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   :مقدمة
  

 واضـحاً  وأصبح ، اإلدارة رأسا على عقب وتغير معها علم       وانقلبتتغيرت الدنيا مع نهاية القرن العشرين         
 مـن ناحيـة ، وطريقـة        األعمال أداء التكنولوجيا المتقدمة فى المعلومات واالتصاالت قد غيرت طريقة          أن اآلن

 تحرير التجارة العالمية والتوجه العالمى قد أحدث ضغوطاً         أن كما   0 أخرىيم والرقابة من ناحية     التخطيط والتنظ 
ت دداز ظـاهرة االنـدماجات والتكـتالت وإ   وانتشرتمحلية وعالمية ، ة سمنافسة شر فى مواجهة    اإلدارةعلى  

  0المخاطر وتنوعت وأصبح الشىء الثابت هو التغيير 
  

 هـو   اإلدارة الهدف من    إنكما نعرفها فى القرن العشرين ، حيث كان االفتراض           اإلدارةلقد تغيرت طبيعة      
 من أعلـى     " هيداركيه " للعاملين لتنفيذها ، ووضع القواعد واللوائح لكى يسيروا عليها ، وتصميم             األهدافوضع  

   0الى أسفل للسيطرة ، ووضع ضوابط رقابية ، والتفتيش لضمان التنفيذ 
 المجـال   وإفساح استثاره حماس العاملين   هو   اإلدارة الهدف من    إن 0 21 ـ فى القرن ال   -ولقد أصبح االفتراض    

وتكوين قيم وقناعات مشـتركة ،  وإعطـائهم          ،   مستقبلية وأمال مشتركة  رؤى   ، والبحث عن     االبتكاريةلقدراتهم  
ـ         سلطات واسعة للتكيف مع الظروف المعاصرة      وارد البشـرية وأن     والتأكيد على حقيقة إن اإلدارة هى إدارة الم

 الموارد البشرية تحتل مكانا محوريـا فـى       تمكينالمورد البشرى هو المورد الحقيقى فى أى منظمة وبالتالى فإن           
  0 21إدارة القرن الـ 

  
  أو حلم مشـترك لجميـع         تكوين رؤية مستقبلية   –التخطيط   كنقطة انطالق فى     –لقد أصبح من الضرورى       

  0ة تجمع بين األجل القصير واألجل الطويل وضع أهداف متوازنوالعاملين ، 
 الوسطى  اإلدارية المستويات   وإلغاء تنظيمات مدمجة  وفى مجال التنظيم ظهرت الحاجة الماسة الى ضرورة تبنى        

  0وتوفير صالحيات قرب التنفيذ واالعتماد على فرق العمل المدارة ذاتيا 
  

 المطلوبـة  يريبمهام التغ بشكل لم يسبق له مثيل ، للقيام         فى شحذ الهمم     القيادة الجميع بأهمية    أقتنعهذا وقد     
كما ظهرت   ) التبادليين(  نالعادييكبديل للمديرين    ) التحويليينالقادة  ( ير  يوظهرت أهمية القادة الذين يحبون التغ     

تشـكيل   إعـادة  وأصبح التغيرات التى تتطلبها الظروف الجديدة إلحداث تشكيل قيم وقناعات المنظمة  إعادة أهمية
  0 21  ـ هى الوظيفة الرئيسية للقيادة فى القرن الالمنظمةحضارة 
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 من الضرورى االهتمام بمعايير غير      وأصبح مع المتغيرات العالمية المعاصرة      الرقابةهذا وقد تغير مفهوم       
 مـن   صـبح أ المصـالح المختلفـة ، لقـد         أصحاب الطويل بين    واألجل القصير   األجل معايير تجمع بين     –مالية  

  0 الرقابة المتوازنة وأساليبالضرورى تبنى مفهوم 
  

 البـد مـن     ه بمعنى ان  اإلدارة عملية صناعة القرارات الذكية هى جوهر عملية         أن اآلن واضحا   أصبحلقد    
 0 اتخاذ القرار دون جمع معلومات كافيـة         أو األسباب إبداء مشكلة تشخيصاً دقيقا وعدم التسرع فى        أى تشخيص

 بدقة ووضع مصفوفة  بدائل األولويات حل اى مشكلة ووضع عند األهداف الواضح ضرورة تحديد  منأصبحكما 
  0 المختلفة وحساب المخاطرة  والقدرة على تحمل القرار لألهداف

  
   ! حتماً ال إجابتك ؟ قوله الحكومية بعيده عن كل ما سبق األجهزة هل ترى ان عزيزى المشارك واآلن  
 الذى يستلزمة عالم اليوم ، فبدونها وبدون        اإلدارى بحاجة ان تواكب التقدم      –بنفس الدرجة    و – الحكومية   األجهزة
  0 الحكومية لن تتقدم منظمات المجتمع الخاص ولن يتقدم شى على ارض الوطن اإلدارةتقدم 

  محور كـل هـذا  المشارك عزيزى وأنت فى مجاالت العمل الحكومى ، باإلدارةلكل ما سبق كان اهتمامنا      
  .االهتمام 
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  : اإلدارة وخصائصها يةأوال ما ه
فى المؤسسة المسئولة عن تحقيق النتائج التى وجدت من أجلها تلك المؤسسة سـواء              " العضو  " اإلدارة هى  ذلك     

  الخ.... كانت المؤسسة شركة أو مستشفى أو جامعة أو مصلحة أو وزارة 
ئولية عن تحقيق النتائج وليس لها أهمية فى ذاتها وأنما أهميتهـا مسـتمدة مـن               مس" مسئولية وتكليف   " فاإلدارة    

 ببسـاطة إن اإلدارة مسـئولية       – إن معنى ذلك     –نتائج المفروض أن تحققها المؤسسة التى وجدت فى المجتمع          ال
مادية والبشرية  تكليف من المجتمع بإستخدام موارده ال–مسئولية وتكليف ضمنى من المجتمع : إجتماعية بطبيعتها 

  " سلع وخدمات وشروط معينة " لتحقيق نتائج " أموال وعدد وآالت وبشر " 
  

  -: للنتائج   أساسية فى تحقيقها التزاماتوعلى ذلك فإن اإلدارة ملتزمة أمام المجتمع بعدة   
   . العناصر المالئمة لتحقيق النتائج المقررةباختيارإلتزام  -1

   " Effectivenessالفاعلية  " 
  .حسن استخدام أ – التى تقرر إستخدامها –إلتزام بإستخدام العناصر  -2

   " Efficiencyالكفاءة " 
   " Ethics " ألخالقيات وبتحقيق إنسانية اإلنسان اإلتزام ب -3
   " Timeframe" بين متطلبات األجل القصير واألجل الطويل إلتزام بتحقيق توازن  -4

  
  

  ئصها والشكل التالى يوضح ماهية اإلدارة وخصا
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   اإلدارةماهية 
  وخصائصها

  نشاط فنى 
  واجتماعى

  نشاط هادف

   ذهنىنشاط 

  دتوظيف الموار

  الشمولية

  التوجه المستقبلى

  التكامل

  الديناميكية  علم وفن
     )1(   شكل رقم    )حركية ( 
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   فى جميع المستويات اإلدارة: ثانيا 
 اإلدارة فى جميع المستويات ولـيس فقـط         اإلدارة "  كعضو   "  باإلدارةوضح ان المقصود    ن إننود  هذا و   

  0 اإلدارية فى نطاق المسئولية – بالتعريف –العليا وان كان هناك اختالف 
   000 والبعد الزمنى واألخالقيات والكفاءةفعالية فالكل مسئول عن ال:  نوعية المهام واحده كانت انو  

   يوضح المستويات اإلدارية   والشكل التالى كان هناك تقصير فإن العقاب يكون وجدانياً قبل ان يكون رئاسياًوإذا

  

  

  
تراقب وحدات العمل تطبق الخطط 

   التنظيميةاألهدافوتنسق لتحقيق 

  
 السياسات ، – التنظيمية األهدافوضع 

 األجلاذ قرارات االستراتيجية اتخ

  الطويل

  
توجه وتدعم التنفيذين وتتخذ القرارات 

   القصيراألجلالمتعلقة بالعمليات فى 

   الوسطىاإلدارة

  
  
  

  
  

 الدنيا او مديرى اإلدارة

  الخط االول

  

 اإلدارة
  العليا

  اإلدارةمستويات )  2( شكل رقم 
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  طلب ثالث مهارات تاإلدارة مهنة ت: ثالثا 
  .مهارة فنية  -
 .مهارة إنسانية  -
 .مهارة فكرية  -

   من هذه المهارات يختلف باختالف المستوى اإلدارى للمدير إن المزيج المالئم
   التالى يوضح المهارات المطلوبة على مستويات اإلدارة المختلفة والجدول

   اإلدارية التى تتطلبها المستويات المهارات 

  
   الفنية المهارات

 الجوانب الفنية للعمل من حيث كيف يؤدى إتقانوتعنى 
عامل مع االدوات والمعدات ان ى اسلوب ، والتأبوالعمل 

وجدت ، وكذلك االلمام بالمصطلحات ، واللغة الخاصه 
  التى تحكم هذا العمل 

  
  نسانيةالإ المهارات

 اإلنسانية واجادة العالقات اآلخرينوتعنى فن التعامل مع 
من حيث تحفيز المرؤوسين وتوجيههم واالتصال بهم 

 واإللمام  سلوكهم ايجابياىالتأثير فوقيادتهم ، اى 
بالمحددات الخاصة بالسلوك االنسانى وكيفية التعامل مع 

   البشرية المختلفة األنماط

  
  لفكرية االمهارات

وهى تشير الى المهارات الذهنية الخاصة بأعمال الذهن  
 والتحليل والتقييم والتذكر والخيال االبتكار و مثل التفكير

 علمية ريقة بطاألحداثوحل المشكالت والتنبؤ وتوقع 
   لألشياء الشمولية هوكذلك التعامل والنظر

  المطلوبة فى المدير للمهارات  النسبيةاألهمية •

   )3( شكل رقم 

  

  

  

  

    
    فكريةمهارة   

   فنية مهارة

  ادارة دنيا  ادارة وسطى  ادارة عليا
 

  
    إنسانية مهارة
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 ، 20 ـ ىف القرن الاإلدارةاصر مقارنة بني عن

  21 ـال

  20القرن ال 
  21القرن ال 

   واملعايرياألهدافوضع 

 وإعدادالتنبؤات )الالئحة (واإلجراءاترسم السياسات 

  املوازنات

  وضع برامج العمل واجلداول الزمنية

   والرسالةصياغة الرؤية
  وضع االهداف ومعايير االداء

  تكوين االستراتيجية والتميز التنافسى
  تصميم نظم العمل االلكترونية

  التخطيط

  تصميم اهليكل التنظيمى

  حتديد املسئوليات

  حتديد العالقات

  اختيار املديرين

  التنظيم

  
  تصميم الهيكلة التنظيمية

  تهيئة الموارد البشرية وتمكينها

   مما ال نعرفةأحسنما نعرفة 

  مديرين تبادلني

  نظم التحفيز مادية فقط

  األجلسكرتارية متغرية 

  تشكيل قيم وقناعات املنظمة

  القيادة  شحذ اهلممالقيادة و

  وضع املعايري الرقابية

  األداءقياس 

  تشخيص املشكالت وعالجها

  الرقابة

  الرقابة املالية

  الرقابة املتوازنة

  قرارات احلرب على الورق

  صناعة   قرارات الرشادة
  القرار

  واإلبداعاالبتكار 
  القرارات الفعالة

 )4(شكل رقم 
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  تمكين العاملين
  مفهوم تمكين العاملين 

 الذاتية فى العمل من هتليملين قوة التصرف واتخاذ القرارات من خالل تدعيم إحساس الفرد بفاع اهو منح الع    
  . الثقة ومحاولة تالفيها  بانعدامهخالل التعرف على العوامل السلبية التى تزيد من شعور

فهو مشاركة فعلية من جانب العاملين فى إدارة المنظمات التى يعملون فيهـا وحـل مشـكالتها والتفكيـر                 
  اإلبداعى وتحمل المسئولية والرقابة على النتائج  

  
  . أسباب االهتمام بتمكين العاملين 

  .زيادة االهتمام بالتدريب والتنمية المستمرة  -1
 .ن على حل مشكالتهم وإن العاملين هم القادر -2
 .القرار صناعة يصبح العاملون أكثر التزاما عندما يشاركون فى  -3
ـ    نالمشاركة تزيد من دافعية العاملين وحماسهم وشعورهم بالرضا حيث يشعرو          -4 اتهم لألمـن    بإشـباع حاج

 .واحترام النفس وإثبات الذات 
 . المشاركة تؤدى الى زيادة وحدة المنظمة ودرجة تماسكها  -5

  
  .أبعاد التمكين 

  من وجهة النظر اإلدارية   
  .      يتمثل فى إكساب العاملين مهارات العمل الجماعى من خالل التدريب : بعد مهارى  •
 .قرارات لكل أعضاء المنظمة إعطاء حرية اتخاذ  ال :        بعد إدارى •

  
  :من وجهة النظر اإلدراكية 

   . ه   تتعلق باختيار الفرد لطريقة تنفيذ مهام عمل: حرية االختيار  •
  تتعلق بقدرة الفرد على أنجاز مهام عمله بنجاح :  الفعالية الذاتية  •

 .ين وللمنظمة    تتعلق بإدراك الفرد لمعنى العمل وقيمته بالنسبة له ولآلخر  :معنى العمل  •
  على القرارات والسياسات التى يتم اتخاذها  اً له تأثير   وتتعلق باعتقاد الفرد أن  :التأثير  •

   .لهم بعوالمتعلقة                         
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  -:دعائم التمكين 

  .تأييد اإلدارة العليا  -1
 . الوقت الكافى له خصيصت -2
 .الثقة المتبادلة بين اإلدارة والعاملين  -3
 ) .الذاتى ( االلتزام الداخلى  -4
 .المشاركة الفعالة  -5
  

  -:عناصر تمكين العاملين

  -: عناصر هى 3يعتمد تمكين العاملين على 
  مشاركة المعلومات  -1

  فالمعلومات هى حجر الزاوية فى الثقة بين العاملين واإلدارة 
  -:اإلدارة الذاتية  -2

ملين بالمعلومات الواقعية عن رسالة المنظمـة وأهـدافها          ونمو العا  وتزويدفاإلدارة البد أن تضع إطار للتحرك       
  .وقيمها 

  -:فريق العمل  -3

يعتبر فريق العمل أحد الدعائم األساسية للتحرك الذاتى للعاملين ويتميز بأنه نسيج متكامل من قدرات األعضاء                
  . لية الفرق التى توجد بها ورغباتهم ويتجه نحو الغايات المراد تحقيقها وتعتمد الفاعلية الكلية للمنظمة على فاع

  -:معوقات التمكين 
  الخوف من فقد سلطة أو نفوذ للمديرين  -1
الخوف من تحمل المسئولية واتخاذ القرار من المرؤوسين خوفا من إظهار قدراتهم الحقيقية الضعيفة أمـام          -2

 اإلدارة

 سيادة البيروقراطية  -3

 اكل االعتقاد الخاطئ أن التمكين هو الحل السحرى لجميع المش -4

  .حدوث اندماج تنظيمى  يقف عقبة فى نجاح تمكين العاملين  -5
  


