليرادات العام  

 ويتحقق الفائض ،في الموازنة أو عجز   ا الخروج عن هذا المبدأ فهو ينطوي على فائض  أم   ؛الموازنة

ا العجز أم   ؛العام   ى هذا الفائض باالحتياطي  سم  ة، وي  لعام  ة أكبر من النفقات اإذا كانت اإليرادات العام  

وهنا يمكن تغطية العجز في الموازنة عن  ،ةة أكبر من اإليرادات العام  فيقع إذا كانت النفقات العام  

 .ثابتة ة ذات فائدة  حكومي   أي عن طريق سندات   ،طريق االقتراض

ية ينبغي أال نقتصر على الفرق بين اإليرادات العاد ةوفي تقدير الفائض أو العجز في الموازنة العام  

 ةيوالنفقات العادية فحسب، بل ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا أيضاً الفرق بين اإليرادات غير العاد

 .والنفقات غير العادية
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 :الرأي العام  
معين وإزاء مسألة  وجهة نظر أغلبية الجماعة الذي ال يفوقه أو يحجبه رأي آخر، وذلك في وقت  

 .أو ضمناً في إطار هذه الجماعة وتدور حولها المناقشة صراحةً  ،تعني الجماعة

للداللة على تكامل آراء  تستعمل عادةً  عبارة  

وليس مجرد التقاء آرائهم أو تجمعها،  ،الناس

وذلك بشأن مسألة أو مسائل تعني المجتمع الذي 

وعلى  من األنحاء، يحتوي هؤالء الناس على نحو  

ن م صورةً  هذا األساس يمكن أن نعتبر الرأي العام  

 تمخضت عن مناقشة   ،صور السلوك الجماعي  

تعنيهم المسألة التي  ،متعددين بين أفراد   وجدل  

   ،يتعلق بها هذا السلوك أو هذه المناقشة

 .وعوامل مختلفة ويتأثرون في ذلك باعتبارات   ،مشتركة   أو غاية   لتحقيق هدف   ويتجهون

 

 تصال:اال
فهي التي تعني نقل األفكار والمعلومات  ،متعددة وبمعان   متعددةً  ستخدم كلمة اتصال استخدامات  ت  

  ،وآخر وتعني كذلك أي خطوط للمواصالت أو قنوات تربط بين مكان   ،إلى آخر واآلراء من فرد  

ويستخدمها  ،أو أفراد   أو تقوم بنقل سلع  

المهندسون لإلشارة إلى التليفون والتلغراف 

ويستخدمها األطباء في اإلشارة إلى  ،والراديو

ويستخدمها علماء االجتماع  ،ةاألمراض المعدي  

ها ؤثر عن طريقفي اإلشارة إلى العمليات التي ي  

األفراد فيمن حولهم، وينظر علماء السياسة إلى 

 .هم نظم اتصالالمجتمعات على أن  

 نع وكلمة اتصال تشير إلى العملية التي يتم  
 

 

عملية االتصال  وعلى هذا فإن   ،ومستقبل   إلى آخر أو بين مرسل   طريقها نقل المعاني من طرف   

 .مستقبل-وسيلة-رسالة-ة التالية: مرسلتشتمل على العناصر الرئيسي  

 

 القائم باالتصال:
 سواء عن طريق  ،أي بإرسال المعاني واألفكار إلى اآلخرين ،الشخص الذي يقوم باالتصال

 ؛مباشر أو من خالل وسيلة تساعده على ذلك

 ،والمذيع ،والمدرس ،فهو الخطيب ومن ثم  

 .والكاتب في الصحيفة ومؤلف الكاتب
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 تنظم االتصال:
 والوسائل المستخدمة في  ،بموجبها توصيل المعلومات إلى الجمهور النظم واألساليب التي يتم  

 ،والقواعد والقوانين التي تحكم هذه العملية ،ذلك

 ؛والضوابط أو القيود المفروضة على هذه الوسائل

ي ة التمن المجتمعات نظمه االتصالي   مجتمع   ولكل  

مدى فهمه و ،ةة واالقتصادي  وفلسفته السياسي   ،تتفق

 .للحرية

 

 
 

 

 :السلوك االتصالي  
في  ةة إلى برامج تنفيذي  تحويل السياسات االتصالي  

أو  ،أو ملصقات ،أو أفالم ،أو برامج ،شكل نشرات  

 .ندوات

 

 
 

 

 بتكار:اال

ي ة، التة والتجاري  ي  ة والصناعهو تلك الخطوات الفني  

وإلى  ،ة جديدةصناعي   تؤدي إلى تسويق منتجات  

ديدة ج ومعدات   ،ة جديدةفني   لعمليات   االستخدام التجاري  

 أخرى إن   وبعبارة   ،لتحسين إنتاج منتجات قائمة

 لالختراع. االبتكار هو التطبيق العملي  

 

 
 

 عالن:اإل
من أجل خلق أو دعم أو توسع  أو خدمة   سلعة   اإلعالن عن

الطلب الفعال عليها، عارضاً صفات ومزايا السلعة أو 

 ،بالدعوة إلى الشراء ، مصحوبةً جذابة   الخدمة بطريقة  

ويميل إلى استغالل  ،وغالباً ما يكون عرض السلعة جذاباً 

 .ة المشترين االحتماليينالضعف في سيكولوجي  
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 علم االقتصاد:
 ه أن  فه بعض االقتصاديين بمن الجدل والنقاش حول موضوع دراسة علم االقتصاد، فعر   أثير كثير   

ة من المصلح لإلنسان بدافع   للنشاط االقتصادي   "دراسة  

ين وب ة على الموازنة بين الكسب المادي  المنطوي   ةالذاتي  

د وق ،من نواحي هذا النشاط ناحية   ة في كل  الخسارة المادي  

تاب االقتصاديين أوصافاً مشابهة لمجال من الك   أورد كثير  

في اآلونة  ومع ذلك فقد أصبح هناك اتجاه   ،هذه الدراسة

أكثر دقة، إذ جاء بهذا  األخذ بتعريف   األخيرة إلى

الذي كان أستاذ لالقتصاد  ،التعريف"ليونيل روبنز"

 بجامعة
 

ف االقتصاد"، وينطوي هذا التعريلندن، وضمنه كتابه الشهير بعنوان "مقال عن طبيعة ومغزى علم 

الذي يتوافر على البحث في تأثير  ،ة"علم االقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم االجتماعي   على أن  

حيثما تكون هناك حرية االختيار في تخصيص الموارد  ،الندرة على سلوك األفراد والجماعات

 النادرة ذات االستعدادات البديلة بين األهداف المتعددة.

 

 ة:تنتاجي  اإل
 ة على أساس االرتباط بين عنصر العمل وبين ذلك القدر الذي تنتجه كل  ف اإلنتاجي  ييمكن تعر

ة أي اإلنتاجي   ولذلك فإن   ؛من وحدات هذا العنصر وحدة  

 ة  مني  ز ة العامل هي ما ينتجه العامل الفرد في فترة  إنتاجي  

 رجل   لكل  ة العامل أو الناتج إنتاجي   نة، وعلى ذلك فإن  معي  

ضوء على مدى نجاح اللقي ي   ،هام   ساعة هو مؤشر   في

نة في استخدام مواردها المنشأة أو الصناعة المعي  

فعالية استخدام عنصر العمل في عملية  ة، ومدىالحقيقي  

  ما يمكن أن  ها "كل  اإلنتاج، ويمكن تعريف الموارد بأن  
 ة.وموارد بشري   ،ةوموارد مادي   ،ةيعية من موارد طبتستخدمه الوحدة اإلنتاجي   

 

 بحوث السوق:
 حول المشكالت  منتظمة   لإلدارة، تتضمن جمع وتسجيل وتحليل البيانات بصورة   معاونة   خدمة  

المتعلقة بتسوق السلع والخدمات، وتقتصر أبحاث تسويق 

ة ونشاطات منتجات الصناعة على األسواق الصناعي  

التسويق، والعالقات القائمة فيما بين الصناعات، هذا 

حاجات للمستهلك ببينما تنشغل بحوث التسويق المتوجهة 

 رعي  ف وطلبات الناس العاديين وتحليل المبيعات، هو قسم  

ويتضمن تحليل للبيانات المتحصل عليها  ،لبحوث السوق

 ما. من السجالت الداخلية لمبيعات منشأة  
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 :عالمي  اإلتخلف ال
ما وبين ظهور  زمني بين وقوع حدث   هو فاصل  

صانع القرار  اإلحصاءات المتعلقة به، وعلى ذلك فإن  

ا "اليوم" أم   ،يميل إلى رؤية "األمس" فحسب اإلعالمي  

 .فالرؤية محجوبة عنه

 
 

 

 دخل:ال
الذي يحصل عليه العامل في مقابل خدمات  العائد النقدي  

ة، أو الذي يحصل ة أو يدوي  العمل، أياً كان نوعها ذهني  

طلق عليه صاحب رأس المال أو صاحب األرض، وي  

الضرائب المباشرة اسم "صافي  على الدخل بعد دفع

 الدخل".

  
 

 سهم:ال
 مختلفة حسب شروط  ، وتنقسم األسهم إلى فئات  فردي   يملكه مساهم   ،ما من رأس مال شركة   جزء  

مضاعفة حسب  باع في أعداد  إصدارها، وهي ت شترى وت  

سعرها، إذ بالنسبة للسعر المنخفض للسهم، فقد تكون 

نة من  الحزمة من األسهم المعروضة للتسويق مكو 

سهم، وعلى المكتتب في األسهم أن يشتري هذه  1888

ا بالنسبة للسعر المرتفع جداً أم  .؛الحزمة أو مضاعفاتها

لألسهم، فقد تنخفض مكونات الحزمة إلى ما يصل إلى 

 .احد  و سهم  

 

 

 

 :ةسوق األوراق المالي  
، «البورصة» يمرادف هذه الكلمة باللغة الفرنسية ه

وهي المكان الذي يتالقى فيه المصرفيون وسماسرة 

 .ةإلجراء المعامالت في األوراق المالي  ؛األوراق المالية
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 ة:ستقرائي  االطريقة ال
من مقتضاها مشاهدة الحقائق  ،في البحث العلمي   طريقة  

ة الستخالص العالقة بين ة للحياة االقتصادي  الفعلي  

ة، واستخالص أو أكثر من الظواهر االقتصادي  ظاهرتين 

أخرى لبناء  هذه العالقة على هذا النحو يعب ر عن طريقة  

، وهذه ةة إلى جانب الطريقة االستنباطي  ة االقتصادي  النظري  

 .ةهي الطريقة االستقرائي  

 
 

 :قتصادي  االنمو ال

 وهي تلك السلع والخدمات على ،من السكان فرد   السلع والخدمات لكل   كل  النمو في الناتج من 

 ،حاجات الطلب النهائي   اختالف أنواعها، المتاحة لسد  

ى تأكيداً أقوى عل ويتطلب اإلسراع في النمو االقتصادي  

نة ذات العالقة: اإلدارة األفضل، التدريب عناصر معي  

مار والمزيد من االستث ،األفضل للعمالة، التعليم المتحسن

نوعية االستثمار ال تقل  فضالً عن ذلك فإن   ،الرأسمالي  

 االستثمار عن كمية االستثمار، غير أن   ةً اقتصادي   أهميةً 

ة وإن كانت له أهميته، هو أحد العوامل الهام   الرأسمالي  

القومي، ومعدل النمو  في تحديد معدل النمو االقتصادي  

 هو 

 

 .ة في المجتمعمن الطاقة اإلنتاجي   مئوية   معبراً عنه بنسبة   المعدل السنوي   عادةً 

 

 

 الجماعات الضاغطة:
 ،ةنمثل النقابات تمثل مصالح طبقة معي   ،ةمهني   تنظيمات  

من الجماعات  تعد   ومن ثم   ؛وتملك ما تهدد به الحكومة

عو أو تد ها تستطيع أن تعلن اإلضراب العام  ألن   ؛الضاغطة

منسوبيها إلى مواقف قد تؤثر على وضع الحكومة وبقائها 

تعمل الحكومات حساباً خاصاً لمطالب  ومن ثم   ؛في الحكم

 .مثل هذه الجماعات
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 :قادة الفكر
الكبار، المنظرون، الكتاب، الفالسفة، الزعماء 

ما الذين يشكلون أفكار وآراء  الفنانون في مجتمع  

 .ويؤثرون فيها ،اآلخرين

 

 
 
 

 

 قادة الرأي:
الذين يؤثرون على  ،القدرة والموهبةاألشخاص من ذوي 

أو في  ،اآلخرين في المحيط والمجال الذي يعملون فيه

أو يوجدون بينها، هؤالء  ،الجماعة التي ينتمون إلها

طالعاً واألكثر تعرضاً لوسائل اهم األكثر  األشخاص عادةً 

لها، ويقومون بنقل المعلومات  اإلعالم المختلفة ومتابعةً 

 ،ل اإلعالم إلى هؤالء الذين لم يعرفونهاواألخبار من وسائ

 .ولم يتعرضوا لهذه الوسائل

 
 

 

 

 ة:جماعات الضغط الداخلي  
 داخل بلد   مؤثرة من الرأي العام   الجماعات الممثلة لقطاعات  

 .واالتحادات ،والجمعيات ،ما، مثل النقابات
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عندما تسعى الصحيفة إلخفاء  ستخدم عادةً اصطالح ي  

 نها حصلت عليه مفتكتفي باإلشارة إلى أن   ،مصدر الخبر

ستخدم نفس االصطالح كذلك وقد ي   ،مصادر مطلعة ومؤكدة

ال و ،عندما تكون الصحيفة قد "توقعت" خبراً من األخبار

فعل ال يقع بالأخشية  اً،ه أصبح مؤكدن  أتريد أن تنشره على 

 .فتهتز ثقة القراء بالصحيفة

  

 
 

 معهد جالوب "مؤسسة جالوب":
متخصص في إجراء بحوث  أمريكي   معهد

في الواليات المتحدة  وقياس الرأي العام   ،الجماهير

 ،جورج جالوب ةوينتسب إلى اسم مؤسس ،ةاألمريكي  

 وقد ذاعت 
 

 كي  األمري من خالل قياس اتجاهات الرأي العام   ،هايشهرة هذا المعهد بسبب النتائج التي توصل إل

 .مائة بالمائة وجاءت توقعاته صحيحةً  ،ة مراتقبيل انتخابات الرئاسة عد  
 

 

 مغلقة: ةتليفزيوتني   دائرة
 أو الكابل بواسطة ةالتليفزيوني   اإلشارات نقل

 في مختارين بمشاهدين مقيد   نقل   وهو.،الميكروويف

 لجمهور التليفزيون بواسطة المفتوح النقل مقابل

 أو التدريب، يوف التعليم في ويستعمل.،المشاهدين

 .مطلوبة المنفصلة المالحظة تكون حيث

 
 

 

 العالقات مع العاملين:
 ة  ة في مؤسسإدارة العالقات العام  الجهود التي تبذلها 

لتحسين العالقات واطراد نموها بين العاملين  ؛ما

، وبين العاملين والمؤسسة بعضهم البعض من جهة  

 .ثانية التي يعملون بها من جهة  

 

 
 

 ة العليمة:المصادر الدبلوماسي  
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ة في نفس المتلقي، وكلما ما تحدثه الرسالة اإلعالمي  

قد  ةتعد الرسالة اإلعالمي   ،استجاب المتلقي للرسالة

ويكون القائم باالتصال قد حقق  ،أحدثت تأثيرها

ؤثر، وإذا لم فنحن نتصل لن   ،الهدف من االتصال

 ،قتها قد أخفيتحقق ذلك تكون العملية االتصالية كل  

 اً وليس من الضروري أن يكون هدف االتصال فكري  

فقد يكون بقصد  ،اً اً أو سياسي  اً أو تربوي  أو ثقافي  

ل للعمل المستقبالتأثير أي استجابة  وهنا فإن   ،الترويج

 .تحققيوأن  ال بد  

 

 

 

 

  

 

 التأثير األثر:
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 سياسة التحرير:
ي فهي السياسة التي تسير عليها الصحيفة وتلتزم بها 

عبر عنه الصحيفة نشر موادها، وهي الفكر الذي ت  

عبر معين أو ت لحزب   مثله، فقد تكون الصحيفة ممثلةً وت  

وقد تكون من صحف  ،أو اشتراكي   رأسمالي   عن فكر  

 ي  والعقائد اإلثارة ونشر الفضائح، وهذا الخط الفكري  

أو  ،ة  أو هيئ ،الذي تنتهجه الصحيفة قد يعبر عن مؤسسة  

 .و حكومة  أ ،حزب  

 

 

 

 سياسة اإلعالن:
 وتتمسك بها في ،هي السياسة التي تحددها الصحيفة

مجال النشر لإلعالنات أو عدم النشر، فقد ترى بعض 

نه بما يفيد أ الصحف أن تشير إلى اإلعالن التحريري  

وتتمسك  ،حتى ال يختلط األمر على القارئ ؛إعالن

وترفض  ،خاص من نوع   أخرى بنشر إعالنات   صحف  

للخمور أو دور اللهو وما  من النوع الدعائي   إعالنات  

  ها ال تخضع لتأثير أخرى أن   إلى ذلك، وقد ترى صحف  

 .ؤثر ذلك على سياسة التحريرفترفض نشر إعالناتها خشية أن ي   ،المؤسسات الكبرى
 

 

 ة:المصادر الدبلوماسي  
من  ستقىستخدم لإلشارة إلى األخبار التي ت  اصطالح ي  

صرح بها السفراء ووزراء الدبلوماسيين أو التي ي  

ستخدم هذا االصطالح أيضاً لإلشارة إلى وي   ،ةيالخارج

ستقى من مصادر ة لألخبار التي ت  المصادر السري  

أو لإليهام بأهمية  ،راد الكشف عنهاوال ي   ،ةسياسي  

 .على األخبار ة خاصةالمصدر إلضفاء أهمي  
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هو الفرد العامل في السلك  فن السياسة، والدبلوماسي  

 .ةبوزارة الخارجي   السياسي  

 

 
 
 

 :دبلوماسي  الماعوث ال
أي  ،باعتباره دبلوماسياً  أجنبية   الشخص المعتمد لدى دولة  

 .ةمشموالً بالحصانة الدبلوماسي  

 

 
 
 

 ة:يومي  الة صحفي  المؤتمرات ال
مع ممثلي  رسمية   لجهة   رسمي   أو متحدث   لقاء مسؤول  

والمهم أن تصدر بنفس  ،ةة أم مسائي  الصحافة صباحي  

 .وتنتظم في صدورها ،االسم

 
 

 
 

 ة:ستشاري للعالقات العام  االخاير ال
على مستوى عالي في تصميم حمالت الدعاية  متخصص  

ة تلجأ إليه إدارات العالقات العام   ،واإلعالن واالتصال

ليصمم لها البرامج والحمالت  ؛والتسويق واإلعالن

 .الالزمة

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 ة:الدبلوماسي  
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دار ، بيروت، أدوات البحث التطبيقيو  األسس السلوكية، إدارة القوى العاملة، أحمد عاشور -

 . 1998، النهضة
، مصر، القاهرة، الجامعية الدار، البشرية الموارد وتنمية لتخطيط إستراتيجي مدخل، حسن راوية -

2002. 
 .2001، جدة، أثره على كفاءة األداء في المنظمةو  التطوير التنظيمي، حمد الحربيأ -
 . 1989، القاهرة، مجلة العلوم االجتماعية، التفكير اإلبداعي، محمد حمزة، أمير خان -
دار زهران للنشر، عمان، سلوك األفراد في المنظماتو  السلوك التنظيمي، حسين حريم -

 

  2002، التوزيعو 
حامد عمار، العوامل االجتماعية في التنمية " ورقة مقدمة ضمن بحوث ومناقشات ندوة  -

 الكويت. ، 1987نوفمبر 29-18تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي المنعقدة في الفترة من 
  ،مصر، اإلسكندرية، الجامعية الدار، البشرية الموارد إدارة، بالل إسماعيل محمد -

2004 
ة ودورها في الحياة االقتصادية، مجلة العمل العربي، الموارد البشرية الغربيالعمل العربي، مكتب  -

 .98،1997عدد منظمة العمل العربية، القاهرة 
، دار العالم ٠٥٥٩قرير التنمية البشرية لعام تاألمم المتحدة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  -

 العربي للطباعة، القاهرة.
 دكتوراه رسالة فيه، المؤثرة العوامل وبعض التقني اإلبداع، عبد الجبار السامرائي نيها سلوى -

 .٠٥٥٥ بغداد جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية منشورة، غير األعمال، إدارة في فلسفة
 باإلبداع وعالقتها العاملة البشرية الموارد تحفيز سياسةإبراهيم العزاوي،  محمد هاشم بشرى -

 جامعة، واالقتصاد اإلدارة كلية منشورة، ،غير العامة اإلدارة علوم في ماجستير رسالة التنظيمي،
 .2١١4 بغداد

دار  ،القوى العاملة، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، بيروتأحمد عاشور، إدارة  -٩
 .٠٥٥8النهضة، 
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الفرقان للنشر والتوزيع، إبراهيم درة، العامل البشري واإلنتاجية في المؤسسات العامة، عمان، دار  -
٠٥٥2. 

 .2١١٠فاءة األداء في المنظمة، جدة، أثره على كأحمد الحربي، التطوير التنظيمي و  -
 .٠٥8٥م االجتماعية، القاهرة، أمير خان، محمد حمزة، التفكير اإلبداعي، مجلة العلو  -
التوزيع، نشر و منظمات، عمان، دار زهران للسلوك األفراد في الحسين حريم، السلوك التنظيمي و  -

2١١2  
 ،مستقبل التربية لة، مجالتربوي اإلبداع لتنمية الضرورية المقومات العظيم، عبد أحالم -

 .2١١2 والتوزيع، للنشر األمين دار مصر
ل اهلل علي، المقومات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في العالم العربي فض -
، عمان المنظمة العربية للعلوم 3المجلة العربية لإلدارة عدد أثرها في توجيهات اإلبداع اإلداري، و 

  2١١4 اإلدارية،

 القاهرة بمبيك، لإلدارة المهنية الخبرات مركز، 2ط التدريبية، العملية توفيق،عبد الرحمن  -

 .2002 مصر،

 ترجمة البشري، باألداء االرتقاء استراتيجيات أحدث التدريب وراء ما ج روثويل، ويليام -

 .1997القاهرة  بمبيك، اإلدارية المهنية الخبرات مركز أحمد، عالوتعريب 

 .2004 ألردنعمان ا الحامد، ار، د1البشرية،ط الموارد إدارة فالح، محمد صالح -

 .2007 ألردنا عمان المسيرة، دار ،1ط المعاصر، اإلداري التدريب أحمد الطعاني، حسن -

 زهران، دار(، والعمليات ألسس)ا البشرية الموارد وتنمية التدريب محمد عساف، المعطي عبد -

 . 2000ألردنا عمان

 والتنمية اإلدارة تطوير مركز الفاروق، دار التدريب، وتقييم متابعة الغني هالل، عبد محمد -

2007 . 

 عمان ياسين، أحمد مركز ،2ط والتطبيق، النظرية بين لتدريبا ياغي، الفتاح عبد محمد -

 . 2003األردن

 .2001 يونيو، 23 العدد ،العربي الوطن في اإلداري التدريب ثقافة العوض، أحمد عمر -

 للعلوم لدوليةا لمجلة، االتدريبية االحتياجات تحديد في القدرات رزوق، نظام خالد المازمي، محمد -

 .2005، مارس 1العدد 10 المجلد اإلدارية،

 الموظفين وسلوك أداء على الخدمة أثناء التدريب أثر الرفاعي، يوسف السيد يعقوب -

 .2000يونيو  22 السنة ،81العدد الكويت، بدولة اإلداري التدريب من المستفيدين
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 البشرية الموارد إدارة إستراتيجية وفاعلية كفاءة القةع كايد الحياصات، محمد خالد -

 رسالة العليا، للدراسات العربية عمان جامعة األردنية، الصحفية المؤسسات في المؤسسي باألداء

 .2005نيسان  دكتوراه،

 الجامعات في اإلداري األداء فعالية في المؤثرة العوامل منصر مرشد، صالح فائز -

  .2004 صنعاء، جامعة ماجستير، رسالة اليمنية،

 السلطة وزارات في الوظيفي األداء تحسين في وأثره والمكافآت الحوافز نظام" ،العكش عالء -

 2117غزة اإلسالمية، الجامعة ،ماجستير رسالة" غزة قطاع في الفلسطينية

. بيمك،القاهرة لإلدارة المهنية الخبرات مركز ،اإلطار لكسر أفكار ،توفيق الرحمن عبد -

2112 

 استطالعية دراسة :اإلداري اإلبداع على التنظيمية المتغيرات أثر: " الحقباني تركي -

"  السعودية العربية المملكة في الرياض بمدينة الحكومية األجهزة في العاملين للموظفين

 م1997. الرياض،األمنية للعلوم العربية نايف أكاديمية ،ماجستير رسالة

 البيئة في وداللتها النظرية األسس :المنظمات في البشري األداء تكنولوجيا درة، الباري عبد -

 2113. عمان اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة المعاصرة، العربية

 نايف جامعة ،ماجستير رسالة"  األداء تحسين في ودورها االتصاالت تقنيات"  ،المانع محمد -

 2116 الرياض، األمنية، للعلوم

 ،المعاصرة المنظمات في البشرية الموارد لتنمية الذكية اإلدارة دليل ،المغربي الحميد عبد -

 2117 عمان، والتوزيع للنشر الفكر دار

 ترجمة البشري، باألداء االرتقاء استراتيجيات أحدث التدريب وراء ما ،ج روثويل ويليام -

 1997 .القاهرة بمبيك، اإلدارية المهنية الخبرات أحمد، مركز وتعريب: عال

 دار المعاصرة، المنظمات في "التنظيمي" اإلداري السلوك ،محمد المعطي عبد عساف، -

 2004 .األردن - عمان زهران،

 ،وائل دار ،1ط استراتيجي، بعد المعاصرة البشرية الموارد إدارة ،وصفي محمد عقيلي، -

 200 5 األردن. - عمان

 

 
 الدار، اإلسكندرية، وتطبيقات العمليات، النظريات، األعمال إدارة، الرحمان عبد ثابت إدريس -

 2005.، األولى الطبعة، الجامعية

، األولى الطبعة، والتوزيع للنشر وائل دار، عمان، العمل وإجراءات التنظيم، موسى اللوزي -

2222 

، تطبيقي منهج، اإلستراتيجية اإلدارة، بكر محمود أبو مصطفى، الدين المرسي جمال -

 2002.، الجامعية الدار، اإلسكندرية

 للنشر وائل دار، عمان، األعمال منظمات في التنظيمي السلوك، سليمان العميان محمود -

 2004.، الثانية الطبعة، والتوزيع

 2001.، والتوزيع للنشر زهراء دار، عمان، واألساليب الهياكل، الحافظ العواملة عبد نائل -

، والتوزيع للنشر وائل دار، عمان، والتصميم الهيكل، المنظمة نظرية، السعيد السالم مؤيد -

2222. 

 للنشر حامد دار عمان، األعمال منظمات في األفراد سلوك، التنظيمي السلوك، حسين حريم-

 2004، والتوزيع

، حسيني حسين محمود ترجمة، والتغيير االبتكار أنشطة إدارة، نيل أندرسون، نيجل كنج-

 2004.للنشر المريخ دار، الرياض
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نظريةّالتنظيم،منظورّكليّلإلدارة،ّترجمةّخالدّحسنّرزوق،ّّ،آخرونّ،جونّجاكسون - 

ّ.1811الرياضّّ،معهدّاإلدارةّالعامة

- ّ ّالتوزيع،ّعامر ّو ّ ّالنشر ّو ّللطباعة ّالشرق ّدار ّالتنظيمي، ّالتصميم الكبيسي،

 1881ّ.الدوحة

ّعصفور، - ّشاكر ّوّ محمد ّالتوزيع ّو ّللنشر ّالشروق ّدار ّجدة، ّالتنظيم، أصول

 1881الطباعة،

التنظيمّوّالهياكلّالتنظيميةّوّالسلوكيةّوّالممارسات،ّالقاهرة،ّمكتبةّعينّّ،سيدّالهواري -

 1881.شمس

ّمؤسسة:مدخلّاألهداف،اإلسكندرية:الشنواني،ّإدارةّاألفرادّوّالعالقاتّاإلنسانيةصالحّ -

 1811.شبابّالجامعةّللطباعةّوّالنشر

ّعينّ - ّاإلنسانية،القاهرة،مكتبة ّالعالقات ّو ّاألفراد ّإدارة ّالباقي، ّعبد ّالرحمن عبد

 .1881شمس،

1882ّشمس،ّعينّمكتبةّالقاهرة،ّالعامة،ّاإلدارةّالحبيبي،ّعليّ-

ّالمطابعّعمالّجمعيةّوظائف،عمان،ّوّاإلدارة،نظرياتّمبادئّالقريوي،ّقاسمّ-

ّ.1814التعاونية،

ّ.1813التوزيع،ّوّللنشرّالجامعيةّالدارّبيروت،ّالعامة،ّاإلدارةّشيحا،ّالعزيزّعبدّإبراهيمّ-

ّ.1885الطباعة،ّوّالتوزيعّوّللنشرّالشروقّالرياض،دارّ،العامةّاإلدارةّ،ساعاتيّأمينّ-

ّكتبةمّجدة،ّاإلدارية،ّالقراراتّوّللوظائفّتحليليةّدراسةّعالقي،اإلدارة،ّالقادرّعبدّمدنيّ-

ّ.1888ّالتوزيعّوّللنشرّزهرانّدار

ّ
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  :االعتماد في إعداد هذه المصطلحات على تم  

 .1116حسين عمر ،الموسوعة االقتصادية، دار الفكر العربي القاهرة ، -1

 .1113األول،  فريال مهنا ، نحو بالغة إعالمية معاصرة، جامعة دمشق، دمشق الجزء -2

 .1115فريال مهنا ، نحو بالغة إعالمية معاصرة، جامعة دمشق، دمشق الجزء الثاني،  -3

 .كرم شلبي،معجم المصطلحات اإلعالمية، دار الشروق، بيروت ، بدون تاريخ -4

جيهان أحمد رشتي، نظم اإلعالم) اإلعالم في الدول النامية، القاهرة ، دار الفكر العربي،  -5

1118. 

 .1114بعلبكي،قاموس المورد، بيروت، دار العلم للماليين، منير  -6

شاهيناز طلعت، وسائل اإلعالم و التنمية االجتماعية، القاهرة،مكتبة االنجلو  -5

 .1118المصرية،

 .2888القاهرة عبدالمنعم الحفنى،  المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، -8

مراجع وحدة المصطلحات
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