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 احملاضرة االوىل
 االدارة فى المؤسسات االجتماعية

 المفهوم واالهمية 
 ادارة المؤسسات االجتماعيةفي مقدمة 
االدارة ىف املؤسات االجتماعية كما هو احلال ىف باقى املؤسسات عنصرا حسما ىف حتقيق اهداف املؤسسة وىف جناح املؤسسة او فشلها اصبحت  •

 فاليها ينسب النجاح واليها يعزى الفشل 
ات وهى فن الن العاملني باالدارة يعتمدون على املهارات الشخصية االدارة علم وفن فهى علم الن هلا موضوع ومنهج تدرس به هذه املوضوع •

 ويستخدمون االبداع 
  االدارة نستخدمها ىف حياتنا اليومية فنحن خنطط ومنول ونقيم •

 مفهوم االدارة
لها ويكون بذل اجلهود تعرف االدارة ىف اخلدمة االجتماعية باهنا اجلهود الىت جيب ان تبذل لكى حتقق املؤسسة االهداف الىت قامت من اج •

  بطريقة علمية منظمة يسري جنبا اىل جنب مع تقدمي املؤسسة لوظائفها
 تعريف اولين جونسن

قائم على وتعرف االدارة باهنا عملية واسلوب عمل يستهدفان حتقيق برنامج بواسطة جهاز ادارى ذى تنظيم معني ميكن عن طريقه خلق جو من التوافق ال
  .ود لنسري باملؤسسة حنوحتقيق اهدافها التعاون وتنسيق اجله

  .تعريف هيلين بيفرز  
  طوتعرف االدارة باهنا عملية ميكن هبا حتديد اهداف املؤسسة ورسم السياسات واخلطط املناسبة لتحقيق االهداف والعمل على تنفيذ تلك اخلط

 اهمية االدارة
 همية االدارة للمجتمعا

 دارة نتاج جمتمعىاملنظمات الىت تعمل من خالهلا اال •
 ان نشاطها جزء من قطاع يضم منظمات اخرى ىف اجملتمع - ان قيامها اصال هو استجابة حلاجة او لتحقيق هدف معني ىف اجملتمع  -
 ان وجود املؤسسة ليس هدفا ىف ذاته ولكن لتحقيق هدف مهم للمجتمع     -   ان هذا القطاع جزء من اجملتمع الكلى  -
 بيئة وصيانتها االدارة مسئولة عن صالحية ال •
 .ان تفعل ما يساعد على حتسني البيئة ومحايتها وتنمية مواردها  -  ان تتجنب االدارة ما قد يؤدى اىل اتالف البيئة وافساد مواردها -
 االدارارة مسؤلة عن انعكاس قرارهتا على املستقبل •
 اختاذ االجراءات الوقائية ملنع حدوث تلك املشكالت  -  ان تعيش االدارة الغد وتبىن خططها على اساس قراءة املستقبل -
 تملة املباةرة واجلانبية الغري مربوب فيها والىت تؤدى اىل حدوث املشكالت االجتماعية وبري االحتماعيةتقدير النتائج احمل  -
 التغري االجتماعى مسئولية االدارة •
 اساليبها حىت تستمر ىف حتقيق اهدافهاان تطور االدارة نفسها وجتدد  -  التجديد مسؤلية االدارة فعليها ان تؤمن بالتجديد -
  على االدارة ان ترتاد افاقا جديدة وتعمل على اةباع االحتياجات املتجددة -
 التنبؤ باجتاهات التقدم التكنولوجى مسؤلية االدارة •
 توقع اجتاهات التطور التكنولوجى واالستعداد لالستفادة منه  -  ضرورة استيعاب االدارة لديناميات التكنولوجيا  -
 التنبؤ مبا سوف حيدثه التطور التكنولوجى من تغريات حمتملة ىف اجملتمع والتخطيط للتعامل معه مبافيه مصلحة اجملتمع -
 .التدخل لتحقيق تقدم ىف جماالت العلوم واملعارف  -
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 :االدارة هى العنصر الدينامى ومصدر الطاقة االساسية للمنظمة  •
 ى حيدد عناصر االنتاج ىف الطبيعة والعمل وراس املال والتنظيم واالدارةاالدارة احد عناصر االنتاج فالفكر االقتصاد -
 (العمل) والعنصرالبشرى ( راس املال ) واالموال  ( الطبيعة ) االدارة تعطى احلياة للمنظمة اذا توفر لديها االرض واملواد اخلام  -
 .  االدارة هى القادرة على تفعيل عناصر االنتاج -
 كل الندرة االدارة مسؤلة عن مشا  •
ن الندرة الندرة هى ظاهرة تعىن ان املوارد املتاحة ىف اى جمتمع من حيث النوعية والكم بري كافية الةباع احتياجات اجملتمع ويرى االقتصاديون ا -

 هى الىت تعطى للسلع قيمتها التبادلية
  .زمنية اىل اخرى  الندرة ظاهرة نسبية اى ختتلف من جمتمع الخر وختتلف ىف اجملتمع الواحد من فرتة  -
  الندرة سبب اساسى ىف فناء االدارة فهى احدى املشكالت االساسية الىت تواجه عمل االدارة -
 الندرة هى احدى املشكالت االساسية الىت ينبغى على االدارة مواجهتها-
ى والزيادة الكبرية ىف عدد سكان العامل وعلى االدارة الندرة هى مسة للعصر احلديث بسبب نفاد املوارد القابلة للنفاد ويرجع ذللك اىل التلوث البيئ •

 .مواجهة تلك املشكالت الن مواجهتها مينع اويؤخر حدوث مشكلة الندرة 
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 ثانيةاحملاضرة ال
 االدارة فى الخدمة االجتماعية

 امهيةاالدارة ىف اخلدمة االجتماعية
 الخدمة االجتماعية مهنة مؤسسية •
 داخل املؤسسات احلكومية اواالهلية المتارس اال -
 ميارس االخصائى مهنة اخلدمة االجتماعية من خالل منظمات خاصة باخلدمة االجتماعية  -
 االخصائى االجتماعي له دور ضمن الفريق التنظيمي للمؤسسة  -
لعمليات االدارية يف املنظمة وبنائها ال ميارس االخصائى دوره اال ضمن جمموعة من االدوار ولكي ينجح ال بد أن يتعرف على ميكانزمات ا -

 التنظيمي ومسؤلياهتا وسلطاهتا وموقعها بالنسبة ملسؤليات وسلطات اآلخرين  
 

 امهية العمليات االدارية ىف املؤسة  
 العمليات االدارية ضرورية لقيام المؤسسة بدورها •
 رب ىف توفري الرعاية االجتماعية تقوم املؤسسات االجتماعية احلكومية املوجودة ىف اجملتمع بالنصيب االك -
 تقوم املؤسسات االجتماعية االهلية  بنصيب ىف توفري الرعاية االجتماعية الفرا د اجملتمع    -
 تقوم املؤسسات احلكومية بدور االةراف والتوجيه بالنسبة لللمؤسسات االهلية  -
 التنفيذ برسم السياسات وترتك للمؤسسات االهلية مهمة  تقوم املؤسسات احلكومية -

 
 الجوانب االدارية التى يستخدمها االخصائى فى المؤسسات االهلية والحكومية

 من حيث وضع السياسات والبرامج : اوال
  .القرارات والتشريعات احلكومية حيدد السياسات العامة للمؤسسات احلكومية -
 حتدد اجلمعيات العمومية اوجملس االدارة  السياسات العامة للمؤسسات االهلية -
 حيتل االخصائى موقع رئيسى ىف اهليكل التنظيمى للمؤسسات  -
 تعد معرفة االخصائى بالعمليات االدارية  ضروري لكى يتمكن من اداء دوره داخل املؤسسة  -

 من حيث التمويل : ثانيا 
 متول املؤسسات احلكومية من خالل احلكومة اما املؤسسات االهلية فتمول من خالل التربعات واالعانات -
 م االخصائى االجتماعى هبذه العمليات وميارسها دائما ىف عمله   يل -

 من حيث عمليات االدارة واساليبها  : ثالثا
  ختتلف اساليب ادارة املؤسسات االهلية وطرق العمل هبا واساليب اختيار العاملني فيها عن املؤسسات احلكومية -
 

 الحكومية واالهلية الجوانب االدارية التى يستخدمها االخصائى فى المؤسات
  املؤسسات االهلية اكثر مرونة ىف ادارهتا من املؤسسات احلكومية -
 ختضع املؤسسات احلكومية لقواعد ونظم وقوانني بينما املؤسسات االهلية هى الىت تضع النظم واللوائح الىت تسري عمل املؤسسة -
 االجتماعى واحيانا ما يشارك ىف اختاذ القرار بشان تعديلها كل هذه النظم واللوائح والقوانني ضرورية لتسهيل عمل االخصائى  -

 فاالدارة هلا دور اساسى ىف كافة املؤسسات وتزداد امهيتها ىف املؤسات االجتماعية 



 1              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                     حـسن ابوزيــد/د – االجتماعية سساتؤ امل ةر ادإ

 (باالهداف ) االدارة المعاصرة  
 االدارة باالهداف ليست نظرية بل منهجا اواسلوبا او طريقة •
 (هدف كل وظيفة ) من جوانب النشاط مع التحديد الواضح للمسؤليات االدارة باالهداف هى تبصري بكل جانب  •
االدارة باالهدداف هى اسلوب االدارة الذى ميزج بني جهود االفراد ىف جهد متكامل وموجه ناحية االهداف الكلية الىت اةرتكوا ىف وضعها  •

دون تضارب على اساس العمل الفريقى واحالل الرقابة الذاتية بدالمن ووافقوا عليها والتزموا هبا على ان يسري عملهم بدرجة عالية من االجناز وب
 اخلارجية  

   
 : اصبحت االدارة باالهداف ضرورية كما يرى بعض العلماء نظرا التسام املشروعات احلديثة بثالث  مسات وهى 

 التخصص هو السمة الغالبة ىف املشروعات احلديثة ولذلك جيب االهتمام بالفرد وتنميته  -
داف كلما كانت االسباب احلقيقية لتصرفات الرؤساء خافية على املرؤسني كلما انشغل املرؤس ىف عمله ىف التفكري حول تفسريها واالدارة بااله -

 تساعد  على حل تلك املشكلة 
  .االدارة باالهداف تتبع اةرتاك املرؤسني مع رؤسائهم ىف وضع االهداف - -

 :االسس التطبيقية لالدارة باالهداف
 وضع خطة واضحة توضح اهلدف العام  -4 -
 اةرتاك كل عامل ىف وضع اخلطة وخاصة خطة نشاطه -2 -
 النهوض مبستوى املهارات واالهتمام بالتدريب  -4 -
 االقالل من الرقابة اخلارجية وتشجيع الرقابة الذاتية -1 -

   
 :متطلبات تطبيق االسس السابقة 

 يدا دقيقاحتديد اهلدف العام واهداف االفراد حتد -4
 تقدير معيار حمدد ومقنن لقياس النتائج -2
 حتديد املسئولني الذين سيقومون باستخدام ذلك املعيار -4
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 احملاضرة الثالثة
 المنظمات االجتماعية وعالقتها بالبيئة

 تهافلسفاملنظمات و ا مفهوم :أوالً 
 مفهومها وفلسفتها  : أوال 

 ية بأهنا جتمع إنساين ينتظم فيه اإلفراد ليشرتكوا يف حتقيق هدف مشرتك تعرف املنظمة االجتماع
 : ولقد أبرزت دراسات جمموعة من الباحثني يف جامعة بيل بأمريكا أن 2

دية أو فر )لتحقيق أهداف ( طبيعية وبشرية)أساسية  جمموعة من األفراد يتعاونون يف حل املشكالت يف فرتة زمنية ويستخدمون موارد هي  املنظمة
  .عن طريق سلوك منظم لعمليات أساسية وذلك بإجراءات خاصة ويف ظروف طبيعية واجتماعية(مجاعية أو جمتمعية

 
ن النفس وحتقيق وهذه اخلصائص املميزة للمنظمة والفرد تؤدي إىل الفكرة األساسية لعملية االندماج ، وكال من الفرد واملنظمة ةديدا احلركية للتعبري ع

  .عينة ؛ وكلما زادت فعالية اندماج األفراد يف املنظمة كلما كانت املنظمة أقدر على حتقيق أهدافهاأهداف م
 

 : اتجاهات المنظرين نحو المنظمات : ثانيا
  :اتجاهات المهتمين بالناحية البنائية  -1
  جل حتقيق أهداف معينةوهؤالء يشرتكون فيما بينهم يف اعتبار املنظمة جتمع بشري ينشأ هبدف االستمرار من أ -
  :ينظرون للمنظمات على اهناوهم  -
  أداة لتحقيق أهداف معينة •
  بنيان هادف •
  نسق اجتماعي له وظائفه •
  .ة ودراسة املتغريات التحليليةطالسل ويهتم مؤيدو هذا االجتاه مبستويات العمل ومجاعاته وتدرج -
  :المنظمات من وجهة نظر السلوكيين  -2
يف رأيهم عبارة عن بيئة خاصة يعيش فيها األفراد أو يعملون هبا ، ومن مث فإهنا تؤثر على سلوكهم وةخصيتهم كذلك يتأثر العاملني  املنظمة و  -

   البعض  داخل املنظمة ببعضهم
 اتنظمات ومدى تأثري املنظمتأثري االنتماء إىل امل بوعى وبدون وعى  قيموني   أهنم  واألفراد يف بناء املنظمات دائمى التفسري لسلوكهم ، كما -

 عليهم 
 

 : المهتمين بالنواحي البيئية  المنظمة في نظر  -3
و خط وينظر أصحاب النظرية البيئية إىل املنظمة على أهنا كيان داخل كيان آخر أوسع ، وأن احلد الفاصل بني ما هو منظمة وما هو بيئة إمنا ه -

  .اعتباري ميحى يف بعض األحيان
 . فيها كتفاعل اإلنسان مع أسرته ووسطه االجتماعي (البيئة ىف املنظمات )  سسات واملنظمات بالبيئة اليت تعيش فيها وتأثريهاوتتأثر املؤ 

ستجابة واملنظمات اليت ال تتفاعل مع املؤثرات البيئية سرعان ما تعزل نفسها عنها وتصبح بريبة فيها ، ومن مث تفقد أهم مقومات وجودها وهو اال
  .جات البيئة الحتيا
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 :المنظمة وارتباطها بالمجتمع: ثالثا 
 ها فيحيث تتأثر بالعوامل البيئية اليت تنشأ ( أهلية أو حكومية)تؤثر العوامل االيكولوجية يف املنظمات  -
املنظمة يف القيام بأعمال أو على مدى وجود حاجة اجتماعية معينة من ناحية ، وعلى مدى توفيق  اً توقف أساسياملنظمة يف اجملتمع  استمرار و  -

 خدمات بذاهتا حتقق إةباع لتلك احلاجات االجتماعية 
  ويف تقدمها فأهنا جتد نفسها يف حاجة ضرورية إىل استمرارهاوما دامت املنظمة تعتمد أساسا على  البيئة يف  -
 حساسية فائقة باحتياجات البيئة  -4
  جتاوب قوي مع هذه االحتياجات  -2
 والتجاوب عنصران مرتبطان أةد االرتباط ،مما يؤدي إىل حركية دائمة من جانب املنظمة ساعية إىل التطور لتحقيق أهدافها واحلساسية  

د كل منها على اعتماها إىل تفاعل بني األفراد وأهداف املنظمة والبيئة و مبيندى هذا التالزم  ويؤوهناك تالزم بني حركية املنظمة وبني حركية اجملتمع  -
  .خر لتحقيق األهداف اآل
سواء كانت بيئة سياسية أم اقتصادية أم )تتأثر أهداف املنظمة وخططها وأساليبها ونتائجها بالظروف البيئية احمليطة باملنظمة بأنواعها املختلفة  -

  ....(اجتماعية أم طبيعية أم تعليمية 
تنشئ خدمة  ره مث تستجيب له بأن تتكيف معه أو تغريه أوفستتلقى املؤثر وت واملنظمة املفتوحة تستجيب للمؤثرات من حوهلا بشكل إجيايب ؛ فهي

  وحىت أذا قامت يف اجملتمع منظمة أخرى هلا نفس األبراض فأهنا تغري من أبراضها مبا يتالءم مع احتياجات اجملتمع..جديدة 
  . وتنمي ةخصياهتم ة األجور واحلوافز واإلةراف تؤثر املنظمة على أفكار العاملنيسوعن طريق سيا -

من املنظمة )وفاعلية اإلدارة أساسية يف حياة املنظمة ودرجة حتقيقها ألهدافها واال تصبح منظمة بال روح ، وتلك الفاعلية تتم عن طريق االتصاالت 
  (إىل البيئة ، ومن البيئة إىل املنظمة 

 
 : مميزات املنظمة الناجحة 

  .اعي مع أفراد اجملتمع  أن تسعى إىل حتقيق التوافق االجتم -4
  .أن تعمل على زيادة فعالية إدماج األفراد يف املنظمة  -2
  .أن يكون إنشاء املنظمة ملواجهة حاجة أساسية يف اجملتمع  -4
  .حتياجات اجملتمع مث عليها أن تتجاوب مع هذه االحتياجات الأن تتميز املنظمة باحلساسية الفائقة  -1
  .نفتاح على اجملتمع وتتغلغل فيه أن تسمح نظمها باال -5
 أن يوجد هبا نظام سليم لالتصاالت والعالقات العامة  -6
  أن تضع املنظمة سياسة عادلة لألجور واحلوافز والتدريب والتوجيه -7
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 احملاضرة الرابعة
 تابع المنظمات االجتماعية وعالقتها بالبيئة

  :مل رابعا التكوين الداخلي للمنظمة ويش
وهو الذي تقرره اإلدارة العليا ويتمثل يف قانون املنظمة وتعليماهتا والنظام الذي حيكم عالقات العاملني ويوزع أدوارهم : التنظيم الرسمي  -1

 . واختصاصاهتم وسلطاهتم وحتديد قنوات االتصال وتقومي العاملني وترقيتهم 
هلا من انطباعات وعالقات وتسمى العالقات بري الرمسية أى بري املنصوص عليها بالتنظيم ويشمل مجاعات العمل وما : التنظيم غير الرسمي - 2

 الرمسي ،ويالحظ أن الوضع األمثل للتنظيم يتمثل يف توافق الرمسي مع بري الرمسي 
  .وهى طرق العمل الفنية واآلالت املستخدمة ألداء العمل حسب ختصص املنظمة : األدوات والتكنولوجيا  -3
  هلا ثالث مستويات: اإلدارة  -4
  top administration العليا - 

  middle administration الوسطى - 
  first level supervisors التنفيذية - 

العمل  العقل الذي يقود النظام ويصدر القرارات ويرسم اخلطط وحيكم عالقات األفراد ويوجه الطاقات لتحقيق األهداف ومراقبة سري اإلدارة وتعترب
  .وتقومي النتائج 

 
 :خامسا المبادئ المتصلة بنجاح المنظمات 

  :يف اآليت  تلك املبادئ وتتلخص
 عدم الرضا عن األوضاع املوجودة يف اجملتمع يدعم منو املنظمة إن  -
  .جيب أن يركز عدم الرضا على مشاكل حمددة من خالل التنظيم والتخطيط  -
 التهعالج مشك اجملتمع وحتاول ة يف املنظمة اليت تساندجيب أن يشارك اجملتمع بفاعلي-
  .واملقبولني منها املمثلني للجماعات الفرعية الرئيسية يف اجملتمع( القادة الرمسيني وبري الرمسيني)جيب أن تشرك املنظمة - 

  .تتمتع بقبول عايل لتحقيق األهداف  مميزة    جيب أن يكون لدى املنظمة أهداف وطرق -
  أن يتضمن برنامج املنظمة بعض األنشطة ذات الطابع العاطفي جيب -
  .جيب أن تسعى املنظمة إىل االستفادة من النوايا الطيبة املوجودة باجملتمع  -
  .اجلماعات اليت جتمعهم مع بعضهم يف عمل تعاوين  وتقوية  جيب أن تسعى املنظمة ملساندة -
  لصنع القرار(بدون إحداث فوضي)ا التنظيمية جيب أن تكون املنظمة مرنة يف إجراءاهت  -
 لتحرك بالنسبة لعملها املتصل بالظروف املوجودة باجملتمع لجيب أن تطور املنظمة طريقة  -
 جيب أن تسعى املنظمة لتنمية القادة املؤثرين  -
  املنظمة لنفسها احرتام وقوة وثبات وهيبة يف اجملتمع حتققجيب أن  - 
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 مسةاحملاضرة اخلا
 وظائف اإلدارة

إال إن  أهم . تعددت أراء  العلماء فيما يتعلق بوظائف اإلدارة فمنهم من ذهب إلى أنها أربعة وظائف ومنهم من ذهب إلى أنها ستة وظائف 
 وأشهر العلماء الذين تحدثوا عن وظائف اإلدارة هما فايول و جوليك 

 . ط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة أما فايول فقد  حدد خمس وظائف لإلدارة وهى التخطي -
 وأما جوليك فقد حدد لإلدارة سبع وظائف وهى التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والتوظيف واإلبالغ والتمويل  -
 

والقيام ، ارسة وظائف اإلدارة وهى جمموعة من الواجبات اليت ميكن أداؤها عند  مم، هى جمموعة من العمليات اليت تقوم هبا اإلدارة  ووظائف اإلدارة
 هبذه الواجبات يندرج حتت مسمى وظائف اإلدارة 

 
 أوالً التخطيط

دد مقدماً وما سوف يتم عمله وعلى أساسه تتحدد عمليات التنظيم  -  ويقصد بالتخطيط كل ما حي 
 ات واحتماالت املستقبل والتخطيط هو عملية رسم السياسة العامة للمشروع يف ضوء البيانات املتاحة ويف ضوء توقع -
 ختتص احلكومة بوضع السياسة العامة للدولة  بينما ختتص السلطة اإلدارية بوضع الربامج الكفيلة بتحقيق األهداف احملددة -
 خصائص الخطة الجيدة 

 توضح إجراءات التنفيذ  -
 وصف اإلجراءات املزمع تنفيذها  -
 وصف ما حيتاجه النشاط من برامج  -
 لنشاط من إمكانيات مالية وبشريةديد ما حيتاجه احت -
 حتديد ما حيتاجه النشاط من قوانني وقرارات  -
 توضح اخلطة طرق وأساليب التنفيذ  -

 عمليات التخطيط ومراحله 
 إعداد الخطة   -1
 هي عملية حتليلية للموقف الراهن  -أ

 حتتوي على خطوات قي باية األمهية والتعقيد -ب
 كزة يف البحث العلمي تتطلب القيام جبهود مكثفة ومر  -ج
طط هلا   -د  تتطلب القيام جبمع البيانات واملعلومات عن املشكلة اليت ُي 
 تتطلب حتديد املوقف احلايل للموارد واإلمكانات االقتصادية  -هـ
 تتطلب دراسة النشاط اإلنساين يف اجملتمع  -و
 . ية تتطلب دراسة أمناط االستهالك واالدخار ومعدالت الزيادة السكان -ز
 إقرار الخطة -2
 وهى تلك املهام اليت ترتبط باختاذ القرار على أعلى املستويات حول ما سيتم تنفيذه  -
 واملسئولة عن حتديد أهدافه ، واليت متلك السلطة يف إقرار مستقبل اجملتمع ، يقوم بتلك املهام مراكز اختاذ القرار يف املنظمة أو اجملتمع احمللي  -
 لى ما سبق إعداده يف مرحلة اإلعدادتعتمد تلك املهام ع -
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 صياغة الخطة -3
 وهتدف إيل حتديد السياسات املؤدية إيل حتقيق األهداف واألبراض االقتصادية واالجتماعية  -
 يدور االهتمام يف هذه املرحلة حول إصدار القرارات اليت تتعلق باستخدام املوارد املتاحة يف اجملتمع لتحقيق أهدافه -
 رحلة حتديد املدخالت  واملخرجات بشكل واقعي ميكن قياسه يتم يف هذه امل -
 يقرر املخطط يف هذه املرحلة االسرتاتيجيات اليت سوف تستخدم  -
 يقوم املخطط بعمل املوازنات بني املوارد واإلمكانيات   -
 التنفيذ -4
 وتتمثل املهام التنفيذية يف تطبيق الوسائل واألساليب املوضوعة يف اخلطة  -
 ام األدوات احملددة من أجل الوصول إىل األهداف  واستخد -
 المتابعة والتقويم  -5
 وهى املهمة األخرية يف عملية التخطيط  وتتضمن املراجعة الدورية والتقييم الدائم لعمليات التنفيذ  -
 التنفيذ  وكتابة التقارير الدائمة طوال مرحلة، تعتمد هذه العملية اإلدارية على اجلهود املنظمة يف التسجيل  -
 يهدف التقومي إىل مقارنة النتائج اليت  مت التوصل إليها مع األهداف املوضوعة    -
 قومي كل اآلثار اليت ترتبت على العمليات التخطيطية  -

 التخطيط : أوالً 
 . و منوذجاً للعمليات املتفاعلة مع بعضها البعض ،تعد عمليات التخطيط ومراحله منوذجاً للعمليات املتواصلة واليت يكمل بعضها بعضاً  -
 واليت توصله يف النهاية إىل صنع قرارات منطقية تؤدي إيل حتقيق األهداف، ومتثل تلك العمليات املهام اإلدارية اليت يقوم هبا القائد اإلداري  -
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 احملاضرة السادسة
 تابع وظائف اإلدارة

 مفهوم التنظيم
 اإلداري التنظيم 

 هو أسلوب النشاط التنفيذي من حيث تقسيم العمل وتوزيعه إىل وحدات النشاط  
 .وحتديد اختصاصات ومسئوليات هذه الوحدات والعاملني هبا وطريقة االتصال وسري اإلجراءات التنفيذية  -
أي وضع جهاز حيدده القانون يف حالة ، حتدد وهو يشري إيل إقامة اهليكل الالزم لتحقيق األهداف وما يقوم عليها من تقسيمات داخلية -

 والئحة النظام األساسي يف حالة اهليئات األهلية، املؤسسات احلكومية 
      

 مفهوم التنظيم
 يطلق على التنظيم الذي حتدده  اإلدارة العليا مسمى التنظيم الرمسي متييزاً له عن التنظيم بري الرمسي  -
 نتيجة االتصاالت الشخصية وبري الرمسية واليت الينص عليها التنظيم الرمسي  التنظيم بري الرمسي هو الذي ينشأ -
 .  أما عدم التوافق فيعوق املنظمة عن حتقيق أهدافها ،التوافق بني التنظيم الرمسي وبري الرمسي يعطي للمنظمة فاعليتها ويدفعها لتحقيق أهدافها  -
 

 تطور نظريات التنظيم
 سيكيةالنظرية التقليدية الكال -أ

 : ويطلق على هذه النظرية منوذج اآللة ويرجع السبب يف ذلك إىل
   أهنا نظرت إىل العاملني يف املنظمة باعتبارهم أآلت وجتاهلت العنصر البشري 
    ًأهنا اعتربت العمال وحدات تتحرك آليا 
   وترى أن من واجب العامل أن يتأقلم مع الوظيفة أو العمل الذي يكلف به 
 امل على أنه سلعة ميكن ةراؤها أو التخلص منها وفقاً لرببة اإلدارة ونظرت للع 
  وتستغين املنظمة عن من يعجزون عن ذلك ، وترى انه على العاملني أن يتكيفوا مع حاجات التنظيم 
    اهتمت بالعائد املادي وفصلت بني الوظيفة واإلنسان 

 تقليدية حيث نادي ويعد منوذج فريدريك تايلور يف اإلدارة من النماذج ال -
 بضرورة تقسيم العمل اإلةرايف  -
 ووضع حمددات لألداء  -
 وركز على تقسيم العمل وزيادة اإلنتاج  -
 وجاء من بعده رواد آخرين  -
 .  ومبدأ املشورة والتنفيذ ، واملبدأ الوظيفي ، مبدأ التسلسل اإلداري ، وظهرت أربعة مبادئ تنظيمية للتقليديني وهى مبدأ التنسيق  -

 
 السمات األساسية للنظرية التقليدية

  وحدة التنظيم هى الوظيفة وعلى اإلنسان أن  يتكيف مع متطلبات العمل 
 هناك خطوط رمسية حمددة لالتصال بني أجزاء التنظيم يف ةكل تعليمات وأوامر تصدر من اإلدارة إىل العاملني 
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  النظرية التقليدية الكالسيكية -أ
 راف تقوم على استخدام السلطة والنفوذيطبق التنظيم أساليب لإلة   
   تعترب النظرية التقليدية أن التنظيم ال يتأثر بالبيئة احمليطة فكل أنشطة التنظيم ترتبط بأعضائه فقط 

 
 النظرية اإلنسانية -ب

 وترى هذه النظرية أن اإلنسان هو الذي يصنع الوظيفة ويؤثر فيها 
واليت تعد أساساً للنظرية احلديثة للتنظيم ، من خالل التجارب اليت قام هبا واليت تعرف بتجارب هاوثورن يعترب التون مايو من رواد هذه النظرية  -

 واليت تتحدث عن اجلوانب االجتماعية للمنظمة
الرؤساء أو وهتتم هذه النظرية بالتنظيم بري الرمسي وبناء نظام  اتصاالت حول األةخاص الذين يكونون مركزاً الختاذ القرار سواء كان من  -

 املرؤوسني  
 تدور النظرية اإلنسانية  حول الفرد واجلماعة -
بقدر ما يرجع إىل ارتفاع الروح املعنوية ، أثبتت جتارب هاوثورن أن السبب يف زيادة الكفاءة اإلنتاجية ال يرجع إىل الظروف والدوافع اخلارجية  -

 .هو العوامل االجتماعية والنفسية وليست العوامل املادية وأن العامل احلاسم يف زيادة القدرة اإلنتاجية، بني العمال 
 النظرية الحديثة  -ج

 وتقوم على املفاهيم اإلدارية احلديثة ومنها القيادة اإلدارية واختاذ القرارات والتخطيط واالتصاالت والرقابة -
 وهتتم بدور العنصر البشري يف تشكيل وتعديل التنظيم الرمسي -
 وهتتم بالتعامالت اليت تنشأ بني أفراد ومجاعات املنظمة واليت ينشأ عنها التنظيم بري الرمسي -
 يهتم علماء اإلدارة والتنظيم بعملية اختاذ القرارات والذي يعد حمور العملية اإلدارية   -
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 احملاضرة السابعة
 تابع وظائف اإلدارة

 عناصر التنظيم اإلداري
 لتنظيم اإلداريعناصر ا -3
 األهداف -أ

والفرق بني اآلمال واألهداف أن األهداف متثل ، واألهداف تتعلق باملستقبل وباآلمال اليت يراد حتقيقها يف املستقبل، هي الغايات املطلوب الوصول إليها 
 . نقطة وصول بينما اآلمال هى جمرد رببات
 ، كون  بعيدة املدىواألهداف إما أن تكون قصرية املدى  أو ت

 الشروط الواجب توافرها يف األهداف 
 أن تكون قابلة  للقياس   -  أن تكون عملية -    أن تكون مفهومة  - أن تكون واضحة  -

 أمهية األهداف 
  حتدد االجتاه العام للجهود اجلماعية 
   ت نسق بني جمهودات األفراد 
  ة تساعد األهداف يف وضع خطة متكامل 
   تعترب األهداف دافع لكل فرد للقيام بالعمل 
   ألهنا حتدد املطلوب عمله، تساعد يف عملية للرقابة 

 : أنواع األهداف
  األهداف العامة اإلستراتيجية 

 وهي أهداف آجلة بعيدة املدى واليت يعرب عنها بالسياسة العامة -
كما تعد السياسة العامة وسيلة من وسائل الرقابة على اجملهودات ، ن يف اختاذ قرارات جديدة يف املسائل املتشاهبة وتفيد السياسة يف أهنا تساعد  املديري  -

 اجلماعية للوصول لألهداف املوضوعة   
  األهداف اآلجلة 

 وهي األهداف املرحلية اخلاصة مبرحلة من املراحل أو وحدة من الوحدات يف فرتة زمنية قصرية األجل 
 بارات التي يجب مراعاتها في تحديد األهدافاالعت

 االستقرار النسبي 
 وهذا ال يعين مجود السياسة العامة بقدر ما يعين وجود املرونة الكافية اليت تسمح مبراجعتها من حني إىل آخر  

 الوضوح والتحديد الدقيق لألهداف 
 متعددة   اإلعالن الصريح عن األهداف على كل المستويات اإلدارية والوحدات ال 
  تسلل األهداف قصيرة المدى من أعلى إلى أسفل في المنظمة الواحدة  بمعنى تقسيم الهدف الواحد من القمة إلى أهداف فرعية في

 المستوى التالي  
  تحديد أهداف محددة لكل وحدة 
 أن تكون األهداف واقعية ومعقولة ؛ أي يمكن تحقيقها في ضوء اإلمكانات والموارد المتاحة 
  وال تتناقض مع بعضها البعض , ترتبط األهداف ببعضها البعض أن 
  أن يكون هناك اتفاق بين  األهداف وحاجات البيئة في داخل وخارج المنظمة 
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 المستويات اإلدارية التي يتم من خاللها تحقيق األهداف
  اإلدارة العليا: 

 وتعمل على حتقيق األهداف يف إطار السياسة  العامة  للمؤسسة  -
   كما تتلقى تقارير اإلدارة الوسطى عن سري العمل يف املؤسسة -   ك يف التخطيط طويل املدىوتشرت  -
     اإلدارة الوسطى : 

 االهتمام باألداء اليومي - تشارك يف اختاذ القرارات التنفيذية يف حدود ما تقرره اإلدارة العليا  -
 التنسيق بني خمتلف األنشطة  - متابعة التنفيذ  -
   والبيانات واملعلومات لإلدارة العليا،  التقارير الدورية تقدمي -

  ( المشرفون ) اإلدارة المباشرة 
 رفع تقارير بأعماهلا أوالً بأول لإلدارة الوسطى  -     وختتص بأعمال التنفيذ اليومي يف إطار أهداف سياسة املؤسسة -

 تقسيم العمل  -ب
 وأن يوضع في االعتبار قدرات واهتمامات وكفاءة العاملين عند توزيعهم على األعمال, قيام به البد أن يوكل للموظف العمل الذي يستطيع ال-

 كلما وصلنا إلى األقسام المتخصصة داخل المؤسسة كلما ساعد ذلك في الحصول على العاملين أصحاب الخبرة والمران المطلوب -
   وكلما توافر أصحاب الخبرة والمران كلما زادت كفاءة المؤسسة   -

 أسس تقسيم العمل    
 التقسيم على أساس وقت العمل  -  التقسيم على أساس املوقع اجلغرايف  - التقسيم على أساس نوع العمالء -  التقسيم على أساس نوع العمل  -

 تقسيم العمل  –ب 
 :وفقاً للبناء التنظيمي

 ن مهام متماثلة تقريباً ويشرف عليهم رئيس مباةر ويناسب املنظمات الصغرية اليت يعمل فيها املوظفو التنظيم التنازلي   •
 ويناسب املنظمات الكبرية حيث تتشعب األعمال وتتنوع وتلجأ املنظمات إىل اخلرباء واللجان االستشارية التنظيم التنازلي االستشاري   •
 ويناسب املؤسسات املتخصصة اليت تقوم خبدمة اجتماعية حمددة   التنظيم الموضوعي  •

 لتمكن نطاق ا -ج
 ، ويعين نطاق التمكن املدى الذي ميكن فيه لفرد واحد أن ينسق بني جهود عدد من األفراد  •
 وُيتلف األفراد يف نطاق إةرافهم أو استيعاهبم ألداء اآلخرين  •

 التنسيق  -د
 ق اهلدف وتتمثل مهمة التنسيق داخل املؤسسة  يف ربط أجزاء املؤسسة ببعضها البعض لتوجيه مجيع اجلهود حنو حتقي -
 وتتمثل مهمة التنسيق خارج املؤسسة يف التنسيق مع املؤسسات األخرى املوجودة يف اجملتمع  -
  هناك التنسيق األفقي وهو التنسيق بني خمتلف إدارات املؤسسة والتنسيق الرأسي بني املستويات اإلدارية املختلفة -

 وحدة األمر  -هـ
 من ةخص واحد يكون مسئول عنه مباةرة فيجب أن يتلقى املوظف باملؤسسة تعليماته  -
 تفويض السلطة  -و
 ويؤدي تفويض السلطة إىل رفع الروح املعنوية للمفوض إليهم، وهو أن يوكل  املديرين يف املستويات العليا ملرؤوسيهم بعض السلطات دون التنازل عنها-
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 احملاضرة الثامنة
 وظائف اإلدارة

 التوظيف والتوجيه
 التوظيف: أوالً 

 فهوم التوظيفم
،  ووضعها يف األماكن املناسبة هلا بقصد الوصول إيل اإلنتاج األمثل، واختيار هذه القوى العاملة وتدريبها،هو تعبئة القوى العاملة الالزمة إلدارة املؤسسة 

ر واملهام املناسبة  ووضع نظام والعالوات والرتقيات وتوفري ظروف العمل املالئمة للعاملني باملؤسسة ليستمروا يف أداء مهامهم  بسرعة  وكفاءة وحتديد األجو 
 .  وإهناء اخلدمة

 أهمية العنصر البشري في اإلدارة
 - اإلنسان كائن اجتماعي له احتياجات جيب إةباعها 
 -ال يستطيع اإلنسان إةباع هذه االحتياجات مبفرده وبالتايل من الضروري التعاون مع بريه إلةباع تلك االحتياجات 
 ستطاعت املؤسسة إن تزيد من فاعلية   التعاون بني اجلماعات فيها كلما كانت أقدر على حتقيق أهدافها وكلما كانت أقدر على إةباع كلما ا

 احتياجات األفراد مما يزيد من  محاسهم للعمل 
   تلعب العالقات اإلنسانية دوراً مهماً يف االستخدام األمثل للطاقات البشرية 

 مفهوم الوظيفة
 وظائف العامة هي اليت ي كلف القائمني هبا خبدمة املواطنني حتقيقاً للمصلحة العامة ال -
صص وقت العمل الرمسي ألداء واجبات وظيفته  -  وأن حيافظ على كرامة وظيفته  -   وينبغي لشابل الوظيفة العامة أن ُي 

 وسائل اختيار العاملين
 هناك طرق متعددة الختيار العاملني باملؤسسة 

 .إلدارة احلديثة باملؤهالت يف التعيني وال يقصد باملؤهالت  التعليم فقط هتتم ا •
 والصفات الشخصية الالزمة ألداء العمل ، واملهارات واخلربات ، والقدرات ، يقصد باملؤهالت يف اإلدارة احلديثة ؛ املعلومات  •

 من طرق التوظيف 
 اإلعالن 
 التعيني 
 عن طريق املعاهد التعليمية 
 بني املتطوعني يف املؤسسات االجتماعية األهلية  االختيار من 

 ترتيب الوظائف
 تتم عملية الترتيب على أساس 

   الوظيفة نفسها ال على أساس ةابلها  -
 الواجبات واملسئوليات  -
 ما يتطلبه أدائها من مؤهالت وخربات  -

 ؤهالت الالزمة ألدائها ووضعها يف فئة واحدة ويتم جتميع مجيع الوظائف املتشاهبة يف واجباهتا ومسئولياهتا ومستوى صعوبتها وامل
 حيقق ترتيب الوظائف اإلدارية مبدءاً إدارياً هاماً وهو تساوى األجر إذا تساوى العمل    -
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 :الترقية هى نقل العامل إلى وظيفة أعلى من حيث المسئولية والسلطة وتتم الترقية عن طريق  :  الترقية
 األقدمية 
 االختيار 
 املسابقات 
 صول على مؤهل أعلىاحل 
 التقارير 
 وتعد التقارير السنوية يف املؤسسات األهلية واحلكومية  هى الوسيلة األساسية للرتقية 
 ومن اإلدارة العليا، يتم اعتماد التقرير من املشرف املباةر 
 يتم حرمان العامل من الرتقية إذا كان تقريره ضعيف 
 ررة الجيوز ترقية العامل قبل استيفاء املدة املق 
 دائماً ما تقرتن الرتقية احلصول على عالوة 

 أنواع التدريب
 التدريب قبل اخلدمة 
 التدريب أثناء اخلدمة 
 التدريب لتجديد املعلومات 
 التدريب اإلةرايف للرتقية 

 تقويم عمل الموظف
 :هو حتليل دقيق ومنظم للخدمات اليت يقوم هبا املوظف ويقوم على •
 من الزمن مالحظة عمل املوظف لفرتة حمددة •
 دراسة السجالت املتعلقة بعمله وسلوكه •

 جوانب تقويم عمل الموظف
  درايته بالعمل 
 نوعية العمل الذي يؤديه 
  كمية العمل الذي يؤديه 
  قدرته على التعلم 
  مدى اهتمامه بالعمل 
  مدى االعتماد عليه في العمل 

 التوجيه واإلشراف : ثانياً 
 مفهوم اإلشراف 

وليس املقصود باألةراف هو ، من عناصر اإلدارة واملقصود به التنفيذ والتأكد من مطابقة التقومي للخطة املوضوعة لتحقيق اهلدف هو عنصر اإلشراف 
 والتوجيه يف اجلوانب اليت حيتاج إليها العامل ، وإثارة اهتمامهم، وتصيد األخطاء بل هو وسيلة املشرف ملعاونة من يشرف عليهم، التفتيش

 راف ووسائله أهداف اإلش
 التعرف على أخطاء العمل وعالجها  -زيادة إنتاج املوظف          - مساعدة املوظف على رفع أدائه  -االطمئنان إيل تنفيذ العمل    -
 حسن استخدام اإلمكانات املتاحة املادية والبشرية  -
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 :ولكي يكون األشراف مجدياً يجب أن يراعي المشرف ما يلي 
 أن تكون توجيهاته وتعليماته واضحة   - أن ميد العاملني باملعلومات -تأكيد الثقة املتبادلة     - ه حسنة بالعاملنيأن تكون عالقت -
 صفات المشرف الناجح 

 القدرة على إدارة املناقشات اجلماعية -2 القدرة على تفهم األفراد   -1
 ا رالقدرة على اختاذ القر  -1  القدرة على تنمية روح اجلماعة   -4
 القدرة على املبادأة واالبتكار -6   القدرة على استشراف أفاق املستقبل -5
 التمكن من استخدام السلطة ومباةرهتا بشكل صحيح  -8   القدرة على تنظيم  وتوزيع العمل -7
 القدرة على حث اجلماعة على العمل  -41    القدرة على تنسيق أعمال من يشرف عليهم  -9

 وظائف القائد اإلداري
 توزيع العمل على من يشرف عليهم  -2    التحكم يف العمليات اإلدارية اليت يشرف عليها  -4
 التأكد من سالمة وسائل االتصال باملؤسسة -1     إيضاح أهداف املنظمة وسياستها للعاملني  -4
 وضع نظام للحوافز  -6     نظام لتنسيق أعمال من يشرف عليه ضمان استمرار وجود -5
  التنسيق بني املنظمة واملنظمات األخرى-9  التوفيق بني رببات أعضاء اجلماعة   -8  لى تشجيع االبتكارحث اجلماعة ع -7

 اختصاصات المشرف
 إصدار األوامر  -1

 تستعمل األوامر الكتابية يف األمور اهلامة  -   هناك طريقتان إلصدار األوامر إما كتابة أو بطريق ةفهية  -
 جيب أن يفهم العامل سبب إصدار األمر حىت يقتنع بأمهيته ويقوم بتنفيذه بروح طيبة  - لطة إصدار األوامر هو ممارسة للس -
 خطوات اختاذ القرار الصحيح  -
  التعرف على المشكلة 
 جمع الحقائق والمعلومات 
  تحليل المعلومات 
  اتخاذ القرارت 
 إخطار األشخاص لتولي التنفيذ 

 لنجاح تنفيذ األوامر يجب مراعاة ما يلي
 يستعمل املشرف حقه يف يف إصدار األوامرأن  •
 أن يضع يف االعتبار أن مستقبلي األوامر أفراد هلم ةخصياهتم وخرباهتم  •
 أن يستخدم االجتماعات قدر اإلمكان لتوضيح األسس اليت يسري عليها •
 أال يهمل االتصال الشخصي عند إصدار األوامر  •
 أال يصدر أمر يشعر أنه لن ينفذ   •

 و عبارة عن وضع خطة للتنفيذ يتأكد هبا من الوصول لألهداف وه:  التخطيط -2
 وهو عبارة عن تقسيم العمل وتوزيعه على العاملني ووضع اإلجراءات الكفيلة حبسن سري العمل :  التنظيم  -3
 ارب والتكرار وهو ربط أعمال املوظفني ببعضهم البعض وإجياد نوع من التعاون والتكامل بني أعماهلم واستبعاد التض:  التنسيق -4
، وحسب ما ات فق عليه وأهنا تؤدي إيل حتقيق اهلدف ، وهى الوسيلة اليت يتأكد هبا املشرف من أن اخلطة املطبقة يف العمل تسري بكفاءة:الرقابة  -5

 كما يهتم بعمل الصف الثاين وإعداده   ، وان يكون له القدرة على تعليم الغري ، وجيب أن يهتم بتدريب مرؤوسيه 
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 احملاضرة التاسعة
 وظائف اإلدارة

 التمويل واإلدارة المالية
 تعريف اإلدارة المالية

 وكذلك أصبح من الضروري الرقابة عليها ، تعترب األموال أحد العناصر اليت تقوم عليها املؤسسات االجتماعية احلكومية واألهلية  -
 . ة بتوفري األموال الالزمة والتأكد من حسن إنفاقها  يف األمور املخصصة هلاواإلدارة املالية هى أوجه النشاط اإلداري املتعلق -

 تعريف الميزانية
 امليزانية هي تقدير املصروفات واإليرادات خالل فرتة زمنية حمددة 
   تتحقق وتظهر فروق بني بالضبط وقد ال( املصروفات  –اإليرادات )  وقد تتحقق هذه التقديرات، وامليزانية هى خطة مشروع مرتمجة باألرقام 

 األرقام اليت وردت يف امليزانية واألرقام الفعلية 
 أقسام الميزانية

 اإليرادات -1
 .وتتعدد اإليرادات وختتلف مصادرها، وتشمل كل  ما تتحصل عليه املؤسسة من أموال خالل فرتة زمنية معينة  

 المصروفات -2
 وتقسم املصروفات إىل عدة أبواب، اإلدارية  وتوزع املصروفات على أقسام املؤسسة  ووحداهتا

 المصروفات-2
 أبواب المصروفات

 الباب األول ويشمل 
 البدالت املرتبطة بالعمل    -    املرتبات -

 الباب الثاني ويدخل في هذا الباب المصروفات اآلتية
 نارة واملياه وبريها مصاريف اإل -    الصيانة   -   اإلجيارات   -   مصروفات االنتقال  وبدل السكن   -

 الباب الثالث ويشمل 
 املصروفات االستثمارية لألعمال اجلديدة واملشروعات اليت تتضمنها اخلطة 

 الغرض من تقسيم الميزانية   
 عدم النقل من بند آلخر إال بعد احلصول على ترخيص من اجلهة املسئولة   -    تقييد املؤسسة بالصرف يف حدود امليزانية  -
 (الصرف يف حدود االعتماد)  رف أي مبالغ أو االرتباط بصرفها دون اعتماد عدم ص -

 مراحل الميزانية
 تحضير الميزانية -1

إىل الواقع حبيث  وهي فرتة هامة تعرب عن نشاط املنظمة أو املؤسسة ملدة عام  وتعتمد على احلقائق والبيانات اليت تكفل وضع ميزانية سليمة أقرب ما تكون
 االة واملبالغة تتجنب املغ

   ما يجب مراعاته عند وضع الميزانية 
 نوع اخلدمة اليت ستقدمها املؤسسة  وكميتها واألدوات الالزمة لتيسري اخلدمة  -  عدد األفراد الذين ستقوم املؤسسة خبدمتهم  -
 وضع امليزانية  ما جيب مراعاته عند - إحصاءات عن السنوات السابقة واليت توضح التطور يف خدمات املؤسسة  -
 معرفة التغريات يف القطاع الذي تعمل فيه اهليئة بالنسبة للهيئات األخرى يف اجملتمع -



 48              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                     حـسن ابوزيــد/د – االجتماعية سساتؤ امل ةر ادإ

    معرفة عدد املوظفني الالزمني - معرفة املنشات الواجب إقامتها  -
 اعتماد الميزانية -2

وعلى مقدمي امليزانية التأكد من أن هذه البيانات واحلقائق ، إقرارها بعد مناقشتها وهى املرحلة اليت يتم فيها تقدمي مشروع امليزانية إىل املسئولني العتمادها و 
 الالزمة ملناقشة امليزانية موجودة بشكل واضح عند النظر يف اعتمادها   

 تنفيذ الميزانية  -3
  بعد اعتماد امليزانية ننتقل إىل مرحلة هامة وهى مرحلة التنفيذ 
 تنفيذ وتتحقق بذلك املشروعات املختلفة وفيها ي وضع االعتماد موضع ال 
  وكلما كانت مرحلة اإلعداد سليمة ودقيقة  كلما كانت مرحلة التنفيذ سهلة وبسيطة وواقعية  ، وحتكم هذه املرحلة على كفاءة مرحلة اإلعداد 
 يذ يتم تقسيم امليزانية على الوحدات اإلدارية املختلفة حىت تقوم كل منها بنصيبها يف عملية التنف 
  ختتص كل إدارة  بتنفيذ البند اخلاص هبا يف امليزانية 

 الرقابة على الميزانية  -4
  هناك نوعين من الرقابة 

وأن هلا ، وهو رقابة ما قبل الصرف وهتدف هذه الرقابة إىل التأكد من أن املصروفات املدرجة يف امليزانية ت صرف طبقا للوائح والتعليمات:    النوع األول 
 خمصصاً يف امليزانية  اعتماداً 

 وهو رقابة ما بعد الصرف وتتم بواسطة األجهزة املختصة بالرقابة  :   النوع الثاني 
 هتدف الرقابة بعد الصرف إىل التأكد من أن أهداف امليزانية قد حتققت - ختتلف األجهزة الرقابية باختالف نوع املؤسسة -
 ف قد مت حسب القواعد املقررة للصرف    دف الرقابة أيضاً إىل التأكد من أن الصر هت -

 ميزانية المؤسسة االجتماعية
 يمكن تعريف ميزانية المؤسسة بأنها بيان تقديرات وإيرادات المؤسسة خالل فترة زمنية محددة وعادة ما تكون سنة  -

  تعد الميزانية من أهم أنشطة الهيئات والمؤسسات االجتماعية 
 سة مجلس اإلدارة تعد الميزانية من أهم بنود جل 
  تدرج الميزانية في جدول أعمال مجلس اإلدارة قبل السنة المالية بوقت كاف ليناقشها أعضاء المجلس ويوقعها أمين الصندوق 
 يجب بعد اعتماد الميزانية إعالنها لجميع األعضاء 
      يجب عرض الميزانية بطريقة أمينة في اجتماع الجمعية العمومية 

 مؤسسة االجتماعية  أقسام ميزانية ال
 اإليرادات: أوالً 

 ..تعتمد الهيئات األهلية في تمويلها بصفة أساسية على  مساهمات أفراد المجتمع وتأخذ هذه المساهمات صوراً متعددة منها  -
  التربعات وتأخذ أةكاال متعددة   -4    إيرادات خمتلفة مقابل خدمات تؤديها املؤسسات -2  اةرتاكات األعضاء  -4
 متعددة  اإلعانات الحكومية وتأخذ صوراً  -4

 إعانات دورية  - أ
 وبعد التأكد من أدائها لرسالتها، ومتنح للمؤسسة بناءاً على استمرار املؤسسة يف أداء نشاطها 

نح للمؤسسة مرة واحدة للمساعدة يف إنشاء اجلمعية   -ب  إعانات إنشائية ومت 
 المصروفات  : ثانياً 
 تنقسم البنود إلى أقسام فرعية   -  تنقسم األبواب إلى بنود    -     سات االجتماعية في أبواب للصرف تظهر ميزانية المؤس-
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 احملاضرة العاةرة
 تابع وظائف اإلدارة
 التنسيق والتسجيل

 مفهوم التنسيق
 التنسيق 

وهو ظرف يجب إن يتوافر في جميع , الموضوعة هو إيجاد االنسجام والترابط بين أوجه النشاط المختلفة عند توجيهها نحو تنفيذ األهداف -
 مراحل العمل اإلداري  

 شروط القيام بعملية التنسيق
 أن يكون هناك اتساق وتعاون وتوازن بني برامج العمل وسياساته -4
 أن تكون هناك وسائل اتصال سليمة -2
 ء أنفسهم بالتنسيق بني أعماهلم أن يكون هناك دافع بني العاملني يف املنظمة للتنسيق حىت يقوموا من تلقا -4

 التنسيق في مجال اإلدارة
 أهداف التنسيق في مجال اإلدارة 

 منع ازدواج وتضارب العمل  •
 تكامل اختصاصات الوظائف وتكامل اختصاصات وحدات التنظيم  •
 خلق روح التماسك والتضامن والتعاون بني العاملني يف سبيل تنسيق أنشطتهم  •

 وسائل تحقيق التنسيق
 ديد اختصاصات ومسئوليات كل الوظائف حتديداً تفصيلياً مع حتديد عالقتها بالوظائف األخرى حت 
  حتديد اختصاصات كل وحدات التنظيم وربطها بكل اختصاصات الوحدات األخرى مع حتديد العمليات اإلجرائية 
 ينة تشرتك يف مسئولياهتا أكثر من وظيفةوربم هذا التحديد فإننا كثري ما نصادف صعوبة يف حتديد املسئولية حنو ظاهرة مع 

 التنسيق على المستوى اإلقليمي والمستوى القومي 
  يف جماالت خمتلفة ( األهلية)التنسيق بني أنشطة اجلمعيات واملؤسسات 
  التنسيق بني اجلمعيات واهليئات األهلية واحلكومية 
 سات االجتماعية يعد سجل تبادل املعلومات من وسائل التنسيق والتنظيم يف املؤس 
 توجد مؤسسات قومية عديدة يف اجملتمعات املختلفة تقوم بعملية التنسيق  

 التسجيل   : ثانيا
  يقوم املوظف اإلداري بتسجيل املعلومات واخلربات السابقة 
  عالقة بطبيعة العمل واألبراض يستقي املسئول اإلداري معلوماته إما من الذاكرة أو من السجالت اليت حتتويها املؤسسة أو منظمات أخرى هلا

 اليت تقوم هبا 
  ونظرا لقيام اإلداري بأعمال متعددة فمن الشائع اقتصار التسجيل على املذكرات واملراسالت وحماضر االجتماعات واجللسات املهمة 

 مفهوم التسجيل
إليها في حالة الحاجة إليها في المستقبل؛  إذا اقترنت واللجوء , التسجيل كتابة الحقائق والمعلومات كما هى بأمانة بقصد االحتفاظ بهاويعين 

  .أو غير ذلك من, أو إبداء الرأي في مشكلة معينة , المعلومات بغرض موضوع  معين 
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 أنواع التسجيل
 يمكن التمييز بين نوعين من التسجيل

 يزانية التسجيل اإلداري مثل تسجيل حماضر اجللسات والتقارير الدورية وتقارير املتابعة وامل 
 عية تسجيل العمليات املهنية وختتص بالتفاعالت واالجتاهات بني خمتلف املبادئ املهنية واملؤسسات الداخلة يف إطار جماالت الرعاية االجتما

 ويدخل التسجيل يف صميم عمل الشخص املهين 
 عناصر تسجيل العملية المهنية

  مع اإلةارة إىل أمناط ةخصياهتم إذا كان هلا تأثري على عملهمعمل األعضاء اجلمعي داخل اجلماعات واللجان املختلفة 
  تسجيل العالقات بني األفراد واجلماعات ألهنا تنعكس على مشاركتهم يف العمل 
  التفاعل بني أعضاء اجلماعة وداخل اجلماعات املختلفة 
 تسجيل األخصائي ألدواره وخاصة يف عمليات الدراسة والتشخيص وتقدمي املساعدة 
 هب تريكر إىل أن األخصائي جيب أن يهتم باإلجابة على األسئلة التالية ويذ 
 4-من هم أعضاء اجلماعة ؟ 
 2-وماهى األعمال اليت يؤدوهنا ؟ 
 4-  ماهى الطرق اليت يسلكوهنا يف القيام باألعمال؟ 

 شروط عملية التسجيل 
 تسجيل إن مييز القائم بعملية التسجيل بني األحداث وُيتار منها ما يستحق ال 
  وضع األحداث يف ةكل منظم حىت يسهل بعد ذلك حتليلها وتفسريها واستخالص النتائج منها متهيداً الستخدامها يف العمل ويف حماضر

 اجللسات التالية 
 نموذج لتسجيل محاضر االجتماعات

 :المجال  -أ
 الغرض من االجتماع -اسم اجلماعة                   -
 أمساء األعضاء احلاضرون  -ع      تاريخ وموعد االجتما  -
 أسلوب الدعوة لالجتماع -أمساء األعضاء املتخلفون    -
 أهداف اإلداري وتوقعاته قبل االجتماع  -ب

 أهداف االجتماع من وجهة نظر اإلداري   •
 توقعات اإلداري لنتائج االجتماع  •

 األحداث -ج
   قبل االجتماع 

 وذلك بذكر أي أحداث وقعت منذ دخول أول عضو قبل افتتاح  اجللسة: اع ذكر أي أحداث ذات بال وقعت قبل االجتم
   أثناء االجتماع 
 ويشرح طبيعة املناقشات اليت دارت يف األعمال واخلطط املستقبلية ( من قال ماذا ملن ) سرد أي وقائع حدثت داخل االجتماع  -

 : التحليل ويتضمن -د
  الوصول إىل تلك النتائج ؟ماهى العوامل اليت أدت إىل :تفسير النتائج  
 القيادة والتبعية يف اجلماعة وقدرة اجلماعة على معاجلة املشكالت اليت تواجهها 
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 ةرح منط التفاعل الذي ظهر أثناء االجتماع   :التفاعل 
 توقع أن يقوم به  وإىل أي حد قام بالدور الذي، إىل أي مدى حتققت األهداف املهنية لألخصائي من خالل االجتماع :األهداف المهنية

 واملعوقات اليت قابلته ، وملاذا ، وكيف 
 جوانب تقدير المنظمة

 عمر املنظمة  -4
 عدد األعضاء الذين ختدمهم املنظمة  -2
 :نوع العضوية -4

 أعضاء فقط بصفتهم الوظيفية - أ
 ممثلني عن هيئات ومنظمات أخرى - ب
 ممثلني عن أفراد - ت

 مدة عضوية  جملس اإلدارة  -1
 (يدوي ومهارات -إداري -فين)األعضاء نوع عمل   -5
 ( كالمها  -التربعات –من احلكومة ) ميزانية املؤسسة -6
 (من كال مها –الريف –من احلضر ) نوعية العمالء  -7
 (اجتماعات األعضاء –يف االجتماعات املفتوحة ) من الذي يقوم باختاذ القرار  -8
 ( ظمة حكومية جزء من من –حكومية   -أهلية )تبعية املنظمة  -9
 (متطوعون –جزء من الوقت  –طول الوقت ) املوظفون الذين يقدمون اخلدمات  -41 

 اخلليفة العلمية وخربات املوظفني -44
 (التربعات  –احلكومة  –اجلهة املمولة للمؤسسة ) مصادر أجور العاملني   -42
 موقع ومكان املنظمة  -44
 ظمة عدد سكان املنطقة اليت ختدمها املن -41
 من هم املنتفعون من خدمات املنظمة  -45
 (فوق مستوى الفقر  -مساو للمستوى األدىن  ملستوى املعيشة  –أقل من احلد األدىن ملستوى املعيشة )املستوى االقتصادي للمستفيدين  -46
 أنشطة املؤسسة  -47
 كيف تضع املؤسسة خططها   -48
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 احملاضرة احلادية عشر
 تابع وظائف اإلدارة

 اتخاذ القرارات
 أهمية اتخاذ القرار

 ية اليت تتمثل يبالغ البعض يف تقديرهم ألمهية القرار اإلداري بقوهلم أنه يعترب وظيفة إدارية ال تقل يف أمهيتها وحيويتها عن وظائف اإلدارة األساس
 والتوجيه والرقابة يف التخطيط والتنظيم والتنسيق 

 احللول ذلك ينبغي أال ننظر إىل القرار اإلداري باعتباره جمرد إجراء ةكلي للبت يف األمور أو حلسم املشاكل أو باعتباره وسيلة لالختيار بني ل
 املختلفة فحسب ، ولكن باعتباره أداة التجديد واالبتكار وتشجيع املعرفة 

  ل هب عبد الكرمي درويش وليلى تكال إىل أن املقصود برتةيد عملية اختاذ القرارات أن يكون القرار معربا عن أفضل البدائل اليت تتوخى أفضذيو
 .السبل لبلوغ اهلدف الذي من أجله أ ختذ القرار

 واإلبداع وذلك عن طريق الربامج التدريبية القيادية  وجيههالالبتكارهتتم الدول بتنمية مهارات القادة اإلداريني يف إصدار القرارات وهتذيب ملكاهتم وت-
  وعملية اختاذ القرارات تتأثر دائما بظروف اجملتمع وأيديولوجيته وةخصية القائد اإلداري نفسه 

 األسس التي تقوم عليها عملية إصدار القرارات اإلدارية في المجتمعات
  خطوط الفلسفة واألهداف اليت يؤمن هبا اجملتمع ، ومتفقة مع السياسة العامة للدولة والسياسة اإلدارية ومع اجتاهات الرأي العامأن تكون متمشية مع -
 أن تتكامل عناصرها الفنية وتكون صاحلة للتنفيذ مبعىن أهنا جيب أن تتمشى يف مجيع مراحلها مع الظروف التنفيذية للعمل  -
 القوانني  ن ناحية الشكل ومن ناحية املوضوع مع التشريعات وأال تتعارض القرارات م -

 مقومات عملية اتخاذ القرارات
  هى اليت تضع السياسة العامة والسياسة اإلدارية والقرارات املنفذة هلا لتحقيق األبراض واألهداف اليت ترتضيها اجلماعة : عملية اختاذ القرارات

 داخل املنظمات 
 دارة أن عملية اختاذ القرارات اإلدارية ال تنطوي على نشاط فردي يستقل به القائد اإلداري وحده وقد أمجع علماء اإل 
  فعملية اختاذ القرار عملية مجاعية يشرتك فيها العديد من األفراد وتقوم على التفاهم والتوافق يف اإلدارة بينهم 
 حلقيقي بل أنه ال ميلك أية سلطة مبعناها الدقيق ، ألن السلطة كامنة يف التوافق يرى برناد أن املسئول اإلداري األعلى ليس هو صاحب القرار ا

 اجلماعي القائم والنابع من الوالء االجتماعي يف نطاق للتنظيم 
  الرمسي ميلكون يف احلقيقة قوة أكرب من القوة ومتشيا مع هذا الرأي يرى برنارد أن املوظفني الذين يشغلون أماكنهم يف املستويات الدنيا يف التدرج

 اليت ميلكها اإلداريني يف املستويات العليا واليت يتحدد على أساسها كيان القرارات اإلدارية 
 أما سلطة القائد اإلداري يف إصدار القرارات وهى مستمدة من مسئولية القيادي نفسه ، فوظيفته تنطوي من الناحية الرمسية على مسئولية 

 ضخمة وعلى سلطة تتناسب مع هذه املسئولية 
 مقومات القرار اإلداري

 أوال القرار اإلداري أساسه إرادة الجماعة 
 ويقصد هبذا أن تتفق اجلماعة وقائدها على تصرف معني ختتاره ليكون قرارهم اإلداري  -
 القرار املختار قد انعقدت عليه إرادة اجلماعة وقائدها فحسب ، ولكن يكون متمشيا مع أهداف وإرادة اجملتمع وال يكفي أن يكون  -

 ثانيا يختار القرار اإلداري من بين بديلين أو أكثر  
  ا فاالختيار العفوي املبين على فكرة سابقة استقرت يف األذهان قبل نشوء فكرة إصدار هذا القرار ال يعترب اختيار . 
  وال بد من وجود بديلني على األقل أو عدة بدائل الختيار األصلح منها وال بد من دراسة مجيع البدائل ووسائل تنفيذها 
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 ثالثا أن يكون القرار المراد اتخاذه هادفا  
 أو جمموعة من األهداف أن البحث عن القرار املنشود من بني عدة قرارات جيب أن يكون هادفا أي يكون الدافع له هو حتقيق هدف معني 

 احملددة 
 تحديد الوسائل واألساليب التي تستخدم عند تنفيذ القرار : رابعا 

  إن القرار الذي يقع عليه االختيار جيب أن يتضمن حتديدا واضحا لوسائل وإجراءات التنفيذ 
 مراحل صنع القرار اإلداري وإصداره

 تحديد المشكلة : أوالً 
عملية صنع القرار التي ال تتوقف على مجرد  تحديد المشكلة والمواقف التي تنشأ في ظلها يعتبر من أهم المراحل والخطوات التي تمر بهاإن -

 هذه العملية  بهاإصدار القرار واإلشراف على تنفيذه ومتابعته , ولكنها تتمثل في سالمة المراحل التي تمر 
 الوقت المناسب ,ويجب عليه أن يحدد أسبابها والظروف التي تضافرت على حدوثها  والقائد الماهر يكتشف المشكلة في -
وأول خطوة في ذلك هو استعراض المشكلة بوضوح من جميع جوانبها وظروفها ثم يبحث عن أسبابها من جميع الوجوه , وفي حالة تعدد  -

 األسباب يجب تحديد السبب الرئيسي المشكلة 
 يجب فحص هذا السبب ودراسة الظروف والمالبسات التي أحاطت به وجعلت منه العامل الرئيسي الذي تَدخل في إحداث المشكلة كما -
 ومراعاة الدقة في التشخيص في هذه المرحلة أمر بالغ األهمية ألن الخطأ في التشخيص سوف يؤدي حتما إلى أخطاء متتالية  -
ي يجب أن تتحدد تحديدا واضحا , وموقف القائد منها موقف الطبيب المعالج , إذا لم ينجح في كل مشكلة يتصدى لها القرار اإلدار  -

 والقائد الناجح هو الذي يسبق الحوادث وال ينتظر وقوع المشاكل - تشخيص الداء ومعرفة أسبابه الحقيقية فشل في وصف العالج الصحيح 
  -: جمع البيانات والمعلومات ودراستها وتحليلها : ثانيا

لى فكرة واضحة عن يف هذه املرحلة يقوم القائد اإلداري بواسطة األجهزة املختصة يف املنظمة جبمع البيانات واملعلومات الالزمة عن احلالة بقصد احلصول ع
 طبيعة املشكلة وخلفياهتا 

 استعراض ودراسة الحلول البديلة : ثالثا 
لنهائية ملشروع القرار بعد استعراض ودراسة بدائله دراسة متعمقة وتقييم كل بديل يف ضوء مزاياه وعيوبه ويف هذه احلالة يقوم القائد اإلداري بوضع اخلطوط ا

  واهلدف من ذلك هو الوصول إىل احلل األمثل
 اختيار أفضل البدائل لحل المشكلة واتخاذ القرار : رابعا 

ذه العملية تتأثر بالظروف اخلارجية والداخلية اليت حتيط باملنظمة واجتاهات الرأي ليست عملية اختيار البديل األمثل حلل املشكلة من األمور السهلة ، فه
 العام والظروف الشخصية للقائد نفسه وباجتاهاته وقيمه ومدى قدرته وكفاءته وخرباته السابقة 

   المصاعب والمعوقات التي تواجه عملية اتخاذ القرارات
  اصطدام العمليات بالروتين الزائد:  

ا وحىت بعد إصدار اإلجراءات الشكلية املعقدة باإلضافة إىل الروتني بأةكاله يعترب من أخطر املعوقات اليت تعرقل القرارات اإلدارية وتعطل خطوات تنفيذه
 القرار وإعالئه وإعداده للتنفيذ قد ميتد الروتني فيجعله حربا على ورق ويأخذ طريقه إىل األدراج 

 اسب لدراسة املشكلة ولتنفيذ القرار الصادر ملعاجلتها عدم اختيار الوقت املن 
 عدم وجود نظام سليم لالتصال إذ أن عدم وضوح االتصال باملنظمة يعرقل عمليات صنع القرار اإلداري وتنفيذه  
  صعوبة اختيار احلل املناسب للمشكلة من بني البدائل املختلفة واحللول املعروضة 
  تدخل العوامل الشخصية يف مراحل عمليات صنع القرار مما يرتتب عليه احليلولة بني القرار وبني هدفه األساسي وهو خدمة الصاحل العام 
   تدخل مظاهر السلوك امللتوية والسلوك االحنرايف ؛ وهى من أخطر العوائق اليت تعرقل سري عمليات صنع القرار اإلداري بل تعطله 
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 احملاضرة الثانية عشر
 وظائف اإلدارة

 التدريب والتطوع
 مفهوم التدريب وأهميته

 التدريب هو رفع مستوى إنتاج العامل وإكسابه خربات جديدة يف العمل أو توجيهه لعمل جيد أو وظيفة جيدة  
َدد مستوى أداء معني مث يتدرب املوظف للوصول إىل هذا وجيب أيضا قبل إجراء عملية التدريب أن حي  ، كما يتم التدريب أيضا لتيسري سلوك األفراد

 املستوى 
ويف ، ة الكفاية اإلنتاجيةويعترب التدريب واملران من العوامل املهمة اليت تستند إليها اإلدارة يف حل الكثري من املشاكل اليت تواجهها؛ إذ تعتمد عليه يف زياد

 أو حتسني العالقات واملعامالت اإلنسانية ، و تفادي احلوادث الصناعيةأ، حل أو ختفيف مشاكل التغيب واالنقطاع عن العمل
وال شك أن أي إعداد للموظفين والعمال إعدادا مناسبا لشغل وظائفهم . وتختلف طرق التدريب والمران من منشأة إلى أخرى  •

ويشمل أيضا التعليم والمران خارج المنظمة في , وعمالها قبل التعيينوأعمالهم يشمل التدريب والمران داخل المنظمة لموظفيها 
 الجامعات والمعاهد الفنية 

 ولذلك فإن نجاح المنظمات يتوقف على نجاح وظيفة التدريب والمران فيها  •
يذ تقع على عاتق وال شك أن بعض المسئولية في التنف, وعند وضع برامج التدريب يجب تحديد المسئولين عن تنفيذ هذه البرامج •

وإذا , والمسئولية األولى يجب أن تكون في يد مدير خاص للتدريب يتبع إدارة األفراد, المسئولين عن األعمال في األقسام المختلفة
ومن ثم يصُعب تنفيذ سياسة , لم توضع المسئولية لكل البرامج وفي كل األقسام في يد إدارة األفراد , يضُعف اإلشراف والمراقبة

  دة للمنشأةموح
 

 : التدريب قبل االلتحاق بالعمل 
 العديد من تصرفات املوظف أو العامل أو نظرته لإلمور إمنا ت بىن على الفكرة اليت كوهنا لنفسه عن املنظمة يف تلك األيام األوىل 

 من أهم املوضوعات اليت تشملها برامج التدريب واملران وعلى هذا األساس فإن إعداد املوظفني والعمال إعدادا صحيحا للعمل 
  :ويمكن أن تتخذ الخطوات اآلتية بالنسبة للتدريب قبل االلتحاق بالعمل 

  :إعطاء بيانات ومعلومات عامة عن المنظمة بواسطة إدارة األفراد وتشمل : أوال 
 املنظمة وتارُيها وتطورها ( أ)
 ينتظر املوظفون والعمال من املنظمة وما تنتظره املنظمة منهم سياسة التوظيف وما ( ب)
  اخلدمات االجتماعية واملزايا املختلفة اليت توفرها املنظمة لعماهلا وموظفيها( ج)
 النقابات العمالية اليت ينتمي إليها املوظفني ( د)
 سياسة األجور وساعات العمل واألسس املتبعة لتقدير األجور ( ه)

  :عطاء بيانات ومعلومات خاصة بالوظيفة أو العمل بواسطة رئيس العمل المختص وتشمل إ: ثانيا 
 بيانات ومعلومات عامة عن املديرين  يف األقسام ( أ)
 لوائح القسم وقوانينه من اللوائح اليت ختتص باألمن الصناعي ( ب)
 ف أو العامل بباقي الوظائف واألعمال األخرى عمل جولة بالقسم لبيان عالقة الوظيفة أو العمل الذي سيشغله املوظ( ج)
 وبيان اةرتاطات وإجراءات الرقابة املتبعة ، وصف الوظيفة أو العمل( د)
    يقدم العامل أو املوظف لباقي املوظفني أو العمال ( هـ)



 25              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                     حـسن ابوزيــد/د – االجتماعية سساتؤ امل ةر ادإ

  :التدريب أثناء الوظيفة الكتساب المهارات 
التدريب أثناء العمل ويهدف إلى إكساب العامل المهارات الالزمة لتأدية عمله بكفاءة وأحيانا يستخدم هذا النوع من التدريب إلرجاع وهو 

 الشخص إلى مهاراته السابقة في حالة تغيبه فترة طويلة عن العمل 
 : تدريب المشرفين والمديرين 

رة من المهتمين باإلدارة نظرا لألهمية المتزايدة التي تُعطي لمركز مدير العمل في الوقت يحوز موضوع تدريب المشرفين والمديرين عناية كبي
لعمل ولهذا الحالي ؛ إذ يمثل مديرو األعمال الصلة المباشرة بين العمال واإلدارة ألنهم الهيئة التي تنفذ السياسات اإلدارية المختلفة في محيط ا

 دريب والمران للقيام بمهامهمفإن االتفاق قام على وجوب إعطائهم الت
وهذا النوع من التدريب عادة يبدأ قبل , والمقصود بالمشرف هو الشخص المسئول عن مراقبة أعمال الغير وتوجيههم لتحقيق هدف معين

 التعيين في الوظيفة اإلشرافية إذ يعتبر تأهياًل وإعداداً لها 
 : ويشمل إعداد املشرفني 

 : التدريب الفين 
  :ويشمل : ال بد من توفر مهارة فنية عالية يف من يرتةح لوظيفة مدير معلومات عند التدريب على إدارة األعمال 

ومن الذي يقوم به مث ،ومعرفة ما جيب عمله  تلقي األوامر وإعطاؤها ، وإعطاء األوامر يستلزم أوالً تفهم املوقف اإلنساين وقياس درجة  احلاجة •
 نوع األمر الذي ي عطى التوصل بعد ذلك إىل 

 فهم الصلة الصحيحة بني السلطة واملسئولية  •
 جيب أن يفهم مدير العمل كيف يفسر املواقف اإلنسانية املعقدة  •
 فهم الوسائل واإلجراءات اإلدارية والتنظيمية    -د •

  :قبل أن تبدأ عملية التدريب والمران على المدرب أن يالحظ الخطوات اآلتية    
 ملهارة اليت ي راد أن يكتسبها العامل  اعمل جدول ي بىن على مقدار   -4
 تقسيم العمل إىل أجزاء بواسطة االستعانة جبداول حتليل األعمال   -2
  تنظيم مكان التدريب  تنظيماً صحيحاً   -4
 إعداد العدد واآلالت واملواد الالزمة للتدريب   -1

  :كيفية التدريب  
 :  تفصيالً لوظيفة املشرف وهى ميكن أن يبدأ مبناقشة قائمة الواجبات اليت تعترب

 قائمة الواجبات السالفة الذكر ومعرفة ما إذا كانت تشمل حقيقة كل الواجبات وما إذا كان من املمكن اإلضافة إليها أو اإلنقاص منها  
 واليت ميكن أن يَعهد هبا إىل مساعديه ، مدير العمل بنفسه الواجبات اليت جيب أن يقوم هبا 
  الواجبات اليت ميكن أن يستعان فيها باملشرف أو مدير العمل ألدائها 
  الواجبات اليت يلزم يف تأديتها مهارة فنية 

  :لكي ينجح أي برنامج تدرييب يف منظمة ما ينبغي أن تتوفر فيه النقط اآلتية على سبيل املثال :  عوامل نجاح البرنامج التدريبي 
 وثيقا بأهداف املنظمة ويعمل على حتقيقها أن يرتبط التدريب ارتباطا  •
 التعرف على احتياجات العاملني وأخذ رأيهم يف برنامج التدريب  •
  استخدام عامل اإلقناع لدفع املوظفني إىل اإلقبال على التدريب •
 مراعاة استخدام أساليب التدريب احلديثة اليت تتفق مع حمتويات الربنامج وأنواعها  •
 ضرورة وضع نظام تدرييب يكفل تزويد وحدات التدريب باملدربني الالزمني  •
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  :معايير تصميم برامج التدريب   
  ميكن استخدام ردود الفعل لدى األفراد الذين تلقوا برنامج التدريب كأساس لتقييم فاعلية هذه الربامج ، :رد فعل املشرتكني يف برامج التدريب

 ل استمارة استقصاء حتتوي على أسئلة عن مدى ةعور الفرد باالستفادة من الربنامج وميكن أن يتم ذلك من خال
  ويتم ذلك بتصميم اختبارات تقيس املعلومات واملبادئ ،ميكن قياس مستوى التعليم والتحصيل الذي أكتسبه الفرد خالل الربنامج : التعليم

 والوسائل والطرق اليت تعلمها الفرد يف برنامج التدريب 
  وينطوي استخدام هذا املعيار على قياس التغري يف سلوك الفرد وتقييم هذا التغري : سلوك الفرد يف العمل 
  اإلنتاج وجودته وقيمة املبيعات والربح وكمية ، وتقاس فاعلية التدريب هنا بأثرها على النتائج كمقياس التكلفة : ناتج األداء التنظيمي التدريب

 ومعدل دوران العمل والغياب 
  والشكاوى وبريها مما يعترب أمثلة للمقاييس اليت تستخدم كمعيار لألداء التنظيمي 

  وهذا املقياس يقيس عائد التدريب بالنسبة ألهداف املنظمة مباةرة وهو ميثل االختبار األخري لفاعلية التدريب& 
 
 التطوع في المؤسسات االجتماعية     

 هو ذلك اجلهد الذي يبذله أي إنسان من أجل جمتمعه أو من أجل مجاعات معينه فيه بال مقابل  :التطوع 
 واجبات اإلدارة إزاء التطوع والمتطوعين

  -:ومن أهم الواجبات املنوطة باإلدارة إزاء التطوع واملتطوعني ما يلي 
  التطوع اليت يراد هلا متطوعون حتديد االحتياجات من 
  توصيف األعمال اليت تتطلب متطوعون 
  وضع برامج متكاملة الستخدام املتطوعني  
  ترةيح واختيار املتطوعني املناسبني 
  تنظيم برنامج تدرييب للمتطوعني حيصلون من خالله على جمموعة من املهارات 
  يبذهلا املتطوعون أوالً بأول وعمل تقومي عملي موضوعي هلا متابعة اجلهود اليت 

ارة ولكي يتيسر للمؤسسات حتقيق هذا فأهنا تعهد مبهمة اإلةراف على املتطوعني إىل جلنة متخصصة أو قسم خاص باملؤسسة تكون مهمته تنظيم وإد* 
 العمل التطوعي واإلةراف عليه  
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 احملاضرة الثالثة عشر
 المؤسسات األهليةإدارة 

 اإلدارة العامة وإدارة األعمال
 : هناك عدة أوجه لالختالف بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال وتتمثل أهم أوجه االختالف فيما يلي

  راد أما إدارة األعمال فهى إدارة املؤسسات اململوكة لألف، اإلدارة العامة هي إدارة للمؤسسات العامة بري اململوكة لألفراد 
   يف حني ختضع إدارة األعمال للسلطة العامة ، تتمتع اإلدارة العامة بقدر من السلطة العمومية 
  أما إدارة األعمال فهي تقدم خدماهتا أو إنتاجها اعتمادا على دراسة السوق وحركة الطلب على ، قد تكون اإلدارة العامة ملزمة ألفراد اجلمهور

 السلع املختلفة 
  بينما هتدف إدارة األعمال إىل  حتقيق الربح وحتقيق املصاحل ، ة العامة بالبا إىل حتقيق الصاحل العام وتقدمي اخلدمات ألفراد اجملتمع هتدف اإلدار

 اخلاصة ألصحاب املشروع  
  وفقا لظروف املصلحة اخلاصة يف حني أن إدارة األعمال تفرق بني عمالئها ، متارس اإلدارة العامة أعماهلا وفقا ملبدأ املساواة بني العمالء 
  (املشروعات اخلاصة )تتميز مشروعات اإلدارة العامة بكرب احلجم نسبيا عن مشروعات إدارة األعمال 
  بينما قد حتجب املؤسسة يف جمال إدارة األعمال العديد من، تعترب كافة املعلومات اخلاصة باملنظمة يف جمال اإلدارة العامة ملكاً ألفراد اجملتمع 

 البيانات 
  بينما تلعب املنافسة دوراً هاماً وكبريا يف حتديد مسار واستمرار مؤسسات إدارة ، تقدم اإلدارة العامة أنشطتها وخدماهتا بعيدا عن املنافسة

 األعمال 
  واالستجابة السريعة ، إدارة األعمال مبزيد من املرونة بينما تتسم مؤسسات ، حيكم مؤسسات اإلدارة العامة كثري من اللوائح والنظم البريوقراطية

 للظروف البيئية احمليطة  
  بينما جند إن مؤسسات إدارة األعمال حيكمها هدف الربح يف اختاذ القرار   ، تتعرض مؤسسات اإلدارة العامة ملزيد من الضغوط 

 إدارة المؤسسات األهلية االجتماعية
فقد أصبحت املؤسسات ، وأصبحت األمور أكثر تعقيداً ، احلاجة يف اجملتمعات اإلنسانية إىل اإلدارة واملديرين بعد أن كرب حجم تلك املؤسسات تزايدت 

يد وبذلك أصبح من املهم جداً سالمة عملية اختاذ القرار وحسن حتد، وتستخدم اآلالت الضخمة اليت تتكلف الكثري ، تعتمد على آالف العاملني 
 األهداف ويتطلب ذلك  وجود اإلدارة اليت هى مسئولة عن كل ذلك 

وإدارة املؤسسات االجتماعية تدخل يف إطار اجلهود العلمية اليت ينبغي إن تبذل ، تعترب العمليات اإلدارية ضرورية لقيام املؤسسات االجتماعية  •
 حىت حتقق املؤسسات االجتماعية أهدافها 

يشمل ( أدارة املؤسسات االجتماعية)الجتماعية جمااًل ثالثاً يقع بني إدارة األعمال واإلدارة العامة وهذا النوع من اإلدارة وتعد إدارة املؤسسات ا •
كما يشمل أوجه النشاط اإلداري يف ، واجلمعيات اخلاصة بالرعاية االجتماعية ، أوجه النشاط اإلداري الذي يتم يف املؤسسات االجتماعية 

  ية املختلفةاملنظمات املهن
 

 وفي مؤسسات اإلدارة العامة , النشاط اإلداري في المؤسسات االجتماعية
 :وختتلف أوجه النشاط اإلداري يف املؤسسات االجتماعية عن النشاط اإلداري يف اإلدارة العامة من حيث اهلدف

   أن اإلدارة العامة هتدف إىل أداء خدمات عامة جلميع أفراد اجملتمع 
  املؤسسات االجتماعية فتهدف إىل أداء خدمة لفئات خاصة من املواطنني أما 
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 وفي مؤسسات إدارة األعمال, النشاط اإلداري في المؤسسات االجتماعية
 :وختتلف أوجه النشاط اإلداري يف املؤسسات االجتماعية عن النشاط اإلداري يف مؤسسات إدارة األعمال من حيث اهلدف 

  لتقدمي خدمات عامة أو خاصة بفئة معينة  التسعى وعمال  هتدف إىل حتقيق اإلرباح أن مؤسسات إدارة األ 
  كما أهنا هتدف إىل تقدمي خدمات لفئات خاصة من املواطنني ، أما املؤسسات االجتماعية فهي ال هتدف إىل حتقيق األرباح باملفهوم العام 

 تقييم أداء اإلدارة في المؤسسات االجتماعية 
 :ميكن التعرف على مدى جناح اإلدارة يف املؤسسات االجتماعية عن طريق

  رضا املنتفعني من خدمات املؤسسة 
 رضا املنتفعني عن أعضاء جملس اإلدارة 
 رضا املنتفعني عن قرارات اجلمعية العمومية  

 المستويات التنظيمية في المؤسسات االجتماعية  
 :تتكون املؤسسات االجتماعية من ثالث مستويات وهي

 معية العمومية اجل 
  جملس اإلدارة 
   اللجان املختلفة 

 توزيع سلطات اإلدارة 
 تتوزع سلطات اإلدارة بني خمتلف املستويات التنظيمية على النحو التايل -
 الذين هم يف قمة اهلرم اإلداري أو اهلرم التنظيمي للمؤسسة االجتماعية أو ، اإلدارة ليست مقصورة على من هم يف قمة التنظيم اإلداري  •
 أن وظائف اإلدارة ال ميارسها فقط أعضاء اجلمعية العمومية بل ميارسها كل األعضاء يف كافة املستويات التنظيمية للمؤسسة   •

 ( التنظيم البريوقراطي عند ماكس فيرب) 
 يشارك أعضاء جملس اإلدارة واملدير املنفذ الذي يتم تعيينه من ِقَبل جملس اإلدارة يف إدارة املؤسسة •
 يستمد املدير املنفذ دوره اإلداري من جملس اإلدارة  ويكون مسئوال عن تنفيذ أهداف اجمللس وقراراته   •
 ؤسسةيشارك أعضاء اللجان يف القرارات املتعلقة باخلدمات اليت تقدمها امل •
 يتزايد النشاط اإلداري كلما صعدنا إىل قمة اهلرم أو اهليكل التنظيمي للمؤسسة االجتماعية  •
 يقل النشاط اإلداري كلما هبطنا إىل قاع اهلرم أو اهليكل التنظيمي للمؤسسة االجتماعية  •
 ر من قمة التنظيمرمبا يكون النشاط اإلداري عبارة عن ةكاوي أو مقرتحات ينتج عنها قرارات إدارية تصد •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                     حـسن ابوزيــد/د – االجتماعية سساتؤ امل ةر ادإ

 احملاضرة الرابعة عشر
 تنظيم المؤسسات االجتماعية

 مقدمه
، ة أعماهلا لكي تستمر املؤسسة االجتماعية يف أداء وظائفها وحتقيق أهدافها اليت أنشئت من اجلها البد من  تنظيم يعطيها  الشخصية الالزمة ملباةر 

 وي عرف هذا التنظيم بالالئحة األساسية للمؤسسة 
 وتتضمن الالئحة األساسية للمؤسسة 

  اسم املؤسسة 
  تاريخ إنشاء  املؤسسة 
   نطاق عمل املؤسسة اجلغرايف 
  أهداف املؤسسة 
 األسلوب املتبع يف إدارهتا 
  طريقة تعديل الالئحة األساسية 
  طريقة حل املؤسسة 

 الجمعية العمومية
وتقوم اجلمعية العمومية باالختصاصات ، العمومية من مجيع العاملني الذين أوفوا جبميع االلتزامات املفروضة عليهم وفقا لنظام اجلمعية وتتكون اجلمعية 

 التالية 
 مناقشة التقرير السنوي املقدم من جملس اإلدارة عن نشاط املؤسسة  •
 اعتماد احلساب اخلتامي  •
 للعام التايل اعتماد مشروع امليزانية   •

 مجلس اإلدارة
 :باالختصاصات اآلتيةويقوم جملس اإلدارة يف املؤسسات االجتماعية 

  وضع السياسة العامة للمؤسسة 
  ِنفذة هلذه السياسات

 
 وضع الربامج امل

 اإلةراف على نواحي التمويل  واحلسابات 
 جات اجملتمع تقومي أعمال املؤسسة والتأكد من أهنا تقابل حاجات أساسية من حا 

 :اختصاصات مجلس اإلدارة
  تعيني املدير املنفذ الذي يوكل إليه تنفيذ برامج النشاط باملؤسسة يف حدود امليزانية املعتمدة وما يصدره جملس اإلدارة من قرارات 
   دعوة اجلمعية العمومية  لالنعقاد 
  السنوي عن نشاط املؤسسة والذي يعرض على اجلمعية العمومية املوافقة على التقرير 
   املوافقة على احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية  والذي يعرض على اجلمعية العمومية 
  املوافقة على مشروع امليزانية عن السنة املالية التالية الذي يعرض على اجلمعية العمومية 
  اختيار أعضاء اللجان وحتديد اختصاصات اللجان وأعماهلا 
   اإلةراف على تعيني املوظفني وتقرير مرتباهتم وحتديد اختصاصاهتم 

 
 عبارة عن جمموعة من األفراد الذين يتم تعيينهم لبحث أو إصدار قرارات وتوصيات يف املوضوعات اليت ت قدم هلا عن طريق جملس اإلدارة  :ن اللجا
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 اللجان أنواع 
 وهي بطبيعتها جلان مؤقتة مهمتها الدراسة وإبداء الرأي  ، جلان استشارية ويقتصر عملها على إصدار التوصيات يف املسائل اليت ت قدم إليها 

 أما النوع الثاين من اللجان فهى اللجان التنفيذية اليت يزودها جملس اإلدارة بسلطة اختاذ القرار وتنفيذها 
 : لجانويشترط في هذه ال

  ًأال يزيد أعضاء اللجنة عن العدد الذي جيعل من املناقشة بني أعضائها  أمراً صعبا 
 أن ميثل بداخلها كل التخصصات املطلوبة 
  تشكيل اللجان 
  وُيتلف تشكيل اللجان باختالف اهليئات االجتماعية فبعضها مينح جملس اإلدارة حرية اختيار اللجان املختلفة 
  ويف بعض اهليئات يعني جملس اإلدارة املسئول عن اللجنة  ويقوم هذا املسئول باختيار أعضاء اللجنة 
   نح احلق يف اختيار املسئول عن اللجنة وأعضائها ملن يفوضه جملس اإلدارة بشرط طرح هذه  األمساء على جملس اإلدارة ، ويف بعض املؤسسات مي 

 العتمادها 
 شروط العضوية

وبعض الشروط األخرى اليت يتطلبها نظام املؤسسة ومن بني هذه الشروط بعض الشروط املالية مثل ، حة النظام األساسي ةروطاً معينة للعضوية حتدد الئ
 وةروط أخرى ترتبط بطبيعة كل مؤسسة ، وتوافر مؤهالت خاصة مثل اةرتاط مؤهل معني، حتديد قيمة االةرتاك 

 أنواع العضوية 
 : العضوية داخل المؤسسات االجتماعية فهناك عدة أنواع وهى أما عن  أنواع

 العضو العامل   -1
، أو تقدم بطلب لاللتحاق هبا ومت قبول عضويته من قبل جملس إدارة املؤسسة ، منذ إنشائها، وهو العضو الذي اةرتك يف تأسيس املؤسسة االجتماعية 

 وللعضو العامل حق حضور اجلمعية العمومية ، ه جتاه املؤسسة وفقاً لنظامها األساسي وجيب أن يكون العضو العامل قد أوىف جبميع التزامات
 العضو المنتسب -2

بنشاط وخدمات املؤسسة أو جانب منه فقط طبقاً ملا ولذلك يتمتع هذا العضو ، والعضو املنتسب هو الذي ال تتوافر فيه مجيع ةروط العضوية الكاملة 
ويدفع العضو املنتسب اةرتاكاً يقل يف قيمته عن االةرتاك الذي يدفعه ، ولكن هذا العضو ليس له حق حضور اجلمعية العمومية ، تنص عليه الالئحة 

  العضو العامل
 العضو  الفخري3

 العضو الذي متنحه املؤسسة عضويتها نظري ما قدمه من خدمات أدبية ومادية للمؤسسة وهذه اخلدمات تساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها اليتوهو 
 مجلس اإلدارة  وللعضو الفخري حق املناقشة يف اجتماعات، وليس من حق العضو الفخري  حضور اجلمعية العمومية،  أ نشئت من أجلها 

 ر  العضو الزائ4
إال أنه ال يتمكن من ، ويربب يف أن يتعرف على أعمال املؤسسة ، وما تؤديه من أعمال وخدمات،وهو العضو الذي يؤمن برسالة املؤسسة االجتماعية  

 ممارسة أي نشاط باملؤسسة نظراً ألنه ال يقيم باملنطقة اليت تزاول  هبا املؤسسة نشاطها  
 االنسحاب من المؤسسة 

 أن ينسحب من املؤسسة االجتماعية يف أي وقت ما مل يكن قد تعهد بالبقاء يف املؤسسة لوقت حمدد وجيوز لكل عضو


