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 19قدمة امل
 

 املقدمة 

وأمره ، انوزينه بالخلق واإلمي، وعلمه الحكمة والبيان، نسان الذي خلق اإللـلـهالحمد 

  ..وبعد وكلفه بالخالفة والعمران، بالعدل اإلحسان

ة ساسـيً عـددا مـن املتغـريات األ-  وال يـزال-شهد العامل خالل السنوات القليلة املاضـية  

ـارصة ـاة املـع ـب الحـي ـف جواـن ـت مختـل ـي طاـل ـادية ، والـت ـات االقتـص ـة املؤسـس ـت كاـف ومـس

كذلك أثرت تلك . ف درجاتها يف التقدم والنموواالجتامعية والسياسية يف دول العامل عىل اختال

 الحـد الـذي إىل من دول العامل ٍاملتغريات عىل هيكل القيم ونسق العالقات املجتمعية يف كثري

 يختلف كل االخـتالف عـن سـابقه والـذي سـاد عـرب "عامل جديد"يربر القول بأننا نعيش اآلن 

  . رنالقرون السابقة وحتى بدايات الثامنينات من هذا الق

 ق املوارد البرشية بقضية تدريب وتنمية املوارد البرشية مبعنى أشمل وأعمـإدارةوتهتم  

 املوارد البرشية التقليدية مع هذا الجانب املهـم يف تفعيـل هيكـل إدارةمام كانت تتعامل به 

 املوارد البرشية باملؤسسة

، ونظـراتذاكرته انطباعات ويعلق ب، وتخطر بباله أفكار وتأمالت،  مواقفنساناإلكام متر ب 

 .  ببعثها من مرقدهالـلـهوتبقى حبيسة حتى يأذن ا،  الخياليفوتعتمل ،  الذهنيففرتسم 

 ، أوقـراءة ونتجـت عـن،  الـذهنيف ارتسامات علقـت هي صفحات هذا الكتاب إمنا يفوما  

تقييـدها  يف ُفرغبـت،  مجريـات الحيـاةيف نظـرة ، أو قضـيةيفأو بحـث ،  تحليل لظاهرة، أوتأمل

آتـاك  فـيام وابتـغ" والـدنيا اآلخـرة بـني والـربط والعامرة ِلقَالخ بني ومن منطلق الربط، ونرشها

 . "الدنيا من نصيبك تنس وال اآلخرة الدار لـلـها

  وإمنـا عـن ، لـيس عـن طريـق الزجـر فقـطدارةأخالقيـات اإل  فـإن مسـألة دعـمَّمَومـن ثـ 
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الرقابـة   ويراقبـه قبـل أن يراعـيلـلــهعلـه يـخىش ا وجنسـانوالتهذيب لسلوك اإل طريق الرتبية

 . ةدارياإل

َّثممن و   للموارد ةداري القيادية واألخالق اإلساليباأل" يهدف الكتاب الذي بني أيدينا َ

 تتعلق بإدارة األداء ي الت القيادية ساليب الضوء عىل األإلقاء إىل ")ات التغيريإسرتاتيجي( البرشية

 . كتابمحتويات ال مع استعراض

 : التايلوعرشة فصول جاءت عىل النحو ، يحتوى الكتاب عىل بابني 

بينام يرصد الباب الثاين القيادة ،  املوارد البرشيةإدارةيتحدث الباب األول عن  

مبا   إعداد هذا الكتاب بالعديد من املصادر واملراجعيفولقد تم االستفادة ، والحوكمة الرشيدة

 . ات تنمية املوارد البرشيةإسرتاتيجين املعرفة حول ح للقارئ مساحة أكرب مييت

 صدرت بخصوص تنمية التي أن يأخذ هذا الكتاب دوره مع بقية الكتب لـلـهوأدعو ا 

ات إسرتاتيجيوما يحمله من أفكار جديدة معارصة ومتطورة وملسات فكرية و، البرشية املوارد

 . ةداري القيادية واألخالق اإلساليبتربط األ، تغيري

  ... من وراء القصدلـلـهوا 

 املؤلف
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 : يشتمل الباب عىل الفصول اآلتية

  . )االسرتاتيجيات . األهمية. املفهوم(إدارة املوارد البرشية  1-

 .االتجاهات اإلدارية الحديثة 2-
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 .التقييم الذايت لإلدارة 6- 
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 األول الفصل

  )ات سرتاتيجياإل. األهمية. املفهوم( املوارد البرشية إدارة

 

 : مفهوم املوارد البرشية

 إليه يأيت الناس يالذمفردها مورد وهو املكان .  الرثوةأو الوسائل أو املصادر هياملوارد  

 . ً يحقق نفعا لهميشءللحصول عىل 

وحدث ، إيرادات األصول املادية التي تحقق ثروة أو إىلُويستخدم املصطلح لإلشارة  

 حالة يفيرادات إ والتي ميكن أن تحقق ثروة أو، اتساع باملصطلح ليشمل املوارد البرشية

 . ذه املوارد هيفتوافر املعارف واالتجاهات واملهارات املطلوبة 

ً يكون متاحا إماوهو ،  له قيمة وميكن استخدامهيشءف البعض املورد عىل أنه أي ِّعرُوي  

 شباع إلأوويتطلب بعض الجهد لجعله أداة ميكن استخدامها لتأدية وظيفة ، أو غري متاح

 .  لحل مشكلةأوحاجة 

 إدارة تناولت التي وعىل الرغم من كرثة التعريفات، تعددت تعريفات املوارد البرشية  

وقد ، رسالتها املضمون وروح  يف- ًتقريبا -  أنها تتفق، إالاملوارد البرشية من حيث الصياغة

،  املؤسساتيفجاءت هذه التعريفات مواكبة لتطور الفكر فيام يتعلق بالنواحي البرشية 

 : وفيام ييل مجموعة من التعريفات
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  لتنفيذ مختلف األنشطة املتعلقة بالنواحي مجموعة من املامرسات والسياسات املطلوبة

 .  ملامرسة وظائفها عىل أكمل وجهدارة اإلإليها تحتاج التيالبرشية 

 ة املتعلقة بحصول املؤسسة عىل احتياجاتها من املوارد البرشية وتطويرها دارياألنشطة اإل

تويات  التنظيمية بأعىل مسهدافن من تحقيق األِّكُوتحفيزها والحفاظ عليها مبا مي

 . يةَّفعالالكفاءة وال

 خالل  النشاط الخاص بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة العنرص البرشي باملؤسسة منهي 

 وتوفري داءاأل والتدريب واألجور والحوافز وتقييم ختباررسم السياسات املتعلقة باال

ؤسسة  املأهدافتحقيق بهدف ،  اإلحالة للمعاشإىلالخدمات الصحية واالجتامعية وصوًال 

 . والعاملني بها واملجتمع

 بإعداد ًومرورا ، َبدءا من تخطيط املوارد، هي عبارة عن مجموعة من العمليات الجزئية

،  العاملنيأداء ونظم تقويم، نظم التحليل والوصف الوظيفي وإعداد نظم االختيار والتعيني

 .  املؤسسةأهداف ققمبا يح،  بوضع نظم التأديب ونظم السالمة املهنيةًوانتهاء، والحوافز

َّثمومن   ً يعترب مصطلح املوارد مرادفا ملفاهيم أخري مثل القوى البرشية والعنارص َ

 . نسان وأخوه اإلنسان اإلْمَه ..البرشية ورأس املال البرشي والبرش

 : خصائص املوارد البرشية

 القدرة عىل التعامل يف سوق مفتوح يتسم بالتقلب والفجائية . 

 داخل  متغرية غري جامدة ملواكبة حركة التغري أساليبرة عىل التخلص من املرونة والقد

 . وخارج املؤسسة

 عيل التحرر من أرس الخربات املاضية وحدود التخصص املهني والعميل الدقيق والقدرة 

 . االنطالق نحو مجاالت عمل وتخصصات وأسواق متغرية باستمرار
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 املعرفة دة ومواصلة التنمية الذاتية يف فروع االهتامم باكتساب املعارف واملهارات الجدي

 مجاالت يفقبول التغري واالستعداد لتحمل مخاطر العمل  ..التي يحتاجها سوق العمل

 . مختلفة ومناطق جديدة

 ولية ومامرسة الصالحيات وتوفر درجة كافية من االستقاللية وعدم االعتامد ؤتحمل املس

 . عىل الغري يف التوجيه واإلرشاد

 ل أعباء ذلك ُحمَ التنوع والتغري يف أعضاء فرق العمل والعمالء أو مجاالت العمل وتقبول

 . التنوع والتغري

  أو نجاحات وعدم الركود أيل قبول ما تحقق من خربات أفضلالطموح والتطلع إيل مستقبل . 

 إلثبات الذات والقدرة عيل ًقبول التحديات ومواجهة املهام الصعبة واعتبارها فرصا 

 . عامل معهاالت

 العليا وهي دارةنها نشاط مرتبط باإلأ املوارد البرشية إدارةويتضح من خصائص  

 وهي منهج شامل إسرتاتيجيُ املوارد البرشية بعد دارة إلأنمسؤولة عن هذا النشاط كام 

 والتنافس والتميز وكل ذلك داءز عىل األركُِّكام ت، وتعنى بالعاملني وسلوكياتهم ورفع مهاراتهم

 .  املوارد البرشيةإدارةة أهمييعكس 

 : أهمية املوارد البرشية

ن يف ُكمَت تهاأهمي والغايات املرجوة فهدافتعترب املوارد البرشية العنرص املهم لتحقيق األ 

 مهامها وأنشطتها بوصفه محصلة أداءيتها يف َّفعالدورها املؤثر يف رفع كفاءة إدارات املؤسسة و

 . ً وخارجياًداخلياية املؤسسة ذاتها ومدى قدرتها عىل التميز واملنافسة َّفعالنهائية لكفاءة و

  اـسـتقطاب واختـيـار وتعـيـني الكـفـاءات املتمـيـزة واملؤهـلـة حـسـنُأ ـمـا إذاـكـل ذـلـك يتحـقـق  
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ووضع واملدربة وتم التخطيط لها بعناية واالهتامم بها واملحافظة عليها وصيانتها وتطويرها 

وفق اعتبارات بني املوضوعية يف قرارات الرتقية َكافآت والحوافز وتنظام عادل للمرتبات وامل

 . ومعايري عادلة تكون معلومة وواضحة للجميع وعىل درجة من الشفافية والوضوح

  :تها من كونهاأهمي املوارد البرشية إدارة وتستمد 

 مل  وليس هنالك أي مؤسسة ميكن أن تع، يف املؤسسةَّفعالتهتم بالعنرص الخالق وال

 .  وال حتى املؤسسات االفرتاضيةدارةبدون هذه اإل

 الجو املالئم إيجاد املؤسسة من التدريب وتنمية املهارات وفرادولة عن التخطيط ألؤاملس 

   . لهم للعمل بحل مشاكلهم

 ُتقيم احتياجات املؤسسة من القوى البرشية ومواصفات الشواغر الوظيفية . 

 عالقات ة مع األدوار املرنة لفريق العمل والتأكيد عىلداريتوزع املسؤولية يف التنظيامت اإل 

  ... من منخفضة الثقةأكرثالعامل فردية ال جامعية عالية الثقة 

  تؤكد عىل اتجاه وسلوك خصائص العاملني . 

  تصاحب الثقافات والقيم القوية . 

 تحتوى عىل منهج شامل ومتامسك لسياسات املستخدمني . 

  الفردية والتكامل بني العمل واالسرتاتجياتسرتاتيجي التناسب اإلإىلتؤكد عىل الحاجة  . 

 ات التعديلإجراءتساعد يف وضع الهياكل التنظيمية و . 

 تدعم تنفيذ الخطط اإلسرتاتجية . 

 عن  من خالل تقديم املعلومات الدقيقة،تساعد يف وضع الخطط اإلسرتاتجية للمؤسسة 

قرتحة يف ضوء التغذية الراجعة من تطبيق  األجل املةالقوى البرشية والخطط قصري

 . الخطط يف املراحل السابقة

 املهارةأو والتنافس داءتحديد املكافآت عىل أساس األ  . 
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 :  للموارد البرشيةسرتاتيجي التخطيط اإل

 : العامل فيام ييل-  وال يزال- ترتكز أهم عوامل ومسببات التغيري الذي ساد 

  يف تحرير الطاقات البرشية واستثامر مصادر الطبيعة الثورة العلمية التي أسهمت

 نساين للعقل اإلُكنُ أبعد مدى ميإىلوتكوين القدرات األعىل الستغالل الرثوات الكامنة 

 . تصوره

 وتحسني  نتاج من زيادة اإلنسانالطفرات واإلنجازات التقنية غري املسبوقة والتي مكنت اإل

 غري محدودة  قدراتنسانوحققت لإل، يةنتاجات اإلية يف مختلف العمليَّفعالالكفاءة وال

 . ية متفوقة من حيث الكم والكيفإنتاج أساليبالبتكار وتطوير 

 َْرستالثورة الهائلة يف مجاالت االتصاالت وما حققته من ربط وتواصل بني أجزاء العامل وك 

 . ًفعليا مفهوم أن العامل قرية صغرية

 وحجم  ت اآللية والرتاكامت املتوالية يف القدرات الحسابيةالطفرات الهائلة يف تقنيات الحاسبا

 والتي تتفوق  الحاليةجيالالذاكرة ورسعة العمليات التي تؤديها الحاسبات اآللية من األ

الحاسبات منذ سنوات قليلة  املتفائلني بقدرات أكرثمبراحل شاسعة عىل أحالم وتوقعات 

 التعامل مع الحاسبات أساليبيف ملتواصل ناهيك عن السهولة الفائقة والتيسري ا، فقط

لفتح آفاق االستخدام غري املحدود الذي ال  وتطوير الربمجيات، واستخدامها لغري املتخصصني

 كل هذا فإن االنخفاض إىل إضافة.  العادييتطلب خربة سابقة من جانب املستخدم

ة من املستخدمني يف املتواصل يف أسعار الحاسبات يجعلها باستمرار يف متناول أعداد غفري

 . مختلف مجاالت الحياة

 ل ضالتقنية األف  لتشكيلةالتكامل واالندماج بني تقنيات الحاسبات اآللية واالتصاالت اإللكرتوني

يات وآفاق ال إمكانتعنيه من واألخطر يف عرصنا الجديد وهي تقنية املعلومات بكل ما 

العمل وعالقات البرش وتفاعلهم مع  ممحدودة وآثار عميقة يف إعادة تشكيل املؤسسات ونظ

 .  املعارصة والخدماتنتاجاآللة يف مواقع اإل
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 : ة تكوين املوارد البرشيةإسرتاتيجي

ة بتأمني حصول املؤسسة عىل املوارد البرشية املناسبة الحتياجاتها سرتاتيجيتهتم هذه اإل 

 وظروف داءمتطلبات األواالحتفاظ بقوة العمل يف تناسق مستمر مع ، يف التوقيت املناسب

ها أهدافالعامة للموارد البرشية و ةسرتاتيجييف ضوء اإل ةسرتاتيجيويتم تصميم هذه اإل. املؤسسة

 . وكذا يف ضوء التعرف املستمر عىل أوضاع سوق العمل، ةسرتاتيجياإل

 :  تحقيق الغايات التاليةإىلة تكوين املوارد البرشية إسرتاتيجيتهدف 

 لتقدير احتياجات املؤسسة من املوارد البرشية وتحديد مواصفات وضع األسس السليمة 

 .  املطلوبني بعنايةفرادوخصائص األ

 البحث عن العنارص البرشية املطلوبة من املصادر األكرث احتامالً أساليبرسم طرق و 

 .  العامليةأو اإلقليمية أو من خارجها يف سوق العمل املحلية أوسواء من داخل املؤسسة 

 إىلوتطوير مغريات لحفزهم عىل االنضامم ، ة وسائل استقطاب العنارص املطلوبةتنمي 

 .  جهات االستخدامأفضلاملؤسسة باعتبارها من 

  العنارص أكرثتنمية وسائل ومعايري فحص املتقدمني للعمل واملفاضلة بينهم الختيار 

روف التشغيل  والوظائف الشاغرة وظاألعاملًتوافقا مع احتياجات املؤسسة ومتطلبات 

 . املادية واالجتامعية

  أو  فراد األإىلضامن تشغيل املوارد البرشية املتاحة بطريقة مثىل بإسناد املهام املناسبة

 . املجموعات مبا يوافق خصائصهم املهنية والعلمية ورغباتهم وتوجهاتهم الشخصية

 العمل ومتطلباته  مكانِعلَضامن املحافظة عىل املوارد البرشية بالعمل املستمر عىل ج 

 .  وخصائصهم املتطورةفرادوعوائده متناسبة ومتوافقة مع تطلعات األ
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 تكوين املوارد البرشية

 الخارجيـة السـتقطاب املـوارد البرشيـة املناسـبة  املفاضلة بني املصادر الداخلية واملصـادر

 . الحتياجات املؤسسة

  ها أسـاليبيـات املؤسسـة ومكانإً عمليـات البحـث واالسـتقطاب ذاتيـا بإجراءاملفاضلة بني

 .  مكاتب البحث واالستقطاب ومراكز التقييم املتخصصةإىلأو إسنادها ، الخاصة

  املتقدمني للعمل باملؤسسة وتحديد أسس ومعايري االختياراختبار وبرامج أساليبتطوير  . 

  ية تحقيقهإمكان والتأكد من مالءمة التصميم واألعاملتصميم . 

  املقارنات مـع املسـتويات السـائدة يف إجراءووالتعويضات للعاملني تطوير هيكل األجور 

 . سوق العمل

 ومسـارات التقـدم الـوظيفي التـي ، تطوير نظم وفرص التدريب وتنمية املـوارد البرشيـة

 . تتيحها املؤسسة للعاملني فيها

 القيـادة واإلرشاف يف ضـوء معرفـة نوعيـات ومسـتويات املـوارد أسـاليبنظـم و مراجعة 

 . ية الالزمة للمؤسسةالبرش

 : تها منأهمي املوارد البرشية إدارةكام تكتسب  

العنايـة كـدت نتـائج العديـد مـن الدراسـات والبحـوث عـىل أفقد : الدراسات والبحوث 

ية وتحفيز نسان اإلة العالقاتأهمي ولتزايد نتاج لزيادة اإلبالعنرص البرشي باعتباره العامل الرئييس

 . ن نجاح وفشل كافة املؤسسات مرهون بالعنرص البرشيهم وأل حاجاتإشباعالعاملني و

ــة  ــور  : التكلـف ــة أـج ــات لتغطـي ــا املؤسـس ــي تتحملـه ــات الـت ــكل النفـق ــث تـش  حـي



 30 إدارة املوارد البرشية: الباب األول
 

 

 فـرادوجـه لألُ يأن مـن نفقاتهـا ولـذا فأفضـل اسـتثامر يجـب ً كبـرياًوتعويضات العاملني جزءا

 . العاملني

 املوارد البرشية تأهيل إدارةعمل  يتطلب أن من الرضوري أصبح : التخصصإىلالحاجة  

املوارد البرشية وتصنيف وتدريب متخصص يف الجوانب العديدة لهذه الوظيفة كتخطيط 

 التوسع الكبري يف هذه إىلنتيجة  البحوث وذلك إجراءالوظائف وصنع السياسات واألجور و

 . عامة من ذوي التخصصات الأفراد شغل هذه الوظائف بمكان مل يكن باإلإذاالوظيفة 

ية إنسان موارد فرادن األأ قادة املؤسسات بإدراكتزايد : االستفادة من املوارد البرشية 

االستفادة منها   مام يتطلبأفضلكسائر املوارد التي تحرص املؤسسات عىل استثامرها استثامرا 

ني  ولهذا البد من تبها باستمرارأدائوحسن استخدامها واملحافظة عليها والعمل عىل تحسني 

 إتخاذرشاكها يف إوتحفيزها و حاجاتها إشباع يف التعامل مع املوارد البرشية وإنساين أسلوب

 نجاح املؤسسة مرهونا أنتدرك  الحديثة دارةواإل. القرارات والتخطيط وتصميم الربامج لها

.  هي مواردها البرشية هدافية لتحقيق هذه األَّفعالكرث ها وان الوسيلة األأهدافبتحقيق 

 املوارد البرشية باملؤسسات من توفري إدارةتلعبه  الذي  ضوء ما تقدم يتضح الدور الرئييسويف

والتخصص بجانب القيام بالعديد من املهام واملسؤوليات القوى العاملة الرضورية ذات الكفاءة 

جور ومكافآت وحوافز عادلة وتقويم أكالتخطيط لها واستقطابها وتدريبها ووضع نظام 

 . هائأدا

 املوارد البرشية بعدما كان إدارةتطورت وظيفة :  املوارد البرشيةإدارةطبيعة وظيفة  

ومنح األجور  العاملة والتعيني ودفع األيديً مقترصا عىل القيام باستقطاب ًدورها تقليديا

 املوارد البرشية دارة فأصبح إلً شموال وتخصصاأكرثاإلجازات حيث أخذ دورها يتسع ليصبح 

والواجبات   يتطلب توافر كفاءات متخصصة ملامرسة العديد من املهام واملسؤولياتيجيإسرتاتدور 

 بجانب املهام ةإسرتاتيجي املوارد البرشية مهام متخصصة وإدارة متارس ْ فظلتإليهااملوكلة 

 . التنفيذية لها
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 :  املوارد البرشيةإدارة أهداف

 دراسة احتياجات السوق للقوى العاملة . 

  الكفيلة باملحافظة عىل القوى البرشية املتميزةوضع الخطط . 

 اقرتاح خطط التحسني للمؤسسة من خالل استغالل القدرات البرشية املتوفرة . 

 الوظيفيداءرفع التقارير الرقابية عن األ  . 

 وبرامج تطوير القدرات، وبرامج التحفيز،وضع خطط التدريب  . 

  قبة الدوام اليومي العاملني يف املؤسسة ومنها مراأداءمتابعة . 

 متابعة وأرشفة ملفات العاملني باملؤسسة . 

 : ط قصرية األجليالرقابة والتخط

  املؤسسةأفرادمتابعة احتياجات  . 

 دعم تحقيقها لدعم عملية االستقرار الوظيفي . 

  تقديم املعلومات عن املوارد البرشية لطالبيها والتعريف بها . 

 املؤسسةأهدافة القادرة عىل تحقيق استقطاب واختيار املوارد البرشي  . 

 توفري بيئة عمل صحية آمنة .  

ـبق   ـام ـس ـق األإدارة أـهـداف أن ويتـضـح ـم ـة تتجـسـد يف تحقـي ـوارد البرشـي ـداف اـمل  ـه

التنظيمية وحسن استثامر املوارد البرشية ورفـع كفاءتهـا وتفعيـل السياسـات الداخليـة التـي 

 املجـال للعـاملني لتفجـري طاقـاتهم وكشـف ةإتاحـ بجانـب سـرتاتيجيتعزز موقع املؤسسة اإل

 التنظيميـة األجهـزةاتهم ومتكينهم مـن املشـاركة الفاعلـة وتـوطني التقنيـة الحديثـة يف إبداع

 . واملحافظة عىل بيئة العمل وجعلها بيئة حيوية

 من خالل هدافلهذه األ وميكن النظر ، املوارد البرشية يف املؤسسةإدارة أهدافكام تتعدد  

 :كالتايل دارة يف مستويات اإلدارةه اإلدور هذ
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 :  املستوى التشغييل

 مثل للتطورات العملية والتقنية واملعلوماتيةمتكني املؤسسة من القيام باالستخدام األ . 

   يزدهر التجديد والعمل الجامعي والجودة أنخلق نوعية من الظروف ميكن من خاللها 

 . الشاملة

  واالبتكار املستمر وطاقات العاملنيبداععنان لإلطالق الإناخ يتم فيه  متكوين  . 

 ات التنظيم إسرتاتيجيمجموعة من السياسات املتامسكة للعاملني والتي تعزز من  تطوير

 . داءليك تتوافق املوارد مع متطلبات العمل وتطوير األ

  دعت إذا أو املوارد البرشية مع خطط العمل وتعزيز ثقافة مناسبة إدارةدمج سياسات 

 . عادة تشكيل ثقافة غري مناسبةإالحاجة 

 همأدائ لنجاح املؤسسة من خالل التوجه لجودة فرادتدعيم االلتزام لدى األ . 

  ياتهمإمكاناستغالل أقىص طاقات العاملني و . 

 التنظيم من خالل قوة العملأهداف من تحقيق دارةمتكني اإل  . 

 لدورين هامني يف فكر املؤسسات  املوارد البرشية من خالل تبنيهاإدارةبرزت أهمية 

 : هام لالستغالل األمثل للموارد البرشية يف املؤسسات

 ية التنظيميةَّفعالزيادة ال . 

 املؤسسةهداف ألفراد حاجات األإشباع  . 

 : منها واملبادئ التي يقوم عليها هذا املدخل

  أهدافق  إدارته وتنميته ميكن أن يحقحسنُأ إذاالعاملون هم االستثامر الحقيقي 

 . يتهاإنتاجيزيد  واملؤسسة

 النفسية واالقتصادية واالجتامعيةفرادإشباع حاجات األ  . 

 ستغالل مهاراتهما وتهيئة وتشجيع العاملني عىل تنمية . 



 33 )اإلسرتاتيجيات . األهمية. املفهوم(إدارة املوارد البرشية : الفصل األول
 

 

 من خالل عملية تكاملية ، املؤسسةأهداف وفرادمراعاة تحقيق التوازن بني حاجات األ 

 . تساعد عىل تحقيق هذا التوازن الهام

 : ات التعلم الفردياتيجيإسرت

والتوجهات   من املعارف واملهاراتفرادات التعرف عىل احتياجات األسرتاتيجيتهدف هذه اإل 

املناسبة لتوفري فرص  ياتَّفعالثم صياغة األنشطة وال،  وتطويرهداءالسلوكية الالزمة لتحسني األ

مبقتضاها ضامن نقل وتحويل م  تصميم اآلليات التي يتَّثمو، التعلم الكتساب تلك االحتياجات

 .  موقع العملإىلالخربات املكتسبة 

 : ات أمرين متكاملنيسرتاتيجيوبذلك تضم هذه اإل

السلوكية  الفرد املعارف واملهارات والتوجهات إىليات التدريبية التي تنقل َّفعالهو ال :األول 

 التطبيق يف موقع وتتيح له فرصة الفهم واالستيعاب والتدرب عىل، املرغوبة يف العمل

 . والتغلب عىل مقاومته لتغيري سلوكه يف العمل، التدريب

هو توفري التوجيه واإلرشاد واملساندة من جانب القادة واملرشفني ملساعدة الفرد  :الثاين 

والعمل معه لتجاوز الفجوة التي تفصل عادة بني ، عىل تطبيق ما اكتسبه أثناء التدريب

 . لفعيلالتدريب وبني التطبيق ا

 : ات التعلم التنظيميإسرتاتيجي

 ً ومامرسات التنظيم يف جوانب مختلفة منه بناءأساليب نظم ورييقصد به أن يتم تغي 

عىل الخربة واملعرفة املكتسبة من التجارب واملامرسات الحية السابقة ومن أهم عنارص 

 :التعلم التنظيمي

 عمليات التغيري املخطط واملتناسق يف النظم . 

 وجامعات العاملني مع النظم الجديدةأفراديات تفاعل كانإم  . 
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 وثقافة املؤسسة، والهيكل التنظيمي، إعادة بناء واستخدام ذاكرة املؤسسة . 

  يف املدى الطويلأعىلتنمية قدرات تنظيمية  . 

  املعرفةإدارةة إسرتاتيجي

َّثماملعرفة هي ناتج التعلم ومن    تسمح ةإسرتاتيجيفرت  توإذا تصبح جدوى التعلم أفعل َ

 . باالستفادة من املعرفة الجديدة ووضعها موضع التطبيق

 : وتتحدد مصادر املعرفة يف ثالثة هي 

  املؤسسةأفراداملعرفة الكامنة واملختزنة داخل  . 

 سابقةخربات، إحصائيات تقارير، املعرفة املعلنة للمؤسسة واملتمثلة يف قواعد معلومات  ،

 . تكنولوجيات

  مستمدة من عنارص خارج املؤسسةمعرفة . 

 مختلفة وإمنا يجب أن تتم عمليات، واملهم التأكيد أن مجرد توفر مصادر املعرفة ال يكفي 

، قابلة لالستخدام معرفية أمناط إىلداخل املؤسسة لتشغيل تلك املدخالت املعرفية وتحويلها 

للمعلومات واملتغريات  من تشغيل نساينحيث تحايك تلك العمليات ما يحدث يف املخ اإل

 مفاهيم ومدركات ومعان لها تأثري يف تحديد سلوكه إىلها وصوالً منها إدراكاملختلفة التي يتم 

 . الظاهر والباطن

 : وتتبلور تلك العمليات التشغيلية يف

 معرفة معلنة بإتاحة الفرص للتفاعل فيام بينها وبني إىل الكامنة فرادتحويل معرفة األ 

 . والتعبري الرسمي عن سياسات ومفاهيم املؤسسةعنارص السلطة 

 املؤسسة فتح قنوات االتصال لتيسري تدفق وتبادل املعرفة واملعلومات بني أجزاء ومستويات 

 . املختلفة
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 وتكوين ، تنظيم عملية اختزان املعرفة الناشئة واملتجمعة من عمليات التحويل والتبادل املعريف

 . خدامه فضالً عن تحديثهرصيد معريف ميكن اسرتجاعه واست

  تنظيم عمليات النرش والتوزيع للمعرفة الناشئة بحيث يتم إدماجها يف صلب عمليات

 . ث تأثريهاِّحدُاملؤسسة وبذلك ت

  تشجيع االستخدام الفعيل التنظيمي باتخاذها معايري يف التوجيه والتقييم والحكم عىل

 ُكونَ أن تنشأ معرفة تنظيمية جديدة تة لتلك العملياتساسيوالنتيجة األ. كفاءة اإلنجاز

 . األساس يف تكوين قدرات املؤسسة التنافسية

 : ة تنمية رأس املال الفكريإسرتاتيجي

 األصول وتضم هذه. ميثل رأس املال الفكري األصول غري امللموسة التي متلكها املؤسسة 

 ويقبلون عىل الرشاء بحافز العالمات التجارية املميزة ملنتجات املؤسسة والتي يدركها العمالء

 إشباعها وتفوقها يف ئعمالالسمعة الجيدة التي تكونت نتيجة نجاح املؤسسة يف خدمة ، منها

براءات ،  املؤسسة يف تطويرهاوالخربات املرتاكمة والتقنيات التي نجح أعضاء، احتياجاتهم

 . نساينقل اإلوقواعد املعلومات وغري ذلك من منتجات الع، دراسات الجدوى، االخرتاع

 : ةدارية تنمية القيادات اإلإسرتاتيجي

ة داري اإل القياداتأمناط تطوير قدرات وطاقات املؤسسة التنافسية من خالل تطوير إىلتتجه  

 :التاليةة بتأكيد األمور دارية تنمية القيادات اإلإسرتاتيجيوتهتم . املتاحة لها

 ة العامة التي تعتمدها داري والفلسفة اإلات املؤسسة وسياساتهاسرتاتيجي القادة إلإدراك

 . هاأهداف مواردها لتحقيق إدارةيف 

 فاعلة يف ات الوظيفية املختلفة وتبني أدوارهم كعنارصسرتاتيجيفهم واستيعاب مجموعات اإل 

 . تحقيقها
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 بالنسـبة واسـتيعاب مـدلوالتها، ةسـرتاتيجي املوارد البرشيـة اإلدارة املنهجية الجديدة إلإدراك 

 . مل القيادي يف مختلف مواقع املؤسسةللع

 واسـتيعاب معانيهـا ، متابعة وتفهم املتغريات الحاصلة يف املؤسسة ويف املناخ املحيط بهـا

 . بالنسبة لخطط وبرامج املؤسسة وفرص تحقيقها

 األضـواء إلقـاءوالرتكيز عىل تنميـة قـدراتهم و،  متميزأداءن بين املبرشيفرز القادة الواعد 

 . ارهم ركائز التغيري والتجديد يف املؤسسةعليهم باعتب

 وتشـجيعهم عـىل طـرق أبـواب ، تهيئة الفرص ملشاركة القادة يف عمليات التنمية الذاتيـة

وتيـسـري ـفـرص التعـلـيم والدراـسـات املتخصـصـة ، املعرـفـة ـمـن داـخـل املؤسـسـة وخارجـهـا

 . للمتميزين منهم

 ني الرشوط واملواصـفات ومعـايري وتعيـ، نيداريتصميم مسارات التقدم الوظيفي للقادة اإل

 . التقييم لتحقيق هذا التقدم

 : ة مبراحل ثالث هيداريومتر عملية تنمية القيادات اإل

  تحلـيـل االحتياـجـات الحالـيـة واملـسـتقبلية ـمـن الـقـدرات والـخـربات القيادـيـة للـمـديرين

 . باملؤسسة

 ة باملؤسسةيدارتحليل الطاقات القيادية املتاحة واملتوقعة لفريق القيادة اإل . 

 ة لـسـد الفـجـوة ـبـني املـسـتويات املطلوـبـة ـمـن الـخـرباتتـصـميم السياـسـات والخـطـط املالمـئـ 

 . وبني املستويات الفعلية املتاحة، والقدرات القيادية

 : ةدارية تنمية القيادات اإلإسرتاتيجيمبادئ بناء 

 اره يف نـطـاق وـعـدم انحـصـداريالتأكـيـد ـعـىل ـشـمولية املعرـفـة الـتـي يتمـتـع بـهـا القاـئـد اإل 

 . )موسوعي املعرفة( تخصيص معريف ضيق

 ـادات اإل ـة القـي ـز يف تنمـي ـالرتكـي ـنامذجدارـي ـاء اـل ـة وبـن ـر الفكرـي ـاهيم واألـط ـىل املـف  ، ة ـع
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يات تحويرها وتطبيقها يف مواقف العمل الخاصـة إمكانولية البحث يف ؤمع تحميلهم مس

 . بهم

 إدارةيف وإسـناد أدوار مهمـة لهـم ، يةني يف تصميم التدخالت التدريبداريإرشاك القادة اإل 

 . التفاعيلوالذهن من خالل تقنيات التدريب  النقاش وتبادر اآلراء وعصف األفكار

  عـىل ة والرتكيـزداريـة تنميـة القيـادات اإلإسـرتاتيجي الجودة الشاملة يف إدارةتأكيد مفاهيم 

 . مفاهيم العمليات

  إدارةول عـن ؤ كداعيـة للتغيـري ومسـداري ودور القائـد اإل"التغيـري"الرتكيز عىل مفهـوم 

ًالتحوالت الرئيسة يف املؤسسـة اسـتجابة واسـتثامرا للتغيـريات يف املنـاخ املحـيط وتنميـة 

قدراتهم عـىل التعامـل مـع مظـاهر مقاومـة التغيـري الكامنـة يف أنفسـهم والتـي يبـديها 

 . العاملون معهم
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 الفصل الثاين

  الحديثةةدارياالتجاهات اإل

 

 : ةاملقدم

حتى املنزل بحاجة ،  تزرع القيم واألخالق وتحقق النتائجإدارة إىلكل مؤسسة بحاجة  

زرع القيم واملبادئ ًوهدف كل هذه اإلدارات أوالً وأخريا هو ،  يتشارك فيه األم واألبإدارة إىل

 ال ، إذ من الواقع العريب عىل ذلكمثاالًو. وتحقيق النتائج االقتصادية، والعمل عىل متاسك املجتمع

  . يخلو وطننا العريب من النامذج اإليجابية

ويف أول يوم قام بإلغاء دفرت الحضور ، ًوالقصة أن رجالً تم تعيينه مديرا ملؤسسة 

وال يهمه متى يحرضون أو يذهبون املهم أن يكونوا  واالنرصاف وأخرب املوظفني أنه يريد نتائج

 إىلايل للمؤسسة وذلك بجمع جميع املوظفني من أعالهم وقام بعرض الوضع امل، منتجني

وقام برشح الوضع املايل ،  عامل النظافة واملراسلنيإىلأي من نائبه ورؤساء األقسام ، أدناهم

للمؤسسة بكل تفاصيله وجزئياته واملعروف أن الوضع املايل ألي مؤسسه يعترب رس أو يشء ال 

ً كيف يكون جهد كل واحد منهم مؤثرا باإليجاب ورشح لهم، نويجب أن يطلع عليه املوظف

 . أو السلب عىل هذا الوضع املايل وبالتايل عىل الرواتب واملؤسسة ككل
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 ْنَ يخىش أن يستغل املوظفـون هـذه الثقـة الزائـدة؟ مـَالأويتساءل ذوو العقلية التقليدية  

لكـن ،  خـان األمانـةهألنـ الفصـل مـن العمـل إال له فال يسـتحق }عطيتُيخون هذه الثقة التي أ

اتصلت يوم الجمعة ليالً : أتدرون ما نتج عن إعطاء الثقة للموظفني يف املؤسسة؟ يقول املدير

 بيوتهم لريتاحوا إىلفأمرتهم أن يرتكوا العمل ويذهبوا ! باملؤسسة فإذا املوظفني يعملون هناك

فكـان ردهـم ،  التنـزه ليؤدوا حق أهلهم فيوم الجمعة إجازة عن العمل تستغلها العائلة يفأو

 . بأنهم مرتاحون يف العمل وال أحد يجربهم عىل أن يعملوا يف يوم إجازتهم

 أوتهم ُفـال أحـد يحـب أن يـ، الثقة هي التي تجعل املوظفني يجتهدون ويحبون عملهمف 

:  مـن منطلـق القاعـدة التـي تقـولولألسف فإن إداراتنـا تعمـل، يلمح له بأنه غري جدير بالثقة

واملوظـف ال يحـب العمـل لـذلك يجـب أن نراقبـه ونلـوح ، تهم حتى تثبت براءتهاملوظف م

هل سـتعمل يف مثـل ، سلوبسؤال أسأله لكل مدير يتبع هذا األ، بالعقوبات ليك ينتج ويعمل

أفعـل كـام فعـل ذاك ، أن يزرع الثقة يف بيئـة مؤسسـتههذه البيئة كموظف عادي؟ وملن يريد 

ال عـىل عـدد ، نتـاجور والغياب وحاسب املوظف عىل النتائج واإلألغي دفرت الحض، املدير السابق

 سـاعة واحـدة إالوقد يكون عمـل عرش سـاعات ومل ينـتج ، وداوم فيهاالساعات التي حرضها 

 . فقط

َّثمومن   وجـود   نفوس العاملني باملؤسسة من خـالل العمـل عـىل عـدميف ميكن زرع الثقة َ

ًيكون جهده مؤثرا والرشح لكل موظف كيف ، ة ومتاحةأرسار يف املؤسسة فكل املعلومات متوفر

وهنـاك الكثـري مـن األفكـار التـي تسـاعدك عـىل زرع الثقـة يف . باإليجاب عىل املؤسسة ككل

 . مؤسستك

 وربحيـة عاليـة عليـه أوالً أن يهـتم إنتـاجمؤسسة عىل أي مـدير يريـد ي أ ففي 

ًمبوظفيه اهتامما حقيقيا ليستفيد ويفيد ال ليخدعهم وي ،  فقـطنتـاججعلهـم آالت لإلً

 واالبتكار وحرية تبادل الرأي وأهم من هذا التنفيـذ بداعفيوفر لهم البيئة املناسبة لإل

  مكـانويحـاول بقـدر اإل، الفوري لالقرتاحات فليس هناك قاتل لالقـرتاح مثـل التـأخري
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 لـلرضورة الإً خصوصـا الورقيـة منهـا األخـرىتعزيز االتصاالت املبارشة وإلغاء أشكال االتصال 

ويلغـي أي ميـزات يتميـز بهـا املـدراء عـن املـوظفني ويكـون التميـز فقـط مبقـدار ، القصوى

وـيـوفر لـهـم الـتـدريب املـسـتمر والتثقـيـف اـلـدائم وال ـبـأس إن وـفـر لـهـم مكتـبـة ، ـيـةنتاجاإل

متخصصة أو متنوعة وأىت لهم باملدربني ليتعلموا ويتـدربوا عـىل املهـارات وإن مل تكـن هـذه 

وتعطيـه الفائـدة؟ ولـيس هنـاك تكـريم  يستحق املوظف أن تكرمـه الأ، تخص العملالدورات 

 ووفرت له ما يحتاجه من مـوارد إخالصعليها ب قدرت جهوده وشكرته إذا إالوتقدير للموظف 

 . وعلمته ما يحتاجه من مهارات

ة ويف خضم هذه التحوالت بدأ االهتامم باملوارد البرشية يتزايد يف املؤسسات املعارص 

 أهداف الدور املهم الذي تقوم به تلك املوارد يف املساعدة عىل تحقيق دارة اإلْبينتَحيث ت

 وغريها من األعاملة يف منظامت سرتاتيجي اإلدارةقد شاع استخدام مفاهيم اإلو،  املؤسسات

 باستخدام املوارد البرشية - ومتعاظمة- محددةأهداف تحقيق نتائج وإىلاملؤسسات الهادفة 

َّثمومن . ادية والتقنيةوامل  دارة املوارد البرشية وبني اإلإدارة بني -  وهو أمر منطقي-بدأ التزاوج  َ

وقبل سنوات قليلة كان االهتامم بشئون املوارد البرشية ينحرص يف عدد قليل من . ةسرتاتيجياإل

 أو دفرا األإدارةاملتخصصني الذين يعملون يف تقسيم تنظيمي متخصص يطلق عليه قسم أو 

املؤسسة   وتنفيذ سياساتفراداملوارد البرشية يختصون بكافة املسائل املتصلة باستقطاب األ

ات التعيني وإسناد إجراءثم إنهاء ، يف أمور املفاضلة واالختيار بني املتقدمني لشغل الوظائف

 . العمل ملن يقع عليهم االختيار

 طلبات اإلدارات املختصة إىل املوارد البرشية هي االستجابة إدارةوأهم مساهامت  

 . وتوفري احتياجاتها من املوارد البرشية،  والخدمات الرئيسية يف املؤسسةنتاجباإل
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 : دارةمفهوم اإل

 دارة وضع تعريف محدد ملفهوم اإليف دارة مجال اإليفلقد اجتهد الباحثون واملعنيون  

ومن هذه ، صطلح من تعدديةا وملا يتضمنه هذا املها لًنظرا لسعة املعاين والدالالت مل

 : التعاريف أنها

  النتائج أفضلتنظيم الجهود وتنسيقها واستثامرها بأقىص طاقة ممكنة للحصول عىل 

 . بأقل وقت وجهد

 أجلالبرشية املتاحة من  ويات املاديةمكاناستخدام اإل القدرة عىل اإلنجاز عن طريق 

 .  معينةأهدافتحقيق 

 أليدلوجيته السائدة وظروفه   ما يف مجتمع ما وفقاالعملية التي تدار بها مؤسسة

، ية سليمةإنسانالسياسية واالقتصادية واالجتامعية يف إطار مناخ تتوفر فيه عالقات 

 .  العرصيةساليبوتوظف فيه األدوات واأل

  وتوجيه مجهوداتهم ورعايتهم  عن طريق تخطيطخرين بواسطة اآلاألعاملتنفيذ . 

 من أنهم يؤدون هذا العمل   عمله ثم التأكدفراد عىل األالتحديد الدقيق ملا يجب

 الطرق كام يعرفها البعض بأنها قيادة وتوجيه ومراقبة جهود مجموعة من أ وأكفأحسنب

 .  تحقيق هدف مشرتكأجلالناس تعمل متعاونة من 

َّثمومن   :دارةفإن اإل َ

 تعاىن التيلمشاكل عملية تخطيطية للتعبري عن الحاجات والرغبات امللحة والرضورية ل 

 . منها املجموعات وهى تنبؤ باملستقبل

 عملية تنفيذية تسعى لتحقيق رؤية املؤسسة . 

 عملية مالزمة لكل جهد جمعي . 

 خلق روح التفاهم والتعاون ومامرسة يف سهامعملية تعاونية تؤكد عىل دور الفرد لإل 

 . العمل الجامعي
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 برشيةتحقيق االستخدام األمثل للقوى املادية وال . 

  من خالل تنظيم وتنسيق ومراقبة خرين بواسطة اآلاألعاملنشاط يتعلق بانجاز 

 .  املرغوبةهدافجهودهم لتحقيق األ

 : دارةخصائص اإل

 :كالتايل دارة ضوء التعريفات السابقة ميكن تحديد بعض خصائص اإل يف

 :  مهنةدارةاإل

 نسانفاإل،  منذ بدء الخليقةدارةاإل نسانفقد مارس اإل،  تعترب من املهن القدميةدارةاإل 

 مجال يف وبخاصة خرينكائن اجتامعي اتصايل ال يستطيع أن يعيش بدون التواصل مع اآل

 .  مؤهلني مهنياأفراد إىل تحتاج ألنها مهنة دارةواإل. العمل

 :  مقومات أي مهنة مثلدارةهذا وقد توافرت لإل

 القاعدة املعرفية . 

 املحددةهدافاأل  . 

 ع املهنياملجتم . 

 خالقيامليثاق األ . 

 التنظيامت املهنية . 

 القيم املهنية . 

 :  علمدارةاإل

ولكن هذا ال  ..خالل القرن العرشينإال ذي أصول وأسس ونظريات  كعلم دارةمل تعرف اإل 

 البحث العلمي يف أغلب أساليب تعتمد عىل ألنها علم دارةواإل، يعني أنها وليدة هذا القرن

 .  التخطيط والتنظيممجاالتها مثل
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 :  فندارةاإل

 التياملختلفة  املواقف يفوعىل كيفية استخدام الذكاء ،  واالبتكاربداع تعتمد عىل اإلألنها 

 دارةاإل، ًأيضا واحدة  بالرغم من أن الوظيفةدارة مختلفة لإلأساليبلذلك نرى ، يواجهها املدير

 . تعتمد عىل املوهبة والقدرة الشخصية فن لكونها

والتنمية االقتصادية ، بل السياسة واالقتصاد،  هي األساس يف أي مجتمعدارةكام أن اإل 

 عقلية قيادية ومجتمع متامسك ومنتج ال إىلوالسياسة بحاجة ،  واعية منتجةإدارة إىلبحاجة 

 . مستهلك

ل يذهب ك أين إىلوليك نتأكد من هذا لنسأل أنفسنا ، دارةًإذا األمر يبدأ وينتهي عند اإل 

 . الخ ..... مصنعهإىل العامل،  مؤسستهإىلواملوظف ،  مدرستهإىلاملتعلم ، شخص صباح كل يوم

 :  عمليةدارةاإل

ة دارياإل وبني املستويات، ةداريًأي أنها تتضمن تفاعالً متبادالً ومستمرا بني أطراف العملية اإل 

 أن أي، خارجية املحيطة بهاوبني املؤسسة والبيئة ال، وبني اإلدارات واألقسام داخل املؤسسة

 .  مخطط لهاأهداف دينامييك منظم تجاه حريك نشاط دارةاإل

 :  عملية اجتامعيةدارةاإل

وقد نشأت ،  تحقيق الهدف املطلوبيف من الناس يشرتكون ًاوهذا يعني أن هناك عدد 

 .  عمل معنيداء ألفرادً رضوريا تعاون جامعة من األأصبح عندما دارةاإل

   : ملية مستمرة عدارةاإل

 لديهم احتياجات متعددة ومتنوعة ومتجددة أفرادفام دام هناك مجتمع يعيش فيه  

 .  هذا املجتمعيف نشاطها يف ستستمر دارةفإن اإل، ونسبية وال نهائية
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 :  عملية هادفةدارةاإل

ض  لتحقيـق بعـةَّفعالـ وسـيلة ألنهـاًونظـرا إليهـا، ً األصل نظرا للحاجة يف دارةظهرت اإل 

ولة عن توفري التعاون والتنسيق بـني املـوارد البرشيـة واملاديـة ؤ مسدارةفاإل،  املجتمعأهداف

 .  املخطط لها بصورة رشيدةهدافلتحقيق األ،  ممكنةأوواملالية سواء كانت متاحة 

 : دارةمهمة اإل

 :إىل دارةتهدف اإل

 واالحتفـاظ بهـم يف ، ءتوفري احتياجات املؤسسة من العنارص البرشيـة ذات املهـارة والـوال

 . املؤسسة خدمة

 ـارات و ـة مـه ـات األَّفعالتنمـي ـرادـي ـق ـف ـتعلم أـهـداف يف تحقـي ـرص اـل ـوفري ـف  املؤسـسـة بـت

 . والتدريب املستمرة

 ونظم  ،ونظم االختيار والتعيني، البحث الكفء عن العاملني املناسبني الحتياجات املؤسسة

 . داء وتقييم األونظم التدريب والتنمية، تحديد الرواتب واملكافآت

   رعاية العاملني وإدماجهم يف نسـيج املؤسسـة باعتبـارهم أعضـاء يف أرسة ومـن أصـحاب

 . املصلحة فيها

 باملؤسسـة وتوثيـق العالقـات دارةالعمل عىل تنمية سبل تعـاون العـاملني مـع فريـق اإل 

 ومن خالل ذلك يـتم تحقيـق املصـالح،  العامة للمؤسسةهداف تحقيق األأجلبينهم من 

 . دارةالشخصية للعاملني وفريق اإل

 تنمية التعاون فيام بني العاملني أنفسهم وبث روح الفريق . 

  حل مشكالت العاملني ومحاولة إزالة الفروق الناشئة عـن االختالفـات بيـنهم مـن حيـث

 . الثقافة وغريها من الفروق الفردية، الجنسية، السن، النوع
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حيث مل  ة وطموحة مل تكن عادة تجد الفرص للتحقيق التي تبدو مثاليهدافولكن هذه األ 

 مع دورها يف العليا يف معظم املؤسسات تويل املوارد البرشية االهتامم املتناسب دارةتكن اإل

 . املؤسسة

 العليا وبني االهتامم بأمور املوارد دارة التي حالت بني اإلسبابولعل ما ييل هي أهم األ 

 :يف دول العاملالبرشية يف كثري من املؤسسات 

  حاالت االستقرار االقتصادي النسبية والنمو املتواصل يف الكثري من املؤسسات دون

  . مشكالت كبرية

 وتعادل املراكز والقدرات التنافسية لكثري من ، املستويات املعتادة من املنافسة

 . املؤسسات

 املطلوبة للتعامل حاالت االستقرار التقني النسبية وتواضع املهارات والقدرات البرشية 

 . مع التقنيات السائدة

 توفر املوارد البرشية ذات القدرات العادية واملتناسبة مع احتياجات املؤسسات . 

فقد كانت تسري ويف نظم ، وبالنسبة للمؤسسات الحكومية يف كثري من دول العامل 

الذي يركز عىل اطي تقليدية تتعامل مع املوارد البرشية باعتبارهم أدوات يف النظام البريوقر

 داءات ألإجراءلنظم ولوائح و العاملني ُخضعُوي، واستكامل النامذج واملستندات، كفاءة العمليات

،  القراراتإتخاذ أو حرية بداعاملهام املنوطة إليهم ال ترتك لهم مساحة تذكر للتفكري أو اإل

 . فهم آالت تؤدي مهام حسب القواعد

 بقضايا األخرىيف تلك املؤسسات الحكومية معنية هي  العليا دارةوبذلك مل تكن اإل 

 مستويات تالية من املوظفني املتخصصني يف أمور إىل املوارد البرشية وإحالتها بالكامل إدارة

 . فرادتطبيق القوانني والنظم املتصلة بشئون األ
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 : القدرة املؤسسية

ل وتحدياته أم أن هناك  هل تدار برؤية املستقب والسؤال اآلن كيف تدار مؤسساتنا؟ 

  ؟عبئا داءا أخر تدار به ملصلحة قصرية األجل تجعل من تحسني األأسلوب

، مؤسسة أي ميكن أن تدار من خاللها والتية املختلفة داري اإلمناطفالبد من اختصار األ 

 : وهىداري الكيان اإليف واحدة من ستة عنارص هامة هي بصفة عامة دارةواإل

 للخريجنيسوق العمل بالنسبة  .  

 عداد الخريجنيالتقنية املطلوبة إل . 

 تنفيذيالجهاز ال .  

 جوانبهايف نتاجس املال لتمويل لعملية اإلأر  .  

 يربط ما بني العنارص السابقةالذي داريالتنظيم اإل  . 

ول عن وضع رؤية ورسالة املؤسسة موضع التنفيذ من خالل ؤهو املس داريوالجهاز اإل 

 وتطوير ثقايف إرشادية تنقح األنظمة للحفاظ عىل الرتاث الومبادئ، نةصياغة واضحة ومعل

 . نساين والتفاعل اإلاالتصالاملهارات التقنية ومهارات 

 : دارةمهارات اإل

 :كالتايلوهى ، ملامرستها  ثالث مهاراتدارةتتطلب اإل

 : مهارات فكرية

 عىل ويقصد بها القدرة، يةكدرااملهارات اإل ة أوداريوهى ما يطلق عليها باملهارات اإل 

وتحديد العالقات ،  مشكلة ماي األبعاد الكاملة ألورؤيةوتصور األمور ، التفكري املنطقي املرتب

مهارة تحليل ، التخطيطمهارات :  املهارات الفكرية نذكرأمثلةومن ، بني املتغريات املختلفة

 .  القراراتإتخاذمهارة ، ت التفاوضامهار، مهارة اإلقناع، مهارة القيادة، املشكالت
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 : يةإنسان مهارات 

 مبهارات االتصال والتعامل مع أخرى كتابات يفية أو ما يطلق عليها نساناملهارات اإل 

ومع املرؤوسني مع زمالء  (خرين الناجح مع اآلَّفعالويقصد بها القدرة عىل التعامل الخرين، اآل

 خرينتصال مع اآلمهارات اال: ية نذكرنساناإل املهارات أمثلةومن ، )ومع الرؤساء ومع العمالء

، ) الجسمةلغ (اللفظيومهارة االتصال غري )  واملكتوبيالشفه (يومنها مهارة االتصال اللفظ

 .  وكسب احرتامهمخرين اآلبمهارة كس

 : مهارات فنية

ومعرفة ، املهارات الفنية القدرة عىل القيام بالعمل املطلوب بالشكل السليمبيقصد  

 املهارات أمثلةومن ،  للقيام بالعمل املطلوبالالزمةات جراءواإل، ل هذا العمل وخطواتهتسلس

، مهارة كتابة التقارير، يل اآلمهارة استخدام الحاسب، مهارة رصد وتحليل البيانات:  نذكرالفنية

 . مهارة وضع ميزانية، مهارات العرض والتقديم

 :ةداري اإلمناطاأل

ة منهام منطني أساسي أمناطهنا عىل أربعة  دة ولكننا نركزة متعدإداري أمناطهناك  

 وبعض مناط رسد لهذه األييلوفيام .  املستقبليف إليهام عرصيني نتطلع آخرينتقليدين و

  .  القصور وكيفية التغلب عليهاأوجه

 : هداف باألدارةاإل

تحديد  ن يفو والعاملدارة سلسلة من الخطوات بحيث تقوم اإلإىل عمل يستند أسلوب 

 . داء بشكل مشرتك وكذلك يف تحديد اإلنجاز املتوقع ومعايري تقييم األهدافاأل

منها  جزء أو التنظيم أهداف عىل مبدأ املشاركة بوضع هداف باألدارةتقوم فلسفة اإل 

 . لتحقيق كفاءة اكرب من خالل تحفيز ودفع املوظفني

 :  املنطلقات التاليةإىل هداف باألدارةتستند نظرية اإل
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 :  املنطلقات التاليةإىل هداف باألدارةتستند نظرية اإل

 نساينوجه للسلوك اإلُالهدف محدد وم . 

  الفردأداءيشكل معايري ميكن عىل ضوئها تقييم  .   

 ه األنشطة واملسارات واملوارد والجهد الجامعيِّوجُي . 

 الفرد يف املؤسسة تعكس رغبات وتوقعات لديهأهداف  . 

 التي هدافألا عدد من إىل رسالة املؤسسة يف سرتاتيجياإل يقسم الهدف دارة هذه اإليف 

. األقساموزع عىل رؤساء ُ ت صغريةأهداف عدة إىل إجرايئُثم يقسم كل هدف ، توزع عىل املدراء

 شكل يف مهام وأدوار يوزعها عىل مرؤوسيه إىلم كل رئيس قسم هدفه الصغري ِّقسُبعد ذلك ي

 . خطط بسيطة قابلة للتحقيق

ومن ، ة والتنفيذيةداريتويات اإل لتعدد املسً تبعاداء وطريقة األهدافوهنا تتعدد األ 

  جوانبه االقتصاديةيف أن يحدث تنمية املوارد البرشية بهدف خدمة املجتمع الطبيعي

للعالقات تتطلب كل هذه الجوانب مهارات تقنية ومهارات و. واالجتامعية والثقافية والسياسية

  . يةنساناإل

 يف حقيقيويكمن الفشل ال ،إداري هو رس فشلها كمنهج هدافتفتيت األظ أن ُويالح 

ولكن ،  املرئيةشياءن ننظر لألأيقصد بالرؤية هنا  وال ،عدم وضوح الرؤية عىل كافة املستويات

وينطبق ذلك  ،) التباعديسرتاتيجيالتفكري اإل(إبصاره  ترى ما ال ميكن التينقصد بها البصرية 

  . بصاره ولكن ميكن استبصارهإميكن   الالذيعىل املستقبل 

لتحفيز مثل  األسلوب األهداف باألدارة اإليف الجزرة والعصا املستخدم أسلوب يعد مل 

 بالرؤية دارةاإل فضل مناهج التمكنأ مناهج التحفيز هو التمكن وأفضل أنقوى العمل حيث 

  . تغذية مرتدة رسيعة من الحصول عىل دارة اإلُكنً العمل ومتأسباب باملشرتكة تنمى الوعي
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  :اليبس باألدارة اإل

 ويغلب الشكل هداف عىل حساب األساليب باألدارييهتم الجهاز اإل،  هذا النمطيف 

وقد تصل درجة االهتامم  ،عىل املضمون بشكل يجمل القبيح ويخفى املشاكل رغم وجودها

  .  الحقائقوإخفاء التضليل إىلبالشكل 

 إىللعليا دون النظر  ادارة اإلأهداف يخدم ي جهاز خدمإىل تنفيذيكام يتحول الجهاز ال 

يتمخض كثري  ال التيُفعىل سبيل املثال تعقد العديد من املؤمترات العلمية .  املؤسسةأهداف

وتستحوذ عىل اهتامم  عن جلسة افتتاحية صاخبة تحرضها بعض الشخصيات الهامة إالمنها 

وأهمية  عىل مضمون املؤمتر يكادمي واأليعالم املختلفة دون الرتكيز املوضوعأجهزة اإل

وعليه فتصبح بعض هذه املؤمترات غاية وليست .  متابعة لتوصياتهأيودون ، موضوعاته

 .  والرؤى وتكلفنا الكثري من الجهد واملالهداف عىل حساب األساليبوسيلة باأل

  : بالرؤية املشرتكةدارةاإل

الهتامم يتم فيها ا،  بالرؤيةدارةواإل. ه آثاريف متطلباته عميق يف بسيط إداري أسلوب 

وضمري ووجدان  عقل إىل بحيث تنتقل رؤية املؤسسة  بشكل شمويلهدافبالوسائل واأل

  . ةداريالقامئني عىل رسالتها عىل اختالف مستوياتهم التنفيذية واإل

وتسلم دوات  استخدام األيف بالرؤية ليست تنازال عن السلطة ولكنها مشاركة دارةواإل 

 تكتيكية أهدافمنا كلها إ ً هدف ليس مقسام-ً جميع واضحا هدف يراه الإىلاألدوار للوصول 

 أصبحت مضيعة للوقت واملال والجهد وأصبحت سرتاتيجي مل تخدم الهدف اإلإذاية إجرائ

 . وسيلتها غاية وغايتها وسيلة

 رشكاء يعرف كل منهم إىل بالرؤية تحول كل القامئني عىل العمل دارةواإل 

رائه الشخصية وتقبل آولكل منهم مهارة التعبري عن ، ليةة الحالية واملستقبسرتاتيجياإل

   يلهى القامئني عىل العمل اهتاممهم بتفاصيلأنيجب   ونقدهم كام الخرينراء اآلآ
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 متنعهم وحدة الهدف عن مهارة أن أو سرتاتيجيدوارهم عن بعد النظر ورؤية الهدف اإلأ

  ول؟ولكن كيف يتم هذا التح ،ومرونة التحول عند الرضورة

 : بالرؤيةدارةمزايا اإل

 ثناياه عوامل بقائه واستمراره فتأىت مقاومة املنهج من الذين يف بالرؤية دارةيحمل منهج اإل 

 من الضغوط عىل ًأو الذين يتوقعون مزيدا.  مهددون بفقدان مكانتهم الوظيفيةأنهميشعرون 

 هذه املقاومة تأيتوقد  ً، مالياأوً ظيفيا فرصة لرتقيتهم وأية املنهج يفوكذلك ال يرون  ،الحايلهم أدائ

هؤالء عادة ما يكونون غري متفهمني كل .  الفلسفة البريوقراطيةأصحاب من بعض املديرين ًأيضا

 والتي توعيتهم مبزايا هذا املنهج يفلذلك ميكن العالج الصحيح  ، عىل املكشوفدارةملنهج اإل

  : ييليتلخص بعضها فيام 

 أساليبوبنجاح مؤسستهم  ، العليادارةشأنهم شأن اإل ،اونوهم يهتم العاملون ومعأن 

 يضع لهم أو ليشخص لهم املشاكل أحداوعليه ال ينتظرون  ، بها وجودتهداءتطوير األ

ويقدم لهم الحلول حيث تصبح هذه املهام من مسئوليات وواجبات ، الخطط العالجية

  .  تام من تلقاء ذاتهمبوعي يؤدونها التيأعاملهم 

 قدرة أكرث يصبح وبالتايلوان يفهم لغة الخرباء ،  املؤسسة خبريا باألرقاميفن كل عضو يكو 

ة سرتاتيجي تكامل مع الخطة اإليفية السنوية املستهدفة جرائعىل تنفيذ الخطة اإل

  . الشاملة

 النسيج يف تحقق التكامل والرتابط فهية والتنفيذية داريتخاطب جميع املستويات اإل 

 تنفيذيووجود رؤية مشرتكة للجهازين ال. يحقق وحدة الصف والهدفاملؤسيس مام 

لجميع يتمتعون وعندما تسود هذه الرؤية فان ا ، الرقابة الذاتيةأسلوب تنمى داريواإل

 إىل عقولهم يتحول االلتزام وعندما يثابون عىل استخدام ، بحرية التجريب واكتشاف الجديد

 صورة من الوالء واالنتامء للمؤسسة وأعظمته  درجاأعىل إىل خالصإتقان ويتسامى اإل

 . األموالوطن 
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 والفشل الخطأ من عقدة الخوف من األعامل بالرؤية املشرتكة القامئني عىل دارةوتحرر اإل .

،  بالرؤيةدارةأهمية اإلوهنا تكمن . ية وقدراتهم الخالقةبداعوبذلك تحرر طاقاتهم اإل

 يشكل مفردات لغة الذي بداعواإل بتكارحيت تساعد عىل صياغة املناخ املناسب لال

  . املستقبل

 تأدية يف العاملني إخالص تحفز التي بالرؤية روح الوالء وااللتزام دارةينمى منهج اإل 

 .  النجاحيفوظائفهم ورغبتهم الصادقة 

 القامئون وعندما يثق . يعالج أزمة الثقة املتعلقة بحجب املعلومات بني العاملني والقيادة

 القامئني يف دارةتثق اإل وعندما ،يةنتاجيقل التوتر والرصاع املخفضان لإل ،دارة اإليفعمل عىل ال

 املقبلة جيال األيفالدميقراطية  ينمى قيمة وثقافة الذيخاصة البعد  ،عىل تحقيق الرسالة

 . من خالل القدوة داخل املؤسسة

 مطروحاً مل يصبح خياراذيال بالرؤية بيئة عمل يسودها املناخ الدميقراطي دارةتخلق اإل  ً

 تصوير الواقع ألنوذلك .  رضورة حيوية لرؤية هذا املستقبلأصبحللمستقبل ولكنه 

وبالطبع ال  ،عىل املستقبل الضوء إلقاء أساليب أفضل من زاوية ملن وأكرث من منظار بأكرث

  .  ذلك نصف املعالجةويف ، بدقة دون رؤية مستقبلية دقيقةهدافميكن تحديد األ

 يرفع من وذلك ،داري واإلتنفيذيكام يعمل عىل إسقاط الحواجز املعنوية بني الجهازين ال 

وأن الحواجز املعنوية .  مؤسساتنايف عصبي تعترب الجهاز الالتيمستوى وكفاءة عملية االتصال 

 إىلشكل دون الوصول ال انضباط يف قد تفيد التي من الحواجز أخرىها أشكاال ءقد تخفى ورا

  . مونهاعمق مض

 تعمل فهي صورهام وعليه أعىل يف بالرؤية املشرتكة التفويض والتمكن دارةاإلوتعنى  

 :عىل مستويني
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 فرادات القامئة لألمكانمحاولة االستفادة من اإل . 

  فراد وتوليد الطاقات الكامنة داخل األإخراجالعمل عىل .  

 دارة اإلأسلوب ذلك يفمبا  ،رىاألخة داري اإلساليب عن األسلوب ذلك يتميز هذا األويف 

 الجزرة أسلوب أن ندرك هنا أنويجب . األول يركز فقط عىل املستوى والذي هدافباأل

يفيد التحفيز   منقوص للتحفيز حيث الأسلوب هداف باألدارة منهج اإليفوالعصا املتبع 

التقدير  تسعده كلامت عاطفي مخلوق نسانفاإل ،املعنوي التحفيز إىل يفتقر الذي املادي

  .  متميزاأداء أوواالمتنان حينام يحقق انجازا 

 :  املرئيةدارةاإل

 دول العامل يف وليد التجربة اليابانية ونرى زيادة أهميته دارييعترب هذا النمط اإل 

 يف متعددة للتشويش أسبابوهناك . املؤسيس تزداد فيها درجات التشويش والتي يالنام

 حتى نستطيع تالفيها وتأدية تحقيق رؤية ورسالة املؤسسةاملؤسسات نرى أهمية تحليلها 

  .  التضليلأساليب أو جراحات التجميل إىلدون اللجوء 

  : املتعددةه محاوريف شفافية العمل إهدار قد يقع عليها التي سباب بعض األييلوفيام  

  ن ا وحتى ، القياداتإرضاء إىل تهدف التي النفاق أشكال بعض إىلتحول مفهوم الوالء

  .  ومحاولة تضليل الرؤساءداءاستدعى ذلك ادعاء مثالية األ

  خطاءولية كل األؤ الشخصيات القيادية والعامة وتحميلها مسيف املؤسسة أحكامتطرف 

  .  قتل روح املخاطرة واالبتكاريفمام يتسبب 

 نها  ع مسرية العمل قيادات تغيبإىلب ُِّرسوعليه فقد ت. عدم دقة اختيار بعض القيادات

  "تربر الوسيلةالغاية  " عمال مبيثاق ساليباملصداقية وتحاول االحتفاظ مبواقعها بكل األ

  . داء وجدية األ شدة التمسك باملنصب عىل حساب املصلحة العامةئومن هنا تج
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  عمق املؤسسات واملصالح إىلتعدد وتداخل الجهات الرقابية ونفاذ بعض نشاطاتها 

 الخوف والتضليل أنوكلنا يعلم  ،خوف ثقافة للعمل املؤسيس الأصبحوبذلك  ،الحكومية

  . وجهان لعملة واحدة

  يفخاصة وقد انترشت ثقافة البحث  ، الحاميةدواعي من أصبحمتسك القيادات مبواقعها 

  . سلبيات وتجاوزات القيادات السابقة ومحاولة النيل منها

 الواقع رض أبية وانفصالها عن  الورقية واملكتاألعامل إدارةانشغال بعض القيادات ب

  .  ما يبدأ من القاعدة واملقربنيًغالبا الذي املؤسيسووقوعها فريسة للخداع 

 أو  الحقائقإخفاء قد تجرب القيادات الوسيطة عىل التي داريانتشار ظاهرة العنف اإل 

  . تلوينها

 عىل صية عدم جدية العمل ونقص املعلومات ومنو مراكز القوى وتغليب املصالح الشخ

  . السيايسآليات التقييم واملحاسبة وسوء استغالل املناخ 

  تقييم العمل املؤسيس والقامئني عىل يف والتقارير اإلحصاءاتاالعتامد بصفة مطلقة عىل 

 الذي. الشخيص التقييم بالتقارير ال يخلو من العامل أنوال يغيب عنا . وإدارتهتنفيذه 

  . ة العليادارياإل التعيني للمناصب يفتكمن خطورته 

 االستفادة  السلبيات وعدموإخفاء. أبعادها يفحيث يقع الرتكيز عىل االيجابيات واملبالغة  

 تسأل القيادات املؤسسية نفسها أنوهنا يجب . من فرضها ضمن آليات هذا التحول الشاذ

 يف خريناآلأم أستغل  ، بتنمية الرثوات البرشية وتحقيق رسالة املؤسسةأقومهل  :هذا السؤال

   الشخصية عىل حساب الرسالة والقامئني عليها؟أحالمي

 ـة دارةواإل ـرب مــن أهــم ،  معــروفإداري أســلوب املرئـي ـةأســبابويعـت   نجــاح التجرـب

 الزمـان إدارة املشكلة من املكـان حتـى ميكـن إدارةوهى كلامت بسيطة تعنى ،  اليابانية

 ـشــكلة والعـمــل ـعــىل بالدـقــة والرسـعــة املناـســبني لـلــتخلص ـمــن ـجــذور ـهــذه امل
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. رض الواقـعأ مسـتمر يسـتمد قيمتـه مـن أسـلوبوعليه فهو  ، املستقبليفمنع تكرارها 

  : وهىدارةوبهذا الشكل تكتمل عنارص اإل

 . التخطيط -

 . التنفيذ -

 . املتابعة -

 . التطوير -

ة أساسيات إسرتاتيجيوحتى تثمر نتيجة تكامل هذه العنارص فالبد من التمسك بثالث  

  .  خمس خطوات تنفيذيةىلإوترجمتها 

 : املرئيةدارةات اإلإسرتاتيجي

 األحداث دارةإل  األزمات ولكنها منهاج عمل مستمردارة إلًاأسلوب املرئية دارةليست اإل 

العالقات الرأسية   قيمته من الواقعية وشفافيةداريويستمد النمط اإل.  مكانها وزمانهايفاليومية 

 املستقبل من أرض دارةالهامة إلوعليه فهو احد التحديات . يساملؤسركان العمل أ يففقية واأل

ات هامة ميكن إسرتاتيجي طبقت ثالث إذا دارة تتوفر الشفافية املطلوبة لإلأنميكن  وال. الواقع

  : ييلتلخيصا فيام 

   :وضع الئحة داخلية

 إالجب كام ي. رسالة املؤسسة بالطريقة املثىلرؤية وتكون مبثابة قواعد واضحة تخدم  

ثقافة  وتواكب ةَّفعالتكون هذه القواعد جامدة حتى ميكن تطويرها وتعديلها لتصبح بسيطة و

 داءوتشمل تحديد املهام وطرق ومعايري قياس األ.  الجديدالعاملي تصف النظام التيالرسعة 

  .  بسيط وواضحعلمي املراجعة والتقييم من خالل دراسة موضوعية ومنهج أساليبو
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  :التطهري

 ً لتقييم املؤسسة ذاتيا وتحديد)امليدان(رض الواقعأ إىلة هامة تستوجب النزول إسرتاتيجي 

 داءها بدقة حتى ميكن توصيف عالجها املناسب ووضع خطط لتحسني األأسباب وداءفجوات األ

 التي بعض الشخصيات إبعاد العالج أساليبوبالطبع قد يكون ضمن .  ضوء معايري محددةيف

 األدوات إىل ميتد أنبل يجب  ،وال يقف التطهري عند هذا الحد ،لعملتعوق مسرية ا

 .  والسياسات املختلفةساليبواأل

 وسيلة أهم أنه إال والكوارث األزمات التغيري وسيلة للتطهري خاصة بعد أنورغم  

ملواجهة تحديات حد القيم الثقافية الالزمة أ يكون التغيري أنوعليه فيجب  ،للتطوير املستمر

 الحارض إدارة فهيوعليه  ، التحسني املستمرإىل تهدف األحداث من موقع دارةواإل. ملستقبلا

  . داء املستقبل لتطوير األإدارةو ، القصورأوجهالكتشاف 

  :ترشيد االستهالك

 أشكالوهناك .  ثقافة املؤسسةيف قيمة الرسعة إدخال إىلة سرتاتيجيتهدف هذه اإل 

 يفرغم ندرتها وقد يكون الهدر بهدف وضع املؤسسة ، ية والبرشية الرثوات املادإلهداركثرية 

 ال يجنى العاملون داريحركة العمل اإل  عىل سريً رقابياًكذلك فان هناك عنفا. دارةخدمة اإل

  .  الخوف والشك والرتدد والتباطؤ والتعقيد والتعطيلإالمن ورائه 

 سري  عدة شهور مام يعطليفروتينية  بعض القرارات الإتخاذ إىل الوقت يفقد يصل الهدر  

. داريوالنفاق اإل الفساد أشكال بعض إىلويدفع  ،العمل داخل املؤسسة ومصالح العاملني بها

 دارة عىل مفهوم اإلوالتأكيد هداف واألساليبويستوجب القضاء عىل الهدر وضع الحدود بني األ

  .  رؤية املستقبلخرين خدمة املؤسسة ومشاركة اآليف

عدة  رضورة اتباع األحداث املرئية من موقع دارةات اإلإسرتاتيجيىض تطبيق ويقت 

  : ييلة ميكن تلخيصها فبام أساسيخطوات 
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  هذه يفمع رسعة وأهمية التواجد  ، بصفة متكررة ومفاجئةاألحداث موقع إىلالنزول 

  .  مشكلةأياملواقع عند ظهور 

  ضافةالتفكري الجانبية واملعكوسة باإل أساليباالهتامم بكل عنارص املوقع مع استخدام 

 جذور املشكلة ووضع بدائل غري تقليدية إىل التقليدية وذلك للوصول ساليب األإىل

  . لحلولها

 لوقف النزيف لكن الإسعافيةتكون   ماًغالبا والتيالوقائية والفورية اإلجراءات  إتخاذ  

 .  مينعنا زوال العرض من متابعة واحتواء املرضأنيجب 

 إدخالكام يجب .  خلق املشكلةيفهميتها النسبية أ الحقيقية وسبابلبحث عن األا 

 سيناريوهات أفضل إىل للوصول الذهنيليات القدح آ التفكري املتعددة ويسياسة نواد

   . العالجوضع خطط التحسني والتشخيص و

 املستقبليفوتجنب تكرارها ، داءوضع الحلول املناسبة لفجوة األ  . 
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 الفصل الثالث

 املرتبات 

 

 إتخاذكيف يتم  !؟نفس الوظيفة يف نفس املؤسسة يتم دفع أجور مختلفة لشاغليها 

 عىل كل من املوظف ما الذي سيرتتب وينعكس! ؟هذه القرارات ومن املسؤول عن اتخاذها

  ؟وصاحب العمل من جراء ذلك

 : تعريف املرتبات

ية والخدمات والفوائد التي يحصل عليها  جميع أشكال التعويضات املادإىلتشري  

املوظف من املؤسسة مقابل الجهد الذي يبذله الشخص يف العمل واستغالله لكافة طاقاته 

 أهدافا منه يف تحقيق إسهامياته والقيام باملهام واملسؤوليات املنوطة بالوظيفة إمكانو

 أو أساس وحدة الزمن وبشكل عام ميكن القول أن مرجع دفع املرتبات يكون عىل. املؤسسة

 . نتاجعىل أساس كمية اإل

 ً  مهـامًدورا واملؤسسـات وكـذلك فـراد يف حيـاة األًأساسـياً دوراوتلعب املرتبـات  

ـيـة للـمـوظفني حـيـث تـعـد الرواـتـب نتاج ورـفـع الكـفـاءة اإلداءيف تحـسـني مـسـتوى األ

  هـو داءومـن رشوط تحسـني األ.  رغبات املـوظفني املتعـددةشباعة إلساسيالوسيلة األ
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ن عـىل رواتـب تتناسـب مـع مـا يقدمونـه وعدالة املرتبات والتي تتمثل يف أن يحصل املوظفـ

 . يات وقدرات ومهارات وخرباتإمكانللمؤسسة من 

ة ساسي األومن الطرق. من خالل ما تقدم تربز أهمية وضع أنظمة أجور عادلة للموظفنيو 

 عىل الوصف ًل ومحدداته بناءيف تحديد معدل املرتب الذي يتناسب مع طبيعة العم

 . واملواصفات الوظيفية وهو ما يسمى بتقييم الوظائف

 : أهمية املرتبات

 يةنتاج واإلداءتشجيع العاملني وتحفزهم ملزيد من األ . 

 تساعد عىل تخفيف حدة اإلرضاب والتوتر النفيس من خالل تعويضهم . 

 ِّمتثل ياتهم إمكانسه لتوظيف العاملني لكافة  املرتبات العائد الوحيد امللموس واملمكن قياُ

 . يف العمل

 :  املرتباتأهداف

  املؤسسة إىل العنارص أفضلجذب . 

  املؤسسة  العنارص البرشية املتوفرة يفأفضلالحفاظ عىل . 

 داءتحفيز ودفع العاملني ألفضل مستوى من األ . 

 : العوامل املؤثرة يف تحديد مستوى املرتب

 يف تحديد مستوى املرتب يف أي مؤسسة ً ومبارشاًأساسياً دورا تلعب العديد من العوامل 

 . ومن أهم تلك العوامل، وألي وظيفة

 : اإلنجاز

 املطلـوب مـن الفـرد يف الوظيفـة التـي يشـغلها طبقـا للمهـام داءُيقصد بـه مسـتوى األ 

ـه ـة ـب ـالحيات املنوـط ـات والـص ـدى اإل. والواجـب ـذلك ـم ـمل ـك ـاجويـش ـه نـت ـم تحقيـق ـذي ـت   اـل
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  فكلام زاد اإلنجاز يفرتض زيادة يفًطرديا ًتناسبان اإلنجاز ومستوى املرتب يتناسبان حيث أ

 . مستوى املرتب املتوقع

 : الجهد

 إىلمن وظيفة هذا يختلف ، وُيقصد به الجهد العقيل أو الجهد الجسدي املطلوب  

 مستوى املرتب  معًطرديا ًتناسبا أن العالقة بني الجهد املطلوب بنوعيه يتناسب ًعلام أخرى

 . املتوقع

 : الخربة

 يف أوُيقصد بها األقدمية أي عدد السنوات التي أمضاها الفرد سواء يف الوظيفة  

حيث تعترب بعض املؤسسات األقدمية أحد العوامل املؤثرة يف مستوى املرتب ، املؤسسة

 . ظيفيه من نفس املستوى الوئتايل زيادة راتب املوظف األقدم يف العمل عن زمالالوب

 : املؤهل العلمي

تختلف املواصفات الوظيفية املطلوبة من وظيفة ألخرى فبعض الوظائف تتطلب درجة  

علمية مثل البكالوريوس لتمكن الشخص من القيام بعمله والبعض األخر يتطلب درجة 

وهكذا فان الدرجة العلمية املطلوبة للوظيفة لتمكن املوظف من ، املاجستري أو الدكتوراه

 .  مع مستوى املرتباتًطردياً تناسبا تتناسب َّفعاليام بالوظيفة بشكل الق

 : صعوبة العمل

 الشاقة واألعامل األعامل فهناك أخرى إىلتختلف درجة صعوبة العمل من وظيفة  

 . أعىل كان املرتب املتوقع أصعب األعاملالسهلة فكلام كانت 
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 : قدرة املؤسسة املالية

 والقدرة  يف املؤسسة سبب رئييس لتحديد مستوى املرتبات يف املؤسسةتوفري املوارد املالية 

 وبالتايل فان أفضلوكلام كانت األرباح مرتفعة كان الوضع املايل . عىل االستمرار يف دفعها

 . أعىلية دفع أجور منافسة تكون إمكان

 : مستويات املرتبات يف سوق العمل

 للمؤسسة من عدة جوانب ًجدا مهمة معرفة مستويات املرتبات السائدة يف السوق 

بد من التعرف لذا ال، وخاصة يف عملية استقطاب الكفاءات واملحافظة عليها داخل املؤسسة

 . عىل معرفة مستويات املرتبات السائدة يف السوق قبل تحديد مستوى املرتبات لديها

 : معدل التضخم السائد

 يعكس مستوى األسعار الحالية ُيقصد به جدول األسعار السائدة يف السوق والذي 

وكلام ارتفع معدل التضخم بنسبة . ومعدل االرتفاع الذي طرأ عليها مقارنة مع سنوات سابقة

فيجب أن يرتبط تحديد . مئوية يعني ذلك ارتفاع سعر السلع والخدمات بنسب مختلفة

 . مستوى املرتبات مبعدل التضخم

  : نظرية عدالة املرتبات

عاملوا بالعدل يف عالقاتهم ُ يألن تحركهم رغبتهم فراد أن األتشري هذه النظرية 

 إىل نسبة مدخالته نسان أن الدافعية تفعل فعلها عندما يقارن اإلًأيضاوترى . الوظيفية

 .  ومخرجاتهم ومقارنتهم بنفسهخرينمخرجاته مع نسبة مدخالت اآل

 : وهناك أربعة مفاهيم لهذه النظرية

 ميسه الظلمأوصيبه العدالة هو الفرد الذي ت :نساناإل  . 

 الذين يقومون فراديقوم الشخص مبقارنة نفسه بفرد أو مبجموعة من األ :املقارنة  
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  الشـخص   أن يقـارنأو زمالءه أو أصدقاءه أوبنفس املهام التي يقوم بها وقد يكونوا جريانه

  .دارةنفسه بالنظام والذي يشتمل عىل سياسات املرتبات وسياسات اإل

 العمل مثل املهـارات والخـربات إىلُيقصد بها الخصائص التي يحملها الشخص  :خالتاملد 

 . واملؤهالت العلمية والعمر

 هي العائدات التي يتلقاها الشخص من عمله مثل الراتب :املخرجات . 

 : تقييم الوظائف

 : تعريفه

 يف املؤسسـة ُيقصد به الوسيلة العملية واملوضوعية لتحديد القيمة النسبية ألي وظيفـة 

حيث يتم الربط هنا بني معدل املرتبات التي يحصل عليها . بغرض تحديد أجر عادل للوظيفة

 .  املؤسسةأهدافالعاملون وبني حجم مساهمة املوظفني يف تحقيق 

 : مزايا تقييم الوظائف

  يضع األسس لتحديد النسب املالية لجميع الوظائف يف املؤسسة وبالتـايل تحديـد القيمـة

 . هلية لكل وظيفة عىل حدالحا

  جميـع  االختالفـات العادلـة يف املرتبـات والرواتـب بـنيأسـبابيساهم يف تفسري وتوضـيح 

 . الوظائف

  وظائف جديدة بدون إحداث خلـل يف إيجاد نظام متكامل يساعد عىل إيجاديساهم يف 

 . هيكل املرتبات

  يف التدريب واالختياريساعد تقييم الوظائف عىل توفري املعلومات ملتخذي القرارات. 

  وضع سياسة طويلة املدى خاصة بالرواتب واملرتباتيفيساعد  . 

 املرتبات أو تعارض يف معدلاختالف تقييم الوظائف عىل االكتشاف املسبق ألي يف يساعد  

 . و يف القيم النسبية للوظائفأ
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 نييساعد عىل تخفيف معدل دوران العمل ويف رفع الروح املعنوية لدى املوظف . 

  األخرىاملؤسسة ومقارنتها مع الهياكل   مقارنة واقعية بني هيكل املرتبات يفإجراءيسهل 

 . يف منظامت متشابهة

 : ية تقييم الوظائفَّفعال

هناك عدة أمور يجب أن تؤخذ يف االعتبار حتى يتم استخدام تقييم الوظائف بشكل  

 :  ومن أهمهاَّفعال

 ظيفته التي يشغلها مام يساعد يف تقبله واقتناعه مشاركة املوظف الذي سيتم تقييم و

 . بهذه العملية

  عىل أن، م الوظائف املختلفةّيقي) قيادة التطوير(تكوين فريق : 

 بشكل جيدرا واملهام واألدويكون جميع األعضاء عارفني بطبيعة الوظيفة  . 

 د من صحة والتأك. يتم تقييم الوظيفة من خالل الوصف الوظيفي واملواصفات الوظيفية

ومصداقية الوصف الوظيفي املتوفر عن الوظيفة املراد تقييمها هذا وميكن تقسيم 

 .  والكتايب والتطبيقيداري عدة عنارص مثل الجانب الفني واإلإىلالوصف الوظيفي 

 اختيار طريقة التقييم وتحديد العنارص التي سيتم تقييم الوظيفة عليها . 

 أكرثالتي سيتم استخدامها يف تقييم الوظيفة ومن  ، تحديد معايري التقييم القياسية 

 : مجاالت التقييم

 . الدرجة العلمية -

 . الخربة العملية -

 املسؤولية -

  املعرفة بالوظيفة -

 . مخاطر وظروف العمل -
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 :  طرق تقييم الوظائف

 التقييم التي سيتم استخدامها تبدأ مرحلة التقييم) عنارص(بعد أن يتم تحديد عوامل  

 :  قسمني رئيسني هامإىلوميكن تقسيم طرق تقييم الوظائف 

 . غري الكمية الطرق1-

  الكمية الطرق2-

 . غري الكمية الطرق1-

 .طريقة الرتتيب

ً تصاعديا يتم استخدام هذه الطريقة يف املؤسسات الصغرية والسهلة ويتم ترتيب الوظائف 

 عنارصها بل يتم إىلتجزئة الوظيفة حيث ال يتم .  األكرث صعوبة وأهميةإىلأي من السهل 

 عىل هذا األساس وتستخدم هذه الطريقة باملؤسسات ذات األخرىمقارنتها مع الوظائف 

 .  املحدودةاألعامل

ثم يتم بهذه الطريقة جمع عدد من الوظائف تحت فئة واحدة ثم يتم ترتيب هذه  

 :كالتايلالوظائف حسب درجة األهمية والصعوبة 

  تفصيلية من خالل تحليل الوظائف بحيث تعكس تلك املعلومات توفري معلومات

 . ومواصفات تفصليه لكل وظيفة

 تحديد املعايري التي سوف يتم عىل أساسها ترتيب الوظائف . 

 وهناك ًالقيام برتتيب الوظائف حسب األهمية وذلك من خالل مقارنتها ببعضها بعضا 

 :  يف الرتتيبإتباعهامان ميكن أسلوب

 : تيب البسيططريقة الرت

 أساس هذه الطريقة هو وجود بطاقة لكل وظيفة حيث يدون فيها كافة املعلومات 

َّثم التفصيلة الخاصة بها ومن  ) أعىل إىل أسفلمن  (ًتصاعديايتم ترتيب كافة تلك البطاقات َ

 . حسب األهمية
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 لوبس ويتم استخدام األًا عندما تكون عدد الوظائف محدودسلوبيتم اتباع هذا األ 

 . األخر يف حالة ارتفاع عدد الوظائف

 :  املقارنة الزوجيةأسلوب

وذلك .  يراد تقييمهاأخرى عىل مقارنة الوظيفة الواحدة بكل وظيفة سلوبيقوم هذا األ 

 عىل مرات متتالية وليس عىل مرة واحدة كام هو الحال يف الرتتيب ًمعامبقارنة كل وظيفتني 

مات التفصيلية الخاصة بوصف كل وظيفة ومواصفاتها مثل البسيط بحيث يتم مقارنة املعلو

 . التعليم والخربة واملهارة ومدى خطورة وظروف العمل

حيث يتم . م ترتيب هذه الوظائف حسب األهمية والصعوبةّوبالتايل يستطيع املقي 

َّثمومن  األخرىمقارنة كل وظيفة بالوظائف   يتم تجميع هذه الجداول ووضعها بجدول َ

 . املؤسسة جميع وظائفواحد ل

 : طريقة التدرج الوظيفي

 عىل تحديد الدرجات ووصفها وتحديد معايري انتامء ًأساساتقوم هذه الطريقة  

ِّمتثلبحيث . إليهاالوظائف   كل درجة منها مجموعة من الوظائف املتشابهة يف الواجبات ُ

ة هنا تسمى الفئة  والدرجًأحياناوتسمى هذه الطريقة بطريقة التصنيف . واملسؤوليات

 . الوظيفية

 :  عوامل تحديد الدرجات

 مدى تباين القدرات واملهارات املطلوبة لكل وظيفة . 

  حدود املرتب يف الوظيفة الداخلة يف الدرجة فكلام اتسعت هذه الحدود قل عدد

 . الدرجات

  وعدد سنوات الخربةداء حسب مستوى األأعىل إىلسياسة الرتقية يف املؤسسة  . 
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 : وات تقييم الوظائفخط

 املؤسسة تحليل كافة الوظائف يف . 

  وضع مقياس لكل مجموعة من الفئات الوظيفية وان ال يتم وضع مقياس واحد لجميع

َّثمومن . الفئات هذه  .  درجاتإىل يتم تقسيم املقياس َ

  ووضع وصف دقيق لكل درجة عىل أساس ) املجموعات الوظيفية(تحديد عدد الدرجات

 .  أن عدد الدرجات يتفاوت من مؤسسة ألخرىًعلامواملسؤوليات والخربة الواجبات 

  طبيعة العملإىلً استناداوضع كل وظيفة يف الدرجة التي تتفق مع وصفها  . 

  تحديد القيمة املالية لكل درجة من الوظائف ذات املستوى الواحد وقد يكون هناك

 . مدى لألجر الذي يحدد لكل درجة

  :الطرق الكمية  2-

 : طريقة مقارنة العوامل

ة يف كل وظيفة أساسيعبارة عن مقارنة الوظائف يف املؤسسة من خالل تحديد عوامل  

وتتم املقارنة بني الوظائف عىل أساس . بحيث تشكل تلك العوامل أسس وقواعد املقارنة

وتنصب . أخرى باملقارنة مع عامل آخر يف وظيفة همقارنة كل عامل يف كل وظيفة عىل حد

 . ة يف كل مجموعة من الوظائفساسياملقارنة يف األساس عىل الوظائف األ

ِّمتثلويشرتط يف الوظيفة الدالة أن    كافة أنواع الوظائف املراد تقسيمها وجميع ُ

املستويات الخاصة بكل نوع منها وان تكون معاملها معروفة وواضحة بحيث ال يكون هناك 

 .  مستوى املهارة املطلوبة يف شاغلهاأوات الخاصة بها اختالف يف مستوى الواجبات واملسؤولي
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يتم تحديد أهمية العوامل يف هذه الطريقة بقيم نقدية ال بعدد من النقاط عىل أساس  

 . جر كل وظيفة يتحدد من منطلق مجموع القيم النقدية لكافة العوامل يف الوظيفةأأن 

 : مراحل تقييم الوظائف

 هذا مثلة ملجموعات الوظائف املختلفة يف املؤسسة ويختلفالوظائف الدالة وامل اختيار 

 .  حسب حجم ونوع النشاطأخرى إىلالعدد من مؤسسة 

 مثل اختيار العوامل التي تتوافر يف الوظائف الدالة والتي ستكون مبثابة معايري للمقارنة 

 . املتطلبات العقلية والجسدية ومتطلبات املهارة واملسؤولية وظروف العمل

 د املرتب الذي يدفع يف كل وظيفة من الوظائف الدالة يف كل املجموعات وذلك تحدي

 ة يف الوظيفة والتي تشكل معايريساسيمن خالل تحديد نصيب كل عامل من العوامل األ

 عىل ذلك يتم جمع هذه القيم ويتم بعد ذلك تحديد املرتب العادل ًوبناءالقياس 

 . للوظيفة

  الدالة  تب وذلك مبقارنة القيم التي حصلت عليها الوظائفُ رإىليتم تحويل القيم املالية

َّثمومن  هبالنسبة لكل عامل عىل حد  .  يتم جمع القيم الناتجة لكل وظيفةَ

  بعد تحديد الوظائف الدالة يتم إعداد املقياس الذي سوف يستخدم بالنسبة لكل عامل

كون هذا املقياس من ويت. "مقياس مقارنة العوامل"من عوامل التقييم والذي يسمى 

وحدات نقدية يحدد عليها موضع الوظائف الدالة مبا يخص كل عامل من عوامل 

 . األخرىبعد االنتهاء من ذلك يتم تطبيق نفس املرتبات عىل الوظائف الدالة . التقييم

 : طريقة تقييم الوظائف

 الطرق موضوعية يف تقييم الوظائف وأكرثها أكرثتعترب هذه الطريقة من  

 ة املكونة لها وتقدير قيمة لكل ساسي عنارصها األإىل وتقتيض تفتيت الوظيفة ًيوعاش
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عنرص من تلك العنارص بعدد محدد من النقاط وبجمع هذه النقاط ميكن تحديد درجة 

 املوضوعية والعدالة إىل ضافةباإل. املؤسسة  يفاألخرىأهمية الوظيفة باملقارنة مع الوظائف 

وليست الوظيفة عىل حده م بهذه الطريقة فأنها تأخذ باالعتبار كل عامل يف التقييم املستخد

 . كوحدة واحدة

يتم يف هذه الطريقة تحديد وتعريف العنارص املحددة للوظيفة بشكل دقيق وتحديد  

ويجب أن تكون مصفوفة القياس تحتوي عىل جميع العنارص املشرتكة . أوزان هذه العنارص

 . مهايف الوظائف التي يراد تقي

 : مراحل استخدام التقييم الوظيفي

 ً.سابقاتحليل الوظائف كام تم بيانه    1-

ُتحديد العنارص التي تستخدم باعتبارها معايري للتقييم مع تحديد محتوياتها بالنسبة    2-

 .ملجموعات الوظائف الداخلة يف التقييم

ة هنا مدى توافر أي من املقصود بالدرج. تحديد درجات العوامل والنقاط لكل درجة   3-

 .ثم يتم بعد ذلك تحديد عدد من النقاط لكل درجة. عوامل القياس يف الوظيفة

وضع مصفوفة النقاط لتقييم الوظائف والتي من خاللها يتم تحديد النقاط لكل وظيفة    4-

وذلك عن طريق معرفة مدى توفر الدرجات لكل عامل من عوامل القياس وبالتايل 

 . عىل ذلكًبناءقاط تحديد عدد الن

يتم تقييم كل وظيفة من وظائف املؤسسة باستخدام مصفوفة النقاط لتقييم الوظيفة    5-

عدد من النقاط لكل درجة يتم تحديدها وعىل سبيل املثال عن مصفوفة النقاط عبارة و

 .  نقطة وهكذا100كل درجة مساوية ل  

ثم يتم ترتيب كافة الوظائف حسب يتم تجميع النقاط التي حصلت عليها كل وظيفة    6-

 .مجموع النقاط التي حصلت عليها كل وظيفة
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 :  بناء هيكل املرتبات

املؤسسة ويتم  الذي سيتم تطبيقه يف. محصلة تقييم الوظائف هو بناء سلم املرتبات 

 علية دفع املرتبات والرواتب للعاملني وهو الذي يعكس تجميع الوظائف يف مجموعات ًبناء

 . إليهامالية بحيث يحدد راتب كل وظيفة حسب املجموعة التي تنتمي ) درجات(

 : خطوات بناء هيكل املرتبات

 .تحديد عدد فئات الوظائف   1-

 .تحديد معدل املرتب املقابل لكل فئة من تلك الفئات   2-

 .تعديل هيكل املرتبات يف شكله النهايئ ليتناسب مع سياسة املؤسسة   3-

  :اإلضافيةاملزايا 

هي املزايا التي يجب أن تقدمها املؤسسة للعاملني بسبب وجود نص أو : املزايا اإلجبارية   1-

 .ترشيع قانوين يحدد تلك املزايا ونوعيتها وكيفية تقدميها للعاملني

 املالية وهي املزايا التي تقدمها املؤسسة عىل عاتقها وتتحمل تكاليفها: املزايا االختيارية   2-

 تشجيع وتحفيز املوظفني نحو األداء املتميز مع عدم وجود أي نص قانوين رغبة منها يف

 .ملزم لها بذلك
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 زـالحواف

 

يف تحديد  ً مهام يف كونها عامالًنساينتكمن أهمية الدوافع والحوافز يف أثرها بالسلوك اإل 

 أن أحد إالوقدراتهم  فرادومهام تساوت أو تقاربت خربات األ.  الفردي يف العملداءسلوك األ

 .  العملداء قوة الرغبة أو الدافعية ألإىل يعود داء اختالف األأسباب

 : تعريف الحوافز

ِّمتثلأي أنها . يتوقعها الفرد من قيامه بعمل معني، عبارة عن عوامل خارجية   العوائد ُ

 . والتي يتم من خاللها استثارة الدوافع وتحريكها

حافز هو املثري الخارجي الذي يشبع الحاجة والرغبة املتولدة لدى ن الإوبهذا املعنى ف 

تتوقف فاعلية الحوافز عىل توافقها مع هدف الفرد وحاجته . ه لعمل معنيئأداالفرد من 

 . ورغبته

 : تعريف الدوافع

للسلوك والقوى الداخلية املحركة واملوجهة ، عبارة عن مجموعة الرغبات والحاجات الفطرية 

 ويحافظ عليه أو يغري اتجاه نساينفهي كل ما ينشط السلوك اإل.  معينةأهداف نحو نسايناإل

 . السلوك وشدته وطبيعته
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 : نظريات الدوافع

 هذه حيت تم تصنيف، فرادتحاول العديد من النظريات أن تفرس عملية الدافعية لدى األ 

 :  ثالث مجموعات من النظريات وهي كام ييلإىلالنظريات 

 .ت تركز عىل العامل املحرك للدوافعنظريا   1-

 .نظريات الدوافع املوجهة للسلوك   2-

 .نظريات الدوافع املحافظة عىل السلوك   3-

الدوافع ومهام اختلفت هذه النظريات يف تفسري الدوافع فهي جميعها تتفق يف اعتبار  

 . التي تم تصنيفها ومن هذه النظريات،  الحاجاتشباع عمل معني إلداءعملية تثري سلوك ما أل

 : نظريات الدوافع

 : نظرية سلم الحاجات

 هذه الحاجات إشباع بحيث يتم ً مرتبة هرميانسانيرى البعض أن حاجات ودوافع اإل 

 الحاجة التالية يف إىل الحاجة األوىل قبل االنتقال إشباعبشكل تتابعي هرمي أي ال بد من 

 . الهرم

 : تعريف الحاجة

وميكن ،  يقوم بعمل ما إلشباع تلك الحاجة الذاتيةألنة تدفع الفرد عبارة عن قوة داخلي 

  : عدة مستويات يف سلم هرمي كالتايلإىل نسانتقسيم حاجات اإل

 : الحاجات الفسيولوجية

ِّمتثلالتي    وتشكل ، مثل األكل والرشب والهواء والجنسنسانة لحياة اإلساسي الحاجات األُ

 .  املستوى األول من الحاجاتأوالهرم هذه الحاجات بداية القاعدة يف 

  الشعور باألمن الجسمي والنفيس ومتثـل املسـتوى الثـاين يف حاجـات :حاجة األمان   1-
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مع العلم أنه ال يتم إشباع هذه الحاجة حتى يتم إشباع املستوى األول يف . هرم ماسلو

 .الحاجات حسب ما يراه ماسلو وهكذا بالنسبة للمستويات األخرى

 . معهحاجة الفرد ألن يكون عضو يف جامعة يتفاعل معهم ويتفاعلون: حاجة االنتامء   2-

 حاجة اإلنسان للتقدير واالحرتام من اآلخرين وثقته بنفسه وقدرته :حاجة تقدير الذات   3-

 .وتقدير اآلخرين لذلك

ستفيد  لتأكيد ذاته ورسالته يف الوجود وان ينسانوهي حاجة اإل :حاجة تحقيق الذات   4-

 . يةنسانه وهي املستوى العايل من الحاجات اإلأهدافمن طاقاته وقدراته وان يحقق 

 : النظرية املوجهة للسلوك

 : من األمثلة عىل هذا النوع من النظريات املوجهة للسلوك 

 : تستند نظرية التوقعات إىل أربعة مفاهيم أساسية وهي:نظرية التوقعات

 وإدراكه بأن الجهد املبذول يف أداء عمل ما سيؤدي  وهو اعتقاد الفرد:قوة الرغبة 

وتتمثل هذه الرغبة يف نتيجة تحقق الفوائد املتوقعة من أداء . إىل اإلنجاز املطلوب

 . عمل معني

 يتمثل التوقع باعتقاد الفرد بان مستوى جهد معني يضعه يف أداء عمل ما : التوقع

 . يستحق مستوى معني من األداء

 ة ما ميكن من خاللها تحقيق نتيجة أو مستوى محددهي طريق: الوسيلة . 

ميكنه من " دراسة يومية ملدة ساعتني عىل األقل"فعىل سبيل املثال قد يضع الطالب برنامج 

 ).  فام فوق80درجة (الحصول عىل نتيجة معينة 

 وهي ما يحصل عليه الفرد من نتيجة جهد أو أداء ما: النتائج . 
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 : دارياإل نظريات السلوك

 : من األمثلة عىل نظريات املحافظة عىل السلوك 

 للسلوك  يرى صاحب النظرية أن العوامل الخارجية البيئية هي املحددة :نظرية التعزيز

 بهذه النظرية من  وهذا يجعل دور العقل والتفكري اقل أهمية لدى املشتغلنينسايناإل

 .  الفرديومن هنا فإن املعززات هي التي تتحكم بتشكيل السلوك. غريهم

 هي النتائج التي تعقب مبارشة استجابة ما من الشخص والتي تزيد من  :املعززات

 . ية تكرار ذلك السلوك وتأيت عىل شكل معززات إيجابية وسلبيةإمكان

القيام بتقديم املكافأة يف الحاالت التي يبدي فيها الفرد السلوك : املعززات اإليجابية -

 . املطلوب

معاقبة السلوك أو عدم إعطاء املكافأة أو تجاهل السلوك يف : ةاملعززات السلبي -

 . الحاالت التي ال يقدم الفرد السلوك املطلوب

 : دارة التي تحكم عملية اإلساليباأل

 نقل أو داري عىل أنها تحكم عملية تعلم السلوك اإلساليب هذه األإىلميكن النظر  

 : ساليبستمراريته ومن هذه األاالسلوك املكتسب و

 سحبه كلام قام الفرد بسلوك محددأوتقديم حافز : التدعيم  . 

 إىل جزيئات بحيث يتعلم الفرد األسهل ثم االنتقال إىلتجزئة السلوك : التدرج التقريبي 

 . األكرث صعوبة مع تدعيم ذلك مبعززات

 بحيث يكون التعزيز بعد السلوك املرغوب مبارشة لتقوية الربط بني : التغذية املرتدة

 . فرد والسلوكال

 توفر معلومات عن تقييم سلوك الفرد خاصة فيام يتعلق باألنشطة: املعرفة بالنتائج 

 . املحددة

 :  يف الحوافزدارةدور اإل
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 :  يف الحوافزدارةدور اإل

 دارة اإلأسلوبف. يةنتاج يف تحفيز املوظفني ودفعهم لزيادة اإلًأساسيا ًدورا دارةتلعب اإل 

 حاجاتهم وطموحاتهم شباع والرضورية إلةَّفعال الوسائل الإيجاد وفراديف تعاملها مع األ

،  املؤسسةأهداف وتحقيق نتاجوتحقيق رغباتهم تدفعهم لبذل املزيد من الجهد لزيادة اإل

 : التاليةساليب يف تحفيز املوظفني من خالل األدارةوميكن توضيح دور اإل

    : هائإثراء الوظيفة وإغنا

 أو أنشطة جديدة إضافةفرد عن طريق هي عبارة عن توسيع الوظيفة التي يقوم بها ال 

 .  عىل رضا العاملنيًتنويع املهام التي يؤديها الفرد بحيث تنعكس إيجابيا

 أداء  التي تستخدمه يف تحفيز وتنشيط ودفعدارة اإلأساليبفتوسيع الوظيفة هو أحد  

من فرص ويزود الفرد مبهارات جديدة ومنوعة ويزيد .  املرغوبدارياملوظفني نحو السلوك اإل

 . النمو والتقدم للعاملني

 : أنواع الحوافز

 . تني هام الحوافز املادية والحوافز املعنويةأساسي فئتني إىلتم تصنيف الحوافز  

 : الحوافز املادية)  أ(

 األولية أو  عدد من الحاجاتإشباع وذلك لقدرتها عىل ً أنظمة الحوافز شيوعاأكرثتعترب من  

 : ومن أمثلة هذه الحوافز. فردة لدى الساسيالدوافع األ

 .املكافآت والزيادة الدورية   1-

 .املشاركة يف األرباح   2-

 .ربط الحوافز باإلنتاج   3-
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 : الحوافز املعنوية)  ب(

 يختلفون يف فرادعىل الرغم من أهمية الحوافز املادية إال أنها ال تكفي وحدها فاأل 

 هو القادر عىل تطوير وسائل تحفيز تتالءم مع َّفعالدوافعهم وعليه فان نظام الحوافز ال

 .  ورغباتهمفراددوافع األ

 مكملة ومرافقة للحوافز املادية فيكون استخدامها استكامالً املادية تعترب الحوافز غري 

 . داء من األأفضلللحوافز املادية لتحقيق مستوى 

 : ومن أمثلة هذه الحوافز 

 الحوافز االجتامعية املعنوية . 

 دم الوظيفيالتق .  

  القراراتإتخاذاملشاركة يف  . 

 العمل الجامعي والعالقات االجتامعية .  

 املركز واملكانة . 

 : ةَّفعالخصائص نظام الحوافز ال

 يةنتاجزيادة اإل . 

  النتائج وتحقيقهاإىلتدعيم قدرات العاملني وقدراتهم وترغيبهم يف الوصول  . 

 هادافأهه باملؤسسة وأهدافربط مصالح الفرد و . 

 العاملنيحل املشاكل املتعلقة برىض  . 

 : فرها بأنظمة الحوافزارشوط يجب تو

 عدالة الحوافز وكفايته .  

 االستمرارية يف إعطائها . 

 ارتباطها املبارش بدوافع العاملني . 

 عدها عن العالقات الشخصيةُب . 

 تكيفها مع توقعات العاملني .  

 يةنتاجاية اإلارتباطها بجهود العاملني لتحقيق الكف . 
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 الفصل الخامس

 التدريب والتنمية اإلدارية 

 

 : ةاملقدم

 املناسب والتدريب،  عمليه التدريبيف واملتغري األهم الحقيقةالعنرص البرشى هو الرثوة  

 معرفه أكرثحتى يصبح ، البرشى  لتحسني هذا العنرص الرئيسيةواملستمر هو أحد املحاور

 .  منه بالشكل املطلوب واملناسب وبابتكاراملطلوبة املهام اءأد وقدره عىل ًواستعدادا

ه مستقبليه إسرتاتيجيو،  البقاءأجله من إسرتاتيجيالبعض عىل أهميه التدريب ك ويؤكد 

 التحميل ةوفرط استخدام الحواس وزياد، نسان يتعرض له اإلالذي مواجهة فرط التنبيه يف

 .  وقت قليليف ةكثري قرارات إتخاذوضغط عمليه ، باملعلومات

 الذي التدريب املستمر أسلوب: منها،  ملواجهة هذه املشكالتأساليبعدة  كام يقرتح األخر 

 .  حولناالتي الرسيعة بشكل مناسب للتغيريات واالستجابة،  عمليه التكيف هذهيفيساعد 

 بها لنقص عن بعض العاملني تستغني أن الخاصة كان ميكن لبعض املؤسسات وإذا 

 فان مثل هذا القرار ليس سهالً،  مؤهلهجديدة بعنارص لديهم وتستبدلهميم والتدريب التعل

 . الحكومية اإلدارات يف األحيان كثري من يفً  ممكناأو
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 : مفهوم التدريب

التدريب هو الجهد املنظم واملخطط له لتزويد املوارد البرشية يف املؤسسة بخربات  

مهاراتهم وقدراتهم وتغيري سلوكهم واتجاهاتهم ومعارف معينة وتحسني وتطوير وتنمية 

 وظائفهم الحالية واملستقبلية بفاعلية وبالتايل رفع أداء عىل فرادبشكل إيجايب مام يساعد األ

 . املؤسسة و كل من املوظفأهدافوتحقيق  نتاجمستوى اإل

 ليبأسا املعلومات واملعارف املتعلقة بأعاملهم وفراديقصد بالتدريب إكساب األ كام 

وصقل املهارات والقدرات التي يتمتعون بها ومتكينهم من استثامر ، مثل فيها األداءاأل

 تعديل السلوك إىل ضافةباإل، الطاقات التي يختزنونها ومل تجد طريقها لالستخدام الفعيل بعد

 إتاحة الفرص واملزيد من أجل وذلك من فراد التي تصدر عن األداء األأساليبوتطوير 

 . ية املتصاعدةنتاج اإلأهداف إىلالتطوير يف العمل وتأمني الوصول التحسني و

 يف  التدريب بهذا املفهوم يساعد املوظفني عىل اكتساب الفاعلية والكفاءةأنلذا نجد  

 التدريب يعترب حجر الزاوية يف مجال تطوير كفاءة أنفضال عن ،  الحالية واملستقبليةأعاملهم

 . أنواعهاختلفة ويف كافة املنشآت عىل اختالف العاملني يف شتى املجاالت امل

 : األسس التي يقوم عليها التدريب

  وليس غاية بحد ذاته،اعتبار التدريب وسيلة  . 

  تدريبإىلليس من الرضوري أن يكون كل شخص يف املؤسسة بحاجة  . 

 دريب بالتً لجميع املشاكل فمشكلة سوء االختيار مثال ال تحل دامئاًالتدريب ليس عالجا . 

 واملتابعةيقوم التدريب عىل أساس التخطيط والتنظيم  . 
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  حسب طبيعة النشاط وطبيعة الوظيفةأخرى إىلتختلف طبيعة التدريب من مؤسسة  . 

 التدريب نشاط مستمر ما دامت املؤسسة تعمل وتنتج وال ينفذ مرة واحدة يف العمر . 

 :  البرشية املواردإدارةدور التدريب يف 

التدريب  املوارد البرشية وظيفة إدارةة التي متارسها ساسية والوظائف األمن األنشط 

 أن تخطيط وعليه ميكن القول، دارةحيث تعترب هذه الوظيفة من الوظائف املهمة يف اإل

 املوارد البرشية وتحت إرشافها إدارةالتدريب وتنفيذه يتطلب وجود قسم خاص يعمل ضمن 

 املوارد البرشية يجب أن يكون التنسيق عىل إدارةل عن ويف حالة وجود قسم التدريب مستق

 :  املوارد البرشية ومن أهم فوائد التدريب ما ييلإدارة بني قسم التدريب وًجدا ٍمستوى عال

  يتهمإنتاجيكسب املتدرب مهارات ومعارف ذات عالقة مبارشة بالعمل مام يرفع . 

 والجامعة واملستقبيل للفرد الحايل داءجهد منظم ومخطط له يعمل عىل تحسني األ . 

  تخفيض التكاليف يف املستقبلإىلالتدريب يؤدي  . 

 يقلل ويسهل عملية اإلرشاف وكذلك يقلل من مخاطر العمل . 

 املؤسسة  يفنتاجيساعد عىل استقرار اإل . 

  روح املعنوية لديهاليكسب الفرد ثقة بنفسه وقدرة عىل العمل ويرفع . 

 االرتقاءإىلؤهله يكسب الفرد مهارات جديدة ت  . 

 تنمية املرونة لدى الفرد وقدرته عىل التكيف مع ظروف العمل . 

 : مراحل عملية التدريب

ـرئييس  ـة املنـشـأة الـهـدف اـل ـادة كـفـاءة وفاعلـي ـة األدوار يف ـمـن الـتـدريب ـهـو زـي   تأدـي

  والعمليـة التدريبيـة هـي مجمـوع األنشـطة أو،  املطلوبـةهـداف تقوم بهـا وتحقيـق األالتي
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وميكـن تقسـيم ،  معينـةأهـدافه لعـدد مـن املتـدربني لتحقيـق َّوجُعمليات الفرعية التي تال

 :  املراحل والعمليات الفرعية التاليةإىلالعملية التدريبية 

 :  تخطيط الربنامج التدريبي

 :  متر بخطوات متالحقة ومن أهمها ما ييلالتيُيقصد به عملية التصميم  

 : هدافتحديد األ  1-

 ما يراد هدافوتوضح األ. غايات التي يرجى تحقيقها من وراء الربنامج التدريبيهي ال 

 ويجب عمل تحليل الحتياجات التدريب عند فراد األأداءإحداثه من تغيري يف مستوى 

 . املوظفني قبل البدء بعملية التدريب

 : تحديد احتياجات التدريب  2-

الخاصة ات اللغوية واملهارات الفنية واملهارات من أمثلة احتياجات التدريب املطلوبة املهار  

 .  وكذلك املهارات الفكرية كالتخطيط وغريهخرينباالتصال مع اآل

 : وضع الخطة التدريبية  3-

 عىل ًبناءتحديد املادة التدريبية التي سوف تقدم للمتدربني ويتم تحديدها  

 . االحتياجات املطلوبة

 : اختيار املدربني  4-

 املدرب ألنر املدربني من العوامل املهمة يف إنجاح الربنامج التدريبي وذلك يعد اختيا 

 .  املتدربنيإىلميثل الوسيلة التي عن طريقة يتم نقل املادة التدريبية 

 : الربنامج التدريبيإقامة تحديد مكان   5-

 املادية ية املؤسسةإمكانيعتمد تحديد مكان إقامة الربنامج التدريبي عىل عدة أمور منها  

 . وطبيعة املادة التدريبية وكذلك عىل طبيعة العمل وظروفه
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 : تحديد فرتة الربنامج  6-

 املستخدم وعىل سلوب عىل طبيعتها وعىل األًبناءتختلف مدة املادة التدريبية وذلك  

 . مدى تفرغ املتدربني لربنامج التدريب

 : توفري مستلزمات الربنامج التدريبي  7-

 للربنامج داريستلزمات قاعات التدريب ووسائل اإليضاح الالزمة واملسؤول اإلمن أهم امل 

 . وغري ذلك من املستلزمات

 :  التنفيذ

 حيز التنفيذ ويتم تحديد املكان والزمان إىله إخراج الربنامج وإدارةيعد التنفيذ مرحلة  

ذه املرحلة يتبني ويف ه. للربنامج ويف الغالب يتم تحديد مرشف أو منسق لتنفيذ الربنامج

 . ية تطبيقه بنجاحإمكانحسن وسالمة عملية التخطيط ومدى 

 :  التقييم

 من ُ املرجوة التي وضعهدافُيقصد به قياس كفاءة التدريب ومدى نجاحه يف تحقيق األ 

 ساليبومن األ، ومن املمكن أن تكون عملية التقييم أثناء وبعد عملية تطبيق التدريب. جلهاأ

 : ييم مدى استفادة املتدربني من الربنامج التدريبي ما ييلالتي ميكن تق

 .  املتدرب قبل وبعد الربنامج التدريبيأداءمقارنة تقييم 

 ات حيث ميكن قياس مدى استيعاب واستفادة املتدربني من الربنامجختباراال . 

 الرتقيات الناتجة عن كفاءة وسلوك املتدربني الجيد بعد الربنامج التدريبي . 

 ر تحسينات عىل اإلدارات التي يعمل فيها املتدربونظهو . 

 :  عملية التقييمأهداف

 الوقوف عىل الثغرات التي حدثت خالل تنفيذ الربنامج ومعالجتها وتفاديها يف املستقبل . 
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 معرفة مدى نجاح املدربني يف نقل املادة التدريبية . 

 مج التدريبي ويتم ذلك بتقييم إعطاء صورة واضحة عن مدى استفادة املتدربني من الربنا

 . املتدرب قبل وبعد عملية التدريب

 :  أنواع التدريب

 :عىل حسب ما ييل 

  التدريب الجامعي -التدريب الفردي (طبيعة التدريب(. 

  التدريب خارج موقع العمل-التدريب يف موقع العمل (مكان التدريب (. 

 ملني القدامى تدريب العا-تدريب العاملني الجدد (تاريخ التعيني(. 

 ات املستهدفة للتدريبفئال.  

  القرارإتخاذ عىل -التخصيص - الفني-اللغوي( التدريب . التدريبيةاملادة (. 

 : ية تدريب املوارد البرشيةَّفعال

 :  أن يقوم عىل أساسَّفعالمن رشوط التدريب ال 

  والسلوك والتفكري لألفضلداء األأسلوبتغيري  . 

 د من املهارات والقدراتاحتياجات العمل والفر . 

 ن يكون هناك نظام حوافز لذلكأتطبيق ما تم تعلمه من التدريب و . 

 ّكن املوظف من تطبيق ما تعلمه يف التدريبُ الظروف املناسبة التي متإيجاد . 

 نظر للتدريب عىل أنه نشاط مستمرُأن ي . 

 ريب عملهم ليتمكنوا من تطبيق التدإىل بعد عودتهم نيمتابعة املتدرب . 

 دارةه وان يتم دعمه من اإلأسلوب يف مادته وًاأن يكون التدريب متطور . 

 تدريب الرؤساء عىل حل املشكالت واتخاذ القرارات . 
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 الفصل السادس

 التقييم الذايت لإلدارة

 

 : التقييم

 وسلوك العاملني أثناء فرتة زمنية محددة ودورية وتحديد أداءهو عملية قياس  

ويتم ذلك من خالل املالحظة .  عملهم حسب الوصف الوظيفي املحدد لهماءأدكفاءتهم يف 

ويرتتب عىل ذلك إصدار قرارات تتعلق .  من قبل املدير املبارش يف غالب األحياناملبارشة

 نقلة ويف أو قرارات تتعلق برتقية املوظف أوبتطوير املوظف من خالل حضور برامج تدريبية 

 . ماته االستغناء عن خدأخرىأحيان 

 : داءفوائد تقييم األ

  املؤسسة  املوظفني يفأداءتزويد املدراء ومتخذي القرار عن مستوى . 

 املؤسسةأهداف عىل معرفة مدى مساهمة املوظفني يف تحقيق داءيساعد تقييم األ  ،

 . ومدى مالمئة املوظف للوظيفة التي يشغلها بشكل موضوعي وعادل

 ن أ ودارة أنه سيتم تقدير جهودهم من قبل اإلهموإعالماملوظفني باملسؤولية  إشعار

 عن طريق ذلك وتزويدهم مبعلومات عن إالعملية الرتقية والنقل والعالوات ال تتم 

 . همأدائمستوى 
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  ت آاملوظفني واقرتاح املكاف أداء قرارات بشأن تحسني وتطوير إتخاذيساعد املدراء عىل

يساعد عىل رفع الروح املعنوية وتقليل معدل  ومتيزه مام داء عىل مستوى األًاملالية بناء

 . دوران العمل 

 العاملني يف املؤسسة أداء املوارد البرشية مبعلومات واقعية عن إدارة داءيزود تقييم األ 

 املوارد البرشية يف عملية تخطيط املوارد البرشية ومدى احتياج إدارةوما يجب عىل 

 .  عىل ذلكًبناءالفرد لربامج التدريب 

 : داءتقادات حول عملية تقييم األان

 ًا إيجابيأوً ااحتامل وجود تحيز سواء كان سلبي . 

  وخاصة غري امللموسة منهااألعاملصعوبة تقييم بعض  . 

 مقاومة العاملني للتقييم . 

  األحيانعدم توفر مناذج ومعايري التقييم املناسبة ملختلف املوظفني يف كثري من . 

 : داء تقييم األأهداف

 :يف داري يف املجال اإلداءتم استخدام تقييم األي  

 ترقية املوظفني . 

  مالمئة لهمأكرث وظائف إىلنقل املوظفني  . 

 تحديد العالوات التشجيعية . 

 تحديد العقوبات التأديبية والفصل . 

 داءالكشف عن االحتياجات التدريبية وكوسيلة لتطوير األ . 

 : املؤسسة والفرد  تطوير

  التي تسهم يف آن واحد بتطويرهداف تحقيق بعض األإىل داءأليسعى تقييم ا 

 واملؤسسة ككل من خالل الكشف عن نقاط الضعف عند املوظف والعمل   الفردأداء
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 ومن هذه ،املؤسسة من خالل جهود العاملني يةإنتاجيته وبالتايل إنتاج رفع أجلعىل تدريبه من 

 : هدافاأل

 :  الذايتداءوسيلة لتطوير األ

 جوانب  يستطيع الشخص معرفة جوانب القوة وتعزيزها ومعرفةداء خالل قياس األمن 

 . القصور والعمل عىل تفاديها وتطوير نفسه

 :  تنمية الكفاءة لدى الرؤساء

ومن ار مرؤوسيهم وسلوكهم أثناء العمل وتقتيض طبيعة التقييم من الرؤساء مالحظة أد 

َّثم  . ةَّفعال عىل التقييم والقيادة الرشيدة وال القيام بتحليل ذلك ليكونوا قادرينَ

 :  الكشف عن االحتياجات التدريبية

الضعف عند املوظف وبالتايل اقرتاح اط  عملية التقييم الكشف عن نقأهدافمن  

 . لهالربنامج التدريبي املناسب 

 : داءمقاييس األ

 أن يتم  مبوجبها ويجب العاملنيأداء هي العوامل واملعايري التي يتم قياس داءمقاييس األ 

 :  قسمني هامإىل داء الفرد وتنقسم معايري تقييم األأداءتحديد الجوانب التي يراد تقييمها يف 

 : املؤرشات

ً ا مجموعة من الصفات وامليزات التي يجب أن تتوفر يف املوظف ليك يكون قادرهي 

 . َّفعال وظيفته بشكل جيد وأداءعىل 
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ومن البديهي أن يكون قياس املؤرشات ، غري ملموسة و مؤرشات ملموسةإىلوتنقسم  

ومن األمثلة عىل املؤرشات امللموسة .  يف عملية القياس من امللموسةأصعبغري امللموسة 

 يف األوقات املحددة ومن األمثلة واالنرصاف الحضور التزاموالتي ميكن قياسها بسهولة عملية 

 . االنتامء وغري ذلكعىل العنارص غري امللموسة األمانة والصدق و

 : املامرسات

ية املوظف من حيث ثالثة إنتاجية ميكن من خاللها قياس إجرائهي عبارات وصفية  

 : جوانب

ها إنتاجوهي عبارة عن عدد محدد من الوحدات التي يجب عىل الفرد  :معدالت كمية   1-

 . خالل فرتة زمنية محددة

 مستوى معني من الجودة إىللشخص  اأداءوتعني وجوب وصول  :معدالت نوعية   2-

 . والدقة واإلتقان

 إنتاج وجوب إىل ضافةهذا املعدل مزيج من الكم والنوع باإل :معدالت كمية ونوعية   3-

 حد معني من الجودة إىل داء يجب أن يصل مستوى األنتاجعدد معني من وحدات اإل

 . والدقة واإلتقان

 : داءخصائص مقاييس األ

مبعنى يجب أن نتأكد أن . د به هنا أن املقياس يقيس ما صمم لقياسهُ يقص:الصدق   1-

 .املقياس يقيس العنارص املراد قياسها والتي صمم املقياس من اجلها

ُيقصد به الوصول إىل نفس النتائج يف حالة استخدام املقياس لنفس الحالة : الثبات   2-

 .وملرات متكررة

 بحيث يتم فهمها ،اييس ورشح معنى كل منها وأهدافهاتعريف املق: القدرة عىل التمييز   3-

 .بشكل واضح مينع التداخل يف معانيها وميكن التمييز بينها وفهمها
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 : داءخطوات وضع نظام تقييم األ

 : تحديد املقاييس   1-

 .  بها بحيث تصبح املحك الذي يتم القياس بهداءوضع معايري يك يتم مقارنة األ 

 : قياساختيار طريقة ال  2-

 .  بهاداء فيجب تحديد الطريقة التي سيتم قياس األداءهناك طرق عديدة لقياس األ 

 : تحديد دورية التقييم  3-

 فقد تكون كل ثالثة ، عملية التقييمجراءاملقصود بذلك تحديد الفرتة الزمنية الدورية إل 

 ط وحجم حسب طبيعة النشاأخرى إىل ويختلف ذلك من مؤسسة أشهر أو كل ستة أشهر

 . املؤسسة وغري ذلك من العوامل

 : تحديد املقيم  4-

الذي  من املعلوم أن الشخص املناسب الذي يجب أن يقوم بتقييم املوظف هو الشخص 

القول أن   املوظف وسلوكه وميكنأداءتتوفر لديه املعلومات الكافية والدقيقة عن مستوى 

 أهمية املوضوعية مع األخذ بعني االعتبارالرئيس املبارش هو الشخص األنسب لتقييم املوظف 

 . والصدق يف عملية التقييم والبعد عن الجوانب الشخصية التي قد تؤثر يف ذلك

 : تدريب املقيم  5-

التأكد من قدرة املقيم عىل التنفيذ السليم لعملية التقييم وتزويد املقيمني باإلرشادات  

 .  نجاح عملية التقييمأسبابم  دور املقيمني من أهأصبح لذا إتباعهاالواجب 

 : علنية نتائج التقييم  6-

  مناقشة املوظف بنتيجة تقيمه والغاية من ذلك معرفة املوظف لجوانب القوة وتعزيزها

 . وجوانب الضعف وتفادي حصول ذلك يف املستقبل
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 هو إعطاء املوظف الحق يف القيام بالتظلم مـن نتـائج التقيـيم : التظلم من نتائج التقييم

ها ئ اخذ عملية التقييم عىل محمل الجد وإعطاإىلن و مام قد يدفع املقيم،الغري مريض له

 .  أهميةأكرث

 املقصود بذلك هو عمل منـاذج التقيـيم بشـكل مناسـب بحيـث : تصميم استامرة التقييم

يحتوي عىل املعلومات املطلوبة وكذلك عىل عنارص التقييم وان يكـون سـهل االسـتخدام 

 .  مناسبة للفئات الوظيفية املختلفةاستامراتم وضع والفهم وأن يت

 :التطبيق

 : يقوم بهذه الخطوات التقييمية املقيم وتشمل عىل ما ييل 

 .دراسة معايري التقييم املحددة وفهمها بشكل ممتاز   1-

 .مالحظة أداء العاملني وإنجازاتهم وقياس ذلك وفق املعايري واملؤرشات واملامرسات   2-

 .رنة أداء العاملني باملقاييس املوضوعة وتحديد نقاط القوة والضعفمقا   3-

 . عىل نتائج التقييمًبناء القرارات الوظيفية إتخاذ   4-

 : داءأدوات تقييم األ

 :  هذه األدوات ما ييلأشهرومن : داءاألدوات التقليدية لتقييم األ 

 : طريقة املقارنة وتشمل

 أو ًـقـيم برتتـيـب األـفـراد الخاـضـعني لعملـيـة التقـيـيم تنازلـيـايـقـوم امل: الرتتـيـب املـسـتقيم   1-

 . حسب مستوى الكفاءة ومقارنة سلوك كل شخص باآلخرينًتصاعديا

مقارنـة (حيث يـتم مقارنـة كـل موظـف بـاملوظفني األخـريني : أسلوب املقارنة املزدوجة   2-

 .ليتم اختيار األفضل وهكذا)  ثنائية-زوجية 
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 عليها دون ًبناءعبارة عن مجموعة من األسئلة يتم تقييم املوظف : ققطريقة قامئة التح   3-

علم املقيم بوزن كل معيار أو سؤال وبذلك يتم جمع هذه القيم مـن قبـل إدارة املـوارد 

 .البرشية ليمثل التقييم النهايئ للموظف

 عبارة عـن مجموعـات مـن العبـارات تحتـوي كـل منهـا عـىل: طريقة االختيار اإلجباري   4-

ّعبارتني تصف جوانب سلوكية وعىل املقيم أن يختار واحدة من هـاتني العبـارتني يف كـل 

 . عليها يتم تقييم املوظفًوبناءمجموعة ويتم إعطاء قيم لهذه العبارات 

ملعرفـة يتم مالحظـة سـلوك الشـخص بشـكل مسـتمر ودقيـق : طريقة املالحظة املبارشة   5-

البرشيـة العمـل وبعـد ذلـك تقـوم إدارة املـوارد الحوادث التي تحصل مع املوظـف أثنـاء 

 . عىل ذلكًبناءبتحديد مستوى األداء 

 يتطلبهـا يتم حرص الصفات والخصائص والواجبـات املطلوبـة والتـي: طريقة التمثيل البياين   6-

العمل والتـي يجـب أن تتـوفر بـالفرد ويطلـب مـن املقـيم قيـاس مـدى تـوفر ذلـك يف 

 .املوظف

 : ءدا تقييم األأخطاء

 :  املوظفني ما ييلأداءيقع فيها املقيمون عند تقييم التي  خطاءمن أهم األ 

هذا الخطأ يف حالة محـاول املقـيم التهـرب مـن دث يح: امليل إلعطاء تقديرات متوسطة   1-

 . توجه إليه من مرؤوسيهانتقادات

 املـوظفني مـن ذوي ُحَيمـنَامليل إىل إعطاء تقديرات عالية ف: اللني أو التساهل أو التشدد   2-

األداء الضعيف تقديرات متوسطة أو يتشـدد فيعطـي املـوظفني مـن ذوي األداء املرتفـع 

 .درجات متوسطة وهكذا

وهو أن يؤثر جانب واحد من جوانب أداء املوظـف عـىل الجوانـب : التأثري بالهالة   3-

  مبستوى  يف جانب واحد تم تقييم املوظفًافإذا كان أداء املوظف ممتاز. األخرى



 90 إدارة املوارد البرشية: الباب األول
 

 

 من أداء ممتاز بجميع الجوانب متأثرا بجانب واحد، والعكس صحيح فإذا كان جانب واحد

 .املوظف غري مريض تم تقييم املوظف بشكل عام غري مريض وهكذا

 عىل الفرتة ًبناءإهامل ونسيان تفاصيل املايض وتقييم املوظف : التأثري باألداء الحديث   4-

 .أو تاريخ التقييممن وقت ) القريبة( الحديثة

ينشا هذا الخطأ عندما يكون هناك فهم مختلف ملعاين املعايري : االختالف بفهم املعايري   5-

 .مثل جيد ومقبول وممتاز تعني أشياء مختلفة ملقيمني مختلفني

يحصل مثل هذا الخطأ ألشخاص مييل إليهم املقيم ومن ذلك وجود : الالموضوعية   6-

. أخرى عالقات شخصية أو اجتامعية أورؤوس أو قرابة صداقة بني الرئيس وامل
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 الفصل السابع

 املشكالت اإلدارية للعاملني 

 

 : املقدمة

 من معالجة مشاكل العاملني هو اإلحساس بالرضا الوظيفي مام يدفعهم سايسالهدف األ 

 يف ةالَّفع الوظيفي وبالتايل املساهمة الداء بذل املزيد من الجهد وتحسني مستوى األإىل

 .  املؤسسةأهدافتحقيق 

تتعامل املؤسسة مع مجموعات مختلفة من القوى البرشية العاملة لديها والتي لها  

مبا أن كل . هاإشباع إىلالعديد من املشاعر واألحاسيس والرغبات واالحتياجات التي تسعى 

مشاكل يف  حدوث إىل يف كثري من النواحي مام قد يؤدي خرين اآلفرادفرد يختلف عن األ

 الفرد(العمل ويف العالقات فمعظم املشاكل التي تحصل بسبب محاولة كل من الطرفني 

 : ومن أهم هذه املشاكل،  رغباتهم الخاصةإشباع) املؤسسةو

 للوظائف  يقصد بها هي تحول املوظف من وظيفة إىل أخرى أعىل يف السلم الهرمي:الرتقية   1-

غالب األحيان، ويجب أن يتوفر سياسات عادلة والتي يصحبها زيادة يف املرتب يف 

وواضحة متكن إدارة املوارد البرشية من القيام بهذه املهمة بشكل سليم ومحفز 

 . الخ…للموظفني 
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يكون النقل   أي االنتقال من وظيفة إىل أخرى دون االرتقاء يف السلم الوظيفي وقد:التنقالت   2-

 .أديب أو عقاب للموظفلسبب إيجايب أو سلبي كان يكون وسيلة ت

 معرفـة  يعني تدين مستوى األداء عند املوظف وعـىل إدارة املـوارد البرشيـة:تدين اإلنتاجية   3-

 .املناسب لرفع مستوى اإلنتاج يف املؤسسةاإلجراء أسباب ذلك والعمل عىل حلها واتخاذ 

 املناطة به قيام باملهام أي عدم إحساس الفرد بالرغبة يف تحمل املسؤولية وال:ضعف االلتزام   4-

 .وعدم استغالل كافة طاقاته ملساعدة املؤسسة عىل تحقيق أهدافها

 يشكل ترك العمل من قبل املـوظفني مـن أصـحاب الخـربة واملهـارة مشـكلة :ترك العمل   5-

أساسية للمؤسسة وعىل إدارة املوارد البرشية العمل عـىل اسـتقطاب الكفـاءات املمتـازة 

من الترسب وال بد من معرفـة أسـباب ترسب الكفـاءات مـن املؤسسـة واملحافظة عليها 

 . الحل املناسب لذلكإيجادو

تشكل عملية إنهاء خدمات املـوظفني مـن املشـاكل الصـعبة لـدى إدارة : فصل العاملني   6-

املوارد البرشية فيجب التأكد من أسباب الفصل وظروفه والتأكد من عـدم حصـول ظلـم 

 . الخ…أو أسباب شخصية 

 يجب أن يؤخذ يف االعتبار عملية التدرج يف عمليات التأديب وان ال تلجأ له إال :التأديب   7-

 .كعالج أخري

بـني ( أفقيـة أو)  الرؤساء واملرؤوسنيبني(قد يكون الخالفات رأسية  :الخالف بني العاملني   8-

أي مكـان أو يف  املوارد البرشية العمل عىل حل هـذه الخالفـات يف إدارة وعىل )عاملنيال

 . املؤسسة أي مستوى يف

 : العالج التقليدي ملشكالت العاملني

 التقليديـة يف معالجـة مشـكالت العـاملني عـىل االنتظـار لحـني ساليبتعتمد األ 

َّثمومن ، حصول املشكلة  . القيام مبحاوالت لحلها وال يـتم العمـل عـىل منـع حصـولهاَ
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باألنظمـة والقـوانني املوجـودة بحيـث يـتم العـودة والطريقة التقليدية يف حل املشاكل تلتزم 

 املشاكل وال يؤخذ تقدير املدير املبارش يف االعتبار أو العالقة بني الـرئيس دوث يف حالة حإليها

التهديد والعقاب وتخويف العـاملني  ن الطريقة التقليدية تقوم عىلإواملرؤوس وبشكل عام ف

 .  املوظفإنتاج كثرية عىل سلوك و ولهذه الطريقة سلبياتأخطاءمن ارتكاب أي 

 :  الحديثة يف معالجة مشكالت العاملنيساليباأل

وعىل  املوارد البرشية إدارة الحديثة يف التعامل مع العاملني من خالل ساليبتقوم األ 

 ن العمل عىل حلإ ما متلكه ولذلك فاملؤسسة هي أغىل أساس أن املوارد البرشية املوجودة يف

 أهدافاملؤسسة وتحقيق   سبب يف إنجاحًأيضان الحل أ أمر يف غاية األهمية ومشاكل العاملني

ن االتجاهات الحديثة يف حل مشاكل العاملني تقوم عىل أو. )املؤسسة والفرد( كل من الطرفني 

يف حل مشاكل  ن االتجاهات الحديثةإوكذلك ف. املؤسسة والتفاهم والتعاون املشرتك بني املوظف

 املشكالت أمر طبيعي والبد من العمل دوثن حأومنحى العالقات اإليجابية العاملني تتبنى 

 . عىل حلها

 :  الحديثةساليبإرشادات لتبني األ 

  املتوقعةداء السلوك ومستويات األأمناطتحديد . 

 االنفتاح يف العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني. 

 مشاركة العاملني يف القرارات املتعلقة بهم. 

 تابعة النصائححل املشاكل وم. 

  هاإشباعالتعرف عىل رغبات العاملني ومحاولة. 

  الرضا الوظيفيإىلحامية حقوق العاملني والوصول .  

 ناخ التنظيمي الذي يعمل يف ظله املوظفونَتحسني امل . 
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 : النقابات العاملية

ِّمتثلهناك نقابات عاملية   لنيابة  باتتفاوض مع املؤسسة،  العاملني يف املؤسسات املختلفةُ

 أووليك يتحقق ذلك ال بد أن يصبح العاملون أعضاء يف النقابة . عنهم وتدافع عن حقوقهم

وبهذه الحالة تصبح النقابة املمثل الرشعي واملتحدث . معظمهم وذلك باختيارهم الشخيص

 املوارد إدارةومن هنا ميكن القول أن الدور الذي تلعبه . باسم املوظفني أمام املؤسسة

يختلف من مؤسسة يكون للعاملني فيها نقابة عاملية عن مؤسسة ال يوجد بها نقابة البرشية 

 . عاملية

 :  النقابات العاملية ما ييلإىل التي تدفع املوظفني لالنضامم سبابمن األ 

 رفع مستوى املرتبات والرواتب

 ونوعاًالحصول عىل املزيد من االمتيازات كام .ً 

 زيادة اإلحساس باألمن الوظيفي. 

 تحسني ظروف العمل وأوضاعه. 

 وجود تعليامت عادلة بخصوص التأديب والرتقية والشكاوي. 

 اإلحساس باألهمية الذاتية وتحقيق املكاسب العاملية. 

 املشاركة باتخاذ القرارات املتعلقة مبستقبلهم املهني. 

 : مراحل حصول النقابة عىل حق متثيل العاملني

نقابات العاملية عىل حق متثيل العاملني يف ة لحصول الأساسيثالث مراحل هناك  

 : املؤسسات وهي كام ييل

 وماذا تريد ؟ها ورسالتهاأهدافبني النقابة والعاملني حيث ترشح لهم ما هي : االتصال املبديئ 

محاولة إقناع العاملني لالنضامم للنقابة كام يوضح العاملون ما هي تطلعاتهم يف 

م االتفاق عىل مبلغ الرسوم السنوي الذي سيدفعه  وكذلك يت؟وتوقعاتهم من النقابة

 . العاملون لالنضامم للنقابة
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 للنقابة يك ال بد من توفر حد أدىن من العاملني لالنضامم : توفر العدد املطلوب من العاملني

املؤسسة والدفاع عنهم واملحافظة عىل  يتسنى لها الحصول عىل حق متثيل العاملني أمام

 . حقوقهم

  أعضاء بعد حصول النقابة عىل هذه املوافقة يتم تحديد : الرسمية لتمثيل العاملنياملوافقة

 .  ذلكأجلممثلني عن النقابة ويتم القيام بانتخابات من العاملني من 
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 الباب الثاين

 القيادة والحوكمة الرشيدة

 

 : مةاملقد

تتميز القيادة بفاعلية مستمرة وهي تعرب عن عالقة شخص بآخر فهي العالقة القامئة  

ًبني املدير واملرءوسني والتي بواسطتها ميكن للمدير أن يؤثر تأثريا مبارشا عىل سلوك العاملني  ً

يف  االستمرارية إىلوديناميكية القيادة تعود ، وأن يعطي املعلومات الرضورية لقراراته، معه

 نفسه يف نسانكذلك اإل، ري ظروف العمل الذي يتطلب تغيري متواصل يف خططه وسياساتهيتغ

ً مستمر فسلوك الفرد يتغري دامئا خالل حياته وهذا التغري يجعل من الرضوري أن يكون ريتغ

هناك تعديل يف العالقة بني الرؤساء واملرءوسني ومن خالل إطالعنا عىل مجموعة من كتب 

ُختلفة وجدنا أن كثريا من الك املدارةاإل   موضوع القيادة وذلك من حيثإىلاب قد تطرق َّتً

 أساليبأنواع و، نظريات القيادة، مصادر قوة وتأثري القيادة، وأهمية القيادة، تعريف القيادة

ة داريالتعريف باملستويات اإل،  القيادةأمناطو، وصفات املدير اإليجابية، وأشكال القيادة

 . املختلفة

 مثل الجهود البرشية َّفعالنها النشاط املوجه نحو التعاون املثمر والتنسيق الأوتعرف ب 

 .  تحقيق هدف معني بدرجة عالية من الكفاءةأجلاملختلفة من 



 

100 

 

 

 

غة
ار

ة ف
جي

زو
ة 

فح
ص

 



 

101 

 

 

 

 

 األولالفصل 

 القيادة وتنمية املوارد البرشية

 

 : تعريف القيادة

 وتوجيههم  مجموعة من األشخاصأوص ٌتعرف القيادة بأنها قدرة الفرد يف التأثري عىل شخ 

 كسب تعاونهم وحفزهم عىل العمل بأعىل درجة من الكفاية يف سبيل أجلوإرشادهم من 

  املوضوعةهدافتحقيق األ

ويتسم ، أفراد يقوم به املدير أثناء تفاعله مع غريه من وللقيادة دور اجتامعي رئييس 

 وتوجيه سلوكهم يف سبيل خرينالتأثري يف اآلهذا الدور بأن من يقوم به له القدرة والقوة عىل 

 . بلوغ هدف الجامعة

َّثمومن    سمة حيث تربز، واملرؤوسنيشكل من أشكال التفاعل بني املدير   فإن القيادةَ

 والجامعات فرادوهي العملية التي يتم من خاللها التأثري عىل سلوك األ، القيادة والتبعية

 .  محددةأهدافضحة لتحقيق  دفعهم للعمل برغبة واأجلوذلك من 

.  ما لديهم لتحقيق النتائج املرجـوةأفضل ليقدموا فرادوالقيادة هي عملية إلهام األ 

  وتحفيـزهم ، والحصول عـىل التـزامهم، للتحرك يف االتجاه السليمفرادوتتعلق بتوجيه األ
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ة صـحيحة  بطريقـشـياءفـإن املـديرين يفعلـون األ": الـبعضًووفقا ملا قاله . همأهدافلتحقيق 

 . " الصحيحةشياءولكن القادة يفعلون األ

 : أهمية القيادة

 العنرص البرشي الذي يحتل املكانة األوىل بني مختلف العنارص إىلتعود أهمية القيادة  

فسلوك الفرد من الصعب   املؤسسة املنشودةأهداف التي تساهم يف تحقيق األخرىية نتاجاإل

ة يف مشاعره وعواطفه كذلك التغيري يف الظروف املحيطة ًالتنبؤ به نظرا للتغريات املستمر

 تغري مستمر يف السياسات وذلك ليك تضمن املؤسسة إىل من شأنها أن تؤدي التيباملؤسسة 

ها وضامن استمرارها فيجب أهدافالحد األدىن املطلوب من الجهود البرشية الالزمة لتحقيق 

 أجلحفظهم والحصول عىل تعاونهم من أن توفر للعاملني قيادة سليمة وحكيمة تستطيع 

بذل الجهود الالزمة إلنجاز املهام املوكلة لهم وقد دلت الدراسات املختلفة عىل قلة عدد 

 . " املجتمعأفراد القالئل من إالفالقدرة عىل القيادة سلعة نادرة ال يتمتع بها "ًالقادة نسبيا 

،  املؤسسةأهدافتقاليد التي تتفق واملدير الناجح هو الذي يخلق يف دائرته العادات وال 

 القيادة ويتمثل يف التأثري جوهر عملفالجانب السلويك يف عالقة املدير مبرءوسيه وزمالئه هو 

 ودفعهم للعمل باتجاه معني وفاعلية هذا الدور آخرين أفرادالذي ميارسه فرد ما عىل سلوك 

ًالقيادي يتطلب فهام عميقا للسلوك اإل ًا للحقيقة القائلة بأنه ال ميكن اكإدر ويتضمن نساينً

 كاآلالت وحتى يستطيع املدير القيام بعملية التأثري يجب أن يتمتع بقوة أو فرادمعاملة األ

 . فرادسلطة معينة متيزه عن غريه من األ

َّثمومن    رفع املستوى القيادي أجل تصميم برامج تدريبية مختلفة من إىل نحن بحاجة َ

 . ةداريتها اإلبني العاملني يف هيئا
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 : القيادة مصادر تأثري

 أو سلطة  يجب أن يتمتع بقوةخرينحتى يتمكن الشخص من القيام بعملية التأثري عىل اآل 

 : وميكن تصنيف مصادر القوة للقيادة عىل النحو اآليت، معينة متيزه عنهم

 : ومن مظاهر هذه السلطة:  السلطة الرسمية

 وهذه داري الرسمي الذي يحتله الفرد يف التنظيم اإلمصدرها املركز: السلطة القانونية 

 .  أسفلإىل أعىلالقوة تنساب من 

 مصدرها توقعات الفرد من أن قيامه بعمله عىل الوجه املطلوب سيعود  :قوة املكافأة

 . عليه مبكافأة مادية أو معنوية من قبل رئيسه

 قصوره يف تأدية مصدرها الخوف وهي متصلة بتوقعات الفرد من أن  :قوة اإلكراه

 . أو املعنوي من قبل رئيسه واجباته سيرتتب عليه نوع من العقاب املادي

 مرتبطة بالشخص نفسه وليس باملنصب ومن مظاهرها :قوة التأثري : 

  ومصدرها الخربة واملهارة واملعرفة التي ميتلكها الفرد ويتميز : )التخصص(القوة الفنية

 . ملهندس كالطبيب وافرادبها عن غريه من األ

 بحيث يحصل عليها الفرد نتيجة إعجاب تابعيه ببعض صفاته الشخصية: قوة اإلعجاب 

 .  الجاذبية يف شخصية املديرأو نتيجة توافر نوع من السحر إليهتربطهم وتشدهم 

 : نظريات القيادة

التايل ولكن ميكن تصنيفها بالشكل ، ةداريتعددت نظريات القيادة يف جميع الكتب اإل 

 يف بعض يضم جميع النظريات فهي نفسها يف جميع الكتب وإن اختلفت املسمياتالذي 

 . األحيان
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 : القيادة املوروثة

ًيحصل عليها الفرد عن طريق الوراثة من والديه فهناك من يولد ليكون قائدا وهناك  

بة من ًمن يولد ليكون تابعا فصفات القيادة من الثبات والجرأة واإلقدام واملهارة إمنا هي ه

 أن هذه النظرية تعرضت النتقادات تحد من إاللشخص املدير  - سبحانه وتعاىل- لـلـها

 : يتها ومن هذه االنتقادات أنها فشلت يفَّفعال

 ةدارياعتبار تأثري الجامعة عىل املواقف والسياسات اإل . 

 التيتحديد الصفات الهامة من الصفات املوروثة كام فشلت يف التعرف عىل الصفات  

 . يتميز بها املدير والرضورية لدعم شخصيته

 واكتفت بوصف ذلك السلوكنساينتحليل السلوك اإل  . 

  تحديد الصفات القيادية املوروثة وذلك لصعوبة الفصل بني الصفات القيادية الخاصة

 . واملشرتكة

 : القيادة املكتسبة

ات القيادة من  الخربة والتمرس يف الحياة فاملدير الناجح هو الذي يكتسب صفهي 

ًونظرا ، عمله ومامرسته القيادة يف الجامعة ويشرتط أن تتوافر فيه بعض السامت القيادية

 أدى َّفعال واملدير غري الَّفعاللعدم قدرة نظرية القيادة املكتسبة عىل تحديد سامت املدير ال

 أهم هذه ومن) املدير( سلوك الفرد إىل انتقال الرتكيز يف األبحاث والدراسات إىلهذا 

 : النظريات املرتبطة بسلوك الفرد

 : الخط املستمر يف القيادة  -أ

ًتشري هذه النظرية بأنه ليس هناك سلوكا قياديا واحدا ميكن استخدامه بنجاح يف  ً  كل ً

أن املدير أي ،  هو الذي يتالءم ويتكيف مع املوقفَّفعالاألوقات وإمنا السلوك القيادي ال

  .جة كافية تتالءم واملوقف القيادي الذي يتعرض لهًيجب أن يكون مرنا بدر
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 :  نظرية ليكرت يف القيادة -ب

 الفعيل ية العالية متيزوا مبشاركة محدودة يف التنفيذنتاجوجد ليكرت أن املرشفني ذوي اإل 

 وكانوا يتعاملون معهم بطريقة غري رسمية واستنتج ليكرت أن فراد باألأكرثوكانوا مهتمني 

 : وقد ميز بني أربعة أنظمة للقيادة،  النتائجأفضلميقراطية تعطي القيادة الد

وفيه يكون القادة مركزون بدرجة عالية وثقتهم مبرءوسيهم قليلة : النظام االستغاليل   1-

 .ويتبعون طرق التخويف واإلكراه يف اإلدارة

تحت كة املرءوسني يشبه السابق إال أنه أقل مركزية ويسمح مبشار: النظام املركزي النفعي   2-

 .إرشافه ورقابته

تتوفر لدى القادة ثقة مبرءوسيهم ويستفيد من أفكارهم وآرائهم أما : النظام االستشاري   3-

 .النظام الرابع فهو األفضل

تتوفر للقائد ثقة مطلقة مبرءوسيه وهناك تبادل مستمر : النظام الجامعي املشارك   4-

ية إنتاجالنظامني الثالث والرابع تكون للمعلومات وقد ثبت أن من يستخدمون 

 . مجموعاتهم مرتفعة

 :  نظرية البعدين -ج

 : من خالل هذه النظرية تم تحديد بعدين لسلوك القيادة هام 

 املبادرة لتحديد العمل وتنظيمه . 

 خرينتفهم واعتبار مشاعر اآل . 

درجات متفاوتة وأثبتت هذه الدراسات بأن املدير ميكن أن يجمع بني البعدين ولكن ب 

 .  تحقيق الرضاء واإلنجاز الجامعي للمرءوسنيإىلوهذا بالتايل يؤدي 
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 : ةدارينظرية الشبكة اإل  -د

 : ني لسلوك املديرأسلوبحددت هذه النظرية 

 فراداالهتامم باأل .   

 نتاجاالهتامم باإل . 

 :  نظرية املوقف- ه

والدليل عىل ذلك ، ات القيادينييإمكانفاملوقف الذي يوجد فيه الفرد هو الذي يحدد  

ًنجاح القادة يف مواقف معينة نجاحا باهرا وفشلهم يف مواقف   . أخرىً

تعترب وال ، وأصحاب هذه النظريات تعترب القيادة موقف يتفاعل به املدير وجامعته 

مبا يالئم القيادة موهبة فاملدير الناجح هو ذلك املدير الذي يستطيع تغيري سلوكه وتكيفه 

 . جامعة من خالل وقت محدد ملعالجة موقف معنيال

 :  للقيادة مثلأخرىتقسيامت 

 : القيادة العلمية

 وسلوكه نسانومن األفكار التي حملتها تلك الحركة عن اإل، تنبع من الحركة العلمية 

ُتبعا ملا أطلق عليه بنظرية  ً(X)كسول ال يحب العمل ويعمل عىل نسان التي تفرتض أن اإل 

ولية وأنه غري ؤ العمل وأن العامل ال يحب املسإىلنه يجب مراقبته باستمرار ودفعه تجنبه وأ

 :  بإحدى الطريقتنيإالطموح ولذلك افرتضت الحركة العلمية بأن تصحيح الوضع ال يتم 

 .تقوية الهيكل التنظيمي للمنشأة   1-

 .تحسني طرق العمل املوجهة لرقابة املستويات الدنيا   2-
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 : يةنسانإلالقيادة ا

 فرادوأنه البد من حفز األ، النظرية عىل أهمية دور الفرد ومساهمته يف املؤسسة تؤكد 

 الحصول عىل أقىص طاقاتهم الكامنة وتؤكد هذه النظرية أن أجلوتشجيعهم وتدريبهم من 

ها ضمن إطار املؤسسة وهذا إشباع حاجاته السيكولوجية التي ميكن شباع يسعى إلنساناإل

 .  والتي هي عكس النظرية األوىل(Y)ريغور يف نظريته الثانية وهي نظرية وضعه ماك
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 الثاينالفصل 

 أساليب القيادة

 

ُقسم بعض الك   : اب أنواع القيادة وتم تصنيفها يف ثالث مجموعاتَّتّ

 : القيادة حسب سلوك املدير)  أ(

 : القيادة األوتوقراطية  1-

 أتباعه حيث يقوم املدير باستغالل السلطة املمنوحة له ليحمل، قةُيقصد بها القيادة املتسل 

 التهديد والتخويف لتنفيذ أسلوبًعىل القيام بأعامل وفقا إلرادته وأهوائه وعادة ما يستخدم 

 .  وسبل تحقيقهاهدافأفكارهم وهو الذي يحدد األ  أوخرينوهوال يهتم بآراء اآل. ما يريد

 : قيادة عدم التدخل  2-

وتحديد  القيادة األوتوقراطية فهي تعني أن املدير يسمح ألتباعه باتخاذ القرارات عكس 

ً دورافهو يلعب ويتصف املدير بالسلبية والتسامح والتودد ،  التنفيذأساليب  واختيارهدافاأل

ُثانويا يف التوجيه واإلرشاد والتأثري عىل مرءوسيه ودوره يكون م ز يف إعطاء معلومات ركًَّ

 .  بدالً من تويل زمام املبادرة يف توجيه أتباعهملرءوسيه
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 : القيادة الدميقراطية  3-

وجعلهم  ومشاعرهم فراد اإلقناع واالستشهاد بالحقائق واعتبار أحاسيس األأساليبتنبع من  

ويحرتم مقرتحاتهم  فاملدير الدميقراطي يستأنس بآراء أتباعه، يشعرون بكرامتهم وأهميتهم

  يف تنمية االبتكارَّفعاالً ًدوراهم املعلومات واإلرشادات الالزمة ويلعب ويقدم ل، وأفكارهم

قدرات املرءوسني وطاقاتهم  وإطالق، والعمل بروح الفريق،  وتحقيق التعاونبداعواإل

 . الكامنة

 : القيادة الديكتاتورية  4-

 السلطة املطلقة ويقوم بإنجاز أعامله من خالل التهديد يتميز املدير الديكتاتوري مبركز 

ًواإلجبار واستعامل مبدأ التخويف وهو دامئا يهدد بالثواب والعقاب للمرءوسني فيسلك 

ًن سلوكا معينا إلرضاء ذلك املديرووسؤاملر ً . 

 : القيادة حسب الهيكل التنظيمي)  ب(

 : نويِّالقادة الرسم  1-

 بتوجيه هم من املنصب الذي تولوه وتيرس لهؤالء القادة القيامهم الذين يكتسبون سلطت 

ات والسياسات التي جراءوإرشاد املرءوسني وإصدار األوامر لهم واتخاذ القرارات وتحديد اإل

 . تؤثر عىل سلوك املرءوسني يف العمل

 أن إال ويتفهم مشاكلهم حتى تتوثق عرى الثقة بني مرءوسيه ويوجههميحفز أتباعه  

الثقة ال تأيت بصورة تلقائية بل هي نتيجة النشاطات يف مجاالت تنمية التعاون وإتاحة هذه 

 . فرصة االتصال يف االتجاهني بينهام

 : القادة غري الرسميني  2-

 الذين يعملون داخل جامعات دون أن يكون لهم منصب فرادالقادة الطبيعيني وهم األ أو 

 : وك الجامعة الصغرية ينبع من ظاهرتني هامسلظ أن رسمي بدرجات مختلفة ولهذا نالح
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  هاأهداف رغبات الجامعة وتحقيق إشباعأقدر األشخاص عىل . 

 هاأفرادقادرون عىل التأثري عىل سلوك وأعامل الجامعة و . 

 :  القيادة حسب املوقف والشخصية) ج(

دة عادة ويظهر هذا النوع من القيا. عندما يجد املدير نفسه فيه وقوة شخصيته الذاتية 

يف الشخص الذي يستطيع من خالل مقدرته الشخصية جمع أتباع يؤمنون بأفكاره وآرائه 

 . هأهدافوصحة 

 :  للمؤسسةةسرتاتيجية واإلداريالقيادة اإل

 بوجود املؤسسة الناجحة عن غريها من املؤسسات غري الناجحة هو انفرادها إن ما مييز 

ني هم مورد رئييس ونادر لكل داريملدراء أو القادة اإل األنديناميكية ذات كفاءة ة إداريقيادة 

 . مرشوع

 العليا التي تتكون من رئيس مجلس دارةة تتمثل يف اإلسرتاتيجية واإلداريوالقيادة اإل 

 التي دارة اإلًأيضا واملدراء والعاملني ويف بعض األحيان تشمل دارة وأعضاء مجلس اإلدارةاإل

 . ة التنظيمية التي متثلهاتعتمد عىل مصدر القوة أو السلط

 :  أربعة مصادرإىلميكن تصنيف القوة يف التنظيم  

 تربز من إدراك اآلخرين بأن إسرتاتيجيي املؤسسة ميلكون القدرة عىل :القوة املكافئة   1-

تحقيق نتائج إيجابية لهم وأن املكافئة التي ميكن الحصول عليها تكون برشط التوافق 

 . اإلسرتاتيجيةمع رغبات وأهداف صانعي

 اإلسرتاتيجية هم قادرون بالفعل عىل عانوتستند إىل إدراك األفراد أن ص: القوة القهرية   2-

 .تحقيق نتائج سلبية لهؤالء الذين ال يترصفون بالطريقة التي يرغب بها القادة

 وهـي قـدرة التـأثري التـي تشـتق مـن امليـل أو الرغبـة لـدى الفـرد لـيك : القوة الرشعية   3-
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ًكون شبيها بحامل القوة واملدير الذي يستند إىل هذا النوع مـن القـوة سـيتجه للرتكيـز ي

 .عىل الصداقة واالرتباط العاطفي باملدير

 ميتلك كفاءة سرتاتيجي املدير اإلألن األخرىاستقالالً من األنواع  وهي أكرث: القوة الخبرية   4-

 التـأثري إىلكل املسائل التي يسـعى  معرفة أو خربة وتجربة عميقة فيام يتصل بأوخاصة 

 . خرينفيها وتكون محل اهتامم اآل

 كنتيجـة النوع األول والثاين يستند عىل نظرية التوقع والتحفيز أي توقع املكافـأة والجـزاء 

 . مبارشة للسلوك التنظيمي

 والـصـعوبات املحتمـلـة عـنـد مامرـسـة الـسـلطة ـعـىل اـملـدراء أو الـعـاملني اـلـذين يعـتـربون 

تها إسـرتاتيجياملؤسسة واملشاركني يف صـنع   من قادةأكرثم خرباء يف مجاالت تخصصهم أنفسه

 إىلة للمؤسسـة متيـل داريـلذلك نجد أن القيادة اإل، املؤسسة هي إحدى املشاكل التي تواجه

 مـن الرتكيـز عـىل التفاصـيل الجوهريـة الخاصـة أكـرثة سـرتاتيجي اإلدارةعىل عملية اإل الرتكيز

ـالخطط الوظيف ـذها يفـب ـي يجــري تنفـي ـة الـت ـاح ضــامن نجــاح اإل، املؤسســة ـي  دارةإن مفـت

 . املؤسسة ة يتمثل يف مقدرة وكفاءة قائدسرتاتيجياإل

القادة لهـم   نجاحها يقرتن بأشخاص قادتها حيث أن هؤالءأصبح من املؤسسات الكبرية ٌفكثري 

 . عاملاأل ملنظامتهم يف ميدان إسرتاتيجيالفضل األول يف تحقيق أعظم نجاح 

وليس بالرضورة أن يكون هؤالء القادة ذوو صفات استثنائية ولكـنهم بالتأكيـد امتلكـوا  

ة باملثـابرة واإلرصار الكـايف للتعبـري عـن القـيم إسـرتاتيجي إدارةالرباعة الكافية لصياغة وتنفيذ 

ات يجيإسـرتات العليا يف وضـع وتنفيـذ دارة خالل عقود من الزمن وفشل اإلَّفعالبالكلامت واأل

 . نيداري أن هذه املؤسسات متتلك أعداد كبرية من املدراء وعدد قليل من القادة اإلإالناجحة 
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 : ةداري القيادة اإلأسلوب

 :  مرتابطة هيأمناط ةة من ثالثداري القيادة اإلأسلوبيتكون 

 . فرادطريقة تحفيز األ  1-

عىل ن خالل الرتكيز  التحفيز اإليجايب مأسلوبنجد أن هناك إدارات تستند عىل  

 والوالء ولية والتمييز عىل أساس الكفاءة والجدية يف العمل وتنمية مشاعر االنتامءؤاملس

للمؤسسة وتطبيق أسس عادلة للمكافأة املادية والتقدير املعنوي يف حني تعتمد إدارات 

 صارمة إداري التحفيز السلبي مثل التلويح بالتهديد وفرض أنظمة عقاب أسلوب أخرى

 . وتطبيق أنظمة مبارشة يف الرقابة والسيطرة

 . داريالقرار اإل  2-

 القرار إتخاذة أي درجة تفويض صالحيات داري القيادة اإلأسلوبفهو املؤثر يف تحديد  

توصف (فالقرارات قد تكون من صنع فرد واحد ، ودرجة مشاركة العاملني بعملية صنع القرار

توصف هنا القيادة (ً العليا حرصا دارة تتخذ من قبل اإلأو قد، )هنا القيادة باألوتوقراطية

 دارة الذي مييز اإلسلوبأو قد تتخذ القرارات عن طريق املشاركة وهو األ، )بالبريوقراطية

 . اليابانية عىل وجه الخصوص

 . مجاالت الرتكيز يف بيئة العمل  3-

العمل  ينجزون فراد لجعل األ طريقةأفضل بأنه دارياإل الذي يجد فيه املدير يتعلق باملنظور 

ة تختلف باختالف القادة واإلدارات واملواقف داري يف القيادة اإلساليببصورة مرضية وهذه األ

 . داري يختارها املدير اإلأوة مختلفة ميارسها إداري أساليبالتي تتطلب يف بعض األحيان 
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 : أشكال القيادة

 :  القيادة الجامعية  1-

ولـيس   حسـب قـدرات كـل مـنهمفـرادالقيادية بني األ ليات واألدواروؤتتضمن توزيع املس 

 قـد تـوزع أي أن الجامعـة،  توزيعهـاأوهناك يشء يف طبيعـة القيـادة نفسـها يتطلـب تركيزهـا 

 .  قد توزعها عىل عدد من األعضاءأوالوظائف القيادية يف يد قائد واحد 

َّثمومن   ، ًمعا إليها للوصول ًمعا هدافيد األفيتم تحد،  فهي ضد تركيز القيادة يف يد فردَ

 . فهي تنبع من املبادئ الدميقراطية

 قيـادي وهـذا يعنـي تخويـل أسلوبيستخدم هذا الشكل من أشكال القيادة املشاركة ك 

وكلـام زادت املشـاركة ،  القـرارات ووضـع السياسـات وإصـدار األوامـرإتخـاذاألعضاء سـلطة 

ها خدمة الفرد واملجتمـع أهدافومن .  القيادة الجامعيةًاإليجابية كلام كان ذلك محققا ملفهوم

 .  رغبات الفرد وتنمية القدرة عىل القيادةإشباعمن خالل 

 إىل أنها قـد تـؤدي ، إال لتخفيف العبء عن املدير ودفعه ليتفاعل مع الجامعةضافةباإل 

فـيام يتصـل النهائيـة حيث يصبح كل فرد له الحق يف قـول الكلمـة ، نتائج سلبية مثل الفوىض

  . جانب أنها قد تثري الرصاع بني املدير واألتباعإىل، بعمل الجامعة

 : ةداريالقيادة اإل  2-

فاملـدير عليـه أن ، ةداريـكثري مام قيل عن القيادة بصفة عامـة ينطبـق عـىل القيـادة اإل 

طيـة ً الـدميقراطي بعيـدا عـن األوتوقراسـلوبً تأثريا يف سـلوك أعضـاء الجامعـة باألأكرثيكون 

 . والتسلطية والبريوقراطية

 : ةداريأسس القيادة اإل

أي أنها قد تعمـل يف بعـض املواقـف ، ة أسس موقفيةداريتعترب أسس القيادة اإل 

  يختلـف حسـب سـلوب اسـتجابة املرءوسـني لـنفس األألنوال تعمل يف البعض اآلخر 
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 وحاجـات اريدكذلك تتوقـف عـىل مهـارات اإل، طبيعة العمل وحسب الجنس وحجم الجامعة

 :ومنها، املرءوسني

 واإلرشاف هدافإعطاء املرءوسني قدر كبري من الحرية يف وضع خطة العمل وتحديد األ 

ولية وارتفاع ؤوالتعليامت املفصلة وزيادة الشعور باملس، الذي يتسم بالرقابة العامة

 . الروح املعنوية

  ني املرءوسأداءالحفاظ عىل متاسك الجامعة وتضامنها مام يحسن . 

  من القيادة املتمركزة حول أفضل نتائج إىلالقيادة املتمركزة حول الجامعة مام يؤدي 

 . نتاجاإل

 : التدريب عىل القيادة

 :ومن طرق التدريب عىل القيادة، االهتامم بتدريب القادة الجدد 

 حيث يقوم الفرد بدور املدير يف مواقف متنوعة أشبه ما يكون : طريقة لعب الدور

يبدأ بالتعرف عىل ، ويرى البعض أن التدريب مير مبراحل متتابعة، الحياة اليوميةمبواقف 

ثم يأيت دور مامرسة السلوك ثم نقل ما تم تعلمه يف ، النواحي السلوكية املطلوب تعلمها

 . فرتة التدريب عىل العمل الحقيقي يف القيادة

 التعرف عىل النواحي السلوكية املطلوب تعلمها . 

 وكمامرسة السل . 

 نقل ما تم تعلمه يف فرتة التدريب عىل العمل الحقيقي يف القيادة . 

 : صفات املدير الناجح

 يضع نفسه موضع مرءوسيه ويتحسس األمور كام يرونها ويشعرون بها . 

 يبتعد عن اللوم والتقريع العلني الذي يجرح املشاعر وينتج عنه البغضاء والحقد . 

 نهم سيكتشفون هذه القدراتعدم إيهام املرءوسني بقدراته أل . 
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 والوصول إليهمإليه من مرءوسيه حتى يسهل الوصول ًاالبد أن يكون قريب  . 

 واستخدامه بعض فراديتصف بأنه جاد يف تحسني مقدرته عىل التبرص يف أحوال األ 

 .  الذايتدراكالسلوكيات مثل االعتناق واملوضوعية واإل

  ذكاء أتباعه من مستوى أعىليتمتع مبستوى من الذكاء . 

  من أتباعهأكرثيتمتع بسعة األفق وامتداد التفكري وسداد الرأي  . 

 يتمتع بطالقة اللسان وحسن التعبري . 

 يتمتع باالتزان العاطفي والنضج العقيل والتحليل املنطقي . 

 خرينيتمتع بقوة الشخصية والطموح لتسلم زمام قيادة اآل . 

 ًأيضاة الشخصية مهمة ًمحاولة تطبيق النظريات عمليا والخرب . 

 السلوك إىل  ورغباتهم يؤديفراداإلحساس والتعاطف والرعاية والقدرة عىل فهم حاجات األ 

مينح ًفمن يتلقى النفع عليه أال ينىس ذلك أبدا ومن ، نتاجالصحيح يف التعامل وزيادة اإل

 . ً يتذكر ذلك أبداالأ عليه خريناآل

 الثقة بالنفس . 

 خرينالثقة باآل . 

 يتدخل لحل املشاكل إال فيام ندر لحل املشاكل ال . 

 الوقت ويستعمله بكفاءةإدارةُ◌يحسن استخدام و  . 

 يتميز املدير بقوة الحدس . 

 ًميتلك املدير حسا للفكاهة والدعابة . 

 حاسم قاطع بتعقل . 

 من ذوي العقول املنفتحة . 

 : خصائص املدير األوتوقراطي

 حب السيطرة . 
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 د القرارات منفرإتخاذ . 

 القلق وعدم االستقرار النفيسإىل يؤدي خرينشكه وعدم ثقته باآل  . 

 :  القيادةأمناط

 : املدير الديكتاتور  1-

 من اهتاممه بالناس فالعمل له أولوية من بني أكرثهو منط قيادي يهتم بالعمل  

ات  ويعتقد املدير الديكتاتوري بأن متطلبات العمل تتعارض مع احتياجاألخرىاألولويات 

 وبالتايل فإنه يخطط وينظم ويوجه ويراقب العمل بشكل محكم عىل اعتبار أن ذلك فراداأل

 . نساينيقلل من الرصاع اإل

 : ةساسياالفرتاضات األ

 :كالتايل عن طبيعة الناس أسايسيفرتض املدير الديكتاتوري افرتاض  

 العمل يف حد ذاته غري مرغوب ملعظم الناس . 

 وليةؤ وال توجد لديهم رغبة لتحمل املسمعظم الناس غري طموحني . 

 يتمتع معظم الناس بقدرة قليلة عىل االبتكار يف حل املشكالت التنظيمية . 

 مسكن، مرشب، مأكل( الفسيولوجية شياءالتحفيز فقط يتم يف األ( . 

  أهدافالبد من الرقابة املبارشة عىل معظم الناس ويجب إجبارهم عىل تحقيق 

 . املؤسسة

 : دارة طريقة اإل

املدير الديكتاتوري طريقته حيث يرى الكفاءة يف العمل تحقق رضا الناس وبالتايل  يدير 

 : يعتقد أنه

 خرين اآل فهو صاحب السلطة وعىلخرينًول شخصيا عن تنفيذ العمل من خالل اآلؤمس 

 . الطاعة
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 هم  ألنأنه يقوم بتخطيط العمل بشكل محكم وكذلك األنظمة والقوانني واللوائح وذلك

 . كساىل من وجهة نظره

 تنظيم العمل بشكل محكم وعىل أساس السلطة هي العمود الفقري والطاعة حتمية . 

 ًيف عملية التوجيه قانون الثواب والعقاب بشكل محكم ويدفع الناس للعمل دفعا . 

 املخطئ  وتصحيح االنحرافات أوالً بأول وعقابداءيضع معايري رقابية محكمة لقياس األ 

 . خطاءربة ويعتمد عىل الزيارات املفاجئة الكتشاف األليكون ع

 يف فراد األأهدافاملؤسسة و أهدافكام يعتقد املدير الديكتاتوري أن هناك تعارض بني  

 إىلً املؤسسة فنظرته دامئا أهداف فإن ذلك يكون عىل حساب فراد األأهدافحال تحقيق 

 فهي ال قيمة لها فراد املتعلقة باألهداف األأما،  القابلة للقياس مثل الفائدة املاديةهدافاأل

 .  بشكل مبارش وقابل للقياسنتاج تحسني اإلإىل مل تؤد إذا

 وهو الذي يعرف مصلحة هدافويعتقد املدير الديكتاتور أنه أصلح شخص لوضع األ 

 . ًرشكهم يف وضعها وال يؤمن كثريا باملشورةُالتابعني فال ي

 وبالتايل فإننا نتوقع منه ما داريت ترتجم يف سلوكه اإلنظرة املدير الديكتاتوري للوق 

 : يأيت

 ًالربامج الزمنية محددة تحديدا دقيقا ً . 

  األعامل تحدد ببداية ونهاية لكل ألنها الربامج الزمنية بقدسية إىلينظر . 

  يعترب مضيعة للوقتألنهيعطي تعليامت مخترصة شفوية وال يحب الحديث الطويل  . 

 املخترصة والتي توضح املطلوب برسعةيفضل التقارير  . 

  مفهوم السلطة عند املدير الديكتاتور إنها الحق املخول له التخاذ قرارات يحكم ترصفات

 :  ويستنتج من ذلكخريناآل
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 خرينًأن السلطة حق له وليست حقا لآل . 

  أعىلإن السلطة تفوض وقد فوضت له من . 

 خـرين االلتـزام بتنفيـذ مـا يطلـب مـن اآل واألساس فيهـاخرينالسلطة تحكم ترصفات اآل 

 . أو معناها الطاعة العمياء) سيد وعبيد(فالسلطة لدى املدير الديكتاتوري مبفهوم 

 : نوع العالقات

وشخص يطيع األوامر ، العالقات السليمة عند املدير الديكتاتوري هي عالقة شخص يأمر 

وال يفضـل العالقـات غـري ،  عن بعضـهمة املدير الديكتاتوري فصل املرءوسنيإسرتاتيجيوتعترب 

العالقات ال يحقق الرتابط بني املرءوسـني الرسمية وكذلك الشخصية ويعتقد بأن هذا النوع من 

 االجتامعات ال يجعل املناقشات تدور بني األعضاء وخالل، ولية والسلطةؤ ضياع املسإىلويؤدي 

وكـذلك فهـو ، ون من خاللـهويترصف عىل أنه محور الحديث وأن وجهات النظر يجب أن تك

 .  لجنة هي اللجنة املكونة من شخص واحدأحسنيعتقد أن 

 املفضل للتحفيز إعطاء املوظـف املكافـآت املاديـة أو سلوبيعتقد أن األ: طريقة التحفيز 

 كام أنـه يـؤمن بـأن الجـزاء األخرى التحفيز أساليب وال يؤمن بأعىلالرتقيات يف مناصب 

 .  يقوموا بهاإال عن القيام بأعامل يجب فراد لوقف األَّفعال الاملادي هو الحافز السلبي

 الشخص الخطأ يف نظر املدير خطأ متعمد وبالتايل فمن الرضوري معاقبة :خطاءمعالجة األ 

 .  أنواع املتابعةأفضل ويرى كذلك أن التفتيش املفاجئ خريناملخطئ ليكون عربة لآل

 تخفـيض إىلسـات الدقيقـة كلهـا تهـدف برامج العمل التفصيلية والسيا: االبتكار 

  ، وإذاالجزء الفكري عند املنفذين فليس من املتوقـع مـنهم أن يفكـروا ويقرتحـوا
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 .  ما يحكم عليها برسعة وبأنها لن تنفعًغالباتم توصيل مقرتحات من أسفل املدير فإنه 

 ّيقيم املدير الديكتاتور مرءوسيه كام يقيم نفسه باإل: تقييم العاملني  أنه يتحدى نتاجّ

 إدارةنفسه ويتحدى من يتعامل معهم مبا يحققه ويساعد مرءوسيه بالتزود بالجديد يف 

ية نسان التدريب يف مجاالت العالقات اإلإىل دون النظر أعىلالعمل لتحقيق كفاءة 

 . والسلوك التنظيمي

 ثبات إن مفتاح فهم املدير الديكتاتوري يأيت من دافعه الذايت نحو إ: الصفات الشخصية

حساس مستمد من أنه قوي يف ذاته هذا اإلإن .  الذي يحققهداءنفسه من خالل األ

 . ليستمد توجيهاته من نفسه

 : املدير املجامل  2-

 من اهتاممه بالعمل فالناس عنده لهم األولوية األوىل من أكرثالذي يهتم بالناس  هو 

 . األخرىبني األولويات 

 : ةساسياالفرتاضات األ

  يف حاجاتهم ودوافعهم كام تختلف فرادية متعددة ويختلف األنساناإلالحاجات 

الحاجات : ية تتدرج كالتايلنسانالحاجات اإل. الحاجات للفرد الواحد باختالف الزمن

 . تحقيق الذات، املركز األديب، االنتامء، األمان، الفسيولوجية

 شاكلهمالناس بطبيعتهم طيبون ووظيفة املدير مساعدة مرءوسيه يف حل م . 

 وأن التزامه خريناملدير املجامل يصور نفسه عىل أنه األخ األكرب ووظيفته مساعدة اآل 

 . العاطفي االجتامعي كبري

 : دارةطريقة اإل

املدير املجامل يدير عىل طريقة أن رضا الناس يحقق الكفاءة ويعتقد من خالل  

 : تصوراته ما ييل
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 حيث أن املدير املجامـل يقـود املرءوسـني ول عن تنفيذ العمل ؤيعتقد أن كل شخص مس

 . وال يدفعهم

 أن طريقته هي طريقة كامليات . 

 تخطيط العمل ولكن بدون أحكام حيث أن الناس طيبون . 

  يتسامح مع مرءوسيه والفصل التحفيـزي الـذي يعمـل عـىل أساسـه هـو محـور عـاطفي

 . اجتامعي

 للتصـحيح ظيم الرسمي وال يتـدخليعتمد عىل التنظيم غري الرسمي ليعرف ما يدور يف التن 

 فـن التعامـل مـع دارةفهـو يـرى أن اإل،  بعنف ليك ال يسـبب مضـايقات ألحـدأوبرسعة 

 . الناس

 إذااملؤسسـة إال  هـدافيعتقد املدير املجامـل أنـه ال ميكـن تحقيـق األ :هدافالنظرة لأل 

تتطلـب ًومـدراء هـذا الـنمط يـرددون دامئـا أن مصـلحة العمـل ، فـراد األأهـدافحققنا 

 . فراداالهتامم أوالً مبصلحة األ

 وهـو ، ال يعترب املدير املجامل أن الوقـت أهـم مـن العالقـات بـني األشـخاص :النظرة للزمن

وأنه يـدير ، العمل مام يستخدم يف ترتيب طريقة أكرثيستخدم الوقت لبناء عالقات طيبة 

للزمن عىل أنه مـن ذهـب  وينظر املدير املجامل،  مؤسسة اجتامعيةأوالعمل كأنه يف نادي 

 . ويجب استخدامه يف عالقات صداقة جديدة

 يفهم السلطة عىل أنها ذلك القبول من املرءوسني املتعلـق بتنفيـذ عمـل  :مفهوم السلطة

 . ومعنى ذلك أن السلطة هي سلطة املجموعة وليست سلطة الرئيس، معني

  ويف غياب رضا ، تي يتمتع بهاواملدير املجامل يعترب أن رضا املجموعة عليه هو السلطة ال

 . املجموعة فهو ال يتمتع بأي سلطة

 العالقـات  مـن أكـرثاملدير املجامل يهتم بالعالقات الغري مخططة  :نوع العالقات

  ومـن الطبيعـي أن تظهـر الشـللية يف فـراداملخططة وهو يشجع العالقات بني األ
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تـشـعر يف اجتامعاـتـه ـمـع إدارـتـه نتيـجـة تـغـذيتها باألحادـيـث وـبـاالهتامم بالـنـاس وأـنـك 

 . مرءوسيه وكأنه يف جلسة عائلية

 ة هي إسعاد الناس ليك يعملواساسييعتقد املدير املجامل أن وظيفته األ: طريقة التحفيز ،

ويؤمن بأن املدخل السلويك يف التحفيز هو أحد املداخل املالمئة فنجده يستخدم الكلمة 

 . الطيبة يف التحفيز

 ذلك فيكون إىل املجامل ال يوقع الجزاء عىل املخطئ وإن اضطر املدير :خطاءمعالجة األ 

 طريقة متابعة تضايق الناس ولكنه ألنهاوهو ال يحب التفتيش املفاجئ ، بطريقة خفيفة

 . يعتمد عىل عالقاته غري الرسمية يف معرفة ما يجري

 تأيت من أسفل املدير املجامل ال يعرتض وال يستهزئ باالقرتاحات الجديدة والتي  :االبتكار

 .  إدارية أي تغيري مشاكل يسببولكنه يخىش أن

 :تقييم الناس خالل

 بطريقة فرادإن عالقة املدير املجامل بالناس يجعله يحكم عىل األ: اختيارهم وتدريبهم 

 . فهو يختارهم عىل أساس مدى انسجامهم مع املجموعة، تعاملهم مع الناس

محارضات مسائية أو يرسل   برامج تدريبية أوًواملدير املجامل مستعد دامئا لحضور 

 . أخرىية ويعتربها أهم من أي برامج نسان برامج تهتم بالعالقات اإلإىلمرءوسيه 

 : الصفات الشخصية

 هي التي تحدد سلوك املدير املجامل فهو موجه من الخارج ويفتخر بأنه خرينراء اآلأ 

 . ًاإنتاج من افتخاره بأنه حقق أكرثشخص طيب 
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 : املدير البريوقراطي  3-

مبعناها يختلف املفهوم الشائع للبريوقراطية عن املفهوم العلمي لها فكلمة بريوقراطية  

يف أيدي أشخاص   البطئ وتركيز الصالحياتداءالسلبي مرتبطة بالجمود والروتني يف العمل واأل

ؤسسة يف شكل واضح امل يفوليات ؤغري مناسبني كام تعني الفشل يف تحديد الصالحيات واملس

أما البريوقراطية باملفهوم العلمي هو الذي ،  التخلص منهاأوولية أو نقلها ؤوالتهرب من املس

 . نعنيه يف هذه الدراسة

 :  البريوقراطيةدارةخصائص اإل

 املعتمدة تحديد االختصاصات الوظيفية يف املؤسسة بصورة رسمية يف ضمن إطار القواعد 

 . يم العملًوأيضا ضمن التخصص وتقس

  محدد وثابت مستقر لكل أسلوب بطريقة رسمية وبفراد واألنشطة عىل األاألعاملتوزيع 

 . وظيفة

  وأيضا  واألنشطة وفق قواعداألعاملتخويل الصالحيات ألعضاء املؤسسة لضامن سري ً

 . إداريول ؤتحديد نطاق اإلرشاف لكل مس

  الشخصية وسيادة العالقات عاملاأل الرسمية ألعضاء املؤسسة وبني األعاملالفصل بني 

 . سايسًالرسمية بعيدا عن التحيز والعاطفة وإعطائها الدور األ

 التي ً العاملني يف املؤسسة وفقا للقدرة والكفاءة والخربة الفنية يف النشاطاتفرادتعيني األ 

 .  املحددة يف قواعد وأنظمة العملاألعامليؤدونها مبا يتوافق وطبيعة 

 عىل مستويات تنظيمية داري عىل أساس التدرج الهرمي أي التقسيم اإلاملؤسسة تقسيم 

 . محددة بشكل دقيق وحاسم

 العاملني عىل الوثائق واملستندات حيث يتم حفظ هذه فرادتعتمد يف التعامل مع األ 

 . إليهاالوثائق بطريقة يسهل الرجوع 

  النسبيتتصف قواعد املؤسسة البريوقراطية بالشمول والعمومية والثبات . 
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 زيادة - ها من خالل التقاعدفراداملؤسسة البريوقراطية بتحقيق األمن الوظيفي أل تتميز 

 . ات ثابتة بالرتقية والتقدم املهني ورفع كفاءتهم الفنيةإجراء إيجاد العمل عىل - الرواتب

 : املدير قائد الفريق   4-

ًالناس كثريا والذي يسيطر ًهو النمط الذي يهتم بالعمل كثريا ويف نفس الوقت يهتم ب 

 مؤمنني بالعمل أفراد النتائج وليس مجرد نتائج من أفضل املدير هنا هو تحقيق لعىل عق

 . املؤسسة أهدافهم يف أهدافعىل أقىص درجة من االلتزام وذلك من خالل نسج 

 : ةساسياالفرتاضات األ

  كانت الظروف مالمئةإذاالعمل طبيعي مثله مثل اللعب  . 

 املؤسسةأهداف الذاتية ال ميكن االستغناء عنها يف تحقيق الرقابة  . 

 بني الناسنتشارإبة موزعة داريالطاقة االبتكارية لحل املشكالت التنظيمية واإل  . 

 ضافةالتحفيز يتم عىل املستوى االجتامعي ومستوى املكانة ومستوى تحقيق الذات باإل 

 .  املستوى الفسيولوجي ومستوى األمانإىل

 ًن يقوم الناس بتوجيه أنفسهم ذاتيا ويكونوا مبتكرين إذا تم تحفيزهم بشكل ممكن أ

 . سليم

 : دارةطريقة اإل

 فنجاح املوظف يعني ، ًولية تحقيق النتائج هي مسئولية الجميع وليس هو شخصياؤمس

 . نجاح املؤسسة والعكس

 هنا ناتج لتزامفاال، َّفعالولية الجميع فالكل يشارك بشكل حقيقي وؤولية التخطيط مسؤمس 

 . من مشاركة حقيقية



 125 أساليب القيادة: الفصل الثاين
 

 

 ولية وااللتزام يجعل الرقابة ذاتيةؤالفهم العايل باملس . 

 يف نظر املدير قائد الفريق هي عملية صهر املجهود الجامعي يف قالب واحددارةاإل  . 

 : هدافالنظرة لأل

اك املؤسسة مع مرءوسيه ورؤسائه بحيث تكون هن أهداف يقوم بوضع َّفعالاملدير ال 

ً رأسيا وعموديااألخرىة دارية متفقة مع املناصب اإلداري لكل من املناصب اإلأهداف ً . 

  هو الوسيلةإداريولية عن تحقيق نتائج معينة بالنسبة لكل منصب ؤإن تحديد املس 

 . املؤسسة وتوفري االلتزام نحو تحقيقها أهداف الفرد يف أهدافالوحيدة لنسج 

 :  النتائجإىلنظر املدير 

 املؤسسة ولكن تأيت من خارجها ال توجد داخل . 

 ميكن تحقيقها باستغالل الفرص وليس بحل املشاكل . 

 تتطلب املبادرة واالبتكار . 

 تتطلب أن يركز املديرون جهودهم عىل املفردات القليلة التي تحقق الجزء األكرب منها . 

 يف الوجود وال ميكن يهتم املدير قائد الفريق بالوقت فهو أغىل يشء : النظرة للزمن

 . إحالله ويجب استثامره

 مستمدة من الوقت واملوقف هو صاحب السلطة وهو مييل ما يجب : مفهوم السلطة

وهو ال يتفق مع . ًوقائد الفريق ال يرى تعارضا بني التنظيم الرسمي وغري الرسمي. عمله

 . األغلبية بالرغم من أنه يحرتم رأيها

 عالقات ثنائية، عالقات فريق، ع األشكال وكلها مقبولةعالقات من جمي: نوع العالقات ،

 . عالقات فردية
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 يعتمد عىل االلتزام وروح الفريق الحق والتأثري من خالل الفهم املتبـادل : طريقة التحفيز

يعتقد أن الحوافز املاديـة تـتالىش ، ة للتحفيزأساسية إسرتاتيجيواالحرتام الذايت واملتبادل ك

،  مـن مجـرد أخـذ وعطـاءأكـرث الشخص عليها وكذلك يعتقد أن املسألة  تعودإذايتها َّفعال

 . إنها مسألة رسالة

 مفهوم الرقابة عند املدير قائد الفريـق رقابـة ذاتيـة وأن الخطـأ نتيجـة : خطاءمعالجة األ

 . والبد من معرفة سببه، سوء الفهم

 ًاالبتكار من خالل توفري مناخا صالحا لتول يشجع املدير: االبتكار ًيد أفكارا جديدة ويـؤمن ً

 . بأن من ال يتقدم فإنه يتقادم

 املؤسسة وعىل أسـاس مـا أهدافهم مع أهدافعىل أساس مدى قدرة ربط : تقييم الناس 

 . ميكن أن يحققوه يف املستقبل

 ال يتقيد بالتقاليد والقوانني واملبادئ إذا ثبـت فشـلها ويقبـل مبـادئ : الصفات الشخصية

 . خرين ذلك معناه عدم احرتام اآلألن أعصابه قليالً ما يفقد، جديدة

 : ة املختلفةدارياملستويات اإل

 :  مستوياتة ثالثإىلة تنقسم داري القرارات اإلإتخاذمستويات  

 : سرتاتيجياملستوى اإل

 لعمـل القرارات يف هذا املستوى ذات صبغة غري تقليدية فهي قـرارات تتعلـق باملسـتقبل 

ثر يف املؤسسة ككل وهي تتعلـق مبواقـف جديـدة غـري محـددة خطط طويلة املدى والتي تؤ

ولهذا نجد أن هذا املستوى يحتاج التخاذ قرارات غري مربمجة وإىل نوع خاص من املعلومـات 

 .  العليادارةالتي تدعم منفذي اإل

ًفاملدير يف املستويات العليا ميارس تأثريا قويا يف مجريات نشاطات   ويلعـبالـوزارة  ً

 ، ةسـرتاتيجياإل ًا يف وضـع الخطـة وميـارس نشـاط الرقابـة الشـمولية أواتيجيإسرتً دورا
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 وتعتمد مصادر البيانات واملعلومات التي يحتاجها القادة يف اإلدارات العليا عىل املصادر

الداخلية والخارجية وميكن أن تكون هذه البيانات واملعلومات رسمية أو غري رسمية أي أنهم 

لحصول عىل املعلومات التي تساعدهم يف حل املشكالت غري يستخدمون طرق مختلفة ل

النمطية وغري املتكررة عادة هناك جزء ال بأس منه من املعلومات التي يتم الحصول عليها يف 

 ليست ألنهاهذا املستوى تعتمد عىل مصادر ومعلومات غري رسمية فهي ذات أهمية كبرية 

 . كانمعلومات روتينية ميكن الحصول عليها من أي م

 : املستوى املتوسط

 القرارات يف هذا املستوى تكون إتخاذات إجراءالقرارات يف هذا املستوى شبه منطية و 

 جمع معطيات حول الظروف إىلًمحددة مسبقا ويف ظروف شبه مؤكدة ولكن هناك حاجة 

 .  القرارإتخاذالغري مؤكدة والخاصة بأي حالة جديدة قبل 

ديد مسار العالقات بني الوظائف وترتيب العمل وتدريب تتعامل هذه القرارات يف تح 

 نظم إىلفهو خليط من كل نشاطي التخطيط والرقابة وهو يحتاج ، العاملني وحل مشكالتهم

 . معلومات خاصة تالمئه وتساعده يف اختيار القرار األمثل لكل حالة من الحاالت

 : املستوى األدىن

ألنشطة اليومية أي قصرية املدى وتكون معايري القرارات مع اتتعامل يف هذا املستوى  

 ونتيجة القرار محددة وهذا النوع من القرار يتطلب أسبابقياسية وثابتة لذلك تكون 

ات خاصة بعمليات رقابية وعىل متخذ القرار االلتزام إجراء وقواعد وأوامر وأساليبااللتزام ب

 إىلتتم بصفة آلية وال تحتاج التي   القرارإتخاذبها وتطبيقها ومراقبة تنفيذها يف عملية 

 . معلومات من نوع خاص

 : أدوار القائد
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 : أدوار القائد

 : ن للقادة يجب عليهم االهتامم بهام وهامياأساسن اهناك دور 

ويف . ويضـمن القـادة الوفـاء بهـدف املجموعـة. إنجاز املهمة ولهذا تتواجد مجمـوعتهم   1-

 خيبـة األمـل وعـدم االتسـاق حالة عدم الوفاء بالهدف فإن النتيجـة سـتكون حالـة مـن

 .والنقد ورمبا يف النهاية تفكك املجموعة

 ما بـني أنفسـهم وأعضـاء جامعـتهم، وبـني األفـراد داخـل ةَّفعالالحفاظ عىل العالقات ال   2-

 .املجموعة

وميكـن تقسـيمها عـىل .  إذا ما ساهمت يف إنجـاز املهمـةةَّفعالوهذه العالقات ستكون  

 فراد وعىل هؤالء املعنيني باأل،روحه املعنوية وإحساسه بوحدة الهدفاملعنيني داخل الفريق و

 . وكيفية تحفيزهم

 : القيادةأساليب

 :  عديدة يتبناها القادة ميكن تصنيفها كام ييلأساليبهناك  

 وعـىل يعتمد القادة املوهوبون عىل شخصياتهم وقدراتهم عـىل اإللهـام والتحفيـز: املوهبة 

 وميكـنهم تحمـل ،م عادة قادة خياليني مييلون لتحقيق اإلنجازاتوه. الهالة املحيطة بهم

 .  ولديهم قدرات عالية يف فنون االتصال،املخاطر املحسوبة

 مـن إىل السلطة تـذهب(ة عىل معارفهم أساسيأما القادة غري املوهوبني فيعتمدون بصورة 

التعامـل مـع  واتجـاههم التحلـييل يف ، وعىل ثقتهم الكاملة بأنفسـهم وهـدوئهم،)يعرف

 . املشكالت

 عـىل فـراد ويسـتخدم مواقعـه يف إجبـار األ،االستبدادي يفرض قراراته املدير: الدميقراطي 

 عـىل املشـاركة واالشـرتاك فـراد األونأما القادة الدميقراطيون فيشجع. تنفيذ ما يقال لهم

 . ذ القراراتخإبأنفسهم يف 
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 ّؤيته للمستقبل وميكنهم من تنفيذ  من خالل رفراداملدير املتمكن يلهم األ: املتمكن

 .  إلجبارهم عىل طاعتهم لهفرادأما املتحكم فهو يحرك األ.  الفريقأهداف

 أما املدير التحوييل يحفز .  يبادل املال والوظائف واألمن بالطاعةجرايئاملدير اإل: إجرايئ

 . هدافً عىل بذل املزيد من الجهد لتحقيق مزيدا من األفراداأل

 : فتأثري املوق

 ، عىل االتجاهات التي يتبناها القادةواملرؤوسنييؤثر املوقف الذي يعمل فيه القادة  

 واألمر كله يتوقف عىل املوقف والعوامل ، املثايل للقيادةسلوب من األأفضلوليس هناك 

 : هيسلوباملؤثرة يف درجة املالمئة األ

 نوع املؤسسة . 

 طبيعة املهمة . 

 وح الفريقالعمل بر( . خصائص املجموعة( 

 شخصية القائد . 

  املتحكم/ االستبدادي (أسلوب إنجاز املهام بإىلاالتجاه( . 

 :  صفات القيادة

 ولكن البحث ،قد تختلف الصفات املطلوبة يف القادة بعض اليشء يف املواقف املختلفة 

ألكفاء ًوالتحليل للقادة املؤثرين قد حددا عددا من الخصائص العامة التي يتحىل بها القادة ا

  :كالتايل

 خرين التي ميكنهم من خاللها االتصال باآلشياءإلنجاز األ: الحامسة . 

 ولكن ال ينبغي أن تكون (اإلميان بأنفسهم بصورة ميكن أن يشعر بها اآلخرون : الثقة

 . ) الغطرسةإىل فقد تقود ،الثقة زائدة عن الحد

 الشعبية ول عىل االحرتام وليست والسعي للحص،اإلرصار واملطالبة مبعايري مرتفعة: الشدة 

 . بالرضورة
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 الرشد واألمانة التي تولد الثقة، التكامل الشخيص،اصدق مع النفس: التكامل  . 

 ومراعاة مشاعر الغريفراد رعاية األ،يف العالقات الشخصية: الدفء  . 

 ال تكن متكربا أو متغطرسا، وتحمل اللومخرينالرغبة يف االستامع لآل: التواضع ً ً . 

 ما الذي تطلبه املؤسسات من القادة؟ 

 بصورة جيدة بدون رقابة وليس رؤساءداء لألفرادقادة يفسحون املجال الصحيح أمام األ  . 

 سيعملون بأقل قدر ممكن من اإلرشاففرادهياكل سطحية حيث ميكن الثقة يف أن األ  . 

 وار القيادة أن يتخذوا خطوة قيادية نحو أحد أد  ميكنهمفرادمجموعة متنوعة من األ

 . عندما يكون من الرضوري الترصف بطريقة مسؤولة

 املتغريةًثقافة متكنهم من االستجابة رسيعا ملطالب العمالء ومبرونة يف مواجهة التكنولوجيا  . 

 :  يف القادةفرادالسلوك الذي يقدره األ

 إظهار الحامسة . 

 خرين اآلفرادمساندة األ . 

 االعرتاف بالجهد الفردي . 

 فراد أفكار ومشكالت األإىلع االستام . 

 التوجيه . 

 إظهار التكامل الشخيص . 

 االلتزام بفعل ما يقول . 

 تشجيع فريق العمل . 
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  املرتدةالتشجيع النشط للتغذية . 

 خرين اآلفرادتنمية األ . 

 قامئة مراجعة القيادة 

 : املهمة

  ما هو اليشء الواجب عمله وملاذا؟ 

  ويف أي مدة زمنية؟ ما هي النتائج الالزم تحقيقها 

  ما هي املشاكل الواجب التغلب عليها؟ 

 أي مدى تعترب هذه املشاكل مبارشة؟إىل  

  هل هناك أزمة؟ 

  ماذا يجب عمله اآلن للتعامل مع هذه األزمة؟ 

 ؟ما هي األولويات  

  ما هي الضغوط التي ميكن استخدامها؟ 

 : الفرد

  ما هي نقاط قوته وضعفه؟ 

  تملة لتحفيزه؟  الطرق املحأفضلما هي 

  ها؟ أدائما هي املهام التي هو بارع يف 

  هل هناك مجال لزيادة املرونة بتطوير مهارات جديدة؟ 

  ؟ داء والوفاء مبعايري األهدافه يف تحقيق األأدائما مدى كفاءة 

 هل هناك أي مجاالت تتطلب تنمية املهارات أو الكفاءة؟ 

 ه؟أدائ والتوجيهات التي يحتاجها لتحسني كيف ميكنني أن أدعم الفرد بنوع من املساندة 
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 الفريق 

  ما مدى حسن تنظيم الفريق؟ 

  بصورة جيدة؟ ًمعاهل يعمل الفريق  

  كيف ميكن تحقيق التزام وتحفيز الفريق؟ 

  التي يقوم بها الفريق بكفاءة واألخرى التي ال يقوم بها بكفاءة؟ األعاملما هي  

  يق؟  الفرأداءماذا ميكنني أن أفعل لتحسني 

  هل يتصف أعضاء الفريق باملرونة والقدرة عىل تنفيذ مهام مختلفة؟ 

  هل هناك مساحة ملنح الفريق صالحيات حتى ميكنه تحمل مسؤوليات أكرب يف وضع

 التصحيحية؟ اإلجراءات  واتخاذ داءاملعايري ومراقبة األ

  ؟ داء لتقديم أفكار لتحسني األًمعاهل ميكن تشجيع الفريق عىل العمل 

 : لقيادات املؤسسيةا

 ترتفع فوق مستوى قياداتها وذلك يشكل أن مؤسسة ال ميكن أي أنتؤكد التجربة عىل  

 القيادات أساسها تختار عىل التيخاصة مع الطرق التقليدية . خطورة عىل مؤسساتنا

 أي يف األصحاء فراد األأن تجمع عىل نسان نتائج البحوث حول شخصية اإلأن. املؤسسية

 يف معاملة تقدر كفاءتهم وتشعرهم بذاتهم وتحافظ عىل استقالليتهم إىلطلعون مجتمع يت

 دارة يتم به التعامل والتفاعل بني اإلالذيوالشكل .  من الثقة واالحرتام املتبادلإطار

 دارة يفرق بني اإلالذيولني عن تنفيذ الربامج البحثية وخدمة املجتمع هو ؤاملؤسسية واملس

ِّمتثل واألخرية. تفاعلية الدارةالتقنية واإل  الحادي حتمية لدخول مؤسساتنا سباق القرن ُ

 التفاعلية ليس فقط كاختيار ولكن كرضورة دارةوهنا يجب الرتكيز عىل أهمية اإل. والعرشون

 .  ثورة املعلومات وتكنولوجيا االتصاالتيفتتطلبها املتغريات املحلية والعاملية والتطور املذهل 
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 :والقيادة التفاعليةالقيادة التقنية 

 مـن اهتاممـه بالقـامئني عـىل هـذه أكـرثعادة ما يهتم التقني بالقوانني واللوائح واملهام  

 تـنعكس سـلبا عـىل جـودة التـي قد ينمـى مشـاعر الغضـب واالسـتياء سلوبوهذا األ ،املهام

. جتمـع خدمة املأو علمي البحث الأو العملية التعليمية يفية املؤسسة املؤسسية سواء إنتاجو

 واللـوائح حيـث يركـز يته مـع اهتاممـه بـالقواننيإنسـان تتـواءم الذي فهو التفاعيل القياديما أ

العاملني واحتياجاتهم بقدر تركيزه عـىل اهتاممه عىل عالقات العمل من خالل تفهم مشكالت 

 أهـداف الرتكيـز عـىل أن. املؤسسـة لهـا واللـوائح ورسالة املؤسسة املؤسسية والقوانني أهداف

 . يتهاإنتاجاملؤسسة املؤسسية يرفع من 

وحتى يكـون املـدير ، يةنتاجية فيحافظ عىل مقدرتها اإلنسانما الرتكيز عىل العالقات اإلأ 

 مقـدرة هـيواهم هـذه املهـارات .  يتحىل ببعض املهارات والصفات الهامةأنتفاعليا فيجب 

ـأثري ـرين اآليف الـت ـط ـخ ـتامع النـش ـان برشف واالـس ـة واإلمـي ـة ورضورة  بأهمـي ـة الراجـع التغذـي

 وتقدير مشاعرهم وفهم خريناالستفادة منها والقدرة عىل املواجهة والثقة بالنفس واحرتام اآل

كل هذه املهارات وكذلك بعض .  )الخ. … القامئني عىل رسالة املؤسسةيف القوة والضعف أوجه

 خـرين، قـدوة لآلفـاعيلالتتجعل املدير  ،الخ…  والتكامل والنضجاألمانةمثل . الصفات الهامة

  ملصلحة املؤسسة املؤسسية ورسالتها - تفاعله معهم واستثامره لجهودهمأسلوبوبذلك يلقى 

  . مزيدا من الرضا واالستحسان -

  عـىل اخـتالف مسـتوياتهمدارةهناك نظرة قارصة لدى الكثري من القـامئني عـىل اإل 

عمل دون االهتامم بقـيم  محور الهيية نتاج اإلأنحيث يرى بعضهم  ،ولياتهمؤومس

واالهـتامم بهـذا الجانـب . ثريهـا عـىل احتياجـاتهم وسـلوكهمأومعتقدات العاملني وت

هم سامت قيـادات أ حاجاتهم الوظيفية يعد من إشباع يسمح للعاملني بالذيبالقدر 

.  املعاونـةاألجهـزة إدارةوكـذلك القـامئني عـىل ، قسـاماملستقبل عىل مسـتوى رؤسـاء األ

  ال ينظـر للعـاملني معـه نظرتـه للـرثوات الـذين املـدير النـاجح هـو إفوبصفة عامة 
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 هـذه النظـرة تـؤثر سـلبا عـىل العـاملني وتقـديرهم لـذاتهم أنحيث . نتاجاملادية وأدوات اإل

 قـدرة املـدير َّنإ.  بصـفة عامـةالقومي بصفة خاصة وانتامئهم املؤسيسومدى والئهم للعمل 

  .  املدى البعيديفتنعكس عىل نتائج رسالة املؤسسة عىل املوازنة بني العمل والعاملني 

 ، كثـريا مـا يتشـدق بهـا الكثـريونالتـي  "مصلحة العمـل" بعض شعارات تأيتوعىل ذلك  

 إذا ،  مـا يكـون دون املتوقـعًغالبـا املـدى البعيـد يفببعض العائد لبعض الوقت ولكن عائدها 

 دوافـع شخصـية إالت ال تحركهـا  تطبـق لتصـفية حسـاباالتياإلجراءات ها بعض ءاخفت ورا

  .  فوق قيمة الوالءترفع فيها قيمة الوالء الشخيص

 أنميكـن  وال ،وعىل ذلك فاملدير الناجح هو القادر عىل التعرف عىل العاملني واهتامماتهم 

 غياب هـذه املهـارات قـد يصـيب القـامئني أن.  العاليةاالتصال من خالل مهارات إاليتم ذلك 

 التأييـد املتضخمة وشعور التميز ومحاولـة كسـب باألنا مجتمع املؤسسة يفعليا  الدارةعىل اإل

 ترض مبنـاخ الثقـة وتـقىض عـىل املبـادرة وتحفـز عـىل التـي ساليبالزائف من خالل بعض األ

 املؤسسـية األوسـاط انـترشت بـني التية املريضة داري اإلساليب من األأنهكام . داريالنفاق اإل

 املامرسـة يف قتـل التلقائيـة أسـاليبوكـذلك  ، رسطانياوأصبحترشى  اسالذي التجاهل أسلوب

 التـي السياسـات أو هـدافالدميقراطية باملجالس املؤسسية من خالل التكتل لخدمة بعض األ

 .  فئويةأوتخفى وراءها مصالح شخصية 

 :فن القيادة املؤسسية

الخلفيـة   العجلـةِّثـلمُت حيـث  -ثنائية العجلـة - كمثل الدراجة  العمل مثلهإدارة فن نإ 

 ومتثل العجلـة لألماماملعرفة التقنية واإلملام باللوائح والقوانني وفيها مقومات الحركة 

تعطـى  فهـيوعليـه  ، املعرفة بالعاملني وعالقاتهم واهتامماتهم واحتياجاتهماألمامية

  حركـة إىلالدراجة القيادة والتوجه وذلـك مـن خـالل ترجمـة قـوة العجلـة الخلفيـة 

  املؤسسـات املؤسسـية أصـبحت أنوعىل ذلك فانه وبعد .  هدف واضح ومحددذات
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ِّمتثـل فـان القيـادة التفاعليـة داريمعقدة ومتشابكة وفيها كثري مـن الضوضـاء والغمـوض اإل ُ 

  .  وجودتهداء حسن األإىل لالرتقاء برسالة املؤسسة والوصول بها ًمطلبا

  والتطـوراتات املادية والقـدراتمكان اإل ثقافة املؤسسة املؤسسية ال تقل أهمية عننإ 

 عنارص أهم مجتمع املؤسسة يفوتعترب عالقات العمل والعاملني والقيم السائدة  ،التكنولوجية

 وإعـادة ، كان والبد من النهوض برسـالة املؤسسـةإذا يجب الرتكيز عليه الذي ثقايفاملحتوى ال

 أسـوار داخـل االجتامعـيواالندماج  منواألمناخها لضامن املحافظة عىل مستقبل الدميقراطية 

 تقـوم أنكل ذلك يستوجب .  سوق العملإىل خاصة حينام ينضم خريجوها. املؤسسة وخارجها

 تفاعليـة تسـتوعب متغـريات الـعرص وتلـم إدارةاملؤسسـية عىل قيادة وتوجيه حركة املؤسسة 

 املؤسسـية قـد دارة اإليف غيـاب التفاعـل أن. دارة وتكنولوجيا اإل هندسةيف الجديدة ساليبباأل

 ، بتأشـريات محفوظـةأوراق يوقعـون عـىل أرشيف مديري إىليحول منصب القادة الجامعيني 

وميكـن اختصـار فـن . نسـاين والجانـب اإلداري ما يعوزها الرشد اإلًغالباويستصدرون قرارات 

 أودون عبادتهـا  املقدرة عىل فهم اللوائح والقوانني ومحاولة االلتزام بهـا يفالقيادة املؤسسية 

 واإلطـار وثقافة الثقـة االجتامعيج يية والنسنسان اإلبالنواحي تطبيقها مام قد يرض يفاملغاالة 

 .  للمؤسسة املؤسسيةالدميقراطي

 :القيادة التفاعلية

  نوليـهـا أن يـجـب الـتـيترتـكـز فلـسـفة القـيـادة التفاعلـيـة ـعـىل بـعـض العـنـارص الهاـمـة  

  يف التـفـاعيل اـلـنمط إىل التقـنـيتـحـول ـمـن اـلـنمط  مراـحـل اليفـمـن اهتاممـنـا الكـثـري 

 رضورة ال اختيـارا ومفتاحـا أصـبح بـان هـذا التحـول ًعلـام ، مؤسسة املسـتقبلإدارة

ـرن  ـاتنا الـق ـدخول مؤسـس ـاديـل ـعرشونالـح ـىل .  واـل ـد ـع ـارص تعتـم ـذه العـن ـل ـه  وـك

املتبـادل   الثقة واالحرتامأساسهاية إنسان عالقة إىل والعاملني دارةتطوير العالقة بني اإل

. داء حسـن األإىل املؤسسية دارةواملقبول مببدأ التعددية الفكرية كمنهاج للوصول باإل

  عـىل تطـوير عالقـات األوىل يعتمد بالدرجـة والذي التقنية دارةويختلف ذلك عن اإل
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 ترتكـز التـي العنارص أهم ييلوفيام .  واالبن الشقيالقايس تشبه العالقة بني األب التيالشك 

  :  التفاعليةدارةفلسفة اإلعليها 

 يف ضـوء ن الهدف اإلسرتاتيجي لإلدارة التفاعلية هو بناء العالقات لخدمة رسـالة املؤسسـةإ  1-

 .املبادئ اإلرشادية التي تضبط إيقاع القيم املؤسسية

هـذا يجب أن تبنى اإلدارة حـول روابـط الثقـة يف عالقـات العـاملني باملؤسسـة، ويتطلـب    2-

ت مفتوحة ورصيحة من جميع األطراف ما يتطلب ذلك قبول مبدأ املساواة تكوين عالقا

 .يف حقوق املواطنة املؤسسية رغم اختالف املواقع واملناصب

 مبلكيـة اسـتجابة العـاملني يف األصـل عـىل تفهمهـم لرسـالة املؤسسـة وإحساسـهمتعتمد    3-

 .املؤسسة وانتامئهم لها وشعورهم بالتقدير الشخيص واملهني

 بـذلك  قراراتهم بأنفسهم ويلفظونإتخاذ للحصول عىل حق ى العاملون إىل االستمراريسع   4-

واملشاركة والتمكن كل أشكال التسلط والتحكم واالستغالل وذلك يوضح أهمية التفويض 

 نهاية للتفويض املعكـوس وهنا يجب التنويه عن أهمية وضع. يف إدارة املؤسسة املؤسسية

 القـرارات دون إتخـاذ فيه املجالس املؤسسية رئيس املؤسسة عـيل  ما تفوضًغالباوالذي 

 .الرجوع إىل هذه املجالس يف حني أن املعنى اإلداري للتفويض هو عكس ذلك

العـاملني  عتمد عىل خلق املناخ الـذي يسـاعدين أسلوب اإلدارة يف حل املشاكل يجب أن إ   5-

 وتنفيـذه بـالتزام ينها واتخـاذ القـرارعىل تفهم مشاكلهم ووضع بدائل الحلول واملفاضلة ب

 .وبالطبع ذلك هو أحسن أساليب ضامن جدية تنفيذ القرارات ومتابعتها. وجدية

السـلم ن ملكية املؤسسـة املؤسسـية تتـوزع بالتسـاوي وال يحكمهـا موقـع العـاملني يف إ   6-

سـيس التـي  املؤوبذلك تصـبح الدميقراطيـة احـد مواثيـق اإلطـار. الوظيفي أو الهرم اإلداري

تنـمـى روح املـبـادرة واالبتـكـار واملـخـاطرة، وـتـدعم رواـبـط الثـقـة ـبـني الـعـاملني واإلدارة 

 .املؤسسية وتطور روح العمل الجامعي والتنشيط التعاوين
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 الثالثالفصل 

 أخالقيات العمل اإلداري

 

 : املقدمة

سـات املجتمـع ه مؤسهـ املوضوع األكرث أهمية الـذي تواجداريتعد أخالقيات العمل اإل 

زدادت أهميـة ا عرص املعرفة إىلفمع التطور العلمي والتكنولوجي وانتقال املجتمعات . اليوم

املسـتويات وأخـذت األمـم  يف املجتمع بشكل كبري وأصبح دورها فـاعالً عـىل مختلـف األعامل

سات وضع فلسفة وآليات عمل للمؤس والشعوب تتبارى مبخرتعاتها ومكتشفاتها وهذا األمر يتطلب

 بحيـث تصـبح وأطرافـهعىل مختلف فئات املجتمـع ً يجابيااضمن أطار أخالقي واجتامعي ينعكس 

ويف السـنوات األخـرية زاد .  رابـط ملكونـات املجتمـعاجتامعـيهذه املؤسسـات ممثلـة لنسـيج 

 وعالقتـهـا ـبـاملجتمع وتبنيـهـا ملـسـؤوليات ـبـاألعامل ـبـالحقول العلمـيـة الـتـي ـتـرتبط االـهـتامم

 . خالقية وأاجتامعية

يتعرض عاملنا اليوم للكثري من الهزات والتي بدورها أضعفت العالقات يف ميادين الحياة  

 فضالً عام ميـر بـه بلـدنا االجتامعية لكثري من القيم األخالقية امتالكنااملختلفة عىل الرغم من 

 . من ظروف أثرت عىل نظامه األخالقي

ًهتاممــا كبــريا فنجــاوتلقــى أخالقيــات العمــل    ّ الجامعــات العامليــة تــدرس أكــرثد ً
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ًأما يف عاملنا العريب يبدو لنـا أن هنـاك نقصـا كبـريا يف هـذا . دارةمادة يف أخالقيات العمل واإل ً

الجانب سواء عىل صعيد الكتب والبحوث أو عىل صعيد تـدريس مسـاقات ذات عالقـة بهـذا 

 . املوضوع

الوظـائف  اسـتخدام من خالل هداف األ نحوفراد توجيه طاقات األإىل داريويحتاج العمل اإل 

) والحـوافز، يةنسـاناإلوالعالقـات ، واالتصـال، والتخطيط، واتخاذ القرار، القيادة( ة مثل دارياإل

حيـث تعـد .  املتاحـة لهـااتمكانـها يف ضـوء اإلأهـدافوذلك لضامن نجـاح املؤسسـة وتحقيـق 

 . نيداري لإلة النشاط الرئييسداريالوظائف اإل

 وطبيعـة  مسارات عديدة تتناسب مع ثقافة الشعوباألعامل عن أخالقيات يأخذ الحديث 

، فال يقترص وجود األخالق عـىل مجتمـع دون غـريه. حضاراتها وهويتها السياسية واالقتصادية

ً البحـث عـن األخـالق مطلبـا رئيسـيا أصبحإال أنه يف ظل تدين معايري األخالق املتعارف عليها  ً

 . خلفة عىل حد سواءللمجتمعات املتقدمة واملت

يناقش هذا الجـزء دور القـيم األخالقيـة يف التجـارب العامليـة يف ضـوء ظهـور مفـاهيم  

 يف ظـل حـدوث األعـاملوالتعرف عىل التطورات العاملية يف مجال أخالقيات ،  الرشيدةدارةاإل

 االهـتامم بهـا عـىل أسـبابوالوقـوف عـىل ، تغريات رئيسة تطلبت إعـادة النظـر يف أهميتهـا

 . املستوى العاملي

َّثمومن    كربيـات شـهدتها والتـي غـري األخالقيـة ميكن التعرف عىل املشكالت واألزمـات َ

ات تطبيقية عرب بـروز إجراء إتخاذ إىل انهيار بعضها مام استدعى إىلاملؤسسات العاملية وأدت 

 . مفاهيم جديدة عرفت مبا يسمى الحوكمة

 ي قاـمــت عليـهــا النظرـيــة االقتـصــادية ًونظرـيــا إلـعــادة التفـكــري يف األـســس الـتــ 

 جنب مـع مفـاهيم إىلً جنبا األعاملبرز دعاة جدد يبحثون عن أخالقيات  ،الرأساملية

األسـواق  ًكام أن البحث ما زال جاريا عن أرضية أخالقيـة يف، الفائدة املادية والكفاءة

  بـدأت ويبـدو أن البـديل النـاجح واألمثـل يتمثـل يف صـناعة الخـدمات التـي، املالية
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ويـأيت . كربيات املراكز املالية العاملية تبنيها وتوفري البيئة الترشيعيـة واالسـتثامرية السـتقطابها

 بهدف االستفادة منهـا يف واقعنـا العمـيل وملؤسسـاتنا ساليباالهتامم برصد تلك التجارب واأل

 :االقتصادية منها

  :األخالق  1-

، "الخلقـياييس الـترصف أو السـلوك مقـ"  وفـق قـاموس وبسـرت"أخالقيات"تعني كلمة  

 تجـاه موظفيـهـا  وترصفاتهـادارةتجـاه اإلا"وميكـن تعريـف أخالقيـات العمـل يف املؤسـسـة بأنهـا 

 " واملجتمع عامة وقوانني الدولة ذات العالقـة بتنظـيم عمـل املؤسسـاتاملساهمنيوعمالئها و

 . دارةوينطبق التعريف ذاته عىل عمل اإل

ٌبحيـث أن الخلـق ، ُمة الخلق تعني السجية والطبع واملـروءةمن حيث اللغة نجد أن كل  ٌ

األخـالق تعنـي و.  تفكريإىل بسهولة من غري حاجة َّفعالتصدر عنها األ، هيئة يف النفس راسخة

ُويف االصطالح تشري كلمـة الخلـق . الفضيلة أي الصفات املهمة ومنها الصدق واألمانة والعدالة

،  يف ترصفاتـهنسـانقواعـد واملبـادئ التـي يخضـع لهـا اإل علم معيـاري يتنـاول مجمـوع الإىل

واملبادئ مستمدة من تصور شامل يرتكز إما عـىل وهذه القواعد ،  يف تقييم سلوكهإليهاويحتكم 

 .  عىل كليهامأو عىل الدين أوالعقل 

 : وإشكالية املصطلح األخالقيات واألخالق

 : يام ييلاألخالق واألخالقيات ف،  املصطلحاتإشكايلميكن فك  

 أمـا األخالقيـات فهـي مختصـة مبجتمـع معـني ، األخالق شاملة ومشرتكة بني جميع الناس

 . ولذلك نقول أخالقيات املهنة

 أمـا األخالقيـات يـتم اكتسـابها يف ، األخالق يتم تعلمها يف مراحل مبكرة من حيـاة الفـرد

مجتمـع ،  األطباءمجتمع، مجتمع املهندسني( مجتمع ما إىلمراحل متقدمة عند االنضامم 

 . ).......املعلمني
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 أمـا األخالقيـات فمصـدرها بجانـب الـدين، األخالق يكون مصدرها الدين بشكل رئييس ،

وهي مجموعة من القيم واألعراف والتقاليد ، القوانني واألنظمة التي تحكم ذلك املجتمع

 . التي يتعارف عليها مجتمع ما حول ما هو خري وحق وعدل يف تنظيم أمورهم

 : دارةمفهوم أخالقيات اإل

هي نظام مكون من مجموعة من القواعد واألسس والقيم املستمدة من الـدين والبيئـة  

وتتعلق بالتمييز بـني مـا ، دارياالجتامعية والتي تكون مطلوبة يف سلوك العاملني يف العمل اإل

.  العامة بهدف تحقيق املصلحة،هو صحيح وما هو خطأ وما هو مرغوب وما هو غري مرغوب

ِّمتثلفهي  آثـار  مـع بالتناسـب تـزداد أهميتها وإن، القرار صنع يف للمديرين توجيهيةً خطوطا ُ

 ذلـك أخالقيـات أهميـة ازدادتخرين، اآل يفً تأثريا أكرب املدير نشاط كان فكلام، القرار ونتائج

 . املدير

 كـل طـرف مـن القياسية العالية للسلوك الخلقـي أن تعامـل املؤسسـة وتتطلب املعايري 

لتـزام بأخالقيـات العمـل ميكـن قياسـه مبـدى ميـل هذه األطراف بطريقة عادلة ورشيفـة واال

سـالمة ونوعيـة :  بـالقوانني واألنظمـة املرتبطـة بعوامـل مثـلااللتزاماملؤسسة وموظفيها نحو 

وتجنـب ، املنتجات وإتاحة فرص عادلة للتوظيـف واملامرسـات التسـويقية والبيعيـة املقبولـة

غري القانونية من  والرشوة واملدفوعات، دام املعلومات الرسية لتحقيق مكاسب شخصيةاستخ

 بهدف الحصول عىل عقود عمل تجاريـة أخرى أطراف أورشكات منافسة أو حكومات أجنبية 

 .  السلوكية واألخالقيةواالتجاهاتالقيم  أو صناعية

  واالقتصـادي االجتامعـي ات املادية والتقنية إلحـداث التقـدممكانال يكفي توفر اإل 

ات البرشيـة امللتزمـة مكانـوإمنا يعتمد هذا التقدم عىل مدى تـوفر اإل، يف أي مجتمع

 ذلك أن جـودة السـلع والخـدمات التـي تقـدمها ، باألخالقيات والسلوكيات الوظيفية
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ولتحقيق ما   العامل بهذه األخالقياتأوة والفنية مرهونة مبدى متسك املوظف دارياألجهزة اإل

 مع مجموعـة مـن العوامـل واملتغـريات يف البيئـة يف تكـوين اتجاهـاتهم فراديتفاعل األ، سبق

 هنـا هـو سـلوك فاالتجـاه، السلوكية والتـي يسـتمدون منهـا قـيمهم وأخالقيـاتهم يف العمـل

ًتجاهـا محـددا مـن أبويـه وإمنـا اًحيث ال يولـد الفـرد وارثـا ، مكتسب وليس فطري بالرضورة ً

 السلويك من خالل تفاعله مع مجموعة املتغـريات البيئيـة التـي تالزمـه اهاالتجيكتسب الفرد 

طيلة فرتات حياته والتي يكون لها دور كبري يف التعبري عن قيمه ومعتقداته ويف البيئة األرسية 

 عـن فـرادحيث يكون للقيم واألخالقيات التـي يكتسـبها األ، فراد األرسية لألاالتجاهاتتتكون 

ًن واألخوة الكبار تأثريا كبريا يف تكوين نوع من السـلوك املفـروض ولـيس طريق سلطة الوالدي ً

ًتجاهـا سـلوكيا فرديـا اإن تأثري السلوك األخالقي املفروض من سلطة الوالدين يخلق ، الطوعي ً ً

تجاه األرسة ولكن هـذا السـلوك ال يكـون لـه نفـس مسـتوى التـأثري يف عالقـة الفـرد بالبيئـة 

يتكون السـلوك الطـوعي للفـرد مـن خـالل  ها الفرد سلوكه طواعيةالخارجية التي يكتسب في

 مـثالً عضـويته يف جامعـة مـن الطلبـة الـذين هـم -اتصاالته وعالقاته مع أبناء فئته العمرية 

 سـلوكية اتجاهات حيث يستمد من هذه الجامعات -جامعات العمل غري الرسمية ، أصدقاؤه

لح املشـرتكة التـي تجمـع بـني أعضـاء الفريـق ذات قيمة إيجابية أو سلبية بحسب نوع املصا

الواحد والتي يحـددها يف الغالـب ذلـك الشـخص الـذي ميثـل مصـالحهم وهـو الـذي يحـدد 

مـن  هداف غري األخالقي الذي يعتقد أنه يحقق تلك األأوهم ويصمم السلوك األخالقي أهداف

موقعـه وسـلطته تجاهـات السـلوكية بـني فـرد وأخـر بحسـب ًختالفـا يف القـيم واالاهنا نجد 

ملجموعـة مـن )  رفضـهأوقبولـه (ومستواه يف التنظيم وحجم املسـؤولية ومـع مـدى تفاعلـه 

ًالعوامل املؤثرة يف بيئتـه الخارجيـة مسـتخدما نظامـه العـريف وهيكـل القـيم املرجعيـة التـي 

ويف ،  هدف معـنيأو غري األخالقي لتحقيق رغبة أويستخدمها يف التفكري ثم السلوك األخالقي 

 السـلوك واملعتقـدات أمنـاط من منط مـن أكرث هناك األعامليئة العمل يف منظامت ب

  والجامعـات حيـث أن الجانـب السـلويك يف نظـام املعتقـدات فـراداألخالقية لـدى األ
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األخالقية والسلوكية له مظهر خارجي يكـون للمعتقـدات دور متكامـل حيـث تنسـجم فيهـا 

تي تنعكس مضامينها األخالقية أو غري األخالقية عـىل األخالق يف العمل مع تلك املعتقدات وال

ن لألخالقيـات السـائدة يف اوهنـاك نظامـ، نوعية وسالمة املنتج أو الخدمة املقدمة للمجتمـع

ًالعمل يشكالن مصدرا رئيسيا لتكوين اتجاهات السلوك للعاملني يف املؤسسة ً . 

عقب ذلك القدر ، ملؤسساتًوأصبحت األخالق تشكل جزءا رئيسيا من صناعة النمو يف ا 

 خاصة جرائم االختالس والرشوة داريالهائل من التجاوزات واتساع دائرة الجرائم والفساد اإل

 وجود إىلواستغالل النفوذ التي تشهدها املؤسسات عىل مستوى العامل وحاجة املجتمعات 

ً رقياأكرثمعايري وأخالقيات عمل  ِ ، ملؤسسات والجمهورورضورة تحديد عالقاتها بالعاملني وا، ُ

ويعكس النمو بأهمية األخالق تحوالً ،  املؤسساتأهداففضال عن مراجعة املفاهيم الخاصة ب

 . ولية األخالقية للمؤسساتؤًحاسام يف الرأي العام بشأن املس

 عدة مظاهر من بينها انتشار القواعد ومدونات إىلوقد أدى فهم قيمة األخالق للعمل  

ني يهتمون مبراعاة الجوانب إداريولني ؤوتعيني مس، تطلبات األخالقيةرسمية للوقوف عيل امل

.  تحفيز املديرين واملوظفني عىل الترصف وفًقا ملا تقتضيه املعايري األخالقيةأجلاألخالقية من 

حيث ، فإن هناك تباين بني ما يكتب عن األخالق وما يجري تطبيقه، وعىل الرغم مام تقدم

 وعيا ويحرصون أكرث راءريب أن هناك مد وال ،ني النظرية والتطبيق ما يحدث تعارض بًغالبا

بينام يتخذ ، إسرتاتيجيوفًقا للمعايري األخالقية باعتبار أن ذلك خيار عىل مزاولة أنشطتهم 

وخاصة يف ، قراراتهم االنتهازية القواعد األخالقية واللوائح كستار التخاذبعض املديرين 

 . ا العامة التفرقة بني السلوك األخالقي والسلوك االنتهازياملواقف التي ال يستطيع فيه

ـوم   ـوي مفـه ـل"وينـط ـات العـم ـددة"أخالقـي ـان متـع ـىل مـع ـف ، ٍ ـع ـاك تعرـي ـيس هـن  فـل

ـات  ـق ألخالقـي ـدد ودقـي ـاملمـح ـل األـع ـات العـم ـوم أخالقـي ـا يف مفـه ـاك اختالـط ـل إن هـن   ـب
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سـتخدام األخالقـيـات فقـد تعـنـي أخالقيـات العمـل ا، والسـلوك األخالقـي، دارةوأخالقيـات اإل

 .  املؤسسةأداءة عمل لتحسني سمعة وإسرتاتيجيك

وتأثريها عىل رفاهية النـاس ،  التبعات األخالقية لقرارات وسلوكيات العملإىلوقد يشار  

 وتتعلـق مبـا هـو داريبحيث تكون مجموعة من املبادئ التي تهيمن عىل السلوك اإل، والبيئة

، وأصـحاب العمـل، دارة السـلوك األخالقـي لـإلإىل ًيضـاأكـام ميكـن أن يشـري ، صحيح أو خطأ

 التـأثري يف سـلوكيات إىل تبني قواعد أخـالق تهـدف ، أو املؤسسةأهدافواملوظفني يف تحقيق 

، واالستقامة، األمانة(فإن أخالقيات العمل قد تعني االلتزام بالقيم األخالقية ، ًوأخريا. املوظفني

 . يف العمل) والصدق، والثقة

 :  االهتامم بأخالقيات العملسبابأ  2-

اختيـارات  إتخـاذة التـي تقـتيض بـأن األخالقيـات تـدور حـول ساسيًبدءا من املقدمة األ 

حيث تـزداد أهميتهـا  ،وقرارات صحيحة مبا متثله من خطوط توجيهية للمديرين يف صنع القرار

 عـىل نحـو واضـح فقد حظيـت أخالقيـات العمـل بـاالهتامم، بالتناسب مع آثار ونتائج القرار

وملفت للنظر وظهرت مصـطلحات جديـدة مثـل قواعـد وآداب املهنـة وأخالقيـات الوظيفـة 

 :والسـؤال املطـروح، وباتت املؤسسات تتسابق إلصدار مـدونات أخالقيـة، األعاملوأخالقيات 

 : ملاذا هذا االهتامم وهذا التطور؟ ولإلجابة عىل ذلك نورد ما ييل

 : مفاهيم الكفاءة

 ة وفًقـا لقواعـدأساسـي تحقيق أرباح ألصحاب العمـل بصـفة إىلؤسسات تهدف امل 

 يف االعتبار الرتكيز عـىل أن كفـاءة املؤسسـة يفويؤخذ ،  احتيالأوالسوق وبدون غش 

فـال غـرو أن تعظـيم قيمـة ، داء لأل الطريقة الفضىليالحصول عىل الفائدة املادية ه

 ي والعميل منذ العقـود األويل مـن  كانت الهدف املشرتك يف الجانب النظراملساهمني
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 طريقة لتحقيق ذلك الهدف هو ربـط أفضلبل قيل أن ، القرن املايض وحتى فرتة التسعينيات

 . ني بقيم املشاركات واملساهامتداريدخل اإل

، املسـاهمني ودارة تـاليف تعـارض املصـالح بـني اإلإىلوهذا النوع من الربط سوف يؤدي  

َّثمومن   . املشكالت األخالقية التي تنشأ عادة بني املديرين واملالك ميكن التخلص من َ

بدأ املـديرون يركـزون جـل اهـتاممهم عـىل زيـادة أسـعار أسـهم ، ومن الناحية العملية 

 تربيـر أي سـلوك مـن سـلوكيات إىلوأدى هـذا . األخـرى داءاملؤسسة عىل حساب مؤرشات األ

وتجاهـل ، نيداريـولني اإلؤ املسـإىلئلـة مبا يف ذلك منح رواتب تشـجيعية ها، األخرىاملؤسسة 

وإهامل العوامل الحيويـة التـي تحقـق املصـلحة ، وتخفيض معايري السالمة والصحة، العاملني

مـام . مثل التدريب والبحوث العلميـة والتطـوير، وتضمن استمراريتها، طويلة األجل للمؤسسة

وبـدالً . مات من داخـل املؤسسـةًاعتامدا عىل معرفة معلو  ارتكاب ترصفات غري قانونيةإىلأدى 

 خلق إىلني داريولني اإلؤأدت الحوافز املالية الكبرية املمنوحة للمس ،من حل املشكلة األخالقية

 .  خطورة وتكلفة وشاركت يف انهيار املؤسسات الكربىأكرثمشكالت 

 : تعقد وتداخل املصالح

 فحسب بل املساهمنيقترص عىل وباألخذ يف االعتبار أن نتائج قرارات وأنشطة املؤسسة ال ت 

فـإنهم بـذلك يوقعـون ، فحينام يقوم املديرون بتعيـني العـاملني، تؤثر عىل العاملني والجمهور

ًعقدا ضمنيا بتوفري عاملني مقابـل أجـر عـادل أل عادلـة يف بيئـة عمـل آمنـة  مهـام محـددة داءً

ة إسـرتاتيجيفـإن ،  املؤسسـةًونظرا ألهمية الجهد والتعاون الذي يبذله العاملون يف نجاح. وصحية

العـاملني كـام لـو كـانوا يهتمـون مبصـالح العمل الصحيحة تقـتيض أن يهـتم املـديرون مبصـالح 

 دارة مام يخلق مصـلحة واضـحة للعـاملني يف نجـاح املؤسسـة ويزيـد ثقـتهم يف اإلاملساهمني

 .  سواء والعاملني عىل حداملساهمنيولني عن ؤفيجب أن يكون املديرون مس
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وـهـي  ،" التجارـيـة لـصـالح املـسـؤولية االجتامعـيـةاألـعـاملتـسـخري " مؤسـسـة إىلتنادا واـسـ 

 النهـوض بـالقيم أجـلمؤسسة أعامل تجارية تتخذ من الواليات املتحدة مقرا لها وتعمل مـن 

والـعـاملني ، دارةتـبـني الدراـسـات أن املؤسـسـات الـتـي يوـجـد فيـهـا ـتـوازن ـبـني اإل، االجتامعـيـة

 بنسـبة األخـرى العاملـة تفـوق املؤسسـات أداءت منـو ومعـدالت حققت معدال - والجمهور

 . أربعة أضعاف ومثانية أضعاف عىل التوايل

 : )الحوكمة( السليمة دارةإرساء مبادئ اإل

 عدم التزام سباب انهيار عدد من املؤسسات ألإىلملعالجة املشكالت واألزمات التي أدت  

مجموعة مـن األسـس واملامرسـات التـي تطبـق فقد نتجت ، ولني فيها بأخالقيات العملؤاملس

) املؤسسات املسـاهمة(بصفة خاصة عيل املؤسسات اململوكة لقاعدة عريضة من املستثمرين 

، املسـاهمني ودارةوتتضمن الحقوق والواجبات لكافة املتعاملني مع املؤسسة مثـل مجلـس اإل

اللـوائح املطبقـة باملؤسسـة وتظهر مـن خـالل الـنظم و، واملجتمع، البنوك واملوردين، الدائنني

 دارةعـرف مبصـطلح اإل  أي قرار قد يؤثر عىل مصلحة املؤسسة بها وهو مـاإتخاذوالتي تحكم 

ُاإلطار التنظيمي الذي ميكـن املؤسسـة مـن تحقيـق ) الحوكمة( حيث توفر، الرشيدة الحكيمة

صـاح عـن تلـك  القـرارات والشـفافية واإلفإتخـاذاملتعلقـة بكيفيـة  وتحديد القواعد، هاأهداف

املعلومـات وحجم ونوعيـة ، ولية للمديرين والعاملني باملؤسسةؤوتحديد السلطة واملس، القرارات

الـتـي ـيـتم اإلفـصـاح عنـهـا للمـسـتثمرين األـمـر اـلـذي يـصـب يف ـصـالح حامـيـة حـقـوق ـصـغار 

 . املساهمني

 فخضوع املؤسسة للمساءلة واملحاسبية وتحملها املسؤولية إزاء أصحاب املصـلحة 

  أو املنصـوص عليهـا بدرجـة - فيهـا تضـمنها مجموعـة مـن الواجبـات خـريناآلم أما

 أن دارة التـي يتعـني عـىل أعضـاء مجلـس اإل-بأخرى يف العديد من البلدان املتطورة 

  ُوتعـرف هـذه الواجبـات أو املهـامت بالواجبـات.  القـراراتإتخـاذيتقيدوا بهـا عنـد 
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العمل ، ووالتحّيل بالنزاهة والشفافية، لمؤسسةوالوالء ل، وتشمل واجب توخي الحذر، باألمانة

 دارة تحميل أعضـاء مجلـس اإلإىلوميكن أن تؤدي مخالفة إحدى هذه الواجبات ، بنية حسنة

 . املسؤولية إزاء مراقبي تطبيق القوانني التنظيمية

 : االهتامم بالتعليم والتدريب

ففـي  ، التعلـيم والتـدريب نجـده يف مجـالاألعـاملإن التطور األوسع يف مجال أخالقيات  

الدول الصناعية أخذت هذه املادة تدرس وتصدر فيها الكتب املتخصصة واملنهجية عىل نطاق 

 مقرر تـدرييس مـن مقـررات 500 من أكرثويوجد يف الواليات املتحدة األمريكية حاليا ، واسع

تـدريب يف  منهـا تقـدم نوعـا مـن ال%90،  تدرس يف الجامعات بدوام كاملاألعاملأخالقيات 

 .  مركزا بحثيا ألخالقيات العمل16 كان هناك ما ال يقل عن 1993هذا املجال وحتى عام 

 : االلتزام بروح القانون وأهمية البعد االجتامعي

التي تقرص دور مرشوعات العمـل عـىل مجـرد  - تؤدي الرؤية الضيقة ألخالقيات العمل 

بسـبب ، ل مامرسـات العمـل الضـارة تجاهـإىل - تحقيق األرباح ضـمن إطـار قواعـد السـوق

ومـن أمثلـة ذلـك الفشـل يف معالجـة . االلتزام الحريف بنصوص القانون وتجاهل روح القـانون

األمور الخارجية السلبية التي تعرفها املؤسسة وتكون غـري معروفـة لـدى صـانعي السياسـات 

ًامرسـات يكـون أمـرا ولكن مراقبة ومتابعة تلك امل،  تكون معروفة لديهم، أووالجهات الرقابية

 . باهظ التكلفة

 : )الجودة( تحسني نوعية الحياة 

من األمور الواضحة التي تحظى بأهمية كربى ولكن قـد تـم إغفالهـا حتـى مـن  

إمنـا تتعلـق مبـا يجـب ومـاال ، أولئك الذين يتبنون الرؤية الشاملة ألخالقيـات العمـل

يسـود اتجـاه ، رشوعات الحـرةففي املجتمعات التي تشجع امل. يجب أن تنتجه املؤسسات

  تكـون املنتجـات إالرشيطـة ، ً مـا تـراه مربحـا لهـاإنتـاجعام بأن املؤسسات لها الحـق يف 
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بأن تخلـق وهكذا تتاح الفرصة للمؤسسات . والخدمات التي تنتجها محظورة مبوجب القانون

 ذات الصـلة ألخرىا  التسويقية والرتويجيةساليب الدعائية واألساليباحتياجاتها وأن تستخدم األ

 االحتياجـات إيجـادوال يوجـد يشء خـاطئ يف . يف إقناع املستهلكني برشاء منتجاتها وخدماتها

تقـوم ، وعـىل الـرغم مـن ذلـك. الحقيقية التي تسهم يف تحقيق الراحـة والرفاهيـة يف الحيـاة

 ليشء  احتياجات ورغبات عالية التكلفة وغري مفيـدة الإيجاداملؤسسات يف كثري من الحاالت ب

 . سوى لتحقيق األرباح

 إىلولكنه يف الحقيقة عمل ال فائدة منه ويـؤدي ، "جيد" أن ذلك العمل دارةوقد ترى اإل 

 سـايسوهذا هو املصـدر الـرئييس لالسـتهالك الزائـد والعامـل األ. ًتبعات غري مرغوبة اجتامعيا

 .  إجهاد أنفسهم بالعمل واإلفراط يف االستهالكإىلالذي يدفع الناس 

 احتياجات ورغبات ال فائدة منها ال تؤدي فحسب إيجادإن العملية الخادعة املتمثلة يف  

 تشتيت انتباه الناس عن االهتامم باألمور األكرث أهمية يف الحياة التي تثمر يف النهايـة عـن إىل

 النضوب املبكـر للمـوارد غـري املتجـددة إىلبل تؤدي ، تحقيق السعادة والرضا بصفة مستمرة

والرؤية الشاملة ألخالقيات العمل عىل خالف الرؤية العقلية التقليديـة تـنجح . هور البيئةوتد

 تفي باالحتياجـات الحقيقيـة للنـاس فضـالً ألنها خدمات مربحة إنتاجيف إقناع املؤسسات عىل 

 عىل تطوير املنتجات التـي تسـاعد عـىل تحسـني جـودة يبداععن إقناعهم برتكيز نشاطهم اإل

وعـدم . قة واضحة والتخيل عـن اسـتهالك املنتجـات التـي ميكـن االسـتغناء عنهـاالحياة بطري

 .  الفرد إيل أداة استهالكية بحيث تكون وظيفته يف الحياة االستهالك بال حدودنسانتحويل اإل

ولقـد قـيـل الكـثـري ـعـن أن أخالقـيـات العمـل ال تتوـقـف عـنـد ـحـد الـسـعي وراء  

، ائح املطبقة يف املجتمـع وبـدون خـداع أو احتيـالالفائدة املادية وفًقا للقوانني واللو

 هجـوم عنيـف مـن إىلوقد تعرض ذلك الـرأي . حسبام يعتقد الرأي العقيل التقليدي

 قبل املجموعات ذات املصلحة عىل مدار العقدين األخـريين مبـن فـيهم املسـتهلكون 
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ايري عمـل الـذين يطـالبون املؤسسـات بتطبيـق معـ،  والبيئـةنسـانواملدافعون عن حقـوق اإل

 . مرتفعة وتويل مسئوليات اجتامعية أكرب

 : العوملة وأخالقيات العمل

ِّمتثلظاهرة متميزة  ترتب عىل املتغريات الحديثة  ً اختالفا نوعيا يف شكل وُ  التنظـيم أسـلوبً

  "الكونية"ما يحلو للبعض تسميتها ، و"العوملة"تلك هي ظاهرة ،  املعارصنسايناإل

 الـذي يةنسـانأنهـا التواصـل والتفاعـل يف األنشـطة اإل"بإيجاز عىل  وميكن تعريف العوملة 

ًيتعدى الحدود التقليدية بني الدول واألقطار الغيا بذلك حدود املكان وقيود الحركة واالتصال 

 ." التخفف من قيود الوقت والزمانًأيضامبا يحقق 

َّثمومن   اوز الحيـز املحـيل ألي  فإن العوملة تتيح الفرص لالنتشار واستخدام طاقات تتجـَ

 مساحات إىلوتحقق الوصول ،  والخدمات يف العرص الحايلنتاجمؤسسة تتعامل يف مجاالت اإل

ورشائح يف األسواق العاملية ومصادر للموارد عىل اختالف أشكالها يف مختلف أجزاء العامل كـان 

 .  املمكنإىل املستحيل منه إىل من قبل أقرب إليهاالوصول 

 أن - كـل التقنيـات واملتغـريات املتصـلةإىل املسـتندة -رئيسية لظـاهرة العوملـةواملحصلة ال 

 التعامل يف مختلف مجاالت الحياة التي سادت العرص السابق لهـا مل أساليبمفاهيم ونظم و

ًبل وأصبحت عائقـا رئيسـيا يحـول دون االسـتفادة ، تعد تتناسب مع معطيات العرص الجديد ً

الـذي يوجـب البحـث يف ابتكـار األمـر ، ملة والتقنيات املساندة لهامن الفرص التي تتيحها العو

 . املتوافقة مع متطلبات العوملةوتنمية منظومات جديدة من املفاهيم والنظم واآلليات 

ـي   ـث العلـم ـائج البـح ـبوق بنـت ـري مـس ـتامم ـغ ـامل اآلن اـه ـود الـع ـر يـس ـب آـخ ـن جاـن  ـم

ً رصـيدا متجـددا مـن املعلومـات والتطوير التقنـي ومـا نشـأ عـنهام مـن تـراكم معـريف ميثـل ً 
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ـرية  ـىل مـس ـؤثر ـع ـاة وـت ـات الحـي ـل قطاـع ـس ـك ـا مـت ـة عنـه ـتدالالت الناتـج ـا واالـس وتحليالتـه

ـاط اإل ـات النـش ـاينوتوجـه ـاتنـس ـع االتجاـه ـامء،  يف جمـي ـن العـل ـريين ـم ـا الكـث ـذي دـع ـر اـل  األـم

 . واملفكرين إلطالق اسم عرص املعرفة عىل املرحلة التاريخية التي نعيشها اآلن

وـمـع حـلـول عرص . ـبـات ـمـن الـصـعب إخـفـاء االنتهاـكـات واملامرـسـات ـغـري األخالقـيـة 

ـد اإللـكـرتوين واإلنرتـنـت ـات ، الربـي ـا األـخـرىأـصـبحت املخالـف ـي ترتكبـه ـل ، املؤسـسـات الـت مـث

ـمـع ـمـا ،  ـشـيوعاأـكـرث ، اـسـتغالل األطـفـال يف العـمـل وـظـروف العـمـل االـسـتغالليةإىلاللـجـوء 

ـ ـار الـس ـن اآلـث ـريا ـم ـك كـث ـق ذـل ـاع يراـف ـامللبية يف قـط ـةاألـع ـن .  التجارـي ـد ـم ـه العدـي وتوـج

ـدونات  ـىل ـم ـا ـع ـؤداه أن مصــادقة املؤسســات عاملـي ـا ـم ـة اتهاـم ـري الحكومـي املؤسســات ـغ

الـسـلوك الطوعـيـة ال تـعـدو كونـهـا مـنـاورة عالـقـات عاـمـة ملـسـاعدتها ـعـىل تجـنـب القواـعـد 

  . التجاريةاألعاملامللزمة واملعايري الدولية النافذة لسلوك قطاع 

ـن   ـر ـم ـببا آـخ ـة ـس ـد العوـمل ـبابًوتـع ـدوناتأـس ـرزت ـم ـث ـب ـات حـي ـتامم باألخالقـي   االـه

وـمـنظامت ـغـري حكومـيـة ـعـرب ـشـبكة اإلنرتـنـت تعـكـف ـعـىل رـصـد املخالـفـات الـتـي ترتكبـهـا 

 األـعـاملـكـام أن العوـملـة ـقـد أوـضـحت مـشـكلة اـخـتالف الثقاـفـات ـبـني ـمـديري . املؤسـسـات

 . سات يف أسواق مختلفة حول العامليف ظل انفتاح األسواق وتغلغل بعض املؤس

 : دور ونطاق أخالقيات العمل

 األـعـاملـعـىل اـلـرغم ـمـن ذـلـك ـفـامزال التـطـور مـحـدودا يف مـجـال تطبـيـق أخالقـيـات  

مـع مـا متثلـه هـذه التطبيقـات مـن مواقـف أخالقيـة تعـزز الثقـة مـن جهـة ، يف املؤسسات

ـات  ـن الترصـف ـنجم ـع ـا ـي ـةوـم ـري األخالقـي ـلبية ومـغ ـائج ـس ـن نـت ـمعة  ـم ـدهور ـس ـة يف ـت كلـف

ـة فــإذا كــان  ـة مــن جهــة ثانـي ـدعاوى القضــائية والغرامــات املالـي املؤسســات بســبب اـل

 مـبـا ـهـو ـخـرينالـهـدف ـمـن تطبـيـق األخالقـيـات ـهـو إـعـالم اـملـديرين وأـصـحاب املـصـالح اآل

ـن أن  ـق بصــفة خاصــة ـم ـدف التحـق ـة بـه ـة األخالقـي ـن الناحـي ـه ومســتقيم ـم مســموح ـب

  قــرارات العمــل وتنفيــذها بطريقــة إىلدمة يف الوصــول ات املســتخجــراءالعمليــات واإل
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ــة ــب األخالقـي ــة للجواـن ــحيحة وموافـق ــددة أل. ـص ــاهيم متـع ــات مـف ــم األخالقـي  داءوتـض

ـام ـا، املـه ـن نتائجـه ـام املنفصــلة ـع ـك املـه ـا يف ذـل ـك. مـب ـن ذـل ـرغم ـم ـىل اـل ـري ، وـع ـن ـغ فـم

، لحقيقــةويف ا. املمكــن أو املرغــوب فيــه أن يــتم فصــل املهــام عــن نتائجهــا يف العمــل

ـائج ـني املهــام والنـت ـوازن ـب ـق الـت ـات يف تحقـي ـل مهمــة األخالقـي ـق أجــلمــن ، تتمـث  تطبـي

ـل يف املؤسســة بشــكل صــحيح ـات والعـم ـن . األخالقـي ـموـم َّـث ـات املرتبطــة ، َ ـد األخالقـي تـع

 . بالنتائج واألخالق املرتبطة باملهام عىل قدر كبري من األهمية بالنسبة للعمل

بحيث أن تطبق املؤسسة من بني ، كل سليم يف العملميكن توظيف األخالقيات بش 

ً شفافا ودميقراطيا لصنع القراراتإجراءالعديد من األمور  القرارات وال يكفي أن تكون . ً

 هذه القرارات إىلبل يجب أن تكون الطريقة املستخدمة يف التوصل ، الصادرة صحيحة فحسب

وأولئك .  عليها بأنها صحيحةرات والحكميجب رؤية هذه القرا، واألكرث من ذلك، ًأيضاصحيحة 

وهو التعرف ، الذين يتأثرون بشكل مبارش وكبري بقرارات املؤسسة لهم حق أخالقي وأديب

كام يجب أن يتم مشاركتهم ،  هذه القرارات ومن هم متخذو هذه القراراتإتخاذعىل سبب 

ال يزال يقترص اإلجراء ذا فإن ه، وحتى اآلن. أو استشارتهم يف األمور التي تؤثر عىل رفاهتهم

فإننا نرى أن العاملني لهم حق ، وعىل الرغم من ذلك.  فحسباملساهمنيبشكل كبري عىل 

وليس هذا األمر . املشاركة يف صنع القرارات التي تتعلق بطبيعة عملهم وصحتهم وسالمتهم

 أكرثملون حيث يصبح العا. بل إن له فائدة يف العمل، ًصائبا من الناحية األخالقية فحسب

ًرغبة واستعدادا يف بذل الجهد والعمل بشكل أكرب يف الظروف التي يشاركون فيها يف عملية 

 أنهم سوف يشعرون بالسعادة والتقدير بسبب استشارتهم ومنحهم السيطرة إىل. صنع القرار

وسوف يساعد ذلك عىل . ية بشكل ملحوظنتاجفسوف تزداد قدراتهم اإل، والتحكم يف عملهم

 إنجاز الحد أو املشكلة األخالقية التي تتمثل يف بذل جهد أقل من الجهد املتفق عليه تقليل

 . األدىن من العمل

 الهامة يف تطبيق األخالقيات وتنفيذ العمل بطريقة األخرىومن املتطلبات  

  القرارات موثوق منها إليهاهو رضورة أن تكون املعلومات التي تستند ، صحيحة
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يوجد قدر كبري من املعلومات غري املتامثلة بني املديرين ، ويف العمل. مكانودقيقة قدر اإل

وتظهر املعلومات غري . املساهمنيوحتى بني املديرين و، واملشرتين والبائعني، واملوظفني

 من املعلومات أكرثاملتامثلة حينام يتوفر لدى املديرين معلومات عن مدى جودة املنتجات 

ية عىل نتاج حينام يكون العاملون عىل معرفة أكرب بقدراتهم اإل، أواملتوفرة لدى املشرتين

 حينام يتوفر لدى املديرين معلومات عن الوضع املايل للرشكة والوضع ، أوخالف املديرين

 خلق مشكالت إىلوتؤدي هذه املعلومات غري املتامثلة . املساهمني من أكرثاملستقبيل لها 

 . خاذ قرارات عمل صحيحةوتحول دون صياغة وات، أخالقية خطرية

 داء عىل تحري الصدق واألمانة عرب تقديم حوافز مالية ومتابعة األفرادوميكن تشجيع األ 

وهو ،  القرارات الصحيةإتخاذعند نقل املعلومات الصحيحة التي تساعد صانعي القرار عىل 

 . بال شك أمر أخالقي مرغوب فيه

فإن ، هاأدائ تحيط باملؤسسة وتؤثر يف  عىل هيكل السوق وظروف البيئة التيًوبناء 

 أداء تحقيق إىلإدراج االعتبارات االجتامعية واألخالقية ضمن حسابات العمل قد يؤدي إما 

 تجاوزت وإذا.  زيادة التكاليف وانخفاض الحصيلة املالية املرضيةأوجيد عىل مستوى العمل 

ون هناك تعارض بني العمل الجيد فلن يك، عوائد االعتبارات األخالقية للتكاليف الخاصة بها

 . والنتائج األخالقية الجيدة

ًقد تضطر املؤسسة التي تواجه تضاربا بني األرباح واألخالقيات ، ويف ظل الظروف التنافسية 

وذلك حسب الظروف التي متر بها املؤسسة ورد الفعل ، أن تتخذ قرارات قاسية وغري مؤكدة

ملؤسسة للخسارة بسبب إدراج األخالقيات ضمن نظامها  تعرضت اوإذا. املحتمل من منافسيها

الحسايب وكانت ال تزال قادرة عىل تحقيق نسبة مرضية من األرباح دون تحقيق أقىص أرباح 

قد ترى املؤسسة أن ، وعىل النقيض.  القرار الصحيحإتخاذفقد تشعر املؤسسة بالرضا إزاء ، ممكنة

 . ميكن أن يتحسن عىل األجل البعيدداء القصري ولكن األًالسلوك األخالقي يكلفها كثريا عىل األجل
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ويف هذه .  انتهاج نفس السلوك األخالقيإىلفقد تدعو املؤسسة منافسيها ، وإن صح ذلك

  . تحفيز تبني السلوك األخالقيأو تشجيع إىلتؤدي العملية التنافسية ، الحالة

ني نتائج العمل املرضية وقد تم اقرتاح مجموعة من الحلول لعالج مشكلة التضارب ب 

والذي يتمثل يف أن متيض املؤسسة يف طريقها وتلتزم بالسلوك ، وبني الجوانب األخالقية

 طرق ووسائل إىلفعليها بذل جهد اكرب للتوصل ، وليك تتمكن من االستمرارية، األخالقي

 . قيةية بدون التخيل عن التزاماتها األخالَّفعالمبتكرة تساعدها عىل مزاولة نشاطها ب

 : داءالتعارض بني األخالقيات واأل

 عىل أقل  أن األخالق أمر هام ونافع للعمل يف األجل البعيدإىل "أخالقيات العمل" تشري 

ُوغالبا ما يقال إن األخالقيات هي العنرص . تقدير إن مل تكن هامة ونافعة عىل األجل القريب ً

 .  األجل البعيد الذي يتوقف عليه نجاح وتطور املؤسسات عىلسايساأل

كام سوف . يته بدون وجود درجة من الثقة واألمانة والصدقَّفعالوسوف يفقد العمل  

ً هاما ًدوراتلعب الثقة ، وبصفة خاصة. تتزايد تكاليف املعامالت السيام التكاليف القانونية

ثناء ية النص عىل جميع املواقف واألمور املستجدة أإمكانًفنظرا لعدم . ًوحيويا يف العمل

 واملامرسات ةَّفعالعنرص هام يف عالقات العمل اليربز دور الثقة عىل اعتبار أنها ، تنفيذ العقود

آراء قوية تقول بأن الضعف النسبي للثقة خارج محيط  هناك، وبالفعل. السليمة للمؤسسة

ندرة إمنا يفرس انتشار املؤسسات العائلية و،  البلدان الناميةاألرسة يف بعض البلدان وخاصة

 . املؤسسات الكربى

 أفضـلاألمانـة هـي "ومـن هنـا تـأيت املقولـة العامـة . ُويقال أن األمانة هامة يف العمـل 

 ـفـدامئًا ـمـا يوـجـد ـنـوع ـمـن التـعـارض . ولـكـن األماـنـة أـمـر ـلـيس بيـسـري يف العـمـل. "سياـسـة

 وـمـــن وجـهـــة نـظـــر املؤـيـــدين ـملـــذهب . ـبـــني األماـنـــة وـبـــني املـصـــلحة الشخـصـــية
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 يف ، أو وسـيلة لحفـظ الـذاتأو يشء خـاطئ يف اسـتخدام األمانـة كسياسـة ال يوجـد، املنفعة

ً يلحق ذلك رضرا باآلإالكسب املال رشيطة   . خرينُ

 ويتظـاهرون منون بالسلوك األخالقيؤ الذين ال ياألعاملفإن رجال ، وعىل الرغم من ذلك 

 موضـع خـرينآلإمنا يتحملون خطورة وضع وأصحاب املصـالح ا، فقط بأنهم أمناء أو صادقون

َّثمومن . السخرية مـن املمكـن أن ، فإن استخدام األمانة كسياسة وعدم استخدامها كفضـيلة، َ

 ألنـه يفعلون اليشء الصحيح األعاملًوعىل الرغم من أن كثريا من رجال . يحقق نتائج عكسية

 ال خرينآفإن ، ن النتائجع الرتباط سمعتهم باألمانة برصف النظر أو، اليشء الذي ينبغي فعله

وال تـتمكن . ميكنهم املجازفة بخسارة سمعتهم وتكبد خسـائر ماليـة بسـبب أنهـم غـري أمنـاء

بـل إنهـم يتعرضـون ملخـاطر ، املؤسسات التي تدير أعاملها بطريقة غري أخالقية من االستمرار

 . ًأيضاخسارة سمعتهم وخسارة نشاطهم 

مـن خـالل تحسـني ،  مبارشةوميكن أن يطبق الشخص األخالقيات يف العمل بطريقة غري 

 الشـعور بالراحـة أجـل العـاديني مـن فـراد عـن طريـق توظيـف األفـرادالظروف املعيشية لأل

ميكن ، فرادوحينام ميكن املشاركة يف تحقيق األمن والرخاء االقتصادي لأل. والطأمنينة يف الحياة

 . ٍحينئذ أن ينجح النشاط التجاري يف تقليل السلوكيات غري األخالقية

كام ال ميكن فصل أي مـنهام عـن . والعالقة بني األخالقيات والعمل عالقة وثيقة ومتغرية 

يسـببان ، وحينام يتعارضـان.  يتعارضانوقد، يدعم كل منهام اآلخر، ففي بعض األحيان. اآلخر

 طريـقـة لتـسـوية ذـلـك أفـضـلورمـبـا نـجـد أن . إن مل يـكـن للعـمـل ذاـتـه، مجتمعـيـةمـشـكالت 

يكون من خالل العمـل الجامعـي الـذي يعتمـد عـىل الحـوافز التـي يـتم التضارب بينهام إمنا 

 الـترصف إىل والجـزاءات التـي يـتم فرضـها علـيهم لـيك تـدفعهم فـرادمنحها للمؤسسات واأل

 فعل اليشء إىل األعاملحيث يسعى معظم رجال ، ميثل ذلك مشكلة كربىوال . بطريقة أخالقية

 .  ببساطة هو اليشء الصحيح الذي ينبغي فعله ذلكألنبسبب املصالح املالية أو الصحيح 
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 : داريمعايري أخالقيات العمل اإل

 :أخالقيات وظيفية

 ، أمانة يف عنق املوظفدارة يف منهج اإلإخالص الواجبات الوظيفية بكل دقة وأداء يعترب 

 ، أو مسؤولية مطلقة أو محدودة، جزئيةأوة من رئاسة مطلقة داريوعىل جميع املستويات اإل

 عند خالصويف مجاالت األمانة واإل،  العمل البسيط يكون يف نطاق مسؤولية املوظفىلإ

 : املؤسسة مثل  فأنها ترتكز عىل املعامالت يف،املوظف املسؤول

  األكفاءإىلإسناد الوظائف العامة  . 

 املوضوعية يف القرار . 

 حفظ املال العام . 

 حفظ الحواس والجوارح . 

 حفظ الودائع . 

 ما يرض الصالح العام يف املؤسسةإال املجالس واالجتامعات حفظ أرسار  .  

 : أخالقيات سلوكية

إن األخالق وحسن السرية والسلوك من أهم األمور التي أكدت عليها النظم الخدمية  

وأن   يشرتط فيمن يعني يف إحدى الوظائف أن يكون حسن السرية واألخالق،واملؤسسات

 فاألخالق ،قية أو األدبية للقيام بأعبائها ومامرسة سلطاتهايكون صالحا من الناحية األخال

الحميدة وحسن السمعة رشط رضوري وهام لسالمة مامرسة السلطة العامة وتحقيق الصالح 

 . العام

 : أرسار العمل

  ،ـعــدم إفـشــاء اإلرسار الوظيفـيــة وـمــا تتـضــمنها ـمــن معلوـمــات وبياـنــات ووـثــائق 
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عليها لوال  والتي ليس مبقدوره االطالع ،الطالع عليهاأتيحت للموظف بحكم منصبه ووظيفته ا

 ورضورة املحافظة عىل رسية العمل ال تقترص فقط أثناء تأدية ،مركزه الوظيفي الذي يشغله

 .  ما بعد تركه العملإىل بل تتعداها ،الخدمة

 :  الرشوة

خاصة يف  ومن أعظم الجرائم املتفشية يف العامل وبداريالرشوة أم الفساد اإل تعترب 

 بفساده ألنه ً، كبرياً وتزداد خطورتها كلام احتل املرتيش منصبا قياديا،مجتمعات العامل الثالث

والرشوة من أخطر الجرائم وأسوأ االنحرافات ، ًأيضايفسد من تحته من املرءوسني ومن يليهم 

أخطار تهدد ة التي يجب محاربتها بكل قوة والقضاء عليها وذلك ملا يرتتب من أرضار ودارياإل

 ، ويضيع الحق وينترش الظلم والفساد، وعن طريقها تفسد ذمم الناس وضامئرهم،املجتمعات

 . وتسود روح اإلتكالية والنفعية عىل روح الواجب

 :  املحسوبية

 كثريا أن الحكومية هو دارة انخفاض مستوى الكفاءة يف اإلإىل التي تؤدي سبابمن األ 

 والتي تعترب مبثابة اعتداء وهضم لحقوق ،عىل الواسطات تقوم ،ةداريمن القرارات اإل

 فالواسطة تخل مببدأ تكافؤ الفرص واملساواة بني املواطنني يف الحصول عىل ،خريناآل

 .  يف السلطة تجب املساءلة والعقابً فهي تعد بحق انحرافا،الخدمات الحكومية

 : دارةمصادر األخالقيات يف اإل

 :يات وهيهناك أربعة مصادر لألخالق 
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 : املصدر الديني

ولهذا السبب ،  رضورة التمسك بهاإىلودعت ، جميع الرشائع الساموية ذكرت األخالق 

 . ًتعد تلك الرشائع مصدرا ألصول األخالق

 : البيئة االجتامعية

سلوك والتي تنعكس يف ، هي عبارة عن ما ميتلكه املجتمع من قيم دينية واجتامعية 

از أهمية البيئة االجتامعية ودورها يف تشكيل الترصفات واملامرسات والبد من إبر. هأفراد

الثقافة ،  األرسة؛دارةومن مصادر البيئة االجتامعية املؤثرة عىل أخالقيات اإل. ةدارياإل

 أن املجتمعات إدراكومن الواجب . الجامعات املرجعية، مؤسسات التعليم، االجتامعية

الدور الرئيس ملؤسسات التعليم هو الرفع من مستويات و. تتباين يف ثقافاتها وأولوياتها

والجامعات املرجعية يختلف تأثريها . السلوك املرغوب والحد من السلوك غري املرغوب

 . باختالف نوعها ومنها الجامعة السياسية والدينية واألدبية والقبلية

 : الترشيعات القانونية

بثقة عنه كنظام الخدمة املدنية والتي يقصد بها دستور الدولة وجميع القوانني املن 

 . مثال ذلك االنتظام بالدوام.  الخاصأو سواء الحكومي داريتضبط أخالقيات العمل اإل

 : املدونة األخالقية

تتضمن مجموعة من القيم واملبادئ ، ووثيقة تصدرها املؤسسة، عبارة عن الئحة داخلية 

كام تتضمن . مرغوب فيهوما هو غري ، اتوتوضح ما هو مرغوب فيه من مامرس، ذات العالقة

 . ًاألخالقية التي تواجهها مرارامجموعة قواعد أخالقية تساعد عىل التعامل مع املشكالت 
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 : بنود الالئحة

  االلتزام بالسلوك الذي يعكس روح الثقة واليقني النابعني من اإلميان والتحيل بالصرب

 . والرحمة والرفق والحلم والعفو

 فات الخلقية الحميدة كالصدق والرتفع عن الجدال وتقبل النقد واالعرتاف التحيل بالص

 . بالخطأ وااللتزام بآداب الحوار

 العهود االلتزام مبكارم األخالق ومن أهمها األمانة واملثابرة واالستقامة والحزم واحرتام 

 . والوفاء بها والعدل واالتفاق والقدوة الحسنة

 . ات الذإدارة ودارةأخالقيات اإل

وبقدر شفافية الذات يف ، ًبقدر ما تكون الذات متشبعة باألخالق يكون العمل نافعا 

وبقدر الحضور املبدع للذات تكون الصنعة بديعة والعمل ، ًالتعامل يجيء العمل صادقا

 الذات هي االمتحان إدارةف.  الصنعة من الصانعإبداعو، فجودة العمل من العامل، ًمتقنا

فالسيطرة عىل . إدارة الذات هي كلمة الرس ومفتاح النجاح ألي إدارةجاح يف  النألن، األصعب

 شخصية قيادية قوية نسانيجعل من اإل، ًالنفس وإدارتها والتحكم فيها وفقا لفكر متعقل

 .  الذات وغريهادارةمؤهلة إل

وليست بالعبقرية العقلية ، والشخصية القوية ليست بالعضالت والقدرة الجسمية 

فهي .  ناجحةدارةوليست بكم املعلومات املتاحة بل بالفهم املتوازن الذي يقود إل ،وحدها

 حقها وقيمها ومبا شياءوهي إعطاء األ. وبني العقل والعاطفة، التوازن بني العقل والنفس

 الذات إدارةو،  السليمة للمعطياتدارةوهي اإل. يتناسب مع الزمان أو املكان أو املعطيات

وهي التي تتخذ ، من غري شخصية متعقلة ومتوازنة وقابلة للتعلم املستمرالناجحة ال تتم 

فالذات القادرة عىل السيطرة عىل شجون النفس وخلجاتها . األوامر املدروسة من غري تردد

 .  تناط بهاأخرىقادرة بال شك عىل أي قيادة ، ولجم سطوة رغباتها وأشواقها
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 وتحـدد خرين تقوم عليهـا صـالت الفـرد بـاآلهناك مجموعة من املعايري األخالقية التي 

 أن يلتزم باملعايري األخالقيـة للجامعـة وإال تعـرض إالفالفرد ال يستطيع ، عالقته السوية معهم

 الـذي يـرون أنـه يتفـق مـع القـيم سـلوب يف الغالـب يترصفـون باألفراداأل، لنوع من العقاب

عوا أن هذا الترصف أو السـلوك سـوف  ما توقإذاخاصة إليها، املرجعية للجامعة التي ينتمون 

 الرئيسية التي تـدفع الفـرد سباب كسب رضا الجامعة واملحافظة عىل متاسكها أما األإىليؤدي 

  للجامعة فمن أهمها شعور ذلك الفرد بـأن القـوانني الحكوميـة واللـوائحاالنضامم إىلالعامل 

 :نهااملؤسسة لعمل املؤسسة ال توفر له الحامية الكافية لحقوقه م

 : التعاليم الدينية

 بل هو املصـدر الـرئييس، ميثل الدين أحد املصادر الهامة التي يستمد منها العامل القيم 

 دارةومن األمثلة عىل القيم التي تتصـل بالعمـل واألخـالق يف الـدين اإلسـالمي اإل، لقيم كثرية

عليها النظـام األخالقـي وهذه األسس هي ذاتها التي يقوم ، والنية واملسؤولية والجزاء والجهد

 :والباحث عن الجانب األخالقي يف األديان الساموية يجد فيه ناحيتني بارزتني، املعارص

 : الناحية النظرية

ية نسـان اإلتشكل األسس والقواعد النظرية يف الفلسفة األخالقية مثل البحث عن الطبيعـة 

 . نساينواملسؤولية الخلقية وعنارصها وقواعد السلوك اإل

 : التطبيق العميل 

 . تفعيل القواعد السلوكية ومجموعة الفضائل التي يكون املجتمع بها فاضالً 

ًوهنـاك ارتباطـا وثيقـا بـني اإلميـان ، ً مهام من أسس األخـالقًأساساُويعد اإلميان   ً

ـاملني ـي للـع ـد ـحـدد ، والـسـلوك األخالـق ـات فـق  ُوبالنـسـبة لألـسـاس العلـمـي لألخالقـي
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وتربيـة عقليـة ، ًيـا عـىل أسـاس تصـوره للكـون والحقـائق املوجـودة فيـهً إطارا أخالقنسانلإل

 البحـث إىل نسـان توجيـه طاقـات اإلإىلها من قيم العلم واملعرفة والحـق كـام تهـدف أهداف

 . العلمي والسعي وراء الحقيقة

 : اإللزام 

 مثل الواجب والخري وغريهام من املعاين النبيلة يقومان عىل فكرة القيمة املستمدة من 

ًويأيت اإللزام معتمدا عىل مصدرين هام املصدر الفطري والوحي وما يتعلق به من ، أعىل

 غري قهري ولذا فإن اإلسالم اختياري الفطرة إمنا هو إلزام إىل عىل أن اإللزام املستند اجتهادات

 . ىواالنقياد والتقليد األعم، اتباع الهوى دون تفكري: يقف لعدوين مرتبصني لألخالق وهام

 : وليةؤاملس

وتحمل الشخص التزاماته وقراراته من الناحية ، ولية يعقبها جزاءؤيفرتض اإللزام مس 

ولية تقوم ؤ فإن املسلإلسالمًوطبقا ،  وأمام ضمريه وأمام املجتمعلـلـهاإليجابية والسلبية أمام ا

وأن يكون ، ه والذي ال ميلك حريتاملسلوبة اإلرادة وتسقط عن صاحب داءعىل الحرية يف األ

 .  الشخيصااللتزامولية تقوم عىل مبدأ ؤ املسألنول كامل األهلية للترصف ؤاملس

 : الجزاء

 :والجزاء ثالثة أنواع وهي، ُالعنرص الثالث من أركان الفعل الخلقي 

 : الجزاء األخالقي  1- 

ًيكون ثوابا أو عقابا  لرضا  ايف ملامرسة القواعد الخلقية ويتمثل الجزاء الثوايب، ً

  الرذيلةأما مامرسة ، ً اتقانانسانًعن الذات الذي يزيد الفكر نفاذا وتزيد مهارات اإل
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 وهو التوبة  ويتمثل يف ذلك الشعور الذي يعيد تثبيت القانون املنتهكًأيضافلها جزاؤها األخالقي 

 .  وهذا اإلصالح يقع بأشكال عدةنسان أفسده اإلأو ما نقص إصالحوالصالح أي 

وإما يف خطأ ، عمل ناقص ويجب أن يعاد ويؤدي بطريقة مناسبة عاجالً أو أجالًإما يف  

 أما حق املجتمع فال لـلـه ويتطلب ذلك املغفرة من الـلـهواجب إزالته وهذا يأيت يف حق ا

 . يغفر إال بإبراء الذمة من الذين أسأنا لهم

 : الجزاء القانوين  2-

َّثمومن ذا يف ذاته مفسدة وه، يرتبط بارتكاب املحرمات القانونية   يحتل هذا النوع من َ

 املودة والسالم بني والقصد منه الردع واإلصالح وإثارة، الجزاء مكانته يف دفع املفاسد الخلقية

 . يةنسانالناس والحفاظ عىل مقومات الحياة اإل

 : الجزاء اإللهي 3- 

 وقد أورد القران اداتهوامتديختلف عن النوعني السابقني فالجزاء اإللهي له طبيعته  

 : الكريم الجزاء يف شكلني هام

 العاجل أي يف الدنيا وهذا له جانبه املادي واملعنوي: األول . 

 الجنة ملن أطاع أو النار ملن غوى وأتبع هواهوهو إمايف اآلخرة : الثاين  . 

ومن منطلق هذه األسس التي تشكل املصدر األول ويستمد منها العاملون يف مختلف  

 عبارة دارييتضح أن النشاط اإل، املؤسسات املختلفة سلوكهم األخالقي ة يفداريملستويات اإلا

والً أو ؤ سواء كان مسأداء ويؤديها حق ٍة وأمانإخالص أصحابها بإىلعن رسالة يقوم بتوصيلها 

ًموظفا عاديا أو عامالً تنفيذيا وهذا هو السلوك األخالقي الذي يساعد الفرد عىل تنفيذ  ً ً

 ومتطلباتها يف شتى نواحي الحياة وهكذا نجد أن الدين هو املصدر املحكم دارة اإلهدافأ

 .  الغربيةواالجتامعيةلألخالق رغم ما جاءت به املدارس الفلسفية 
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 : ةداريالعدالة اإل

هم عىل أداءوأن يقيم ، عىل املدير أن يعامل جميع موظفيه املرؤوسني بحسن نية 

  تتعلق بالقرابة أوالدين أوسباب جانب أحدهم ألإىلة وبدون تحيز ينتاجأساس الكفاءة واإل

 وطريقة توجيههم ينظر فراد األأداء التفرقة والتحيز يف تقييم ألن السيايس  االتجاهالجنس أو

 . أخالقي  عىل أنها سلوك الإليها

 : القوانني

 يف املؤسسة دارةإله عمل اِّوجُتعترب القوانني ذات العالقة من املصادر الرئيسة التي ت 

 ًومن أهم القوانني التي تشكل مصدرا للسلوك األخالقي هي تلك الواردة يف مواد دستور

 نتاج وقوانني التجارة واإلداريالدولة مثل قوانني العمل والعامل ونظم الرقابة والتفتيش اإل

 . وتنظيم الحقوق

 : االستقامة

قرارات وإصدار التعليامت وتوزيع أعباء  الإتخاذيقصد بها اختيار السلوك األخالقي يف  

 تجاه االجتامعيةولية ؤ باملسواالعرتافالعمل عىل املوظفني والتعامل مع العمالء بصدق 

ول مهام كان مركزه وسلطته يف املؤسسة يتعامل مع ؤفاملس، املؤسسة البيئة التي تتعامل معها

ويتعني عىل الرؤساء الذي ، قها يتعاونون لتحقيأهداف وهؤالء لهم داريأعضاء التنظيم اإل

يضعون السياسات ويتخذون قرارات التزام مبدأ االستقامة يف مساعدة أعضاء التنظيم يف 

 . املؤسسة أهداف تحقيق رؤية وإىلًهم متاما مثلام يسعون أهدافتحقيق 

 : محاسبة النفس

 الفـرد  شـكل مـن أشـكال الرقابـة الذاتيـة يطبقهـا فرادلتزام األخالقي لألميثل اال 

ًعىل سلوكه الخـاص وتـزداد محاسـبة الـنفس وضـوحا وتـأثريا عـن الشـخص السـوي ً ، 
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وبالتـايل فإنـه ال يشـعر ، ًالسوي فإنه ال يلتزم كثريا باملبادئ والقـيم األخالقيـة أما الشخص غري

 مـا حـاول القيـام إذاأمـا الشـخص السـوي فإنـه يواجـه الرصاعـات الحـادة ، مبحاسبة الـذات

 . وكيات التي ال تتفق مع املبادئ األخالقيةمبجموعة من السل

 رجولة مثل الكذب والرسقة أوويفرس هذا الخرق للقواعد األخالقية بأنها شطارة  

إلخ دون أن  ...خرينوالخيانة والرشوة والخداع والتضليل والدسيسة واالعتداء عىل حقوق اآل

بدرجة كبرية من هذا السلوك وإن كان من يتعامل معهم يتأثرون ،  يعاين من ضمريهأويتأثر 

 .  نجح لبعض الوقت من تحقيق مآربه املادية والسلطوية من خالل هذه الوسائلإذاخاصة 

 : ةإداريأخالقيات العمل رضورة 

ًبل يأخذ األمر بعدا، ال يتوقف أمر أخالقيات العمل عند مؤسسة بعينها  ً تربويا أكرب يف ُ

بحثية والعلمية تدرس مادة يف أخالقيات العمل املؤسسات ال فنجد أكرث، الحياة العملية

يف حني نجد أن أخالقيات العمل تجد جذورها بالفعل منذ الدراسة االبتدائية وذلك  ،دارةواإل

بان ينشأ املتعلم عىل الغش يف االمتحانات أو نقل الواجبات هي عملية ال يصح أن يقوم بها 

 وبذلك يعتاد املتعلم عىل احرتام حقوق ،الشخص السوي ويتم التعامل مع هذا األمر برصامة

 شياء فهذه األ،وااللتزام بقواعد املرور، ابورط مثل االنتظار يف الشياء يف أبسط األخريناآل

 وبالتايل يرتعرع املتعلم وهو يحرتم فضيلة الصدق واألمانة ًجداالبسيطة تؤخذ بجدية شديدة 

 .  الواجب وهذه هي محاور أخالقيات العملأداءو

َىل الرغم من أن كل شخص ينبغي أن يتحىلَّ بأخالقيات العمل فإن ع  املؤسسة  إدارةَ

.  تجعل املوظفني يلتزمون بأخالقيات العمل-لوائح داخلية  - البد أن تضع ضوابط وجزاءات

 . ٌفقد تجد من املوظفني من هو مؤمن بأخالقيات العمل ومنهم من ال يكرتث بها
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 : العالقة بني العاملني

ما يكون الصدق والتعاون واالحرتام واألمانة هي األخالقيات املنترشة بني العاملني عند 

بينام عندما تكون ، َ تفجر طاقات العاملني لصالح العملإىلوبعضهم البعض فإن هذا يؤدي 

ثقافة الخداع والنفاق واإلساءة للزمالء هي املسيطرة فإن كل عامل يكون عىل حذر من زميله 

ُقدر ضئيل ويخفي عنه الكثري من املعلومات وقد يكذب يف التقارير التي ويتعاون معه ب

 . يكتبها لرئيسه وهكذا

بينام يف الحالة ، يف الحالة األوىل ميكن تشكيل فرق عمل لحل املشاكل وتطوير العمل 

فتجد أن بيانات . الثانية فإن فرق العمل تفشل لعدم وجود روح التعاون والثقة بني العاملني

 من البيانات خاطئة والتقارير ًتجد كثريا، ل دقيقة وصحيحة بينام يف الحالة األوىلالعم

ِّمضللة يف الحالة األوىل تجد الخربة تنتقل من موظف لزميلة وملرؤوسه وكذلك من جيل . ُ

بينام يف . املؤسسة لجيل وبالتايل فإن العاملني دامئا يف حالة منو وتطور وهو ما ينعكس عىل

ِيخفي معلوماته عن زميله وتجد الخربة تضيع بانتهاء  نية تجد أن كل موظفالحالة الثا َ ُ

 . خدمة موظف ما وعلينا البدء من جديد

بينام يف ،  الحالة األوىليفكام تجد أن كل موظف مستعد لتحمل بعض األعباء اإلضافية  

ل أي مبادرة ُكام تقاب. وليات إضافيةؤالحالة الثانية تجد أن كل موظف يتجنب تحمل أي مس

 بينام يف الثانية تقابل بالشكوك، ِمن أحد العاملني لتطوير العمل بالرتحاب يف الحالة األوىل

 .  الخفية لصاحب املبادرةهدافبالتساؤل عن األو

وأخريا يكون العمل هو الشغل الشاغل للعاملني بينام يف الحالة الثانية تكون مهارات  

 . ت إيقاعهم يف املشاكل هي الهدف األسمى لكل عاملالتغلب عىل مكائد الزمالء ومهارا

ـن   ـموـم َّـث ـن َ ـل ـشـخص ولـك ـه ـك ـر يـجـب أن يـحـرص علـي ـو أـم ـاع األـخـالق ـه ـإن إتـب   ـف
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 عـىل قناعـاتهم ً املؤسسة لن تعتمد عىل مـدى التـزام العـاملني بأخالقيـات العمـل بنـاءإدارة

ُ تلزمهم بذلك كجزء من متطلبات العمـلألنالشخصية بل هي بحاجة  َ فكـام أوضـحت فـإن  .ُ

 املؤسسـة وبالتـايل فالبـد لهـا مـن الحـرص عـىل أداءعدم االلتزام بأخالقيات العمل يؤثر عىل 

 . تطبيقها

ملؤسسـة لـيك اُلذلك من الرضوري تحديد ما هو أخالقي وما هو غـري أخالقـي يف عـرف  

تلـف يف غياب ذلك فإن كل موظف يكون له مقاييسه الشخصـية والتـي تخ. يلتزم به الجميع

 . من شخص آلخر

البد أن يتم التعامل . كذلك فإنه ال بد من التعامل بحزم مع كل إخالل بهذه األخالقيات 

 . مع الكذب يف التقارير ويف البيانات ويف التعامل بكل حزم

ال ميكن ترك كل موظف . ُالبد أن تعامل روح العداء واإليذاء بني العاملني بالجزاء الرادع 

ِ يحيكـون أوتاد عليه فال ميكن ترك املـوظفني يتبـادلون األلفـاظ البذيئـة يترصف حسب ما اع َ

ال ميكن أن يتم التعامل مع من ال يحـرتم أخالقيـات العمـل بتهـاون فهـذا . املؤامرات لبعضهم

 . يجعل الجميع يسلك نفس املسلك

كـن ال مي. ن لهم مصالح متداخلة مع مصالح املؤسسةوال ميكن أن تقبل أن يكون العامل 

 . أن تقبل أن تكون روح العداء هي املنترشة بني العاملني

ال ميكـن أن تقبـل . ُ متقدم لوظيفـةأو موردا أوال ميكن أن تقبل أن يخدع موظفا عميال  

يجب أن يـتم التعامـل .  العمالءأوِّن هدايا قيمة من املوردين و املؤسسة أن يأخذ العاملإدارة

 . شدة مهام كانت رتبة الشخص املخالفمع كل أمر يخص أخالقيات العمل بكل

ٌالحرص عىل أخالقيات العمل هو أمر أخالقي ودينـي و  مـع األسـف فـإن . إداريِ

ـامل ـل الـع ـل يجـع ـات العـم ـا ألخالقـي ـق يف وإهاملـن ـات ال تـث ـاونون واملؤسـس  ن ال يتـع

 أخالقيـات . بعضها والكل يبدأ بسوء الظـن وال ميكننـا االسـتفادة مـن خـربات بعضـنا
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 . ُالبد أن تكون ألخالقيات العمل أولوية أكرب بني موظفينا ومديرينا. رة للتطورالعمل رضو

 : أخالقيات العمل

 يف الوقـت الحـارض نالحـظ املرحلـة التـي تتمثـل بـعرص دارياإل لو تتبعنا تطـور الفكـر 

 والربمجيـاتم املعلومـات لـاملعرفة واملعلوماتية التي فيها احتلـت املعلومـات واالتصـاالت وت

ًء واسعا وتطبيقات مهمة يف املؤسسات املعارصةفضا  هذه املرحلة ركزت مـن جانـب أننرى ، ً

 مـورد مـن أفضـل الفـرد اآلن أصبح إذ العاملني فراد األأداءآخر عىل املبادئ والقيم يف تطوير 

 . )معريف( هم رأس مال فكري فراداملؤسسة وان نخبة كبرية من بني هؤالء األ موارد

 فيـه الفـرد أصـبح واملعرفـة واألخالقيات والقيم هدافذي يركز عىل األ هذا العرص الأن 

ً روحيا وفكريا فهو الذي يتمثل باملعارف واملهـارات ًبناءمن الداخل يبنى  والقـدرات والسـلوك ً

 جديـدة تركـز انتقالـه نحـو ه املؤسسات واملـدراءِّوجُ تأصبح الذي فيه املؤسسية الثقافة إطاريف 

لـذا يجـب عليهـا ، املؤسسةب  من خالل السلوك الفردي والسلوك الخاص العملأخالقياتعىل 

 . مواكبة التغيري الذي يحصل يف البيئة الخارجية

 ارتبط هـذا املفهـوم بالعديـد ، إذ الجيدةاألعامل هي داري يف نظر الفكر اإلواألخالقيات 

 ترشـد ألنهـاملـديرين  والعاملني والعمل والقيـادة وادارة كاإلاملؤسسيةمن املواضيع واملهامت 

 تكمـن يف أن األخالقيـة املعضـلة أنوتعزز السلوك الجيد والسلوك غري الجيد وميكن مالحظة 

ًاملدير أو املسؤول يف العمـل وحتـى الفـرد العامـل يواجهـون جميعـا موقفـا   حالـة معينـة أوً

 . فراد ما يعتقده هؤالء األأو معيارية أخالقيةتتضمن تحديات 

  إذاملؤسسـة  مـور املهمـة لشـغل الوظيفـة يفلعمـل اليـوم مـن األخالقيات اأوتعد  
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 مييـز بـني أن يسـتطيع ألنه تعد مبثابة الرقابة الذاتية للفرد ألنها إداراتهايتم التأكيد عليها من 

 العاليـة األخالقيـات ذوي فـرادولهذا يتم استقطاب األ،  العملأثناءالصواب والخطأ يف سلوكه 

 أن أو لهـا األخالقيـات هـم الـذين يجلبـون فـراد هـؤالء األأن اسأسـاملؤسسة عىل  للعمل يف

 .  العاملني فيهافراد من األأخالقياتهااملؤسسة تستمد 

 وترصفـهـا تـجـاه دارة اتـجـاه اإلبأنـهـااملؤسـسـة   العـمـل يفأخالقـيـاتـلـذا ميـكـن تعرـيـف  

ينطبـق هـذا  إذموظفيها واملجتمع عامة وقوانني الدولة ذات العالقة بتنظيم عمل املؤسسات 

 .فرادالتعريف بذاته عىل عمل األ

ِّمتثل   الغري جيد أوخالقيات العمل مبادئ مهمة للسلوك املرتبطة مبعايري السلوك الجيد أ ُ

 .  والجامعةفراد السلوك الصحيح والسلوك الخطأ يف ترصفات األأو

ولـة  معرفـة الخطـأ والصـواب يف موقـع العمـل ومحاإىلخالقيات العمل أويشري مفهوم  

 الخدمات التي تقدمها املؤسسات تجاه ذوي العالقة أوعمل ما هو صواب وجيد يف املنتجات 

 . باملؤسسة

 والجامعـات والتـي تعمـل فـراد جانـب املعـايري الذاتيـة لألإىلاملؤسسات تضـع معـايري  

 . املؤسسة جميعها كمحددات للسلوك تجاه مسؤوليات وواجبات العمل يف

 خاصـة فـراد يحيط بترصفات األأخالقي إطار ال يوجد بأنهه النظرة عليه نالحظ من خالل هذ

 .  ما هو خطأأوليك يتم توضيح ما هو صحيح ، )املعضالت املعقدة(يف الحاالت املعقدة 

املـدير  هـذا أن إذ املـدراء وأنشـطة أداء يف موقع العمل قد تنعكس عىل األخالقيات نإ 

الالقانونيـة  فالترصفـات.  يظهـر أي رد فعـلأنل  قبـاألخالقيـةسرياعي العديـد مـن املحـددات 

 مـا هـو أو صـحيح ة التي تظهر ضمن نطاق أخالقيات العمـل يهـتم مبـا هـوداريوالالخالقية اإل

 مـوارد كاسـتخدامخاطئ يف الحاالت االعتيادية فضال عن ما يواجهـه الفـرد يف عملـه اليـومي 

 .  االتفاقيات غري الواضحةأو شخصية إلغراض املؤسسة
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ها العاملني أفراداملؤسسة و  العمل من خالل مدى ميلبأخالقياتذا فان قياس االلتزام ل 

االلتزام ،  فرصة متساوية للعاملنيإتاحة املعمول بها مثال ذلك واألنظمةنحو االلتزام بالقوانني 

 .  مقبوضات غري قانونيةأو مدفوعات وأي والرشوة واألنظمةبالقوانني 

 التـي تتـأثر كثـريا بـالقيم والتقاليـد دارة اإلأخـالق أو دارة اإلأخالقيـات إىليشري العديـد       

 العـاملني فرادتحـدد عالقـات املـدير بـاأل، االجتامعية والترشيعات النافذة والعوامل املوقفيـة

نالحـظ مـن خـالل تطـور الفكـر . املؤسسة ذوي املصـالح يف املجتمـع  خارجخرين اآلفرادواأل

ففي املايض كان الرتكيـز ، داري كثريا ما غريت من طبيعة العمل اإلدارة اإلأخالقيات أن دارياإل

 االتجـاه الحـايل يركـز عـىل االهـتامم أنعىل حامية مصالح املالكني واالهتامم باألرباح يف حني 

 . دارة اإلوأخالقياتباملسؤولية االجتامعية 

 :  العمل بشكل عام هي ثالث مصادرأخالقياتمصادر 

 فـراد تتحـدد سـلوكيات األإذيعات التي تتمثل باملعايري القانونية املوثقـة القوانني والترش 

 .  بتطبيق هذه القوانني والترشيعاتاألخالقيةواملؤسسات والقيم 

  العمليات الرتبوية واالجتامعيـة واملعتقـدات الدينيـة التـي تسـتند عـىل القـيم املتبادلـة

 . فرادواملشرتكة بني األ

 د التـي مـن خاللهـا تتحـدد املعـايري املرتبطـة بسـلوك الفـرد االعتقادات الشخصـية للفـر

 . وحريته يف الترصف املناسب وفقا لذلك

 : ةولية األخالقيؤولية املجتمعية واملسؤاملس

  الـذي يـرتبط بقضـايا التلـوثاألخالقـي ذلك السـلوك هي :املسؤولية االجتامعية 

  تنـشـأ،  االجتامعـيـةاتاألقلـيـوزـيـادة الفـقـر ـلـدى بـعـض ، التـضـخم، البطاـلـة، البيـئـي
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 بتنفيـذ واجباتهـا تجـاه األعـاملاملسؤولية االجتامعية يف هذا الجانب من عدم قيام منظامت 

 . املجتمع

املؤسسة   التي تتخذهاَّفعالواألنها عبارة عن مجموعة من القرارات أُكام تعرف ب 

ِّمتثلتي  املرغوب فيها والقيم السائدة يف املجتمع والهداف تحقيق األإىلللوصول   يف نهاية ُ

 تحقيقها بوصفها جزءا إىلاملؤسسة والساعية  دارة من املنافع االقتصادية املبارشة إلً جزءااألمر

 .تهاإسرتاتيجيمن 

 حركة املسؤولية أن إذ العمل واملسؤولية االجتامعية أخالقياتهناك متاثل بني  

خالقيات وتتعلق األ، العملخالقيات أحدى جوانب منهج شامل من إ إالاالجتامعية ما هي 

ًبالقيم الداخلية والتي هي جزءا من البيئة الثقافية للمؤسسة وأيضا بأشكال القرارات 

 تؤثر األخالقية املسألة أن إذ. املتعلقة باملسؤولية االجتامعية وذلك مبا يتصل بالبيئة الخارجية

 . خرينعىل اآل)  ايجايبأوسلبي (املؤسسة بشكل أو  املجموعة أوعىل ترصفات الفرد 

 تجاه يشء َّفعالواأل الشامل الذي يحكم الترصفات اإلطارخالقيات العمل بأنها أُوتعرف  

 خاطئ بشكل نسبي يف ضوء املعايري أو صحيح وما هو مرفوض أووتوضح ما هو مقبول ، ما

 والقيم املؤسسيةوالذي تلعب فيه الثقافة ، السائدة يف املجتمع بحكم العرف والقانون

 .  يف تحديدهًأساسياً دورا املصالح وأصحاباملؤسسة  أنظمةو

خالقية تشمل سلوكا متوقعا يتجاوز االلتزامات القانونية واملسؤوليات فاملسؤوليات األ 

 إدراكف. املتميزة تشمل سلوكيات محددة سابقة للفعل لحامية رفاهية املكونات الرئيسية

 ليست فاألعامليس لديها التزامات بيئية وقانونية  للألعامل واملتميزة األخالقيةاملسؤوليات 

 . مسؤولة فقط عن مالكيها ولكن عن موظفيها وزبائنها واملجتمع بشكل عام
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َّثمومن    أن إذ العمـل وأخالقيـات فإن هناك عالقة متداخلة بـني املسـؤولية االجتامعيـة َ

 األوىلانـت يف املرحلـة ومـا شـابه ذلـك ك، املؤسسـة املاديـة أولوية الكفاءة يف تعظـيم مـوارد

 املرحلـة الثانيـة كـان الرتكيـز عـىل املسـؤولية أنولغاية ستينات القرن العرشين يف حني نـرى 

ومـن  جانب التأكيد عىل الكفاءة خالل سنوات السبعينات إىلة داري اإلاألدبياتاالجتامعية يف 

َّـثـم ـنـب املـسـؤولية االجتامعـيـة  جاإىل دارة اإلأخالقـيـات الرتكـيـز ـعـىل إىل التـحـرك أو االنتـقـال َ

 . والكفاءة

 : دارةجوانب تطبيقية ألخالقيات اإل

 : تقارير العمل

َتقرير لرئيسك عن سـري العمـل فطلبـت مـن مرؤوسـيك  أنت مدير وطلب منك تقديم  ِ

َقدم إليك التقرير وجدت أنه يظهر بعـض املشـاكل التـي ال تريـد  ولكن عندما. إعداد التقرير ِّ ُ

 فطلبت من مرؤوسيك إحداث تغيريات بسيطة يف األرقـام وتغيـري بعـض رؤسائك عرضها عىل

 .  عرضها بشكل مبهمأو الحقائق

 . شخص كاذب وغشاش ومزور أنت من الناحية األخالقية 

ِأصبحت قـدوة سـيئة ملرؤوسـيك وثـق أنهـم سـوف يفعلـون  ة أنتداريومن الناحية اإل  َ

ئـك مـن املـديرين الـذين قـد يجـدون أن متتد كـذلك لزمال القدوة السيئة.  نفسه معكاليشء

بعد قليـل تصـبح . ون يف تقليدكأالرؤساء كبطل عظيم وبالتايل يبد ك جعلك تظهر أمامأسلوب

ًغشـا وكـذبا وحقـائق مـزورة التقارير كلها  دارة فشـل اإلإىلال يخفـى عليـك أن هـذا يـؤدي . ً

 . العمل وبالتايل

 : َّالتوظيف

َوأعلنـت عـن وظيفـة وتقـدم لـك كثـري مـن متلكهـا  أنت مدير عـام يف رشكـة ال 

 . املرشـحني ذوي الكفـاءة وقـررت اختيـارهم هم وحـددتاختبـاراملرشـحني وقمـت ب
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وعند إصدار قرارك النهايئ تذكرت أن أحـد املرشـحني األقـل كفـاءة كـان قـد أىت بتوصـية مـن 

 قريب أو صديق لك فاستبعدت أحد املرشحني األكرث كفاءة واخـرتت هـذا الشـخص صـاحب

 . توصيةال

 . التي تحملتها شخص خائن لألمانة أنت، من الناحية األخالقية 

 املؤسسـة ويسـبب شـعور لـدى أداءقرارك يؤثر سلبا عـىل  فإن، ةداريأما من الناحية اإل 

 أفضليف ترقياتهم وتقييمهم مام يقلل من حامسهم لتقديم  العاملني بأن التوصيات ستتحكم

 . أداء

 : األولويات

مؤسسة ما ويأتيك اآلخرون من العاملني يطلبون منك  عن موقع خدمي يفأنت مسؤول  

فـإن جـاءك مـن . أن تلبي طلباتهم حسب أولويات العمـل واملفرتض، خدمات خاصة بالعمل

كبري يف املؤسسة أرسعـت بتنفيـذ مـا يريـد وإن جـاءك آخـر مـن  تعرف أنه له عالقة مبسؤول

ويف .  للعمـلًجـداًؤجلها حتى ولو كان طلبه هاما  تأوفإنك تهمل طلباته  املوظفني املغمورين

يأتيك من يطلب منك عمل تعلم أنه سيسمع بـه مسـؤول كبـري فتهـتم بـه كثـريا  أخرىحالة 

  علـم كبـار املسـؤولنيإىلآخر يطلب منك عمالً أهم بكثري ولكنك تعلم أنه لن يصـل  ويأتيك

 . فتهمل طلبه وتؤجله

 . أمنيشخص غري  من الناحية األخالقية أنت 

ُتهـدر مـوارد املؤسسـة وال توظفهـا عـىل الوجـه األمثـل  فأنـت، ةداريـومـن الناحيـة اإل 

 من ذلك أنـك تجعـل كثـري مـن املـوظفني وأكرثبل . ستفيد املؤسسة وتتسبب يف أعامل كانت

 عـدم إىليشء منك ليك ال يذوقوا مرارة عدم اهتاممك بطلباتهم مام يؤدي  يتجنبون طلب أي

ِّحات كان من املمكن أن تحسن األالقرتا تقدميهم  . داءُ
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 : مدح الرؤساء

يف أن تصبح مديرا عظيام فتبدأ يف مـدح رؤسـائك  ولك تطلعاتك أنت رئيس قسم صغري 

 . وتستشهد بأقوالهم همَّفعالمبا ليس فيهم وتثني عىل أ

 . شخص ينافق رؤساءه من الناحية األخالقية أنت 

 وبالتـايل بل مخلص يف التملـق لرؤسـائك لصا يف عملكأنت لست مخ ةداريومن الناحية اإل 

 . يتصورون أنك ناجح

 : باملرؤوسني االستهانة

 . وتزدري أقواله ُأنت رئيس قسم تضغط عىل مرؤوسيك وتكلفهم ما ال يطيقون 

 . شخص ال يراعي مرؤوسيه من الناحية األخالقية أنت 

 إحبـاط مرؤوسـيك مـام إىلؤدي بل ت أنت لست مخلصا يف عملك، ةداريومن الناحية اإل 

 . داء ضعف مستوى األإىليؤدي 

 : عدم التعاون

 لعملهم ولذلك خرين اآلأداءكبرية وأداؤك لعملك يتوقف عليه  موظف يف مؤسسة أنت 

لـيك .  عملهـمأداءمنك تأدية أعامل خاصة بالعمل لـيك يتمكنـوا هـم مـن  فهم دامئا يطلبون

 عـدم قـدرتك عـىل تلبيـة ًأحيانـاغري مهذبة وتدعي فإنك تتعامل معهم بطريقة  تريح نفسك

 . ُ بأنك منشغل بأعامل كثريةًأحياناوتتظاهر  طلبهم

طاملـا أنـه مل . شـخص غـري متعـاون وغـري مخلـص يف عملـك أنت، من الناحية األخالقية 

 .  صورةأحسنفإن دورك أن تؤديه يف  يطلب منك يشء خارج نطاق عملك

  وإن مل يواـجـه ـمـن األـعـامل تعـطـل إىلـلـترصف ـيـؤدي ا ـهـذا، ةدارـيـوـمـن الناحـيـة اإل 
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ينتج عن ذلك انعـدام روح التعـاون وهـو .  تعامل عامأسلوب  فإنه ينترش ويصبحدارةقبل اإل

وبـالطبع .  لتحليل املشاكل ويجعل العمل حلبة للرصاعأوللتطوير  ما يضعف أي فرصة جادة

 . ونتائجها  املؤسسةأداءينعكس عىل  هذا كله

 : الرشوة

أو . فتشرتط عليهم مبلغا من املال مقابل تزكيتهم، أنت موظف ولديك سلطة التعاقد 

 أنت أو. وتأتيك طلبات التعيني فتتقاىض من أحد املرشحني مبلغا من املال مقابل تعيينه مدير

مقابل تأدية  موظف يف مؤسسة خدمية تتعامل مع الجمهور فتتقاىض من طالبي الخدمة ماال

من الناحية . حية األخالقية هذه رشوة واستغالل للنفوذ وخيانة لألمانةمن النا. الخدمة

 نوتختار من هم ليسوا أهال لالختيار وتيسء لسمعة املؤسسة مام يجعل املورد أنت، ةدارياإل

املؤسسة  أما يف حالة التعامل مع الجمهور فأنت تجعل. ن يعزفون عن التعامل معهاواملتميز

 . واضح وهذا ..…ة وهي تقديم خدمة جيدة ومراعاة العدلساسيتفشل يف وظيفتها األ

 : ُالوعود

ٍاملرؤوس يشكو إليك قلة دخله فوعدته بحوافز ومكافآت  أنت رئيس يف العمل وجاءك  ٍ َ ِ ِ

َإن أثبت كفاءته يف من ، ال ميكنك مكافأته ُأن تكافئه أو تعلم أنه َتنوي العمل بينام أنت ال َ

هذا الشخص ثقته  سيفقد ةداريمن الناحية اإل، اذب ومخادعشخص ك الناحية األخالقية أنت

 انخفاض إىلوهذا سيؤدي . خرين املؤسسة بل وسيقوم بنقل هذا االنطباع لآلإدارةفيك ويف 

 . إلزامي  غريأو العاملني وعدم رغبتهم يف بذل أي مجهود غري عادي أداء

 : الهدايا 

 العمـل ممـن  عـاملني معـك بسـببأنت مسؤول يف موقـع مـا وتأتيـك الهـدايا مـن املت 
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فيأتيـك املـرؤوس بـأداة كهربائيـة . هذه الهدايا منها الرخيص ومنها الثمني. لهم مصالح لديك

وأنـت ال تريـد . فنية مثينـة منزلية كهدية ويأتيك املورد بجهاز إلكرتوين ويأتيك العميل بلوحة

 . املحبة أن ترد لهم هدية وتعترب هذا من قبيل

 تجعلك غري قادر عىل ألنهاالهدايا تأخذ صورة الرشوة  هذه خالقيةمن الناحية األ 

 . أهداك التعامل بالعدل مع من

ُتخل مبيزان العدل يف املؤسسة وتجعل املتعاملني معك ال  أنت، ةداريومن الناحية اإل 

 إىليحاولون إرضاءك بالهدايا فهذا هو الطريق املخترص للوصول  يقومون بواجباتهم بل

 . الشخصية مصالحهم

 : التقييم 

مام يرتتب عليه زيادة يف  أنت مدير ومن مسؤولياتك تقييم املرؤوسني بصفة دورية 

لحظة التقييم وال تحاول تذكُّر ما  عندما تقوم بالتقييم فإنك تعتمد عىل مشاعرك. أجورهم

ًوبالتايل قد تعطي مرؤوسا تقديرا متواضعا لخطأ.  وإنجازاتأخطاءفعله املرؤوس من   صغري ً

يناقش األمور ويريد طرح األفكار وقد تعطي ذلك الذي  ألنهارتكبه قبل التقييم مبارشة أو 

ًتقديرا عاليا ميدحك مبا أنت لست له أهًال ً . 

ظلم واضح فأنت مسؤول عن هذا التقييم وتأثريه عىل  هذا، من الناحية األخالقية 

نتائج العمل خالل فرتة التقييم كلها وأن التقييم مبنيا عىل  ومن املفرتض أن يكون، املرؤوسني

 . الحقائق يعتمد عىل

 التقييم غري ألنُتحبط املخلصني وتجعلهم يفقدون الحامس  أنت. ةداريومن الناحية اإل 

الجانب اآلخر أنت تشجع املنافقني وتتسبب يف توليهم املناصب  وعىل. عادل وغري جاد

م شعور املخلصني بوجود مستقبل وظيفي جيد  وعدداء ضعف األإىليؤدي  كل هذا. القيادية

 . املؤسسة لهم يف هذه
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 : ازدراء املرؤوسني

وعدم احرتام وقد  أنت مدير عام ملجموعة من املرؤوسني وتتعامل معهم بفظاظة 

 . للعاملني بالطبع أنت تعترب هذا جزءا من التحفيز. تستخدم ألفاظا بذيئة

 .  ازدراء املرؤوسني والحق لك يف إهانتهمال حق لك يف ن الناحية األخالقية أنتم  

فعندما يخطئ أحدهم وتحدث . تتسبب يف خوف العاملني أنت، ةداريومن الناحية اإل 

يضيع الوقت يف البحث عن السبب  وبالتايل، فإن أحدا لن يصدقك القول فيام حدث، مشكلة

 . للمرؤوسني الذي هو معروف أصال
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  الخامتة

. وحضـارتها  الفاضلة مادة بناء املؤسسـات وأسـاس تقـدمها ورمـز ثقافتهـااألخالق تعترب 

 والرساالت الساموية البرشية واتفقت عليه جميع األعراف، وهي ما استحسنته الفطرة السليمة

اإلسالم الخالـدة عـىل يـد أكمـل النـاس رسالة  وهي،  لحسن الخلقًأساسا بأكملها ْتمتُحتى خ

ًخلقا وخلقا املصطفى  ً .نسـانالجانـب الروحـي يف اإل يف اإلسالم لتزكيةذا كانت العبادات فإ ،

. والالزم لتعامله مع البيئة من حوله، الحصني لتنمية الجانب املادي فيه فاألخالق هي السياج

الحـق والعـدل  ً قادر عىل قيادة مؤسساته املختلفة عـىل هـدى مـننسانوبهذا املنهج فإن اإل

 . والخري

 : يجب مراعاة ما ييل،  يف املؤسساتدارةخالقيات اإلوليك ينجح تطبيق أ 

وضع قوانني أو قواعد أخالقيـة لسـلوك املـوظفني يف املؤسسـة، بحيـث يـتم االلتـزام بهـا    1-

َّثـمومـن داخل املؤسسة، حتى يتسنى للموظفني فهم أسس أخالق العمـل يف املؤسسـة  َ 

 ).املدونة األخالقية(محاولة تطبيقها 

باالستشارة األخالقية يف املؤسسات الحكومية والخاصة، وينصب عمل املستشار االستعانة    2-

 .وكذلك التحقيق يف شكاوى املستفيدين" أخالقيا"عىل تطوير املوظفني 

توفري دورات تدريبية للموظفني يف املؤسسة أو خارجهـا ويكـون هـدفها توجيـه وتعلـيم    3-

 إحسـاس املـوظفني باملسـؤولية امللقـاة املوظفني تطوير أنفسهم أخالقيا وكذلك محاولـة

 .عىل عاتقهم
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 : توصيات ومقرتحات

 الخ ......املؤسسة بتوفري الخدمات للعاملني كالنقل والخدمات الصحية تقوم . 

  املؤسسة املؤسسة ملشاركة العاملني يف أرباح إدارةالعمل عىل اعتامد سياسة معينة يف . 

 منح مكافآت وحوافز وفق مبدأ الكفاءة . 

  املهنيةاألمراض أو للعمل إصاباترصف تعويضات مقابل  . 

 العاملني املتفوقني واملبدعني يف العمل تكريم وتحفيز . 

 وتنفيذ بـرامج توعيـة للعـاملني تتضـمن املعـايري واملـؤرشات واملامرسـات الفعليـة إعداد 

 .  يف العملواألماناملهمة املعتمدة عىل املستوى االجتامعي والبيئي 

 صغرية للعاملني أعامل فرص النجازيجادإلياسات معينة اعتامد س  . 

  ـات ودوران العـمـل ـة والـحـد ـمـن مـشـكالت الغياـب ـل البطاـل ـع ترسب الـعـاملني لتقلـي مـن

 . وحوادث العمل

  املؤسسة خاصة العاملني يف مجال الحاسـوب بأعاملمنع ترسيب معلومات مهمة خاصة 

 . وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  املعنوية للعاملني وبث روح التعاون والدافع والحافز بينهمرفع الروح . 

  ة تسمح للعاملني املشاركة يف عمليات صنع القرارإدارياعتامد سياسة . 

 اـملـدارس املحلـيـة والعـمـل ـعـىل رـفـع ـقـدراتهم خريـجـي فرـصـة لتـشـغيل الـشـباب إتاـحـة 

 . ومساهمتهم يف املجتمع

 بشأن تعيـني املعـاقني وتـدريبهم ومـنحهم فـرص  العاملني فراد الفرص املتساوية لألإتاحة

 . املؤسسة التقدم يف

 املختلفة املؤسسة ات معينة للحد من استخدام العاملني ملواردإجراءاملؤسسة لوضع  محاولة 

 . واستخداماتها ألغراض شخصية
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  ملعالجـة مامرسـات العـاملني ذات العالقـة األخالقـي للسـلوك أمنـوذج أواعتامد برنـامج 

 . الخ ..رات الشخصية كالنزاهة والتحيز واملحاباةباالعتبا

 املؤسسـة بتطبيـق القـوانني والتعلـيامت الخاصـة بالعمـل وتنفيـذها بعدالـة عـىل  التزام

 بذلك من خالل تفسـري وتوضـيح القـوانني والتعلـيامت كونهـا تحقـق وإقناعهمالعاملني 

 . مصالحهم

 غـري أومرشوعـة  تفاقيـات غـريمتابعة العاملني فيام يتعلق بكل مامرسـات حـول عقـد ا 

 . واضحة بالنسبة للمؤسسة

 هم جزء من املجتمعوجعلاملؤسسة  املحافظة عىل حقوق العاملني يف . 

 متابعة كل ما يتعلق باملامرسات املالية غري املرشوعة التي تتم من قبل العاملني . 

  كبـار فـراد األاملؤسسـة خاصـة فـيام يتعلـق باسـتخدام  يفاألعاملااللتزام بانجاز وتكامل 

 .  ومحاولة عدم تركهم للعملواألطفالالسن والنساء 

 ن و ويلتـزم بهـا املوظفـ،وضع قانون أو قواعد أخالقيـة لسـلوكيات املوظـف يف املؤسسـة

 حتى يتسنى للموظف فهـم أسـس أخـالق العمـل يف املؤسسـة ويحـاول ،داخل املؤسسة

 . تطبيقها عىل نفسه

 مثـل أي مستشـار  ؤسسـات الحكوميـة وغـري الحكوميـةتقديم االستشارة األخالقية يف امل

 .  عىل تطوير املوظفنياهتاممه ويكون جل ،آخر

 نحـو عقد دورات تدريبية للعاملني يف املؤسسة وطبعا هدفها هو توجيـه وتعلـيم املـوظفني 

 . تطوير أنفسهم أخالقيا وكذلك محاولة إحساس املوظفني باملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم

 وذلك لهدف تطـوير كفـاءة املوظـف ،  يف املؤسسةداريعد البيئي يف العمل اإلتحسني الب

 . وأيضا والتقليل من السلوكيات غري األخالقية يف املوظف
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 وذلـك لهـدف ،املؤسسـات املسـتهدفة ة يفدارياملنافسة الرشيفة بني الوحدات اإل تفعيل 

 . أنها تساعد عىل حامس املوظفني واالنتامء للمؤسسة

 ات مع املوظفني لبحث شكواهم ومشاكلهم لعـالج السـلوكيات غـري األخالقيـة عقد جلس

 .  سلوكيات أخالقية مقبولةإىلومحاولة تحوليها 

 الصـد عـن السـلوكيات غـري أو يف املؤسسة ومحاولتها للبعـد داريوضع آليات للضبط اإل 

 . األخالقية

 حتـى ال  إخـالصانـة ووضع حوافز مادية ومعنوية للموظفني الذين يؤدون عملهم بكـل أم

 .  غري رشعيةأساليب استخدام إىلمييل املوظفون 

 تنمية املتابعة الذاتية للموظفني يف املؤسسة من خالل التوعية والربامج املختلفة . 

 املوظـف املؤسسة حتى ال يحـاول االهتامم بالقيم االجتامعية االيجابية وعدم فصلها داخل 

 . إهامل القيم االجتامعية والنفسية

 وتكـون ،ية لدى املوظفنيَّفعالخلق مناخ تنظيمي ايجايب يف املؤسسة يحث عىل االجتهاد وال 

 :بذلك عن طريق

 . السالمة يف البناء التنظيمي  -

 .  القراراتإتخاذ يف ةَّفعالمشاركة العاملني ال  -

 . تحديث نظام الحوافز واملكافآت  -

  إطـار الثقافـة وأبعاد أخالقيات العمل ضمن رضورة االهتامم بأبعاد املسؤولية االجتامعية

 بشـكل عـام وتجـاه  من خالل إنشاء وحدات متخصصـة للمسـؤولية االجتامعيـةاملؤسسية

 .العاملني بشكل خاص

  تنتهجهـا لـيك تسـتطيع تطبيـق أن التـي ميكـن املؤسسـيةوضع خطـة متكاملـة للثقافـة 

 . ن جانب آخر العمل مأخالقيات وأبعاد املسؤولية من جانب أبعادومامرسة 

  ـة ـايري العاملـي ـن املـع ـدد ـم ـاع ـع ـاتاتـب ـع دارة يف اإللألخالقـي ـتها ـم ـىل مامرـس ـل ـع   والعـم
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 ألخالقياتاعتامد فلسفة املقارنة املرجعية ليك تتمكن كل مؤسسة من بناء نظام متكامل 

 . املؤسسية االجتامعية مع تطبيق برامج خاصة بالثقافة واملسؤوليةالعمل 

 عموما ليك يوفر معلومات املؤسسية معلومات غري رسمي للثقافة اعتامد تطبيقات نظام 

 .  العمل واملسؤولية االجتامعيةوأخالقيات دارة اإلأخالقيات أبعادمهمة عن 

 العاملني فيها فرادرضورة تزايد االهتامم من قبل املستشفيات يف تقديم خدمات لأل 

 املستشفى وتشجيعهم وخاصة الخدمات الصحية ومشاركة العاملني يف وضع سياسات

 يتعاملون قبل كل ألنهم نساينعىل االهتامم املتزايد بطبيعة عملهم خاصة الجانب اإل

 .  مرىض يحتاجون الرعاية الصحية والعالجيةأفراد مع يشء
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 . دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع، ةسرتاتيجي اإلدارةاإل) 1998( سعد غالب ياسني

. خوارزم العلمية للنرش والتوزيع. الوجيز يف أخالقيات العمل) 2008(أحمد داود األشعري 

 . الرياض

 . الرياض. 47: ددالع،  العامةدارةاإل، البعد األخالقي يف الخدمة العامة) 1978(الصباغ  زهري

النرش العلمي . "دارياإل مدخل أخالقي للدور"ول ؤ املسدارياإل) 2001(تريي إل كوبر
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 . األردن، دارةات يف اإلاألخالقي) 1995(محمد عبد الفتاح ياغي

 الحكومية يف الكويت دارةاإلعداد األخالقي وأهميته يف اإل) 1996( العمر لـلـهفؤاد عبد ا
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كتبة ومطبعة  م،. العامة وأخالقيات الخدمة املدنيةدارةسيكولوجية اإل) 2000(كامل دسوقي

 . مرص. اإلشعاع الفنية

رشط تويل الوظيفة العامة مبرص ودول مجلس "الصالحية األخالقية ) 1990( احمد رسالن  أنور

 .  الرياض،65: العدد.   العامةدارة اإل،"دراسة مقارنة: التعاون الخليجي

، ةداريتنمية اإلاملؤسسة العربية لل،  يف عامل متغريدارة اإلأخالقيات) 2000(عبود نجم نجم 
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 . موقع مؤسسة الفاو
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