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 شكر و تقدير
 

 يقؽل الطؽلى عز و جل في محكػ تظزيمو )) لئؼ شكرتػ ألزدنكػ(( صدق هللا الععيػ

 .نحطد هللا سبحانو و تعالى هلالج لج الذي وفقظا في اتطام ىذا العطل حطدا كثيرا مباركا

ميدي" الذي تفضل باإلشراف عمى ىذا البحث  منتقدم بجزيل الشكر و التقدير لألستاذ الفاضل " عؽار 

 .نسأل هللا أن يجعل ذلغ في ميزان حسظاتو

و كذلغ نشكر كل مؼ ساعدنا غمى اتطام ىذا البحث و قدم لظا العؽن و مد لظا يد الطساعدة و زودنا 

دمؽا لظا بالطعمؽمات الالزمة إلتطام ىذا البحث كذلغ نتقدم بالشكر الى مؼ زرعؽا التفاؤل في دربظا و ق

الطساعدات و التسييالت و األفكار و الطعمؽمات فميػ مظا الشكر و نتؽجو بالشكر الى جطيع أساتذة 

كمية العمؽم االجتطاعية و االنسانية بجامعة دمحم البشير االبراهيطي عمى الظصائح و التؽجييات التي 

عطال كمية العمؽم االجتطاعية قدمؽىا لظا في سظؽات الدراسة و الى كل مؽظفيؼ و ادارييؼ و طمبة و 

 و االنسانية

 و الى كل مؼ ساىػ مؼ قريب أو مؼ بعيد في تشجيعظا و مساعدتظا و لؽ بكمطة طيبة

و شكرنا الطؽصؽل الى أعضاء لجظة الطظاقشة لتفضيميػ بالطؽافقة عمى مظاقشة ىذه الرسالة و انظا 

 يػ في رفع شأنياعمى أمل و ثقة بأن تغظي مالحعاتيػ السديدة الرسالة و نس

 كطا نتقدم بؽافر الشكر و االمتظان الى أساتذتظا الكرام مؼ الطؽر االبتدائي الى الجامعة
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 مقدمة:

يذتسل التخاث الدؽسيؽلؽجي عمى عجة مؽاضيع ىامة ججيخة بالجراسة مؼ قبل الباحثيؼ في حقل عمػ    
االجتساع، خاصة مشيا السؽاضيع ذات الرمة باإلدارة، ىحه األخيخة التي يعج وجؽدىا أمخ حتسي في كل 

طبيعة نذاطيا، فاإلدارة بذكل عام ىي الخكيدة األساسية والزخورية لكل عسل مبشي  السؤسدات بإختالف
عمى أسذ عمسية بل البج مؼ وجؽد جياز تشفيحي فعال يعتسج عمى أساليب إدارية حجيثة لتكفل بتقجيػ 

 الخجمات العامة في أقرخ وقت وبأقل تكمفة مسكشة.

يػ ـ الحي يعتبخ عسمية تؽجيو مدتسخة بالعشاصخ البذخية تشجرج تحت اإلدارة عجة مجاالت مشيا ـ التشع   
لمؽصؽل إلى أىجاف مخسؽمة ثػ تدطيخىا مؼ قبل، لحلغ فيؽ عسمية مشيجية يحجد مؼ خالليا األنذطة 
والسيام التي يجب القيام بيا، كسا أنيا أىػ وظيفة إدارية في السؤسدة ألنيا طخيقة تختيب وإسشاد العسل 

 ى تحقيق األىجاف بكفاءة وفعالية.لألفخاد مسا يؤدي إل

فالتشعيػ إذا ميسا كان ىجفو فيؽ بحاجة إلى اإلدارة، ومؼ ىشا كان اىتسام السؤلفيؼ والباحثيؼ عمى تقجيػ    
األصؽل والسبادئ اإلدارية العامة لجارسي اإلدارة والعامميؼ في مياديشيا، ومحاولة ربط ىحه الحقائق 

سي، حيث تؤكج الذؽاىج في عرخنا الحالي عمى أن الفخق بيؼ اإلدارة والسعمؽمات بؽاقع اإلدارة العم
الشاجحة واإلدارة الغيخ ناجحة داخل أي مؤسدة ال يختبط بسجى تؽافخ السؽارد، اإلمكانيات السادية أو 

نجرتيا، بقجر ما يتسثل في وجؽد تشعيػ إداري فعال يدسح بالتفاعل اإليجابي ويسكؼ مؼ تحقيق التعاون 
 مف أعزاء اإلدارة داخل السؤسدة.بيؼ مخت

ولسا كان مؼ الزخوري االىتسام بالجانب السؤسداتي في الجدائخ، إرتئيشا في ىحه الجراسة الستؽاضعة    
بتدميط الزؽء عمى فعالية التشعيػ اإلداري داخل السؤسدة اإلستذفائية العسؽمية كؽنو القطاع السيػ الحي 

 يجب أن نؽلي لو أىسية كبيخة.

مخؽض أكثخ في تحميل فعالية التشعيػ اإلداري فالسؤسدة اإلستذفائية العسؽمية، تػ تقديػ الجراسة إلى ول   
 فرؽل رئيدية وسؽف نعخض محتؽاىا كاآلتي. 4

الفرل األول: يتشاول مؽضؽع دراسة وتػ التطخق فيو إلى اإلشكالية، أسباب اختيار السؽضؽع، أىسية 
 سفاهيػ، الجراسات الدابقة، السقاربة الشعخية.الجراسة، أىجاف الجراسة، تحجيج ال



ب  
 

الفرل الثاني: فيتعمق األمخ باإلطار الشعخي لمجراسة حيث تػ التشاول فيو، لسحة تاريخية عؼ التشعيػ، 
 خرائرو، أىسيتو، مبادئو، أىػ نعخياتو، أىجافو.

ؼ لسحة تاريخية عؼ الفرل الثالث: وتػ التشاول فيو مجخل لمسؤسدات العسؽمية اإلستذفائية حيث تزس
السدتذفيات، وظائف السدتذفى وأنؽاعو، وكحا اإلطار القانؽني والتشعيسي ليحه السؤسدات في الجدائخ، 

 وأيزا تزسؼ ىحا الفرل الييكل التشعيسي لمسدتذفيات فيالجدائخ.

ت جسع الفرل الخابع: فقج تزسؼ اإلجخاءات السشيجية لمجراسة )مجاالت الجراسة، السشيج الستبع، أدوا
 البيانات، عيشة الجراسة(  



 الفصل األول
 موضوع الدراسة و إطارها المفاهيمي 

 تمهيد 

 أوال: اإلشكالية

 ثانيا : أسباب إختيار الموضوع

 ثالثا : أهمية الدراسة
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 لفصل   خالصة ا 
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 تمهيد:

يعتبخ مػضػع الجراسة مصمبا ضخوريا في عخض أبعاد السػضػع والبحث والحؼ يمقي الزػء   

بجوره عمى مدتػػ الترػر والسسارسة، الحؼ سيدعى الباحث مغ خاللو إلى استعخاض إشكالية 

وأسباب اختيارىا مغ الشاحية الحاتية والسػضػعية وأىسية دراسة السػضػع، فخضيات الجراسة، 

الجراسة، والتصخؽ كحلظ إلى مختمف السفاليع اإلجخائية، والتصمع إلى ما سبق مغ دراسات في ىحا 

 السجاؿ، وكحا السقاربة الشطخية لجراسة البحث.
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 أوال: اإلشكالية

التشسية البذخية، باعتبارىا تحتل قيسة أساسية لجػ اإلنداف وحجخ تذكل الرحة أحج مختكدات    

الداوية في تصػر السجتسعات، ليحا نالحع أف دوؿ العالع تدعى نحػ االىتساـ بالسشطػمة الرحية 

تساشيا مع مختمف التصػرات العمسية في ىحا السجاؿ ىحا مغ جية، ومغ جية أخخػ تحاوؿ أف 

يات السشاسبة والسؤىمة لتدييخ ىحا القصاع، ولعل ما تتػصل إليو تػفخ مختمف السػارد واإلمكان

البحػث اليـػ في مجاؿ الرحة دليل قاشع عمى أىسية ودور الرحة في الحياة اإلندانية باعتبارىا 

 أحج السعاييخ السحجدة لسجػ رقي وتصػر السجتسع.

لسػروث االستعسارؼ بعج وفي ىحا الدياؽ حاولت الجدائخ أف تختقي بيحا القصاع خاصة وأف ا   

االستقالؿ كاف أحج أىع العخاقيل التي أخخت تصػر قصاع الرحة في الجدائخ، فالطخوؼ االقترادية 

واالجتساعية التي ورثتيا الجدائخ كانت جج صعبة خاصة عمى مدتػػ نقز اليياكل، السػارد 

ق....ىحا ما صعب البذخية السؤىمة في السجاؿ الصبي، نقز التغصية الرحية لسختمف السشاش

لتصػيخ قصاع الرحة في الجدائخ، إال أنو حاولت الجدائخ في عقج  استخاتيجيةعمى انصالؽ 

التدعيشات مغ القخف الساضي أف تػفخ مختمف اإلمكانيات والسػارد ليحا القصاع قرج تحقيق غايات 

ا السجتسع وأىجاؼ تحت لػاء "تشسية شاممة" وكشتيجة لسختمف الطخوؼ والتصػرات التي شيجى

الجدائخؼ مع نياية عقج الثسانيشات، شيج القصاع الرحي عجة انعكاسات سمبية عمى أداءه وتدييخ 

 لياكمو.

أما حاليا فعخؼ ىحا القصاع في الجدائخ مداوجة بيغ القصاع الخاص وذلظ بفتح السجاؿ نحػ    

تي تسارس نذاشا عسػمية ال استذفائيةاالستثسار الخاص )عيادات خاصة( إضافة إلى مؤسدات 

 مػجو لمتذخيز والعالج. استذفائيا
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غيخ أف التشطيع الدائج بيغ القصاعيغ )الخاص، العاـ( مختمف نتيجة وجػد مخكدية وال مخكدية،    

وكحلظ الجانب االقترادؼ )الخبح السادؼ( فالتشطيع يعج وضيفة حيػية ونذاشا أساسيا في أؼ إدارة، 

دة فيػ أمخ حتسي فبجونو ال يسكغ ألؼ إدارة مؤسدة أف تحقق والسحػر الجػىخؼ في تدييخ السؤس

مغ شأنو أف يشطع ويحجد الػضائف مغ خالؿ الييكل التشطيسي،  اإلدارؼ أىجافيا وغاياتيا، فالتشطيع 

السعمػمات بيغ وحجاتو فزال  واكتدابوالديصخة  االتراؿفالتشطيع الجيج ىػ الحؼ يػفخ إمكانية 

 االستذفائيةعغ الػضائف األخخػ التي تتكامل نحػ بمػغ األىجاؼ التي تدعى إلييا السؤسدة 

 العسػمية.

 االستذفائيةبالسؤسدة  اإلدارؼ وفي ضل ىحا الصخح تخكد دراستشا ىحه حػؿ "فعالية التشطيع    

 العسػمية" ومشو يسكغ شخح التداؤؿ الخئيدي التالي:

 العمومية؟ االستذفائيةبالمؤسدة  اإلداري ـ ما مدى فعالية التنعيم 

 ويشجرج تحت ىحا التداؤؿ الخئيدي األسئمة الفخعية التالية: 

  ة السشتيجة تدسح بإنجاز السياـ الػضيفية؟اإلداريىل العسميات  

  ؟االستذفائيةة بسخونة داخل السؤسدة اإلداريىل يتع تشفيح السياـ 

 ة؟اإلداريىل الييكل التشطيسي السعتسج يداعج عمى تشفيح العسميات  -

 الموضوع. اختيارثانيا: أسباب 

 * األسباب الذاتية:

  اإلدارؼ السيل والخغبة الذخرية لسثل ىحه السػاضيع في الجانب. 
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  اإلدارؼ التشطيع والعسل، خاصة وأف التشطيع  ساعتاالجوالستسثل في عمع  اختراصشاشبيعة 

 يعتبخ مغ بيغ أىع مػضػعات ىحا التخرز.

 * األسباب الموضوعية:

  يذكل مػضػع التشطيع اإلدارؼ محػر نذاط اؼ مؤسدة ميسا كانت شبيعتو, باعتبار اف

التشطيع اإلدارؼ ىػ العسػد الفقخؼ لسختمف العسميات التشطيسية االخخػ ىحا مغ جية, و مغ 

مدتػػ السؤسدات االستذفائية مغ مذاكل جية اخخػ, اف السالحع لسا ىػ معاش عمى 

عمى مختمف السدتػيات, فيحا مخده الى وجػد اختالالت عمى مدتػػ وضائف التشطيع 

اإلدارؼ بذكل اساسي, و عميو فاف دراستشا تذكل سبيل لسعخفة اىع السذاكل السصخوحة 

 عمى صعيج التشطيع اإلدارؼ لمسؤسدة االستذفائية ) ميجاف الجراسة(.

 باب أخخػ تتعمق بفكخة أداء أو فعالية السؤسدة االستذفائية كػنيا تقجـ خجمة ىشاؾ أس

مؤسدة تدتقبل العجيج مغ  اعتبارىاعسػمية, و تحتل أىسية كبيخة في حياة السػاشغ عمى 

السػاششيغ يػميا, و مشو فإف نذاشيا يتدع بالحخكية و الجيسػمة, و مشو ضخورة وجػد تشطيع 

ايخة مختمف العسميات التشطيسية التي تتفاعل مع مختمف القزايا ادارؼ يكػف قادر عمى مد

 اليػمية و كحا السذاكل التشطيسية.    

 ثالثا: أهمية الدراسة.

  أؼ إدارة, إذ ال وضيفة أساسية وميسة في  اإلدارؼ تتسثل أىسية الجراسة في كػف أف التشطيع

كل مغ وضيفة التػجيو و  يسكغ تخيل إدارة دوف تشطيع, كحلظ األساس الحؼ تبايغ عميو

 الخقابة.
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  كبيخا في ميجاف عمع  اىتسامايعتبخ مػضػع التشطيع اإلدارؼ مغ أكثخ السػاضيع التي لقيت

 . االجتساع

 الحياة البذخية مخىػنة بالدالمة الرحية و انصالقا مغ ىحا  استسخارأف سالمة و  باعتبار

االىتساـ الستدايج اصبحت السؤسدة الرحية ممدمة بالسداىسة و التبشي لتشطيع إدارؼ فعاؿ, 

و عمى ىحا االساس جاءت ىحه الجراسة لمػقػؼ عمى مجػ فعالية التشطيع االدارؼ في 

 .بخج بػعخيخيج(السؤسدة االستذفائية العسػمية بػزيجؼ لخزخ )

 رابعا: فرضيات الدراسة.

 ارتباشايتفق الباحثػف أف البحث العمسي ال بج أف يبجأ بفخوض محجدة، ذلظ أف البحث يختبط    

 وثيقا بالفخوض واختيار صحتيا مغ أىع السخاحل السشيجية في الجراسات االجتساعية.

إلشكالية البحث باعتبارىا ليا عالقة مباشخة بشتيجة  احتساليةفالفخضية ىي عبارة عغ إجابة    

 . 1البحث، بسعشى أف الفخضية ىي الحل إلشكالية كػنت مذكل

لحلظ فيي صػرة دقيقة لمسذكمة، تغصي أبعادىا مغ كافة الجػانب وبشاءا عمى ىحا األساس، تكػف 

العسػمية  االستذفائيةة بالسؤسد اإلدارؼ الفخضيات في ىحه الجراسة السػسػمة ب: فعالية التشطيع 

 :كسائمي

 ـ الفرضية الرئيدية:

 العسػمية. االستذفائيةالفعاؿ يداىع في الديخ الجيج داخل السؤسدة  اإلدارؼ * التشطيع   

 ـ الفرضيات الفرعية:

                                                           
1
 .49م، ص2002، 2رشٌد زرواتً، تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً، دار هومة، ط 
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 ومغ خالؿ الفخضية الخئيدية تتفخع لشا فخضيات جدئية وىي :   

 الفرضية الفرعية األولى:

 ة السشتيجة بإنجاز السياـ الػضيفية.اإلداري* تدسح العسميات   

 الفرضية الفرعية الثانية:

 العسػمية. االستذفائيةة بسخونة داخل السؤسدة اإلداري* يتع تشفيح السياـ    

 الفرضية الفرعية الثالثة:

 ة.اإلداري* يداعج الييكل التشطيسي عمى تشفيح العسميات     

 خامدا: أهداف الدراسة.

فيو أف أؼ دراسة تدعى في نياية األمخ إلى تحقيق أىجاؼ مججدة سػاء كانت ىحه  مسا ال شظ   

ما، أو كانت أىجاؼ تصبيكية كسحاولة إليجاد  اجتساعيةاألىجاؼ نطخية لسحاولة فيع وتفديخ ضاىخة 

حمػؿ لسذكالت ميجانية تختبط بتصبيقات معيشة أو إجخاءات محجدة وعميو فإف دراستشا ىحه تدعى 

 جاؼ التالية:إلى األى

  والتعخيف بو. اإلدارؼ تدميط الزػء عمى مفيـػ التشطيع 

  ة.اإلدارية عمى إنجاز السياـ اإلداريمعخفة تأثيخ العسميات 

  العسػمية. االستذفائيةفي السؤسدة  اإلدارؼ الكذف عمى مجػ فعالية التشطيع 

  ة.اإلداريمعخفة أثخ الييكل التشطيسي عمى تشفيح العسميات 
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 تحديد المفاهيم.سادسا: 

تعج السفاليع أىع الزػابط لمتحكع في السػضػع وال يسكغ تجاوز تحجيجىا في أؼ بحث مغ    

 البحػث االجتساعية ألنيا تسثل حمقة وصل بيغ الجانبيغ الشطخؼ والسيجاني.

لحا تداعجنا في القزاء عمى لبذ أو غسػض قج يعتخؼ ألىجاؼ البحث، وتحجيجىا بقخبشا مغ    

 دراستشا عمى السفاليع اآلتية: ارتكدتعية أكثخ لمػصػؿ إلى نتائج صادقة، حيث السػضػ 

 ـ الفعالية:1

 * الفعالية لغة:

فعال وفعاال أؼ عسمو، والفعل ىػ العسل وتفاعل أؼ أثخ في ࢨ يقاؿ في السعجع الػجيد فعل الر

فاعل واحج، أو الفعاؿ اآلخخ وتأثخ بو، والفعاؿ ىػ الفعل سػاء أكاف حدشا أو قبيحا إذا كاف مغ 

 ىػ العسل الحسيج.

 وليحا فالفعالية في المغة ىشا تعشي "ػ القجرة عمى التأثيخ والتأثخ الفعمي ػ"

  في قامػس the New Methed English,Dictionary Michael west  وقامػس

Thomdike-Barnhar  القػة لمػصػؿ إلى نتيجة مخغػبة. امتالؾفإف الفعالية تعشي 

  س في قامػLangman,Active Study Dictionary  فإنيا تعشي إبخاز أو تقجيع أو إنتاج

 تأثيخ مخغػب.

 " في قامػس مػريذMoris1" تعشي السجػ الحؼ نرل إليو في تحقيق األىجاؼ. 

 
                                                           

1
 .22م، ص2002دمحم علً نسٌم، التوأمان الكفاءة والفعالٌة، دار جوانا للنشر والتوزٌع، دون طبعة، القاهرة،  
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 * الفعالية اصطالحا:

  عخفت في معجع مرصمحات الخعاية والتشسية االجتساعية عمى أنيا: تحقيق الشتيجة

 تحكيقا كامال بأقل جيج ووقت وتكمفة.السقرػدة 

  في معجع مرصمحات العمـػ االجتساعية عمى أنيا: الطاىخة التي تقـػ عمى إنتاج أثخ

 .1حاسع في زمغ محجد، وىي حالة وضع قائسة فعال

 .وقج عخفيا بخنارد عمى أنيا الجرجة التي تدتصيع فييا السشطسة تحقيق أىجافيا 

  ة عمى البقاء والتكيف والشسػ بغس الشطخ عغ األىجاؼ التي كسا يعخفيا ألفار بأنيا القجر

 . 2تحققيا

 * التعريف اإلجرائي:

مغ خالؿ التعاريف الدابقة، يسكغ تعخيف الفعالية باخترار عمى أنيا قجرة السؤسدة عمى    

 تحقيق أىجافيا سػاء أكانت شػيمة أو قريخة السجػ.

 ـ التنعيم:2

 * لغة:

، وفي Organisation، والفخندية Organizationكمسة تشطيع ىي تخجسة لمكمسة اإلنجميدية:    

 المغة العخبية مغ نطع، يشطع، تشطيسا، فيقاؿ نطع األمخ أؼ رتبو وجعمو خاضعا لقانػف أو قاعجة.

يعخؼ ماكذ فيبخ التشطيع بأنو: إكداب نسط معيغ مغ الدمػؾ الحؼ يحقق بشاء   * اصطالحا:

وتفاعالت بيغ األعزاء السذكميغ ليا، بحيث يكػف  اجتساعيةدمصة وىػ يزع مجسػعة عالقات ال
                                                           

1
 .22نفسه، ص دمحم علً نسٌم، المرجع 

2
 .004م، ص2000أحمد بوشمال، سٌولوجٌا التغٌٌر التنظٌمً وفعالٌة المنظمات، رسالة ماجستار، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر،  
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، تقديع العسل، اإلدارؼ ذلظ وفق أسذ وقػاعج التي تحكع سمػكيع ويتع ذلظ عمى أساس التدمدل 

 . 1تحقيق اليجؼ

مشطع، أنذئ مغ أجل تحقيق أىجاؼ  اجتساعيأما بارسػند فيقتخح تعخيفا لمتشطيع مفاده أنو "ندق 

 محجدة.

 .ويعخؼ ميمد التشطيع بأنو ندق األدوار الستجرجة بػاسصة الدمصة 

  أما أحسج زكي بجوؼ فيخػ أف التشطيع ىػ العسمية التي تشذأ مخكبا متكامال مغ العالقات

السياـ  الػضيفية داخل الكياف الكمي، والتي يتع مغ خالليا تقديع األدوار والػضائف وتػزيع

 . 2والسدؤوليات، تفػيس الدمصة ونصاؽ اإلشخاؼ

 * التعريف اإلجرائي: 

)رسسي  اجتساعيمغ خالؿ التعاريف الدابقة يسكغ تعخيف باخترار التشطيع عمى أنو بشاء     

 وغيخ رسسي( يزع مجسػعة مغ األفخاد برػرة مشطسة وواعية نحػ تحقيق ىجؼ معيغ.

 ـ اإلدارة: 3

 * لغة:

  جعمو يجور )تعاشاه( واألمخ أحاط بو أو عغ حقو شمب  يءلذ ورأدار، إدارة، دمغ الفعل

أف يتخكو وصخؼ عشو أو عميو حاوؿ إلدامو إياه، ويػجيو إلى دخػؿ وجية إلى وتعاؿ: 

 أدار رأس إلى كحا أديخ بو: أخح الجوار.

                                                           
1
 .22، ص2004، العناصرـ برج بوعرٌرٌج، 0بلخٌري مراد، شناف خدٌجة، التنظٌم الحدٌث للمؤسسة، دار الباحث، ط 

2
 .22ـ22لمرجع نفسه، صبلخٌري مراد، شناف خدٌجة، ا 
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 :1* اصطالحا

 وإنجازىا بفعالية وكفاءة  يعخفيا حدغ البمػط عمى أنيا عسمية تشديكية لمشذاشات السؤسداتية

 مع ومغ خالؿ األخخيغ.

  أما Taylor Frederik أف اإلدارة ىي: أف تعخؼ بالزبط ماذا تخيج، ثع التأكج مغ   فيخػ

 أف األفخاد يؤدونو بأفزل وأرخز شخيقة مسكشة.

  وىشاؾ أيزا مغ يعخفيا عمى أنيا: مجسػعة مغ العسميات التي تدعى إلى اإلنجاز الفعاؿ

 السخسػمة، وتصبيق الدياسة والتخصيط السحجد مغ قبل.لألىجاؼ 

 التعريف اإلجرائي:

مغ خالؿ التعاريف الدابقة يسكغ إعصاء تعخيف شامل، فيي وضيفة تشفيح األعساؿ عغ شخيق    

األفخاد باستخجاـ التخصيط، التشطيع، التػجيو، والخقابة، وذلظ مغ أجل تحقيق أىجاؼ السؤسدة بكفاءة 

 اعاة الستغيخات الجاخمية والخارجية لبيئة العسل.وفعالية مع مخ 

 :اإلداري ـ التنعيم 4

عسمية مخكبة، نجج أف ىشاؾ مغ التعاريف التي قجمت مغ شخؼ  اإلدارؼ باعتبار أف التشطيع    

 الباحثيغ والسفكخيغ:

  يعخؼ كػنت عمى أنو: تحجيج الدمصات والعالقات بقرج تحقيق التشديق الييكمي أفكيا أو

 بيغ مختمف السشاصب التي استشجت إلييا الػاجبات لتحقيق أىجاؼ السذخوع.رأسيا 

                                                           
1
صباح شاوي، أثر التنظٌم اإلداري على أداء المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، رسالة ماجستار فً العلوم االقتصادٌة والتجارٌة، جامعة  

 .02م، ص2004فرحات عباس، سطٌف، الجزائر، 
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  ويعخؼ كحلظ عمى أنو: عسمية تشديق الجيػد البذخية في أؼ مشطسة حتى تتسكغ مغ

تحقيق أىجافيا بأقل تكاليف ومجيػد ووقت، وبأقرى كمفة مسكشة وبيحا السدعى، ال يعتبخ 

 .التشطيع ىجفا بل وسيمة لتحقيق ىجؼ معيغ

  كسا أف ىشاؾ مغ عخفو عمى أنو أسمػب الشذاط التشفيحؼ مغ حيث تقديع العسل وتػزيعو

ومدؤوليات ىحه الػحجات والعامميغ بيا،  االختراصاتإلى وحجات الشذاط، وتحجيج 

 .1وسيع اإلجخاءات التشفيحية االتراالتوشخيقة 

مغ خالؿ ىحه التعاريف نجج أف التعخيف األوؿ يخكد عمى تحجيج الدمصات والعالقات السحجدة    

لمييكل التشطيسي، والتعخيف األخخ ركد عمى دور السػارد البذخية في الػصػؿ إلى األىجاؼ 

والسدؤوليات، ومشو نخػ  االختراصاتالسدصخة، والتعخيف الثالث ركد عمى تقديع العسل وتحجيج 

بذكل عاـ ىػ: اإلشار الحؼ  اإلدارؼ كل تعخيف ركد عمى زاوية معيشة، وبالتالي فالتشطيع  بأف

ة التي تحكسيا قػاعج وإجخاءات ولػائح تشطيسية مدصخة اإلداريتسكغ مغ خاللو إدارة العسميات 

 لتحقيق أىجاؼ السؤسدة.

 التعريف اإلجرائي:

الػضائف فالسياـ عمى العشاصخ البذخية  عبارة عغ إشار تشطيسي يتخح الذكل اليخمي لتقديع   

مغ األعمى إلى األسفل )مغ السجيخ العاـ إلى السػضفيغ العامميغ(، بحيث يعسل جسيعيا  ؾابتجاءا

 ضسغ ىجؼ واحج ومرمحة مذتخكة.

 

 

                                                           
1
 .202م، ص2000ر والتوزٌع، دط، دمحم قاسم القٌرونً، مبادئ اإلدارة النظرٌات والعملٌات والوظائف، وائل للنش 
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 :1العمومية االستذفائيةـ المؤسدة 5

  ،عخفت عمى أنيا: مؤسدة أنذأت بسػجب مخسػـ تشفيحؼ، تػضع تحت وصاية الػالي

تتسثل مياميا أساسا في تشطيع وبخمجة وتػزيع خجمات التذخيز والعالج وإعادة التكيف 

، إلى جانب نذاط الػقاية والشطافة ومكافحة األضخار واآلفات واالستذفاءالصبي 

 أىيل مدتخجمي السرالح الرحية.االجتساعية وكحا السداىسة في إعادة ت

  وعخفت كحلظ عمى أنيا: مؤسدة عسػمية إدارية سسيت بالعسػمية لصابع إنذائيا وعسميا

ة القانػنية السحجدة إلنذائيا اإلداريفيي تقجـ خجمات صحية بالسجاف، تخزع لمػصاية 

 وتشطيسيا وسيخىا.

 التعريف اإلجرائي:

السالي تخزع لمػصاية  واالستقالؿمؤسدة عسػمية ذات شابع إدارؼ تتستع بالذخرية السعشػية    

ة شبقا لمقػانيغ السحجدة تتمخز وضيفتيا في تقجيع الخعاية الرحية لمدكاف، سػاء أكانت اإلداري

 عالجية أو وقائية. 

 

 

 

 

                                                           
1
سعودي علً، النظام القانونً للمؤسسات العمومٌة اإلستشفائٌة فً الجزائر، مذكرة لنٌل شهادة الماجستار فً إطار مدرسة الدكتوراه  

 .00ـ4م، ص2002م ـ 2002، ٌوسف بن خدة، كلٌة الحقوق، 00دولة ومؤسسات عمومٌة، جامعة الجزائر 
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 سابعا: الدراسات الدابقة.

 * دراسة األولى )عربية(: 

 راسة:التعريف بالد

، مغ إعجاد تامخ يػسف أبػ العجيغ، السػسػمة بعشػاف: أثخ معػقات التشطيع ماجدتيخرسالة    

عمى أداء الييئات السحمية العاممة في قصاع غدة، )البمجية نسػذجيا(، كمية التجارة، قدع  اإلدارؼ 

 ـ.2010إدارة األعساؿ، عسادة الجراسات العميا، الجامعة اإلسالمية غدة، 

 لدراسة:ملخص ا

 * اإلشكالية:

  عمى أداء الييئات السحمية العاممة في قصاع غدة؟ اإلدارؼ ما أثخ معػقات التشطيع 

 وإنبثقت عشو ثالثة تداؤالت فخعية:

 ػ ىل تػجج عالقة بيغ نسط وأسمػب اإلدارة العميا وأداء ىيئات الحكع السحمي؟1

 كفاءة العشرخ البذخؼ وأداء ىيئات الحكع السحمي؟ ػ ىل تػجج عالقة بيغ2

 التشطيسي وآداء ىيئات الحكع السحمي؟ اإلدارؼ ػ ىل تػجج عالقة بيغ آليات العسل 3

 * فرضيات الدراسة:

 الفرضية العامة: 

  عمى آداء ىيئات الحكع السحمي. اإلدارؼ تؤثخ معػقات التشطيع 
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 الفرضيات الجزئية:

 ذات داللة إحرائية بيغ نسط وأسمػب اإلدارة العميا وأداء ىيئات  تػجج عالقة إرتباشية

 الحكع السحمي.

  وأداء الييئات. اإلدارؼ تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائية بيغ آليات العسل 

 .تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائية بيغ كفاءة العشرخ البذخؼ وأداء الييئات 

 * منهج الدراسة:

 الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي.اعتسجت ىحه 

 * عينة الدراسة:

 198اعتسجت ىحه الجراسة عمى العيشة العذػائية الصبكية، حيث أف مجتسع البحث يقجر عجدىع ب  

 (.395% مغ )50مػضف مػزعيغ عمى مجتسع الجراسة، وندبة عيشة الجراسة 

 اعتسجت عمى اإلستسارة. * أداة الدراسة:

 .Spss* األساليب اإلحرائية: 

 * نتائج الدراسة:

  يػجج تػجو إيجابي لجػ أفخاد العيشة إتجاه نسط وأسمػب اإلدارة العميا، حيث أضيخت الشتائج

أف ىشاؾ عالقة ذات داللة إحرائية بيغ نسط وأسمػب اإلدارة العميا وأداء ىيئات الحكع 

 السحمي.

 ة وأىجافيا السخصصة.اإلداريلعسمية يػجج إلساـ مغ قبل مجيخ البمجية بأصػؿ ا 
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  ،يػجج تخصيط مدتسخ مغ قبل إدارة البمجية لمتعخؼ عمى جػانب القػة والزعف لجػ البمجية

 وأف البمجية تدعى دائسا نحػ اإلستغالؿ األمثل لمقػػ السادية والبذخية.

 يع لتأدية البمجية تحخص عمى تجريب وتصػيخ مػضفي البمجية لخفع مدتػػ إمكانياتيع وميارات

 عسميع عمى أحدغ وجو.

 في البمجية يتع بيغ الخؤساء والسخؤوسيغ بدخعة مشاسبة ويخػ الباحث أف الدبب  االتراؿ

الخسسي  االتراؿيعػد في ذلظ إلى حدغ اإلستفادة مغ التقشيات الحجيثة ووضػح شبكػ 

 لمييكل التشطيسي. 

 * التعقيب على الدراسة األولى:

" حيث مثمت لشا ىحه الجراسة اإلدارؼ تمتقي ىحه الجراسة مع دراستشا الحالية في متغيخ "التشطيع   

خمفية وسشجا ىاما خاصة في الجانب الشطخؼ مغ خالؿ صياغة الفخضيات، وضع بعس 

السؤشخات، لحلظ مثمت لشا ىحه الجراسة الدابقة أىسية وقيسة كبيخة لجراستشا الحالية باعتبار أنيا 

 الحؼ يعتبخ الستغيخ الخئيدي في الجراسة الحالية. اإلدارؼ في بعس مؤشخاتيا عشرخ التشطيع  أخحت

عمى أداء الييئات  اإلدارؼ ولقج اختمفت دراستشا مع الجراسة الدابقة كػنيا ركدت عمى أثخ التشطيع   

في  اإلدارؼ يع السحمية العامة في قصاع غدة معػقات، بيشسا ركدت دراستشا الحالية عمى فعالية التشط

العسػمية ىحا مغ جية، ومغ جية أخخػ نجج اإلختالؼ في شبيعة العيشة  االستذفائيةالسؤسدة 

 وكحلظ مغ الشاحية الدمانية والسكانية. 
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 * توظيف الدراسة:

، حيث إستفجنا اإلدارؼ يسكغ اإلستفادة مغ ىحه الجراسة مغ خالؿ معخفة أثخ معػقات التشطيع   

جيجة اختيار السشيج، صياغة الفخضيات، تحجيج السفاليع إعجاد خصة البحث، مشيا في جػانب ع

 .اإلدارؼ لحلظ فيي مخجعا أساسيا مذ أىع متغيخ في دراستشا وىػ التشطيع 

 * دراسة ثانية: عربية. 

 التعريف بالدراسة:

عمى أداء السشذأة  اإلدارؼ مجمة الجراسات العميا، مغ إعجاد: عمػية يذ إبخاليع شو، أثخ التشطيع   

، جامعة الشيميغ،   .1/3/2017بالتصبيق عمى ىيئة مياه، والية الخخشـػ

 ملخص الدراسة:

 * اإلشكالية:

  عمى األداء بييئة السياه والية  اإلدارؼ كاف الدؤاؿ الخئيدي لمجراسة ىػ ما أثخ التشطيع

 الخخشػـ؟، ويشفخع مغ ىحا الدؤاؿ األسئمة الفخعية التالية:

 ؟اإلداريوكفاءة العسمية  اإلدارؼ قة بيغ التشطيع ما العال  ة بييئة السياه والية الخخشـػ

  ة بييئة السياه والية الخخشػـ؟اإلداريومسارسة الدمصة  اإلدارؼ ما العالقة بيغ التشطيع 

  بييئة السياه والية الخخشػـ؟  اإلدارؼ وتصػيخ العسل  اإلدارؼ ما ىي العالقة بيغ التشطيع 
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 الدراسة:* فرضيات 

 عمى األداء بييئة السياه والية الخخشـػ اإلدارؼ يؤثخ التشطيع 

  ة لييئة مياه اإلداريوكفاءة العسمية  اإلدارؼ تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشطيع

 والية الخخشػـ.

  ة لييئة مياه اإلداريومسارسة الدمصة  اإلدارؼ تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشطيع

 الخخشػـ. والية

  لييئة مياه  اإلدارؼ وتصػيخ العسل  اإلدارؼ تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التشطيع

 والية الخخشػـ.

 * منهج الدراسة:

اتبع الباحث السشيج الػصفي التحميمي حيث يقـػ بػصف الطاىخة وجسع البيانات والسعمػمات   

حػليا وتحميميا، كسا اتبع الباحث السشيج التاريخي تتبع الحػادث والتصػرات التاريخية لييئة مياه 

 والية الخخشػـ.

 * عينة الدراسة:

حيث تع  150ية الخخشـػ البال  عجدىع يتكػف مجتسع الجراسة مغ العامميغ في ىيئة مياه وال  

مفخدة مغ ذوؼ الخبخة واإلختراص مغ إدارييغ وفشييغ  100عيشة ميدخة لجراسة مكػنة مغ  اختيار

وميشجسيغ بصخيقة مثمت جسيع مكػنات أفخاد السجتسع مغ العامميغ لمييئة القػمية لسياه والية 

 الخخشػـ.
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 * أداة الدراسة:

ع البيانات في ىحه الجراسة ىي اإلستبانة فقج تع تػزيعيا عمى عيشة الجراسة األداة السدتخجمة لجس  

 مغ السيشجسيغ. 20مغ الفشييغ و 20يغ واإلداريمغ  60مفخدة مشيع  100البالغة 

 * النتائج المتوصل إليها في هاته الدراسة هي:

  ال يتشاسب مع متصمبات الكفاءة والفعالية بييئة مياه والية الخخشػـ. اإلدارؼ التشطيع 

  غياب كثيخ مغ القػانيغ والمػائح السشطسة لمعسل التي يسكغ لإلدارات أف تدتخشج بيا في

 عسميا.

 .ال تػجج لػائح وأسذ تحجد العالقة بيغ اإلدارة العميا واإلدارة الجنيا 

  ات.عجـ إشخاؾ العامميغ في إتخاذ القخار 

  الحاجة إلى تصػيخ معجات ووسائل وأساليب العسل وذلظ بتػفيخ األجيدة التقشية

 والتكشػلػجية.

  .السػارد السالية ضعيفة ال تداعج عمى تحقيق األىجاؼ السخسػمة 

 * التعقيب على الدراسة الثانية: 

مثمت لشا مخجعا " حيث اإلدارؼ تمتقي ىحه الجراسة مع دراستشا الحالية في متغيخ وىػ "التشطيع   

أساسيا لجراستشا، وسشجا ىاما في الجانب الشطخؼ مغ خالؿ صياغة التداؤالت، تحجيج السفاليع، 

 وضع السؤشخات.
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عمى أداء السشذأة  اإلدارؼ ولقج اختمفت دراستشا مع الجراسة الدابقة كػنيا ركدت عمى أثخ التشطيع   

، بيشسا ركدت في  اإلدارؼ دراستشا عمى فعالية التشطيع  بالتصبيق عمى ىيئة مياه والية الخخشـػ

العسػمية ىحا مغ جية ومغ جية أخخػ نجج اإلختالؼ في شبيعة العيشة،  االستذفائيةالسؤسدة 

 وكحلظ مغ الشاحية السكانية والدمانية.

 * توظيف الدراسة:

ئة مياه والية عمى األداء ليي اإلدارؼ يسكغ اإلستفادة مغ ىحه الجراسة مغ خالؿ معخفة أثخ التشطيع   

الخخشػـ، حيث مثمت لشا ىحه الجراسة مخجعا أساسيا، بحيث أنشا إستفجنا مشيا في جػانب عجيجة، 

السشيج، كسا يسكغ أف تكػف الشتائج التي تػصمت  اختيارالعيشة،  اختيارتحجيج السفاليع، شخيقة 

 إلييا ىحه الجراسة نقصة إنصالؽ لجراستشا الحالية. 

 سة محلية.* دراسة ثالثة: درا

 التعريف بالدراسة:

عمى أداء السؤسدات  اإلدارؼ رسالة ماجدتار مغ إعجاد شاوؼ صباح، السػسػمة ب: أثخ التشطيع   

الرغيخة والستػسصة، دراسة تصبيكية لبعس السؤسدات الرغيخة والستػسصة، كمية العمـػ االقترادية 

وتدييخ السؤسدات الرغيخة والستػسصة، جامعة فخحات  والتجارية وعمـػ التدييخ، تخرز إقتراد

 .2009/2010عباس، سصيف، 

 ملخص الدراسة:

 * اإلشكالية:

 عمى أداء السؤسدات الرغيخة والستػسصة؟ اإلدارؼ إلى أؼ حج يسكغ أف يؤثخ التشطيع 
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 وتشجرج تحت ىحه اإلشكالية مجسػعة مغ التداؤالت الفخعية التالية:

  في السؤسدات الرغيخة والستػسصة؟ إلدارؼ اما ىػ واقع التشطيع 

  لمسؤسدات الرغيخة والستػسصة محل الجراسة عمى مدتػػ ربحيتيا؟ اإلدارؼ ما أثخ التشطيع 

  لمسؤسدات الرغيخة والستػسصة محل الجراسة عمى أداء عسمياتيا  اإلدارؼ ما أثخ التشطيع

 الجاخمية؟

  صة محل الجراسة عمى رضا عسالئيا؟لمسؤسدات الرغيخة والستػس اإلدارؼ ما أثخ التشطيع 

  لمسؤسدات الرغيخة والستػسصة محل الجراسة عمى قجرتيا عمى  اإلدارؼ ما أثخ التشطيع

 التعمع والشسػ؟

 *فرضيات الدراسة:

 الفرضية العامة:

لمسؤسدات الرغيخة والستػسصة محل الجراسة بذكل إيجابي عمى  اإلدارؼ يؤثخ التشطيع  -

 مدتػػ أدائيا.

 الفرعية: الفرضيات

  تتع العسمية التشطيسية في السؤسدات الرغيخة والستػسصة محل الجراسة بذكل مشيجي

 وعمسي.

  لمسؤسدات الرغيخة والستػسصة محل الجراسة عمى  اإلدارؼ ىشاؾ تأثيخ إيجابي لمتشطيع

 مدتػػ ربحيتيا.
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  عمى أداء  لمسؤسدات الرغيخة والستػسصة محل الجراسة اإلدارؼ ىشاؾ تأثيخ إيجابي لمتشطيع

 عسميتيا اإلنتاجية.

  لمسؤسدات الرغيخة والستػسصة محل الجراسة عمى  اإلدارؼ ىشاؾ تأثيخ إيجابي لمتشطيع

 رضا عسالئيا.

  لمسؤسدات الرغيخة والستػسصة محل الجراسة عمى  اإلدارؼ ىشاؾ تأثيخ إيجابي لمتشطيع

 قجرتيا عمى التعمع والشسػ.

 * منهج الدراسة:

 ة عمى السشيج الػصفي واإلستقرائي واإلحرائي.اعتسجت ىحه الجراس 

 * عينة الدراسة:

اقترخت ىحه الجراسة عمى رؤساء أقداـ السؤسدات الرغيخة والستػسصة وىي عيشة عشقػدية  

 مدحػبيغ لكل مؤسدة. 5مدحػب بسعجؿ  75شبكية، حيث تع سحب 

 :دراسةال ةأدا* 

 األداة السدتخجمة لجسع البيانات في ىحه الجراسة ىي اإلستسارة، السالحطة، السقابمة الذخرية. 

 * النتائج المتوصل إليها في هاته الدراسة هي:

  في السؤسدات الرغيخة والستػسصة إلى نطخية مغ نطخيات  اإلدارؼ ال يشتسي التشطيع

 أف يتساشى مع شبيعتيا الخاصة.التشطيع السعخوفة بحج ذاتيا، بل يأخح فقط ما يسكغ 
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  تشطيع السؤسدات الرغيخة الستػسصة مغ أكثخ التشطيسات بداشة )مغ حيث بداشة السياـ

وقمة عجدىا( وتعقيجا )مغ حيث تجاخل السياـ والعالقات وغياب التخرز( في نفذ 

 الػقت.

 أكثخ اليياكل مالئسة لصبيعة السؤسدات الرغيخة  اليياكل التشطيسية العزػية مغ تعتبخ

 والستػسصة.

  أضيخت نتائج الجراسة وجػد تأثيخ إيجابي ذو داللة إحرائية بيغ العالقات التشطيسية

 الدائجة في السؤسدات الرغيخة والستػسصة وأداء السؤسدة بسجاخمو األربعة.

 * التعقيب على الدراسة الثالثة:

"، حيث مثمت لشا مخجعا اإلدارؼ دراستشا الحالية في متغيخ وىػ "التشطيع تمتقي ىحه الجراسة مع  

أساسيا لجراستشا، وسشجا ىاما في الجانب الشطخؼ مغ خالؿ وضع صياغة الفخضيات، تحجيج 

 السفاليع وخاصة في وضع السؤشخات .

عمى أداء  اإلدارؼ ولقج اختمفت دراستشا مع الجراسة الدابقة كػنيا ركدت عمى مجػ تأثيخ التشطيع  

في السؤسدة  اإلدارؼ السؤسدات الرغيخة والستػسصة بيشسا دراستشا ركدت عمى فعالية التشطيع 

العسػمية ىحا مغ جية ومغ جية أخخػ نجج اإلختالؼ في شبيعة العيشة وكحلظ مغ  االستذفائية

 الشاحية السكانية والدمانية. 

 * توظيف الدراسة: 

عمى أداء  اإلدارؼ جراسة كثيخا مغ خالؿ معخفة كيف يؤثخ التشطيع يسكغ اإلستفادة مغ ىحه ال 

السؤسدات الرغيخة والستػسصة، كسا أنشا إستفجنا مغ ىحه الجراسة في عجة جػانب مشيا تحجيج 
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السفاليع، وضع بعس السؤشخات، اختيار السشيج، كسا يسكغ أف تكػف الشتائج التي تػصمت إلييا 

 استشا الحالية.  ىحه الجراسة نقصة إنصالؽ لجر 

 * دراسة رابعة: دراسة محلية.

 التعريف بالدراسة:

رسالة ماجدتار مغ إعجاد وفاء لعخيط، السػسػمة بعشػاف: التشطيع البيخوقخاشي والفعالية التشطيسية،  

)سكيكجة نسػذجا، كمية العمـػ االجتساعية  CPIKدراسة تصبيكية بسخكب السػاد البالستيكية 

، سكيكجة، 1955أوت  20تشسية وتدييخ السػارد البذخية، جامعة  واإلندانية، تخرز

2013/2014. 

 ملخص الدراسة:

 * اإلشكالية: 

  إلى أؼ مجػ تداىع الخرائز البيخوقخاشية في تحقيق الفعالية التشطيسية بسخكب السػاد

 ؟CP₂IKالبالستيكية 

 وانبثقت عشو أربعة تداؤالت فخعية ىي:

 تػفخ الخرائز البيخوقخاشية وأدائيا الػضيفي في مخكب  ما مجػCP₂IK؟ 

  ىل خرائز البيخوقخاشية لسخكبCP₂IK  تتػافق مع خرائز التشطيع البيخوقخاشي

 الفيبخؼ؟

  ما شبيعة العالقة بيغ الخرائز البيخوقخاشية والخرائز الخشيجة في مخكبCP₂IK؟ 

  ىل مخكبCP₂IK ية؟قادر عمى تحقيق الفعالية التشطيس 
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 * فرضيات الدراسة: 

 الفخضية العامة:

ىشاؾ عالقة ذات داللة بيغ خرائز التشطيع البيخوقخاشي وتحقيق الفعالية التشطيسية في مخكب 

 .CP₂IKالسػاد البالستيكية 

 الفخضيات العامة:

  ىشاؾ عالقة ذات داللة بيغ تقديع العسل وتحديغ األداء في مخكبCP₂IK. 

  تػجج عالقة ذات داللة بيغ نسط الخقابة وإنجاز السياـ في مخكبCP₂IK. 

  يداىع وضػح القػاعج البيخوقخاشية في تحقيق األىجاؼ في مخكبCP₂IK. 

 * منهج الدراسة:

 اعتسجت ىحه الجراسة عمى مشيج السدح الذامل في إشار السشيج الػصفي. 

 * عينة الدراسة:

شخيقة العيشة، بحيث تع جسع  اختيارىحه الجراسة عمى أسمػب السدح الذامل بجال مغ  اعتسجت 

 عامل. 169بيانات كل مفخدات مجتسع الجراسة بجوف استثشاء حيث قجر مجتسع البحث ب

 * أدوات جمع البيانات: 

اعتسجت ىحه الجراسة عمى مجسػعة مغ األدوات السالحطة، السقابمة، الدجالت والػثائق،  

 إلستبياف.ا
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 * النتائج المتوصل إليها في هاته الدراسة:

 .ىشاؾ عالقة دالة بيغ تقديع العسل وتحديغ األداء بسخكب السػاد البالستيكية 

  ىشاؾ عالقة إرتباشية بيغ نسط الخقابة وإنجاز السياـ فقج أوضحت البيانات الكسية مغ أفخاد

أكج أف سبب مغ وراء الخقابة   %46¸ 1 العيشة أحيانا ما يذعخوف بػجػد رقابة عمييع، و

 ىػ لمتأكج مغ مجػ إنجازىع لسياميع.

 .القػاعج البيخوقخاشية تداىع بػضػح في تحقيق األىجاؼ  

 * التعقيب على الدراسة الرابعة: 

تمتقي ىحه الجراسة مع دراستشا الحالية في متغيخ وىػ "الفعالية التشطيسية" حيث مثمت لشا مخجعا  

خاصة في الجانب الشطخؼ في الفرل الخامذ، وكحلظ في وضع بعس السؤشخات، وإشارا أساسيا 

 تحجيج السفاليع.

ولقج اختمفت دراستشا مع الجراسة الدابقة كػنيا ركدت عمى التشطيع البيخوقخاشي والفعالية التشطيسية،  

العسػمية، وكحلظ نجج  االستذفائيةفي السؤسدة  اإلدارؼ بيشسا دراستشا ركدت عمى فعالية التشطيع 

 اإلختالؼ مغ ناحية شبيعة العيشة، والسكانية وكحلظ مغ ناحية خصة البحث أو الجراسة.

 * توظيف الدراسة: 

يسكغ اإلستفادة مغ ىحه الجراسة مغ خالؿ معخفة الخرائز البيخوقخاشية ومجػ مداىستيا في   

اسة في عجة جػانب مشيا ما ىػ متعمق تحقيق الفعالية التشطيسية، حيث تع اإلستفادة مغ ىحه الجر 

بالجانب الشطخؼ، تحجيج السفاليع، وضع بعس السؤشخات، بشاء أسئمة اإلستسارة، ومشيا ما متعمق 

 بالجانب السشيجي خاصة في اختيار السشيج. 
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 ثامنا: المقاربة النعرية.

إشار فكخؼ يفدخ مغ السدمع بو أف كل دراسة تحتاج إلى مخجعية نطخية، والشطخية عبارة عغ    

 مجسػعة مغ الفخوض العمسية ويزعيا في سق عمسي مختبط.

إف تعجد الشطخيات في عمع االجتساع، راجع إلى تعجد تخررات ىحا العمع والستأمل لػاقع البحث   

لجػ الكثيخ مغ الباحثيغ والباحثات، يالحع قرػر لجييع في كيفية اختيار وتػضيف الشطخية في 

 البحػث االجتساعية.

العسػمية فقج  االستذفائيةبالسؤسدة  اإلدارؼ وبالشدبة لسػضػع دراستشا السعشػف ب: فعالية التشطيع   

أردنا أريح تػضف السقاربة التالية لسا ليا عالقة بسػضػع دراستشا وىحه السقاربة ىي: "البشائية 

تكامل فيسا بيشيا، الػضيفية" كشطخية أساسية في مػضػعشا وتتبشى ىحه الشطخية فكخة أف األجداء ت

لتؤلف الكل فالكل أو الشدق العاـ يتكػف مغ مجسػعة مغ العشاصخ واألجداء الستخابصة مع بعزيا 

 البعس، وكل جدء يقػـ بجور معيغ داخل الكل يعسل عمى صيانة وحجاتو.

 أػ تعخيف البشائية الػضيفية: مخكبة مغ جدئيغ ىسا:

  :البشاءStructure يذيخ إلى الصخيقة التي تشطع بيا األنذصة الستكخرة في  وىػ مرصمح

 السجتسع.

  :الػضيفةFonction  ويذيخ ىحا السرصمح إلى مداىسة نذاط مغ األنذصة الستكخرة في

 الحفاظ عمى استقخار وتػازف السجتسع.
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ء تقػـ إذا فالبشائية الػضيفية تخػ أف السجتسع أو البشاء االجتساعي مكػف مغ أجداء بحثيحه األجدا

 .   1بجورىا لمسحافطة عمى استقخار الكل أو الشدق العاـ مغ خالؿ الػضائف التي يقػـ بيا كل جدء

 ب ػ السبادغ التي تختكد عمييا البشائية الػضيفية:

تعتقج الشطخية البشائية الػضيفية والتي كاف روادىا سيشدخ وكالكػت بارسػنخ، روبخت ميختػف،  

بعزيا البعس، كسبجأ يكسل اآلخخ وىحه السبادغ ىي عمى الشحػ  بسبادغ أساسية متكاممة مع

 التالي:

  يتكػف السجتسع أو السؤسدة أو الجساعة ميسا كاف غخضيا وحجسيا مغ أجداء ووحجات

مختمفة بعزيا عغ بعس، وعمى الخغع مغ إختالفيا إال أنيا مختبصة ومدانجة بعزيا 

 البعس.

 ال بشائيا ووضيفيا إلى أجداء وعشاصخ لكل مشيا السجتسع أو الجساعة يسكغ تحميميا تحمي

 وضائفيا الخاصة واألساسية.

  أف األجداء التي تحمل إلييا الجساعة أو السؤسدة أو الطاىخة االجتساعية إنسا ىي أجداء

متكاممة فكل جدء يكسل األخخ، وأؼ تغييخ يصخأ عمى أحج األجداء البج أف يشعكذ عمى 

 بكية األجداء.

  أجداء الجساعة أو السجتسع أو السؤسدة لو وضائف تابعة مغ شبيعة أف كل جدء مغ

الجدء، وىحه الػضائف مختمفة نتيجة إختالؼ األجداء لكغ بالخغع مغ إختالؼ الػضائف فإف 

 . 2ىشاؾ درجة مغ التكامل بيشيسا

                                                           
1
ر األنترنت على القٌم االجتماعٌة فً الوسٌط الحضري، رسالة ماجستار فً علم االجتماع، تخصص علم االجتماع  مخلوف بومنٌن، أث 

 الحضري، كلٌة األداب والعلوم االجتماعٌة، جامعة دمحم بو

 .02م ص2000ضٌاف ، المسٌلة، الجزائر، 

 
2
 .22ـ22م، ص2000، عمان، األردن، 2والتوزٌع، طإحسان دمحم الحسن، النظرٌات االجتماعٌة المتقدمة، دار وائل للنشر  
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 ؿ ويؤكج بارسػند عمى أف السؤسدة برفتيا ندقا إجتساعيا ال يسكغ أف تحقق أىجافيا إال مغ خال

 نجاحيا في تحقيق أربع متصمبات رئيدية ىي:

 .التكامل وضساف قجر مغ التزامغ والتعاوف داخل السؤسدة 

 .)الكسػف والسحافطة عمى الشسط مغ خالؿ تجعيع الشسط )السحافطة عمى الحات، اليػية 

 .التكيف والسػاءمة وذلظ مغ خالؿ تفاعل السؤسدة مع بيئتيا الخارجية 

 1تحقيق األىجاؼ وذلظ عغ شخيق اإلستخجاـ األمثل لمسػارد الستاحة. 

مغ خالؿ ما تقجـ يتزح أف مػضػع دراستشا يسكغ أف يتػافق مغ خالؿ جسمة الستغيخات التي 

عمى  االستذفائيةيشصػؼ عمييا مع ما تدتشج إليو الشطخية البشائية الػضيفية, خاصة و أف السؤسدة 

ى بشاء تشطيسي و ىحا األخيخ يحسل وضائف و أدوار تعسل بذكل متشاسق و تشطيع يدتشج إل اعتبارىا

 متكامل لكي تحقق أىجافيا.

  

                                                           
 .82بمخيخؼ مخاد، ششاؼ خجيجة، مخجع سابق، ص 1
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 خالصة الفرل:

بعج التعخض لسػضػع الجراسة واإلحاشة بجسيع الجػانب السسكشة لفيسو مغ اإلشكالية، إلى أسباب   

السػضػع، أىسية الجراسة، الفخضيات، أىجاؼ الجراسة، تحجيج السفاليع، الجراسات الدابقة،  اختيار

 .اإلدارؼ السقاربة الشطخية، ندتعخض فيسايمي الفرل الثاني لسػسـػ بعشػاف التشطيع 

 



 لثانيالفصل ا
 التنظيم اإلداري 

 تمهيد 

 ماهية التنظيم اإلداري أوال: 

 مبادئ و أنواع التنظيم اإلداري ثانيا : 

 نظريات التنظيمثالثا : 

  أهداف التنظيمرابعا : 

    خالصة الفصل 
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 تسهيج:

يعتبخ التشغيؼ فكخة قجيسة قجم السجتسعات اإلندانية، ابتجاءا مؽ األسخة والعائمة المتان تعتبخان     
أول تكؾيؽ إجتساعي، وصؾال إلى ما يعخف في وقتشا الحالي بالسشغسات الكبخػ أو السؤسدات، 

اإلستذفائية العسؾمية ولكل مؤسدة مؽ ىحه السؤسدات تشغيؼ خاص بيا، ومؽ بيشيا نجج السؤسدة 
كسؤسدة خجماتية التي تقؾم عمى عجة ركائد أىسيا التشغيؼ اإلدارؼ الحؼ يعتبخ بشاء أساسي ال 

 يسكؽ اإلستغشاء في أؼ مؤسدة.
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 أوال: ماهية التشغيؼ اإلداري.

 ـ لسحة تاريخية لمتشغيؼ: 1

اء اإلدارة والتشغيؼ، إلى أنو يعتبخ كجيج يعج الدبب الخئيدي لغيؾر عاىخة التشغيؼ بالشدبة لعمس     
جساعي، مؽ أجل مؾاجية الحاجات اإلندانية لمجساعة، وذلػ مشح عيؾر الجولة باعتبارىا أىؼ 

 وأعمى السؤسدات اإلندانية.

كسا يخجع البعض عيؾر األول إلى تكؾيؽ األسخة حيث يتقاسؼ أفخادىا األدوار، فالدوج يقؾم بجور    
واألوالد ليؼ مدؤوليات متفاوتة، كل ىحا يديخ وفق إطار مشدق ومشغؼ لتحقيق مخالف لو وزوجتو 

 أىجافيؼ.

وىكحا فالتكؾيؽ االجتساعي كان في بجاية األمخ باألسخة ثؼ القبيمة فالقخية، ثؼ السجيشة فالجولة،    
 وىيئة األمؼ....وغيخىا كل يديخ وفق نسط رؼيع عالقات مختبظة وتذكالت مختمفة.

كسا تعج أيزا التظؾرات التي طخأت عمى الجولة ومياميا، وكحا التؾازن التي طخأت عمى الجولة    
ومياميا، وكحا الثؾرات االجتساعية التي عخفتيا الكثيخ مؽ الجول وخاصة السعدكخ اإلشتخاكي ودول 

انية، كمسا أدت العالؼ الثالث، وكحا ما أحجثتو العمؾم الحجيثة مؽ نغخات مدت مجاالت الحياة اإلند
بالجول إلى مخاجعة تشغيساتيا باإلضافة، إلى خمق تشغيسات ججيجة مؽ أجل تحقيق االستقخار 
الدياسي ومؾاجية أؼ عاىخة عشف سياسي كل ىحه األمؾر كانت سبب في نسؾ اإلدارة العامة 

 .وتظؾر دورىا خاصة في الجول غيخ الستقجمة التي عخفت نؾعا مؽ التظؾر في وعي أفخادىا

وحرخ السذكالت التي تؾاجييؼ وفي غيخ ىحه الجول نجج أيزا إنذاء التشغيسات بجأ بعج وقع    
مذاكل اإلعتخاف بيا، فالبحث عؽ حل ليحه السذكالت يتعيؽ أوال تكؾيؽ تشغيؼ، ةليحا نجج تعجد 

ندانية التشغيسات يخجع إلى تعجد السذاكل والتي بجورىا يخجع تشؾعيا إلى تشؾع وتعجد الحاجات اإل
 في السجتسع.

وىشا أفخاد قميمؾن في الجول مؽ يجرك السذكمة في مخاحميا األولى وتحاول التشديق إلى وجؾدىا    
، ثؼ تأتي السخحمة الثانية حدب ما 1ومؽ ثؼ اإلعتخاف بيا مؽ طخف عجد أكبخ مؽ أفخاد السجتسع

                                                           
1
 .01ـ99م، ص0991سامً جمال الدٌن، التنظٌم اإلداري للوظٌفة العامة، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، دون طبعة، اإلسكندرٌة،  
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السذكمة وقج تكؾن ىحه يقؾل "سيسؾن" وىي مخحمة طخحت عجة إقتخاحات أولية تسييجية في كل 
 اإلقتخاحات بخامج حكؾمية أو أعسال تذخيعية.  

وفي وقتشا الحالي تمعب وسائل اإلعالم وجساعات الزغط والسرالحة دورا ىاما التبييؽ إلى    
السذكمة السؾجؾدة واإلعتخاف بيا مؽ قبل الذعب كمو أو البعض أو غالبيتو أو مؽ قبل الحكؾمة، ثؼ 

خخػ وىي مخحمة تقجم إقتخاحات حاسسة مؽ أجل مؾاجية السذكمة نيائيا، ويبخز تأتي السخحمة األ
ىشا دور صانع القخار باعتبار أفخاد السجتسع معارضؾن ومؤيجون ومحايجون إتجاه الحمؾل السقجمة 

 ليحه السذكمة.

 وبيحا فإن عسمية إنذاء التشغيؼ ىي عسمية صعبة ومعقجة فيشاك فخق بيؽ إتخاذ قخار خاص     
 بؿيام تشغيؼ أو إنذائو، وبيؽ وجؾد التشغيؼ حؿيقة ومسارسة األنذظة السؾجؾدة مؽ أجمو.

فالسخاحل األولى تشتيي باتخاذ القخار ثؼ مخحمة وجؾد التشغيؼ وميالده، وىي مخحمة تتسيد عسميا    
 بالتعقج واإلستقخار، وقج تحتاج إلى زمؽ طؾيل مؽ أجل إتخاذ قخار إنذاء التشغيؼ.

وقج تتسثل مذكمة ؾيام التشغيؼ أساسا في كثيخ مؽ األمؾر السختبظة حؾل نذأتو مثل األىجاف    
التي أنذأت مؽ أجمو، الدياسات السترمة ببشائو وشكمو ومجػ مالئستو مع اليجف السخسؾم، وىل 
ىؾ الذكل السشاسب، وأن ىشاك بجائل أخخػ داخل البشاء الحكؾمي أو خارجو أضف إلى ذلػ 

ية حجوث خالف حؾل تبعية التشغيؼ السقتخح مع تحجيج مؾقع في التكؾيؽ الحكؾمي، وإذا ما إمكان
 .   1كان يشذأ كؾحجة إدارية مدتقمة عؽ أدائو لمسيام السدظخة مؽ إنذائو

 ـ خرائص التشغيؼ اإلداري:2

 ."يجب أن يكؾن ىشاك ىجف مذتخك، بيؽ أفخاد التشغيؼ وىاما يعخف "بؾحجة اليجف 
 مؽ أجداء التشغيؼ يدعى مؽ مكانو في تحقيق اليجف العام الحؼ وضع مؽ  أؼ كل جدء

 أجمو.
  لكي يكؾن اإلشخاف فعال يجب أن يحجد الشظاق السشاسب لو، وىحا يتؼ لسعخفة كل العامميؽ

 2 ما يمدميؼ مؽ رؤسائيؼ معخفة واضحة دؾيقة.

                                                           
1
 .09ـ00سامً جمال الدٌن، المرجع نفسه، ص 

2
 .912م، ص9112والوظائف، دار النشر والتوزٌع رام هللا، دمحم قاسم القٌرونً، مبادئ النظرٌات والعملٌات  
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  ،والؿيام بأعساليؼ بذكل تفؾيض الدمظة مؽ أجل مذاركة معغؼ العسال في إتخاذ القخار
 جيج وسيل.

  السؾعف ال يتمقى أوامخه إال مؽ رئيذ واحج، ألن تعجد الخؤساء يؤدؼ إلى التعارض بيؽ
األوامخ والتعميسات الرادرة لمسخؤوسيؽ والتعميسات الرادرة لمسخؤوس وىحا ما يعخف "بؾحجة 

 األمخ".
 دمدل الخئاسي واإلنزباطية.يجب أن يتبع كل مدتؾػ لمسدتؾػ الحؼ يعمؾه وىحا يعشي الت 
  إعظاء كل شخص الدمظة التي تسكشو مؽ الؿيام بسدؤولياتو، فال يسكشو الؿيام بسدؤولياتو

 دون إعظاء الدمظة، فالدمظة تفؾيض بيشسا السدؤولية ال تفؾيض.

 ـ أهسية التشغيؼ اإلداري:3

ا الرشاعية، وكل مشذأتشا ( خح كل مشذأتشCarnigieلمتجليل عمى أىسية التشغيؼ يقؾل كارنيجي )   
التجارية، وكل طخق تؾاصالتشا، وكل أمؾالشا وتخك لشا التشغيؼ فخالل أربع سشؾات سؾف نكؾن 
قادريؽ عمى إستعادتيا جسيعا، كسا أن تذخشل قال عشجما سئل عؽ كيؽية كدب لمحخب: بالتشغيؼ، 

 وبالتشغيؼ، وبالتشغيؼ.

 يؼ تغيخ أو تكسؽ ؼيسايمي:أما في مجال السؤسدات فشجج أن أىسية التشغ 

  تحقيق التعاون واإلندجام بيؽ مجسؾعة األفخاد العامميؽ مؽ خالل تجسيع وتشديق الجيؾد
 الفخدية، وتعغيؼ اإلستفادة مؽ نتائج التفاعل بيؽ أفخاد مجسؾعة العسل.

  تحجيج العالقات بيؽ السؾعفيؽ في السؤسدة مسا يداعج كل فخد عمى معخفة مؾقعو اإلدارؼ
 قاتو بخؤسائو ومخؤوسيو وزمالئو في العسل.وعال

  تسكيؽ السؤسدة مؽ التعامل مع التشؾع في السؾارد البذخية واإلستفادة مؽ كل فخد في
 السؤسدة عمى إختالف سمؾكو وشخريتو ودوافعو.

 .ترشيف العسل وتؾزيعو بحدب أىسية نذاطاتو وأىجافو 
 الدمظة والسدؤولية واإلترال. نقل القخارات إلى جسيع أفخاد السؤسدة عؽ طخيق خظؾط 
  تحقيق الخقابة الحاتية فتحجيج األدوار يعشي بجرجة ما تحجيج الدمؾك واألداء السقبؾل، وىحا

 يعسل عمى زيادة الخقابة الحاتيؽ لألفخاد.
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  تحقيق تشافدية عالية لمسؤسدة، كؾنو يداعج عمى رفع إمكانياتيا في تقجيؼ الدمع والخجمات
، كسا يداعج عمى تحديؽ ميارات السجيخيؽ والعسال، في إتخاذ التي تخضي السدتيمػ

القخارات الدميسة مسا يؤدؼ إلى تحقيق العؾامل الخاصة بالسيدة التشافدية لمسؤسدة )ؾيادة 
 .1التكمفة، التسيد في السشتجات، اإلستجابة )حاجة العسيل، الكفاءة((

  ميارات وقجرات األفخاد وتحديؽ تؾفيخ بيئة عسل ومشاخ تشغيسي مالئؼ، يداعج عمى تشسية
 سمؾكياتيؼ السختبظة بالعسل في مختمف السدتؾيات اإلدارية.

 .تدييخ واجبات اإلدارة والسجراء وتدييل عسمية اإلشخاف والخقابة 
  يداعج التشغيؼ اإلدارؼ عمى تؾحيج الجيؾد والتعخفات الجساعية وتؾجيييا باتجاه ىجف

 .2قات البذخية والسادية وإستخجاميا سميسامذتخك، كسا يداعج عمى إستخجام الظا
  يخاقب التشغيؼ فعالية السؤسدة ويجخل التعجيالت الالزمة والسظمؾبة لمحفاظ عمى الفعالية أو

 زيادتيا.
 3يزع التشغيؼ آلية لتشديق أعسال األفخاد بالسؤسدة بحيث تعتبخ كال مؾحجا ومشدجسا. 

 ثانيا: مبادئ وأنؾاع التشغيؼ اإلداري.

 مبادئ التشغيؼ اإلداري:ـ 1

بالخغؼ مؽ أن لكل مؤسدة عخوفيا الخاصة، إال أنو يسكؽ وضع أسذ ومبادغ، يسكؽ القؾل    
 أنيا تظبق عمى جسيع السؤسدات حيث تعتبخ ىحه السبادغ األساس الحؼ يديخ عميو التشغيؼ وىي:

 أـ مبجأ تقديؼ العسل:

أ األساسي الخاسخ في التشغيؼ اإلدارؼ، فسذكمة السبج snobs bs  fovlvbalيعج مبجأ تقديؼ العسل  
التشغيؼ تشذأ عشجما يكؾن ىشاك مجسؾعة مؽ األفخاد يقؾمؾن بعسل لو ىجف نيائي واحج، وبالتالي 

 يدتؾجب تقديؼ العسل ؼيسا بيؽ أعزاء السجسؾعة.

                                                           
 .26م، ص2000، اإلسكشجرية، 2كامل بخيخ، إدارة السؾارد البذخية وكفاءة األداء التشغيسي، السؤسدة الجامعية لمشذخ والتؾزيع، ط 1
لقخارات، رسالة ماجدتار في عمؼ االجتساع، بؾقالل اليادؼ، العؾامل السؤثخة عمى تشغيؼ السؤسدة مؽ حيث الييكمة التشغيسية واتخاذ ا 2

 .14م، غيخ مشذؾر، ص1996م/1995جامعة الجدائخ، 
 .273م، ص2003عسخ أحسج عثسان السقمي، مبادغ اإلدارة، شخكة مظابع الدؾدان لمعسمة السحجودة، الخخطؾم،  3
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ية ومؽ ىشا يسكؽ اعتيار تقديؼ العسل ىؾ تحجيج األنذظة والسشغسة وتقديسيا إلى عشاصخ فخع 
وتجسيعيا وحجات عسل متخررة في نؾع مؽ الشذاط داخل أقدام وإدارات وقظاعات بظخيقة تعسل 
عمى إحجاث تشاسق وتكامل أعسال السشغسة مع مخاعاة عجم التجاخل والتكخار والتزارب في 
اإلختراصات، فكل عسل تقؾم بو جساعة ما يجب أن يتؾفخ ؼيو تقديؼ العسل، وتحجيج واجبات كل 

ؽ خالل ىحه الؾاجبات تتحقق أىجاف السؤسدة في أسخع وقت مسكؽ، كسا يعسل عمى فخد، فس
تدييل عسمية اإلشخاف وتؾجيو العسل، ونحقيق نؾع مؽ التشديق في الجيؾد وتؾزيع العسل وتحجيج 

 الؾاجبات والسدؤوليات.

 ب ـ مبجأ وحجة القيادة: 

ة العامة، والخظؾط الخئيدية لمعسل، ويعشي وجؾد ؾيادة إدارية عميا واحجة تتؾلى وضع الدياس  
 وتتسثل ىحه الؿيادة في مجمذ اإلدارة والسجيخ العام.

 ج ـ مبجأ تداوي وتؾازن السدؤولية مع الدمظة:

ىي مؽ السبادغ األساسية لمقانؾن اإلدارؼ فكل فخد أوكمت إليو ميام معيشة فيؾ مدؤول عمى    
السخسؾمة، فال تؾجج سمظة بال مدؤولية، وال ىحه السيام، كسا ىؾ مدؤول عمى تحقيق األىجاف 

تؾجج مدؤولية محجدة إال تقابمياسمظة معيشة فتأدية أؼ عسل معيؽ يجب أن يقابمو سمظة كاؼية 
 .1إلنجاز، فالسجيخ السدؤول عؽ بخنامج معيؽ أن يكؾن لجيو سمظة مسارسة ميستو

 د ـ مبجأ نظاق اإلشخاف والتسكؽ:

ؾاحج أو السذخف عمى اإلشخاف عمى عجد مؽ العامميؽ، شخط أن ويقرج بو قجرة الخئيذ ال    
يؾجييؼ بكل كفاءة ودون إرىاف، أؼ تحجيج عجد مالئؼ مؽ األفخاد الحؼ يسكؽ لمخئيذ اإلشخاف 

 عمييؼ بكل كفاءة وفعالية.

 وىشاك عؾامل تؤثخ عمى تحجيج عجد األفخاد الحؼ يذخف عمييؼ رئيذ واحج وىي كاآلتي:

 الؿيادة وفق شخرية الخئيذ، ومجػ إلسامو بعسمو.ـ مجػ تؾفخ روح 

 ـ مجػ إلسام العسال بعسميؼ وخبخاتيؼ، باإلضافة إلى وجؾب تؾفخ الخبخة الذخرية.
                                                           

1
 .72م، ص0990 حمدي فؤاد علً، التنظٌم واإلدارة الحدٌثة، دار التهضة العربٌة، دـط، بٌروت، 
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 ـ مجػ تؾفخ إمكانيات العسل، كؾسائل اإلترال السؾجؾدة بيؽ الئيذ والسخؤوسيؽ.

سذخف وقت متدع يخررو ـ الؾقت لو تأثيخ عمى نظاق اإلشخاف، فكمسا كان الؾقت متؾفخ كان لم
 . 1لسخؤوسيو إلشخاف عمييؼ

 ـ مبجأ التجرج أو التدمدل: ھ

ويقرج بو أن يتؼ تخكيب الدمظات اإلدارية مؽ األعمى إلى األسفل في شكل ىخمي، وكمسا كان    
خط الدمظة الحؼ يخبط بيؽ الخئيذ والسخؤوسيؽ واضحا، فكمسا كان إتخاذ القخارات فعاال وكمسا كان 

 وثيقا. اإلترال

 .2التختيب الستجرج لمؾعائف لمؾصؾل إلى سمدمة مدتسخة مؽ السدتؾيات الجنيا -

 و ـ تحجيج السدؤوليات بؾضؾح: 

يعشي أن تكؾن السدؤولية التي تدتشج إلى أحج السؾعفيؽ محجدو وواضحة وىحا يحقق ىجفيؽ    
 ىسا:

 .تجشب الفؾضى 
 .فيؼ طبيعة الؾعيفة والظخيقة التي يجب أن تؤدػ بيا 

وتحجد السدؤولية يتظمب كتابة التعميسات والتؾضيحات واألوامخ بظخيقة مبدظة وواضحة ليذ فييا 
 غسؾض.

 زـ مخونة وبداطة التشغيؼ:

يعشي أن يكؾن ـيكل التشغيؼ اإلدارؼ مبدظا قجر اإلمكان وغيخ معقج، فال يجب إبخاز بعض    
ألن السبالغة في إنذاء الؾحجات الرغيخة  السيام أو الؾاجبات الثانؾية وإعظائيا شيئا مؽ اإلىسية،

 .3يؤدؼ إلى كثخة الخؤساء وقمة السخؤوسيؽ بجرجة تؤدؼ عخقمة سيخ العسل
 

                                                           
1
 .079ـ072م، ص9117دمحم عبد الفتاح، دمحم عبد هللا، األسس النظرٌة إلدارة المؤسسات االجتماعٌة، المكتب الجامعً، اإلسكندرٌة،  

2
 .02م، ص9119هناء حافظ ٌدوي، إدارة المؤسسات االجتماعٌة، دـط، المكتبة الجامعٌة الحدٌثة، اإلسكندرٌة،  

3
 .90التنظٌم الغٌر الرسمً فً المؤسسات الصناعٌة، دـط، الجزائر، صحسان الجٌاللً،  
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 ص ـ تفؾيض الدمظة: 

مؽ أبخز الخرائص التي تسيد التشغيسات الحجيثة نجج خاصية تفؾيض الدمظة فشغخا لكؾن    
يؼ بظخيقة فعالة، وبدط نفؾذىؼ عمى كل السجراء العاميؽ أو الخؤساء ال يدتظيعؾن مسارسة ميام

الؾحجات واألقدام بكفاية، لجأت التشغيسات إلى تفؾيض الدمظة إلى السدؤوليؽ فخعييؽ ومدتؾفيؽ 
بظخيقة محجدة ومشدقة سمفا لسباشخة مدؤولياتيؼ في إطار مسارسة الزبط وتحقيق إمتثال كل أقدام 

 .1ج يكؾن مخكباالتشغيؼ وأفخاده، وقج يكؾن التفؾيض بديظا كسا ق

كسا يقرج بيا أيزا أن تكؾن الدمظة السفؾضة لكل إدارؼ كاؼية لزسان قجراتو عمى  -
 .2تحقيق الشتائج الستؾقعة مشو

 ـ أنؾاع التشغيؼ اإلداري:2

يتفق معغؼ السفكخيؽ عمى أن لمتشغيؼ شكميؽ رئيدييؽ مؾجؾدان في كل مؤسدة ميسا كانت    
شغيؼ الخسسي الحؼ ترشعو اإلدارة يحتؾؼ عمى البخامج والخظط طبيعة نذاطيا، فالذكل األول: الت

التي تتبع مشيا اإلجخاءات الخاصة بتدييخ اإلدارة بظخيقة عقالنية بغخض تحقيق أىجافو، أما الذكل 
الثاني فيتسثل في التشغيؼ الغيخ الخسسي الحؼ يعؾد تكؾيشو إلى عجم إستعسال األفخاد لمشرؾص 

 والقؾانيؽ اإلدارية.

 التشغيؼ الخسسي:ـ 1

  عخف عمى أنو ذلػ التشغيؼ السحجد رسسيا والسقشؽ، والحؼ ييتؼ بالييكل التشغيسي وتحجيج
العالقات والسدتؾيات  األعسال وتؾزيع اإلختراصات فيؾ عسل القؾاعج والتختيبات التي 

تشفيح  عؽ الغؾاىخ واإلتراالت الخسسية بيؽ األفخاد والعامميؽ، بيجف  تظبقيا اإلدارة، وتعبخ
 سياسات السؤسدة.

  البيخوقخاطية ىي الشسط الشسؾذجي لمتشغيؼ الخسسي لحلػ يعتبخ التشغيؼ  يبخفكمذ مايعتبخ
الخسسي الظخيقة السثمى في تشغيؼ الجيؾد اإلندانية إلنجاز أية مجسؾعة مؽ ألىجاف 

 .3الجساعية لكؾنو سسة الترسيؼ والتخظيط
                                                           

1
 .992هناء حافظ ٌدوي، المرجع نفسه، ص 

2
 .997عبد الغفار الحنفً، أساسٌات إدارة منظمات األعمال، الدار الجامعً، دـط، اإلسكندرٌة، ص 

3
 .62شاوي صباح، المرجع السابق، ص 
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 ذوؼ التأىل العالي وبيؽ السشفحيؽ. كسا عخف أيزا تقديؼ العسل بيؽ السؾعفيؽ 

* مؽ خالل ىحيؽ التعخيفيؽ يتبيؽ لشا أن التشغيؼ الخسسي ىؾ تمػ القؾانيؽ والقؾاعج التي تؾضح 
بذكل رسسي وتأتي مؽ األعمى لتظبق مؽ طخف السدتؾيات التي يتحجد بسؾجبيا األدوار 

 .1واألىجاف

 وعائف التشغيؼ الخسسي:

  بمؾغيا مؽ خالل التشديق بيؽ األنذظة.تحقيق األىجاف والدعي إلى 
 .التكيف مع متغيخات البيئة وأىجافيا وإستيعاب ىحه اآلخيخة بذكل عقالني وفعال 
 .التكامل والتؾحج بيؽ أجداء الشدق الؾاحج 
  .السحافغة عمى إستسخار الشدق والسجاومة عمى صيانتو 

لقج قجم بارسؾند وجية نغخ ثقاؼية نغامية أسيست إلى حج بعيج في التحميل والتفديخ الشغخؼ   
لبعض السذكالت الستعمقة بػياب التشديق واإلندجام داخل التشغيؼ، وأوضح أن أىجاف التشغيؼ 

ج ونذاطاتو تعتبخ مذخوعة إذا استسجت ؾيسيا مؽ ؾيؼ الشدق االجتساعي األكبخ ألنيا ىي التي تؤك
السداىسة الفعمية لمشدق التشغيسي ونذاطاتو في تحقيق الستظمبات الؾعيؽية التي تدسح لمتشغيؼ 
بتحقيق األىجاف الحيؾية عمى األقل، متظمبات تشحرخ أساسا حدب بارسؾند في مظمب السؾائسة 

ق وتحقيق األىجاف، ومظمبات آخخان ىسا التكامل والكسؾن المحان يعشي بيسا مجػ مالئسة الفارو 
 .2الدائجة في األنداق الفخعية لغخوف الشدق األكبخ

بحيث يسكؽ إعتبار ىحه الؾعائف ىي األساس الحؼ يخزع لو ىحه الؾعائف التشغيسية، والحؼ 
إنظالقا مشو تدتظيع اششباط وعائف أخخػ وضؾحا وأكثخ تفريال، ويشاط التشغيؼ عسؾما بؾعيفة 

 تحقيق األىجاف التالية:

 فة اإلنتاج.خمق الفعالية ومزاع 
 .تقجيؼ الخجمات لمعمسميؽ في الؾحجات واألقدام، وتدؾية مذاكميؼ ودراستيا 

                                                           
1
 .009م، ص0992، دار المعرفة الجامعٌة، دـط، اإلسكندرٌة، دمحم عاطف غٌث، قاموس علم االجتماع 

2
 .26ـ27السٌد الحسنً، علم االجتماع التنظٌم، دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة، ص 
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  الؿيام بؾضع األسذ التشغيسية الكاؼية واإلجخاءات التي تذكل قاعجة مشظؿية عقالنية
 لمعسل.

  تؾفيخ األمؽ واإلستقخار بسا يداعج عمى خمق جؾ تشغيسي ونفدي يجفع الفخد إلى الؿيام
 ط بو.بجوره السشؾ 

 .تدييل عسمية اإلترال بيؽ السدؤوليؽ 
  العسل عمى نذخ السعخفة وتكؾيؽ األفخاد، بحيث يربح الفخد قادر عمى أداء دوره بظخيقة

 .1فعالة وعقالنية

 ـ التشغيؼ غيخ الخسسي:  2

يعخفو دمحم عاطف غيث: ندق العالقة الذخرية الحؼ يشسؾ برفة تمقائية أثشاء تفاعل األفخاد داخل 
 غيؼ الخسسي.التش

( حيث يعخف التشغيؼ الغيخ rtsrolvsu rbs.s( )ablbpvq.t كسا يؾجج تعخيف أشسل لكل )
الخسسي عمى أنو "التشغيؼ الغيخ مكتؾب عمى ورق ويتسثل في العالقات الستبادلة القائسة عمى الؾد 

ية، ويؾجج مشفرال عؽ أؼ بشاء إجتساعي معبخ عشو بؾضؾح فالتشغيؼ الغيخ الخ  سسي بذيخ والكخـا
إلى السسارسات الغيخ رسسية التي تغيخ في شكل إستجابة لمقؾاعج الخسسية السشغسة الستبعة داخل 
التشغيؼ، ىحه السسارسات الغيخ الخسسية مؽ خالل العالقات االجتساعية التي تغيخ بيؽ أعزاء 

 اء التشغيسي.التشغيؼ ىحه العالقات قج ال تتفق مع العالقات السشغسة التي تحجدىا خخيظة البش

مؽ خالل ىحيؽ التعخيفيؽ يتبيؽ لشا أن التشغيؼ الغيخ الخسسي ال يجخؼ عمى تخظيط معبخ أو يقخر 
عمى نحؾ رسسي بل يذسل عمى السعاييخ االجتساعية والظقؾس والتقاليج والسذاعيخ والجساعات 

ؼيو مؾضع اإلعتخاف الفخعية التي تأثخ عمى أداء التشغيؼ الخسسي لؾعائفو في الؾقت الحؼ ال تكؾن 
 الخسسي.

ومشو يسكؽ القؾل أن التشغيؼ غيخ الخسسي ىؾ ذلػ الشسط مؽ التشغيؼ الحؼ يشذأ بظخيقة عفؾية 
تمقائية غيخ مقرؾدة ضسؽ التشغيؼ الخسسي، نتيجة التفاعل الظبيعي بيؽ العسال في السؤسدة، 

                                                           
1
 .00ـ9عمار بوحوش، نظرٌة التنظٌم، مكتبة الشعب، الجزائر، ص 
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مذتخكة وإتجاىات  فتذكل جساعات غيخ رسسية داخل السؤسدة تؾحج بيشيؼ مرالح إجتساعية
 . 1وميؾل متقاربة

  خرائص التشغيؼ غيخ الخسسي:

 يتستع التشغيؼ غيخ الخسسي بجسمة مؽ الدسات مشيا:

  يبشى التشغيؼ غيخ الخسسي عمى أساس األفخاد والعالقات التي تختبط بيشيؼ عمى خالف
 التشغيؼ الخسسي الحؼ يجور حؾل الؾعائف وليذ األشخاص.

  الخسسية محجود العزؾية فأعزاؤىا مؽ ذوؼ السرمحة السذتخكة التشغيسات الغيخ
 واإلتجاىات والسيؾل الستقاربة.

  يتستع التشغيؼ غيخ الخسسي بأنغسة إترال ومخاكد معمؾمات خاصة بو ال عالقة ليا
 بأنغسة اإلترال الخسسي.

  اإلختيارية التشغيؼ غيخ الخسسي غيخ مدتقؼ، ويتغيخ برفة مدتسخة إلعتساده عمى العالقات
 التي تشذأ بيؽ األفخاد.

  يغيخ التشغيؼ غيخ الخسسي ويتظؾر بذكل عفؾؼ متأثخا في تذكيمو بقؾاعج سمؾك العسال
 السشغسيؽ إليو وؾيسيؼ وإىتساماتيؼ.

  يتؼ دراسة التشغيؼ غيخ الخسسي بظخق مختمفة عؽ التشغيؼ الخسسي، حيث تدتخجم طخيقة
 عالقات السذاعخ، الجوافع والسرالح السذتخكة. التحميل االجتساعي الحؼ يتزسؽ دراسة

  ال تتؾلج الدمظة في التشغيؼ غيخ الخسسي مؽ السخاكد كسا في التشغيؼ الخسسي وإنسا مؽ
 قجرة بعض األفخاد عمى ؾيادة الجساعة مؽ حيث تدييخىا وتمبية إحتياجاتيا.

 2حدب السؾقف ال تتقيج الجساعات غيخ الخسسية بقائج واحج بل تتؾزع أدوار الؿيادة  . 

 أسباب نذؾء التشغيؼ غيخ الخسسي:

 يؾجج العجيج مؽ األسباب التي تجفع أفخاد التشغيسات أو السؤسدات إلى تذكيل ىحه التشغيسات مشيا:

 تعارض أىجاف السؤسدة مع األىجاف الذخرية لمعسال.

                                                           
1
 .62مرجع سابق، صشاوي صباح، أثر التنظٌم اإلداري على المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة،  
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 .ضعف كيان التشغيؼ الخسسي 
 ييؼ.سؾء معاممة الخئيذ لسخؤوسيو وعجم قجرتو عمى تؾجي 
 .عجم وضؾح التذخيعات والخظط وبخامج العسل 
 .رؾية العسال في اإلنتساء أو اإلحداس باألمؽ والحساية 
 .الخغبة في التخمص مؽ السمل والحرؾل عمى بعض الشرائح والسذؾرة 

 عالقة التشغيؼ الخسسي بالتشغيؼ الغيخ الخسسي:

 إن عالقة التشغيؼ الخسسي بالتشغيؼ غيخ الخسسي ىي عالقة تأثخ وتأثيخ فكالىسا يؤثخ باآلخخ.  

فالتشغيؼ الغيخ الخسسي عمى التشغيؼ الخسسي خاصة إذا لؼ يكؽ ىشاك إترال بيؽ الخؤساء   
والسخؤوسيؽ، حيث نجج أن التشغيؼ الخسسي يسشع قؾانيؽ تتالئؼ مع مرالح العسال لعجم وجؾد 

 ال ما بيشيؼ وليحا نجج العسال أنفديؼ أمام خمق قؾانيؽ، عالقات ججيجة غيخ رسسية ؼيسا بيشيؼإتر
 .1التي تؤثخ عمى سيخ التشغيؼ الخسسي لؾعائفو

 

 ثالثا: نغخيات التشغيؼ اإلداري.

 مخ التشغيؼ بعجة مخاحل عيخت خالليا مجارس كثيخة تتعخض ألىسيا ؼيسايمي:

 ـ السجرسة التقميجية:1

 ي تزؼ نغخية اإلدارة العمسية، نغخية البيخوقخاطية، نغخية العالقات اإلندانية.والت

 أ ـ نغخية اإلدارة العمسية "فخيجريػ تايمؾر":

بجأت الحخكة العمسية في الؾاليات الستحجة األمخيكية في أعقاب الحخب األىمية باىتسام مجسؾعة    
ذعل اإلدارة العمسية، وقج قام ىؤالء اإلداريؾن صغيخة مؽ السيشجسيؽ الحيؽ أصبحؾا روادا يحسمؾن م

العمسيؾن مؽ السيشجسيؽ والسيكانيكييؽ بتظبيق نتائج دراسات الحخكة والدمؽ في مؾاقع عسميؼ، وقج 

                                                           
1
 .012م، ص9112ربحً مصطفى علٌان، أسس اإلدارة المعاصرة، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  
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إستظاعؾا مؽ خالل إستعساليؼ األساليب العمسية مؽ زيادة اإلنتاجية بذكل ممسؾس، وكان محؾر 
 يسة(.عسل ىؤالء الخواد مفيؾم )العسل أو الس

فقج وصفو فخيجيخيػ نايمؾر صاحب ىحه الشغخية "أن العشرخ السيؼ في اإلدارة العمسية ىؾ فكخة    
السيسة )العسل(، أؼ أن عسل كل فخد يجب أن تخظظو اإلدارة مدبقا ولؾ ليؾم واحج، وأن يدتمؼ كل 

تي شخص تعميسات كاممة برؾرة مكشؾبة نرف بالتفريل السيسة السظمؾب إنجازىا واألساليب ال
يجب إستخجاميا، فالسيسة ال تحجد العسل السظمؾب فقط بل والظخيقة التي يجب إستخجاميا والدمؽ 

 .1السدسؾح بو إلنجازىا"

فشجج أن تايمؾر نادػ بزخورة تقديؼ العسل اإلشخاقي ووضع محجدات لألداء، وركد إىتسامو عمى    
مؾضؾع تقديؼ العسل وزيادة اإلنتاج، وليحا فإنو يظمق عمى نغخية التشغيؼ الكالسيكي لفع ـشسؾذج 

ة بسثابة آالت اآللةـ ويخجع الدبب في ذلػ إلى أنيا إعتبخت اإلندان )األفخاد العامميؽ ( في السشغس
فقج تجاىمت العشرخ البذخؼ وإعتبخت العسال، وحجات تتحخك آليا، ومؽ واجب العامل أن يتأقمؼ مع 
الؾعيفة، والعسل االحؼ يكمف بو، وكانت تشغخ إلى العامل كدمعة يسكؽ شخاءىا والتخمص مشيا في 

بالعائج السادؼ، فيحه أؼ وقت، وعسؾما فيحه الشغخية تجاىمت الفخد ككائؽ إنداني وإىتست أساسا 
 .2الشغخية فرمت بيؽ الؾعيفة واإلندان

 وعائف اإلدارة العمسية كسا صاغها ـتايمؾرـ:

  وضع أساس عمسي لمعسل وإستبجال األساليب القجيسة والتقميجية لمعسل بأساليب عمسية
 حجيثة، وإستخجام البحث العمسي في كل عشرخ مؽ عشاصخ العسل.

 مسي ثؼ تجريبيؼ وتعميسيؼ.إختيار العسال عمى أساس ع 
 .تقديؼ العسل والسدؤولية بيؽ اإلدارة والعسال 

كسا نجج ـ ىشخؼ غانت ـ الحؼ يذارك ـ تايمؾرـ في معغؼ دراساتو لكشو إختمف معو حؾل نغام   
)السيشة والعالوة( أؼ نغام األجؾر، حيث أن ـ غانت ـ كان أكثخ عظفا وتفيسا لمعامميؽ وإقتخاح أن 

 .  3ارات اإلندانية باإلضافة إلى السيسة في تحجيج أجخ العاملتأخح اإلعتب
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 .79ردن، ص، األ0كامل دمحم المغربً، السلوك التنظٌمً، دار الفكر، ط 

2
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 ب ـ الشغخية البيخوقخاطية ـ ماكذ فيبخـ:

رغؼ تخدد كمسة بيخوقخاطية عمى ألدشة الشاس لمتعبيخ عؽ مفيؾم يدؾد الخوتيؽ السسل ويترف    
عالؼ االجتساع بزعف اإلنجاز، إلى أن ىحا السفيؾم مغايخ تساما لمسفيؾم األساسي الحؼ تبشاه 

حيث أنو إستيجف وصف جياز إدارؼ مثالي لمتشغيسات يقؾم عمى أساس  Max Weberاأللساني 
 التقديؼ اإلدارؼ، والعسل السكتبي، وكيؽية تأثيخ ىحا الجياز عمى أداء السيام والدمؾك التشغيسي.

ية في الجول الستقجمة وبشغخة عمؼ االجتساع الثانية الحع ـفيبخـ أن مدتؾػ التشغيسات البيخوقخاط   
أعمى مشو في الجول األقل تقجما وذلػ لؾجؾد عؾامل وعخوف مؾضؾعية شجعو عمى ؾيام الشغام 

 البيخوقخاطي تظؾعا، وأىؼ ىحه العؾامل نحكخ:

 .وجؾد نغام نقجؼ متظؾر يسكؽ الجولة مع دفع األجؾر والخواتب نقجا لمسؾعفيؽ 
 بت.وجؾد نغام يدسح لمجولة بالحرؾل عمى دخل ثا 
  عيؾر التشغيسات الزخسة والسعقجة األمخ الحؼ أدػ إلى زيادة حجؼ العسل واألعباء التي

 يتظمب إنجازىا.

 وتتمخص خرائص الشسؾذج البيخوقخاطي ؼيسايمي:  

 .تقديؼ العسل ويتؼ حدب لؾائح وقؾاعج وتعميسات مكتؾبة 
 .الدمظات تؾزع وفقا لقؾاعج محجدة وواضحة 
  أساليب محجدة يحتاج إلى مؤىميؽ لتشفيحىا.أن تشفيح العسل يتؼ وفق 
 1أن اإلدارة تعتسج عمى السدتشجات الخسسية والقخارات السكتؾبة. 

ؼبعج إنتذار تظبيق األفكار التي جاء بيا رواد التشغيؼ العمسي لمعسل وخاصة ـتايمؾرـ الحؼ كان يخػ 
إقترخ عمى مدتؾييؽ أنو ال ضخورة لؾضع العجيج مؽ البشاءات التشغيسية في السؤسدة، حيث 

تشغيسيؽ ال ثالث ليسا، وكان ذلػ صالحا لحج ما، إذا ما أخحنا بعيؽ اإلعتبار البيئة التي كانت 
 أنحاك، وعخوف الرشاعة ومدتؾػ التأىيل العامميؽ، وىي كسايمي:
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يخص اإلدارة وىؾ السدتؾػ األعمى الحؼ يزؼ الستخرريؽ واإلدارييؽ، الحيؽ السدتؾى األول: 
ميسة دراسة الؾعائف، ووضع معاييخ األداء، الؿيام بالخقابة عمى تظبيق األوامخ....وىحا  تؾكل ليؼ

يحتكخ سمظة إتخاذ القخارات مسا يجعل اإلترال الدائج ىؾ اإلترال اليابط أؼ نت األعمى  ؾالسدت
 إلى األسفل.

تمف تخرراتيؼ، يخص التشفيح وىؾ السدتؾػ األدنى الحؼ ييتؼ عسال التشفيح بسخالسدتؾى الثاني: 
ووعيفتيؼ تشفيح السيام وإنجاز األعسال السظمؾبة مشيؼ دون نقاش أو إبجاء رأؼ في الظخيقة أو 
الؾسيمة السدتخجمة وذلػ مؽ خالل تقديؼ العسل إلى أبدط أجداءه وإتباع التعميسات الرادرة مؽ 

 .1السدتؾػ األعمى مع وجؾد رقابة صارمة

ظبيق القؾانيؽ والقؾاعج الخسسية عمى العامميؽ دون إستثشاء وبرؾرة وليحا فالبيخوقخاطية تعتسج عمى ت
مجخدة مؽ اإلعتبارات الذخرية، كسا فخض رواد ىحه الشغخية أنو بالخغؼ مؽ تعجد أىجاف السشغسة 
وبيئتيا، فإن ىشاك تذابيا في ـياكميا التشغيسية وعسمياتيا اإلدارية، كسا أنو مؽ السسكؽ تحميل ىحه 

تخكة وتؾضيحيا والتعمؼ مشيا، ولحلػ دأب رواد ىحه الشغخية عمى وضع السبادغ العامة العؾامل السذ
التي يسكؽ تظبيقيا عمى أية مشغسة وبشفذ الؾقت تحل محل الظخق التقميجية مؽ الحجس والتخسيؽ 

 .2في معالجة السذاكل اإلدارية في السؤسدة

يتألف مؽ عجة مدتؾيات تشغيسية تتفاعل وعميو فإن الشسؾذج البيخوقخاطي يجعل مؽ السؤسدة بشاء 
وتعسل مع بعزيا البعض أو تؤدؼ وعائف بعيشيا، لمحج مؽ التبحيخ والؾصؾل إلى التخشيج 

 .3والعقمشة

فالبيخوقخاطية ىي سالح ذو حجيؽ فالذكل ليذ في البيخوقخاطية كسفيؾم وإنسا في مسارسييا عمى 
 أرض الؾاقع.

 ج ـ نغخية العالقات اإلندانية:

يعتبخ إتجاه العالقات اإلندانية رد فعل لإلدارة العمسية ىحا اإلتجاه الحؼ يعتبخ كحخكة ترحيحية    
 .1لمسفاـيؼ والسبادغ التي تتعمق بظبيعة العامميؽ وكيؽية اإلستفادة في طاقاتيؼ وجيؾدىؼ
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عتباره حيث أن مجرسة العالقات اإلندانية وجيت االىتسام إلى العشرخ البذخؼ في العسل، وإ    
إندانا وليذ آلة أو تابعا ليا كسا كان يشغخ إليو سابقا نغخا ألن لو مذاعخ وأحاسيذ يشبغي أخحىا 
في الحدبان عشج تشغيؼ السؤسدات، كسا أنيا جاءت بفكخة ججيجة أال وىي التشغيؼ غيخ الخسسي 

فخد بتكؾيشو العاطفي الحؼ يعسل بالسؾازاة مع التشغيؼ الخسسي، بحيث تشغخ العالقات اإلندانية إلى ال
واإلجتساعي والشفدي وما يحسمو الفخد مؽ ؾيؼ ومعتقجات وآراء وأفكار ونداعات وطسؾحات التي 
بسؾجبيا تمعب دورا رئيديا في كفاءتو اإلنتاجية كسا دعت إلى ضخورة إشخاك العامميؽ في إتخاذ 

اد السظمق عمى الحؾافد القخارات، والتخكيد عمى الحؾافد السعشؾية في العسل، بجال مؽ اإلعتس
 السادية.

فالعالقات اإلندانية تشغخ إلى السشغسة أو السؤسدة كسجتسع إنداني وأن اإلدارة ىي السدؤولة    
عؽ تحقيق نتائج معيشة تعتسج عمى العالقات اإلندانية كأسمؾب في كيؽية التشديق بيؽ جيؾد 

شاء يحقق أىجاف التشغيؼ مؽ ناحية، األفخاد، وخمق جؾ مالئؼ يحفدىؼ عمى العسل بذكل تعاوني ب
 . 2ويذسع رغبات األفخاد مؽ جانب آخخ

 :ومؽ ىشا يسكؽ القؾل أن العالقات اإلندانية تيجف إلى 
 .تحفيد األفخاد عمى العسل بأعمى كفاءة مسكشة 
 .تحفيد األفخاد عمى التعاون السدتسخ والبشاء في تحقيق أىجاف مذتخكة 
 3تيؼ اإلقترادية واإلجتساعية والشفديةإشباع رغبات العامميؽ وإحتياجا . 

الخائج األساسي ليحه الحخكة فقج قام بجسمة مؽ األبحاث والتجارب  Elton mayoويعتبخ البخوفدؾر 
لسرانع ىاوثؾرنالتابعة لذخكة ويدتخن إلكتخيػ األمخيكية الذييخة، وذلػ لحل مذكمة إنخفاض معجل 

 إنتاجيا وتحمخ عساليا، وأشيائيؼ وعجم رضاىؼ عؽ العسل.

سشؾات، بعج  8جت التجارب فييا حؾالي فيحه الذخكة كانت مؽ الذخكات األمخيكية الزخسة، لحا إمت
إستشجادىا بالعالؼ الشفدي واإلقترادؼ والدياسي ـإلتؾن مايؾـ وبعض زمالئو مؽ جامعة ـ ىارفارد ـ 

 تظمب مشيؼ إجخاء دراسة شاممة عمى تأثيخ الغخوف السادية عمى الإلنتاجية.
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تغييخات، وبعج إجخاءىا  وىشا بجأت تجخبة مرشع ىارثؾن الذييخة، وأدخمت عمى مؾضؾعاتيا عجة
 لسجسؾعة مؽ الجراسات السؾنؾغخاؼية التسييجية.

 لحلػ قامؾا لسجسؾعة مؽ التجارب مشيا:

 : 1تجخبة اإلضاءة: قدست فييا مجسؾعات العسال إلى مجسؾعتيؽ تجخيبيتيؽ  -

 تعسل تحت إضاءة متغيخة.السجسؾعة األولى: 

 تعسل تحت إضاءة ثابتة.السجسؾعة الثانية: 

حع ـإلتؾن مايؾـ وزمالءه أن إنتاج السجسؾعة األولى قج زاد حتى مع تخؽيض اإلضاءة حيث ال
فتؾصمؾا إلى أنو ال تؾجج عالقة بيؽ تؾزيع كسية اإلضاءة واإلنتاج، إال أنيؼ إنظمقؾا إلى تجخبة 
أخخػ وىي عدل مجسؾعة مؽ العامالت الالتي يعسمؽ في تخكيب بعض أجداء الياتف وأخزعتيؽ 

مادية )إضاءة، درجة الحخارة، الخطؾبة( وإدخال متغيخ الغخوف االجتساعية كشغام إلى عخوف 
 الحؾافد، وفتخات الخاحة، فانتيت ىحه التجارب إلى زيادة في إنتاجية مجسؾعة اإلختبار.

وىشاك أدرك ـإلتؾن مايؾـ وفخيقو عجم صحة األسذ التي إنظمقؾا مشيا فقج بجأوا تجخبشيؼ بيجف 
ف العسل الجارجية )األجخ، ساعات العسل....( كسيا عمى اإلنتاجية، ليشتيؾا إلى ؾياسي تأثيخ عخو 

 إكتذاف عامل ججيج وىؾ الخوح السعشؾية السراحبة لمعسل الرشاعي.

 أهؼ الشتائج التي تؾصمت إليها فخيق البحث مايمي:

 .الحياة االجتساعية الدميسة بيؽ العامميؽ ضخورية مؽ أجل زيادة أدائيؼ وإنتاجيؼ  
  العسل الرشاعي عسل جساعي، فالعامل ليذ فخديا في السرشع وإنسا يتعامل ويعسل ضسؽ

جساعات وأقدام ومؽ ثؼ فإن السرمحة الذخرية والسشفعة ليدت ىجفا أساسيا عميو الدعي 
 وراءه دائسا فيؾ فخد ضسؽ جساعة عسمو.

  تعديد حؾافد اإلنتاج صؾن كخامة العامل وتقجيخه وإحتخامو وحفع إندانيتو يداعجان عمى
 في العسل.

                                                           
1
 .79ـ79ابق، صبلخٌري مراد، شناف خدٌجة، مرجع س 
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  الذكؾػ، التحمخ، والقمق الحؼ يغيخ في حياة العامميؽ، ما ىؾ إال إنعكاس لؾاقع إجتساعي
غيخ مخضي، فاإلضظخابات والتغيب والخؾف مؽ البظالبة ىي نتاج ألوضاع إجتساعية 

 .1ونفدية غيخ صحيحة

 د ـ نغخية السبادئ اإلدارية:

مكسمة لمشغخية العمسية، ففي حيؽ كان يخكد ىشا األخيخ عمى إنتاجية  يسثل ىحا اإلتجاه نغخة   
الفخد وزبائشيا، ركد ىحا اإلتجاه عمى السؤسدة كؾحجة واحجة، إال أن أسمؾب العسل في ىحه الشغخية 
يختمف عؽ أسمؾب العسل في الشغخية العمسية، فيي تخػ أنو ال تؾجج طخيقة مثمى لمتحكؼ في سمؾك 

 تؾجج مبادغ وقؾاعج عسل يسكؽ اإلعتساد عمييا لمتحكؼ في سمؾكيؼ.العامميؽ إنسا 

زقج أطمقت عمى ىحه الشغخية عجة تدسيات مشيا ـ نغخية التشغيؼ أو التقديؼ اإلدارؼ والعسمية    
 و اإلنجمديان Sheldonو C.barnardاإلدارية، ويعتبخ كل مؽ 

Vrwick and  Lyndall   Luther Oulick  واألمخيكيانMooneu  and heily  مؽ أىؼ رواد
 ىحه الشغخية إال أنيا تشدب بذكل رئيدي لمسيشجس الفخندي

 Henry fayor  ،ىشخؼ فايؾل الحؼ أشتيخ بسقجرتو الفائقة عمى حرخ األفكار اإلدارية وتحميميا
 :2في إتجاىيؽ ىاميؽ تسثال في Taylorوقج تسيد عؽ 

  ،بيشسا إعتسج فايؾل عمى خبختو كسجيخ مسارس.إعتسج تايمؾر عمى الجراسة والتجخبة العمسية 
  ركد تايمؾر عمى تشغيؼ عسل فئة العسال وعمى إدارة الؾرشة أو السرشع الرغيخ بيشسا ركد

فايؾل عمى فئة اإلدارييؽ وعمى إدارة السؤسدات الكبيخة، وسعى لتظؾيخ نغخية عامة لإلدارة 
وفي جسيع السؤسدات مؽ خالل تظؾيخ مبادغ ترمح لكل مجيخ في كل السدتؾيات 

 والغخوف.

 generalلقج إعتشى فايؾل كثيخا بشؾعية اإلدارة وإقتخح في كتابو السذيؾر اإلدارة العميا والرشاعية )
industrial manegement أربعة عذخ مبجأ لإلرتقاء بسدتؾاىا وأكج عمى ضخورة أن يخاعي )

 ألتي:السجيخ الغخوف في مجػ تظبيق كل مبجأ، وىحه السبادغ ىي كا
                                                           

1
 .60ـ79بلخٌري مراد، شناف خدٌجة، المرجع نفسه، ص 

2
 .62م، ص9112، عمان، 0حسٌن حرٌم، مبادئ اإلدارة الحدٌثة، دار حامد للنشر والتوزٌع، ط 
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 ـ تقديؼ العسل والتخرص.1

وتعشي الدمظة حق إصجار األوامخ، أما السدؤولية فيي اإللتدام بإتسام  ـ الدمظة والسدؤولية:2
 الؾاجبات السحجدة.

 وتعشي إحتخام أنغسة العسل وتظبيق نغام التأديب. ـ الشغام واإلنزباط:3

 ط.أؼ تمقي كل عامل األوامخ مؽ رئيذ واحج فق ـ وحجة األمخ:4

 وتعشي أن ال يكؾن لمخظة إال رئيذ أو مدؤول واحج. ـ وحجة التؾجيه:5

أؼ أن األفخاد والجساعات الرغيخة في السؤسدة ـ خزؾع السرمحة الذخرية لمسرمحة العامة: 6
تزع أىجافيا ورغباتيا بعج أىجاف السؤسدة، والسؤسدة بجورىا تزع أىجافيا في مختبة تمبي أىجاف 

 ؼ تعسل ؼيو.ومرالح السجتسع الح

 والتعؾيزات. ويعشي ضخورة وجؾد نغام عادل لمسكافآتـ مبجأ السكافأة والتعؾيض: 7

ويخػ فايؾل أن تقخيخ درجة السخكدية والالمخكدية أمخ تحكست السؾاقف والغخوف، ـ السخكدية: 8
 وبالتالي ال تؾجج مخكدية وال مخكدية مظمقة.

تعشي تدمدل الؾعائف مؽ قسة اليخم التشغيسي إلى قاعجتو بظخيقة تجعل خظؾط  ـ تجرج الدمظة:9
 الدمظة سميسة وواضحة بيؽ مدتؾيات اإلدارة الستتالية.

 ويعشي التختيب السادؼ لألشياء والتختيب االجتساعي لألشخاص. ـ التختيب:11

ؼ إلى تكخيذ إنتساء وتعشي التعامل مع السخؤوسيؽ بمظف وعجل األمخ الحؼ يؤد ـ السداواة:11
 العسال.

يشبغي أن يحغي العسال باإلستقخار ألنو يسكشيؼ مؽ إتقان أعساليؼ وشعخىؼ  ـ إستقخار العامميؽ:12
 باألمان والخاحة الشفدية، ولو أىسية أكبخ في اإلدارة العميا. 

 وىي السذاركة واإلنجفاع لحل السذاكل. ـ السبادرة والسبادأة:13
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 .1وتعشي العسل الجساعي وتؾفيخ روح الجساعة والفخيق ـ وحجة الفخيق:14

 تقييؼ السجرسة الكالسيكية:

مؽ خالل العخض الدابق لمشساذج التي تتألف مشيا السجرسة الكالسيكية يسكؽ إستخالص عجد    
مؽ السدايا والعيؾب التي تسيدت بيا ىحه الشساذج فكانت سببا في عيؾر نغخيات أخخػ مكسمة 

 ومرححة ليا. 

 مدايا السجرسة الكالسيكية:

لقج كان لمسجرسة التقميجية دور كبيخ في تظؾر الفكخ اإلدارؼ السعاصخ، ومؽ أىؼ ما أسيست بو    
 نحكخ مايمي: 

 .إبخاز أىسية اإلدارة والتشغيؼ في تقجيؼ السجتسعات وتظؾرىا 
  مسارستيا وفق أسذ التأكيج عمى أن اإلدارة عمؼ وميشة كدائخ العمؾم والسيؽ األخخػ يشبغي

 وقؾاعج ومبادغ واصؾل.
 .تحجيج عشاصخ )وعائف( العسمية اإلدارية: التخظيط، التشغيؼ، التؾجيو، الخقابة 
 .وضع مجسؾعة مؽ السبادغ العامة والزخورية التي يسكؽ تعسيسيا عمى معغؼ السؤسدات 
 .تقجيؼ إطار نغخؼ واضح ومحجد لسفيؾم التشغيؼ 
  اإلدارة السدتخجمة حاليا مدتسجة أساسا مؽ السجرسة التقميجية. أن الكثيخ مؽ أساليب وفشؾن 

 اإلنتقادات السؾجهة لمسجرسة الكالسيكية:

  إعتبار العامل آلة يسكؽ التحكؼ والتالعب بيا عؽ طخيق اإلغخاء السادؼ وىؾ ما يذكل
 إنتقاضا مؽ حق اإلندان كؿيسة عميا في العجيج مؽ مجتسعات العالؼ.

 ؾحجة األساسية لمتشغيؼ، والتخكيد عمى الشؾاحي الفشية في العسل وليذ إعتبار الؾعيفة ال
 عمى اإلندان.

  اإلعتساد عمى اإلجخاءات الخسسية وحجىا، وإغفال الجؾانب االجتساعية والديكؾلؾجية لدمؾك
 اإلندان.

                                                           
1
 .62درٌس حرٌم، المرجع نفسه، ص 
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  كثخة التعميسات والمؾائح وقؾاعج العسل ودراسة الحخكة والدمؽ كميا تجعل العسل غيخ مخن
 يؤدؼ إلى جسؾده.مسا 

 1إعتبار السؤسدة نغام مغمق أؼ أنيا وحجة مدتقمة عمى البيئة السحيظة بيا. 

 ـ السجرسة الدمؾكية:2

جاءت السجرسة الدمؾكية كخد فعل عؽ قرؾر السجرسة الكالسيكية في تشاوليا لمعشرخ     
ادغ ومفاـيؼ ىحه اإلنداني وعجم االىتسام بو مؽ جية، وال إستسخار السذاكل في العسل وعجد مب

األخيخة عمى تحقيق الكفاءة العالية واإلندجام في بيئة العسل مؽ جية أخخػ، لحا إىتست ىحه 
السجرسة بجراسة وتحميل سمؾك األفخاد والجساعات في السؤسدة باستخجام السشيج العمسي، فيي تقؾم 

 عمى إفتخاض أن لمعشرخ اإلنداني تأثيخ كبيخ عمى اإلنتاجية واألداء.

لحلػ تعتبخ ىحه السجرسة إمتجاد لمسجرسة العالقات اإلندانية، حيث ركدت عمى إستخجام طخق    
البحث العمسي    لسالحغة ووصف  وتفديخ الدمؾك اإلنداني والتشبؤية داخل السؤسدات، وأصبح 

 يعخف روادىا بالعمساء الدمؾكييؽ.

قؾم بو الفخد وإلى أؼ مجػ يمبي لحلػ ركد ىحا السجخل عمى دراسة طبيعة العسل نفدو الحؼ ي   
 حاجاتو مسا يتيح إستغالل إمكانياتو وقجراتو ومياراتو.

 ومؽ أىؼ نغخيات ىحه السجرسة نجج نغخيات الجافعية، ونغخية الحاجات اإلندانية.    
 * نغخيات الجافعية:

العامل مؽ  تؾجو إىتسام بعض الكتاب والسفكخيؽ في ىحه الفتخة إلى التخكيد عمى تحميل سمؾك    
خالل فيؼ الجوافع التي تحخكو لمعسل، ومؽ ثؼ محاولة إشباع ىحه الجوافع، وقج عيخت في ىحا 

 .2اإلطار العجيج مؽ الشغخيات
 

 

                                                           
1
 .69حسٌن حرٌم، المرجع نفسه، ص 

2
 .62كامل دمحم المغربً، المرجع السابق، ص 
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 (:Yو  Xأ ـ نغخية الفمدفة اإلدارية )

رغؼ اإلنتقادات التي وجيت لسجرسة العاالقات اإلندانية، فإنيا كانت معمسا في تاريخ تظؾر الفكخ   
دارؼ والتشغيسي، فيي التي أعيخت أىسية الفخد كعشرخ رئيدي في التشغيؼ ولبذ أداة أو آلة اإل

 إنتاجية مجخدة مؽ الحذ والفكخ والعاطفة.

ويعتبخ دوغالس ماك غخيغؾر مؽ أبخز أنرار الحخكة اإلندانية في نغخية الفمدفة اإلدارية،   
خ لو فمدفة خاصة تؤثخ عمى سمؾكو حيث تقؾم فمدفة ماك غخيغؾر عمى اإلفتخاض بأن كل مجي

اإلدارؼ، وبالتالي الدمؾك التشغيسي وىؾ أن رجال األعسال الحيت تأثخوا بسبادغ اإلدارة الكالسيكية، 
أصبحت لجييؼ قشاعة بأن ىحه السبادغ راسخة ال تحتسل التعجيل وأصبح السجراء الؾسيمة الؾحيجة 

ىي مجخد نؾع مؽ أنؾاع التأثيخ، وأن ىشاك وسائل  لمتأثيخ عمى سمؾك أعزاء التشغيؼ إال أن الدمظة
أخخػ كاإلقشاع واإلكخاه التي يسكؽ مسارستيا وىشاك بعج ثالث لمشغخية الكالسيكية وىؾ السخكد 
الخسسي السرجر الؾحيج لمدمظة، ولكؽ ماك غخيغؾر يخػ أن ىشاك مرجر آخخ لمدمظة وىؾ 

 بخة والقؾة الحدية والعقمية وغيخ ذلػ.الدمظة الخسسية التي تأتي مؽ الثؾرة والعمؼ والخ

وقج إستشتج ماك غخيغؾر أن الشغخية الكالسيكية تشغخ إلى العالقات التشغيسية نغخة فخدية   
تشحرخ في أداء الفخد لؾاجباتو، وىحه نغخة مخالفة لمؾاقع، حيث أن العالقات التشغيسية تمسذ 

 .1التشغيؼ مختمف نؾاحي الحياة االجتساعية واإلقترادية ألعزاء

( Xوليحا التحميل إستظاع ماك غخيغؾر تقجيؼ ترؾراتو لفخوض الشغخية الكالسيكية التي أسساىا )  
 (.Yثؼ قجم ترؾراتو لفخوض العالقات اإلندانية وأسساىا )

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .62 المغربً، المرجع نفسه، صكامل دمحم 
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 (.Y( وفخوض نغخية العالقات اإلندانية )X(: يسثل فخوض الشغخية الكالسيكية )1الججول رقؼ )

التقميجية في التؾجيو والخقابة لشغخية وجية نغخ 
(X) 

وجية نغخ العالقات اإلندانية في التكامل بيؽ 
 (Yأىجاف الفخد والتشغيؼ لشغخية )

  ية متأصمة إن اإلندان العادؼ عشجه كخـا
 لمعسل ويحاول تجشيو.

  أغمب الشاس يجب أن يجيخوا عمى العسل
ويجب أن يخاقبؾا أو يؾجيؾا وييجدوا 

أجل الحرؾل عمى اإلنتاج بالعقاب مؽ 
الالزم لتحقيق األىجاف فمؾ تخك العامل 

 لؾحجه فمؽ يعسل.
  اإلندان العادؼ يجب أن يؾجيو مؽ رئيذ

 وذلػ تجشب السدؤولية.
  الذخص العادؼ خامل وغيخ طسؾح

 ويدعى فقط إلى األمؽ واإلستقخار.
  الذخص العادؼ يفتقج روح السبادرة وال

 يدعى إلتخاذ مؾقف السخاطخة.

  اإلندان محب لمعسل أؼ ال وجؾد
ية فظخية لمعسل لجػ اإلندان.  لكخـا

  أىؼ حافد بالشدبة لمفخد ىؾ تحقيق
 الحات.

  يدتظيع الفخد الستؾسط تعمؼ البحث عؽ
 السدؤولية.

  اإلندان طسؾح بظبيعتو فيؾ يكخر
ترخفاتو التي يشتج عشيا إشباع رغباتو وتؤمؽ 

 لو األمؽ واإلستقخار.
 إستخجام الفكخ البشاء  اإلندان قادر عمى

والخيال الؾاسع واإلبجاع واإلبتكار في مجال 
العسل وفي حل السذاكل التشغيسية إذا ما 

 أعظى الفخصة لحلػ.
  الخقابة الخارجية والعقؾبات ليدت

وحجىا الكفيمة لمحرؾل عمى الجيؾد الالزمة 
لتحقيق األىجاف بل اإلندان عكذ أن يخاقب 

 ييا السدؤولية.نفدو مشح أول لحغة يتؾلى ف
 

 ب ـ نغخية ذات العامميؽ )العؾامل الؾقائية وعؾامل الجفع(:

الحؼ طؾر نغخية حؾل دور  Frederik.Hertzboryتشدب ىحه الشغخية إلى فخيجريػ ىيخزبخخ   
العسل وعخوفو في حياة األفخاد العامميؽ، عخفت بشغخية الجافعية تقؾم عمى أساس وجؾد مجسؾعتيؽ 

 مؽ العؾامل السؤثخة في مدتؾػ األداء صشفت األتي:
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وىي تسثل مدتؾػ أعمى مؽ إحتياجات الفخد، ويؤدؼ وجؾدىا إلى حالة الخضا ـ العؾامل الجافعة: 
فد إلى تشسية وتحديؽ األداء وإعيار ردود الفعل واألنساط الدمؾكية اإليجابية، وعجم ومؽ ثؼ الحا

تؾفخىا ال يؤدؼ إلى عجم الخضا، وتتعمق ىحه العؾامل بسزسؾن الؾعيفة وعشاصخىا ومحتؾياتيا 
 وخرائريا.

الخضا، وىي العؾامل التي يؤدؼ وجؾدىا إلى تحفيد العسال وإزالة حالة عجم ـ العؾامل الؾقائية: 
بيشسا يؤدؼ غيابيا إلى تجىؾر مدتؾػ أدائيؼ وىي تتعمق بسحيط الؾعيفة وتسثل فقط السدتؾػ األول 
مؽ اإلحتياجات كسا ميد فخيجيخيػ ىيخز يؾرخ بيؽ الخضا وعجم الخضا، فبيؽ أنيسا أمخان غيخ 

ى الخضا إزالة الغخوف الديئة في بيئة العسل ال يجب أن يؤدؼ بالزخورة إل متعارضان حيث أن
 الؾعيفي.

 1والذكل التالي يؾضح بعض األمثمة عؽ العؾامل الؾقائية والعؾامل الجافعة:

            

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                           
1
 09شاوي صباح, التنظٌم اإلداري على أداء المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة, مرجع سابق, ص  -     

  العوامل الدافعة

المسؤولٌة عن  التقدٌر

 النتائج

 امكانٌة التعلم

الحاجة الى  الواجبات نفسها

 المشاركة

طابع التحدي فً 

 العمل

 العوامل الدافعة
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 سمؼ الحاجاتنغخية الحاجات االندانية : 

دوغالس ماك غخيغؾر و ىي تشتدب لمعالؼ ابخاىام ماسمؾ  Yقامت ىحه الشغخية عمى افتخاضات 
Abraham Maslow  الحؼ عسل عمى دراسة و تحميل الحاجات االندانية و تختيبيا عمى شكل

ىخم عخف باسؼ ىخم ماسمؾ لمحاجات, و تعتبخ اعسال ماسمؾ ىحه نقمة نؾعية في عمؼ االدارة, 
ت تؤثخ عمى العسل و سمؾكيات العامميؽ و فالحاجات مفيؾم حيؾؼ لمسجراء, كؾنيا تؾلج ضغؾطا

 ترخفاتيؼ, و اىؼ فخضيات ىحه الشغخية مايمي: 

االندان كائؽ يذعخ باحتياجات متعجدة, تشذط في اوقات مختمفة, و اشباع ىحه الحاجات  -
   بذكل حافد و دافع إلحجاث سمؾك معيؽ.

االساسية االولية  تشجرج الحاجات حدب اىسيتيا و الحاجة الييا, ابتجاءا مؽ الحاجات -
 الالزمة لبقاء الجدؼ الى ان نرل الى الحاجات العميا و ىي تقجيخ الحات.

 اليسكؽ تجاوز حاجة دون تمبيتيا. -
 اذا اشبع الفخض حاجة معيشة انتقل بذكل تمقائي إلشباع الحاجة التي تمييا في األىسية. -

 

 

 الرواتب األمان

 المزاٌا و المنافع

األنظمة و 

 التعلٌمات
الظروف المادٌة 

 للعمل

موقع و مكان 

 العمل

 العوامل الوقائٌة
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 1(: هخم ماسمؾ لمحاجات 11الذكل رقؼ )

 
 معخفة(حاجات عقمية)فهؼ و 

 
 

 حاجات اجتساعية)مع االخخيؽ(
 

 حاجات شخرية

 
 الحاجة -

 لتحقيق الحات
 الحاجة لمتقجيخ و االحتخام-

 الحاجات االجتساعية -
 )الحب و االنتساء(

 الحاجة لألمؽ )تؾعيف, تأميؽ, تقاعج(-
 الحاجات الفديؾلؾجية )األجخ(-

 
 السدتؾى الثالث

 
 
 السدتؾى الثاني

 
 
 السدتؾى األول 

 

 تقييؼ السجرسة الدمؾكية: 

مؽ خالل ما سبق يسكؽ استخالص مجسؾعة نقاط إيجابية لمسجرسة الدمؾكية أثخت عمى الفكخ    
 التشغيسي وأخخػ سمبية تظمبت ردا مؽ الشغخيات الالحقة.

 مدايا الشغخية الدمؾكية: 

 تتسثل أىؼ إيجابيات السجرسة الدمؾكية في ما بمي:

  مؽ حيث إىتساميا بالفخد والسجسؾعة في السؤسدة والتفاعل الحؼ تكسل السجرسة الكالسيكية
 يغيخ مؽ خالل مسارسة مختمف الشذاطات.

 .إعتبخت السؤسدة نغام إجتساعي يزؼ تشغيسات وسمظات رسسية وغيخ رسسية 
  إىتست بالتحفيد، الؿيادة، التشديق الحاتي، اإلترال، إتخاذ القخارات ومجػ أىسيتيا في حخكة

 فيح األىجاف.التشغيؼ وتش
 .التأكيج عمى أن حاجات األفخاد ودوافعيؼ وإتجاىاتيؼ تؤثخ عمى أداء السؤسدة 
 .ساعجت عمى فيؼ وتظؾيخ تظبيق مجسؾعة مؽ العسميات التشغيسية 

 

 

                                                           
 147, ص 2004, الخياض ,  1أحسج بؽ عبج الخحسان الذسيسخؼ و آخخون, مبادغ ادارة األعسال, مكتبة العبيكان, ط  - 1
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 عيؾب الشغخية الدمؾكية:

  إىتسام العمساء الدمؾكييؽ السشيجييؽ البحث العمسي دفعيؼ إلستخجام مرظمحات ومفاـيؼ
ومعقجة في إستشتاجاتيؼ كان مؽ الرعب تظبيقيا في الحياة العسمية أو تؼ تظبيقيا صعبة 

 بظخيقة خاطئة.
  التؾصل إلى الكثيخ مؽ الترسيسات إعتسادا عمى عجد محجد مؽ البحؾث التي ال تؾفخ

 أساسا كاؼيا لبشاء نغخية عمسية في اإلدارة.
 الدمؾكية السختمفة مسا دفع  ىشاك تشاقزات في بعض األفكار السقجمة مؽ رواد العمؾم

 السجيخييؽ إلى رخرتيا.
  أن العمساء الدمؾكييؽ لؼ يأخحوا بعيؽ اإلعتبار في كتاباتيؼ وإنجازاتيؼ الغخوف الدائجة في

 .1بيئة العسل، فيي تمعب دورا ىاما في نتائج العسل 

 ـ السجرسة الحجيثة:3

لؼ يتؾقف تظؾر الفكخ اإلدارؼ عشج أفكار السجرسة الكالسيكية أو السجرسة الدمؾكية، فقج واصل   
السيتسؾن باإلدارة نحتيؼ عؽ أطخاف بحثيؼ عؽ أطخ ونساذج فكخية ججيجة تؾفخ شخوحا ألفزل 
لإلدارة والتشغيؼ، األمخ الحؼ أدػ إلى عيؾلخ إتجاه ججيج عخف باإلدارة الحجيثة أو السجخل 
السعاصخ لإلدارة، تسثل في محاولة أيجاد نؾع مؽ التكامل بيؽ السجرسة الكالسيكية والسجرسة 

 الدمؾكية، وسؾف تتفخق في ىحه السجرسة إلى نغخية الشغؼ، اإلدارة السؾقؽية واإلدارة باألىجاف.

 أ ـ نغخية الشغؼ: )كاتد،كاهؽ(

ي يتكؾن مؽ مجسؾعة األجداء الستفاعمة حيث تعخف ىحه الشغخية ـ الشغام ـ عمى أنو كيان إجتساع  
مع بعزيا البعض، وىحا التفاعل ىؾ محؾر الشغام،إذن فقج ركدت ىحه الشغخية عمى جسيع 

 الستغيخات التي تؤثخ عمى األداء في العسل وعمى تحقيق الشتائج اإليجابية في التشغيؼ.

 ومؽ أىؼ روادىا نجج:

                                                           
1
 .72،ص9110،اإلسكندرٌة، 0التنظٌم واإلدارة،المعرفة الجامعٌة للطباعة، طعبد السالم أبو قحف، أساسٌات  
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Norbert weiner  kenneth Boulding Martin star jay fonester Stafford Beer 
Ludwig Von Bertalanffy Robert Louis kahn Daniel katz  

حيث يخوا أن السؤسدة نغام مفتؾح عمى بيئة متغيخة باستسخار، تخزع لتأثيخاتيا وتحجث بيشيسا 
سمع  عسمية تبادل فشأخح مشيا ما تحتاجو مؽ إنكانيات بذخية، مادية،فشية، لتحقق ىجفيا وىؾ إنتاج

أو تقجيؼ خجمات تخضي كافة األطخاف الستؾاججة في ىحه البيئة. وتخػ ىحه السجرسة أن ىشاك 
 عشاصخ أساسية ال بج مؽ مخاعاتيا عشج إجخاء دراسة تحميمية ألؼ مؤسدة، تتسثل في ما يمي:

السؾاد الالزمة إلنجاز العسميات وتذغيل األنذظة الفخعية مثل  ىي كافة الستظمباتـ السجخالت: 1
 الخام، السؾاد البذخية، السعمؾمات...

ىي كافة األنذظة والسسارسات السبحولة داخل الجياز لتحؾيل السجخالت إلى ـ العسميات: 2
 مخخجات تتفق مع رسالتيا وأىجافيا.

السدتيمكيؽ  ىي كل ما تؾفخه السؤسدة لمبيئة مؽ سمع وخجمات واألرباح ورصاـ السخخجات: 3
 .1والعامميؽ ...

تقشية... و التي  ىي كل ما يحيط بالسؤسدة مؽ متغيخات إقترادية، إجتساعية، سياسية،ـ البيئة: 4
 ليا القجرة عمى التأثيخ في أىجاف السؤسدة.

انظباعاتيؼ  ىي رد فعل البيئة الخارجية )السدتيمكؾن وغيخىؼ( ـ التغحية العكدية أو الخاجعة:5
ؤسدة، وتدتخجم ىحه السعمؾمات لتعجيل السجخالت لمدمع والخجمات التي تؾفخىا الس وتقييسيؼ

 والعسميات لتحقيق الشتائج السخظظة.

 ويسكؽ تؾضيح ىحه العشاصخ وتفاعميا في الذكل السؾالي:

 : عشاصخ الشغام السفتؾح.01الذكل رقؼ 
 
 
 

                                                           
1
 .009، ص0992قٌس دمحم العبٌدي، المفهوم والنظرٌات والمبادئ، الجامعة المفتوحة، اإلسكندرٌة،  

دخالتالم  المخرجات عملٌة التحوٌل 

 النظام البٌئة

 البٌئة
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 ب ـ الشغخية السؾقفية:  

 Joanىاتعتبخ الشغخية السؾقؽية أو الغخؼية كسا يدسييا البعض نغخية حجيثة ندبيا، مؽ أىؼ رواد  
woodwaed charches perrow Burn et Starter Emery Trist Lorsch et 

Lawrence يا ، وقج بيشت ىحه الشغخية أساسا عمى أفكار نغخية الشغؼ، إذ تعتبخ إمتجادا ل
 1العتسادىا عمى مفتؾح الشغام السفتؾح فيي تفؾم عمى أساس عجم الثبات في السجاالت التالية: 

 .عجم ثبات الذخرية اإلندانية 
 .عجم ثبات الدمؾك اإلنداني 
 .عجم ثبات العؾامل الظبيعية السحيظة بالسؤسدة 
 .عجم ثبات سمؾكية الجساعة 
  الكمي.عجم ثبات تفاعل األنغسة الفخعية ضسؽ الشغام 

وىحا يؾضح أن لكل مؾقف أو حالة عخوفيا الخاصة وسساتيا الحاتية، لحلػ مؽ الزخورؼ أن    
تدتخجم كل مؤسدة أدواتيا واساليبيا الخاصة لمؾصؾل إلى حمؾل لسذاكميا في ضؾء عخوفيا 

غخية الحاتية، وعميو فإن فعالية الشغخيات اإلدارية السختمفة تتؾقف عمى الغخوف، لحا سعت ىحه الش
 لفيؼ كيؽية عسل السؤسدات وإدارتيا في عل عخوف متغيخة وفي حاالت محجدة.

وىي تقخ بأىسية كل السجارس الدابقة، ولكشيا تخػ أنو ال وجؾد لشغخية أو أسمؾب إدارؼ أندب لكل 
السؤسدات في كل الغخوف واألزمشة، وأنو يجب عمى اإلدارؼ الشاجح تذخيص وتحميل كل مؾقف 

ة الغخوف السحيظة بو، والعؾامل السؤثخة ؼيو، حتى يتؼ اختيار األسمؾب األندب لحا عمى حجة لسعخف
إنرب اىتسام أنرار ىحه السجرسة عمى تحجيج أىؼ الستغيخات والعؾامل السؾقؽية التي تؤثخ عمى 
قخارات ترسيؼ األعسال، والييكل التشغيسي والعسميات التشغيسية السختمفة، ومؽ اىؼ تمػ العؾامل 

بيئة السؤسدة، حجؼ السؤسدة دورة حياتيا، التقشيات السدتخجمة في السؤسدة، العامميؽ  نجج:
 .2وثقافتيا

 

                                                           
1
 .069ص  9112عمرو وصفً عقٌلً، اإلدارة المعاصرة، دار زهران للنشر والتوزٌع، د. ط، عمان،  

 
2
 .29م، مبادئ اإلدارة الحدٌثة، مرجع سابق، صحسٌن حرٌ 
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 ج ـ  اإلدارة باألهجاف:

 The practise ofتخجع بجاية ىحه الشغخية إلى الباحث بيتخ دراكد، في كتابو    
Management  ة والفخد معا، وأكج ؼيو عمى أىسية وضع األىجاف لمسؤسد 1945الحؼ نذخه عام

كسا أن جؾرج أوديؾ الحؼ يعتبخ اإلدارة باألىجلف ىي: نغخية مؽ خالليا يقؾم الخئيذ )السجيخ( 
والسخؤوسؾن معا بتحجيج أىجاف التشغيؼ، وتحجيج مجاالت الشتائج الستؾقعة وإستخجام ىحه الشتائج 

 كجالئل لمعسل اإلدارؼ وفي تقييؼ إنجازات السخؤوسيؽ في التشغيؼ".

 اضات نغخية اإلدارة باألهجاف:إفتخ 

يخػ بيتخ دراكخ "أن اإلدارة باألىجاف فمدفة إدارية متكاممة، ويحجدىا بأنيا فمدفة اإلدارة" حيث    
يكؾن عسل اإلدارة متخوكا لمعسل اإلنداني والدمؾك والحؾافد، وتكؾن مداعجة لكل مجيخ بغض 

 الشغخ عؽ مدتؾاه اإلدارؼ أو الؾعيفي في التشغيؼ.

 :1ويسكؽ حرخ أىؼ اإلفتخاضات التي تشيض عمييا نغخية اإلدارة باألىجاف، في الشقاط التالية   

  يتؼ صياغة األىجاف مؽ السجيخ والسؾعف أو العامل، وال يسكؽ قبؾل صياغتيا مؽ السجيخ
 وحجه.

 .ـ تتؼ السشاقذة الستبادلة بيؽ السجيخ والسؾعف عمى األىجاف ويتؼ اإلنفاق واإللتدام بيا 
  يتؼ تحجيج األعسال والشذاطات لمسؾعف أو العامل بشاءا عمى ىحه األىجاف وحجودىا، كسا

 يتؼ تحجيج أعسال السجيخ بالظخيقة ذاتيا.
  يجتسع السجيخ والسؾعف إما شيخيا أو كل ثالثة شيؾر لسخاجعة األعسال والشذاطات

ق والتعاون بيشيؼ عمى واألىجاف والسعاييخ والشتائج، ويتؼ إجخاء التعجيل السشاسب باإلتفا
 .2ذلػ

  مبادئ اإلدارة باألهجاف فهي:أما 

ويتسثل في ضخورة السذاركة بيؽ الخئيذ والسخؤوس لتحجيج أىجاف السؤسدة بعج  ـ مبجأ السذاركة:1
 صياغتيا وتحميميا.

                                                           
1
 .27ـ29بلخٌري مراد، شناف خدٌجة، المرجع الساٌق، ص 

2
 .27بلخٌري مراد، شناف خدٌجة، المرجع نفسه، ص 
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 القخار. اتخاذالحؼ يخجى وجؾده عشج العامميؽ ألنيؼ مذاركؾن في  االرتباط ىؾ :االلتدامـ مبجأ 2

بسا أن السدؤولية أصبحت مذتخكة وعمى الجسيع تحسل مدؤولياتيؼ في  ـ مبجأ تحسل السدؤولية:3
 عل الشجاح السذتخك.

القخار فيحا يعتبخ في حج  اتخاذحيث أنو عشج مذاركة الجسيع في  ـ مبجأ رفع الخوح السعشؾية:4
 .1ذاتو رفعا مؽ ؾيسة الذخص

 تقييؼ السجرسة الحجيثة: 

السجرسة الحجيثة أفكارىؼ إنظالقا مؽ السجارس الدابقة، فأعساليؼ لؼ تشاقض أعسال لقج بشى رواد   
الباحثيؽ الكالسيكييؽ والدمؾكييؽ، بل اعتخفت بأىسيتيا ودورىا في الؾصؾل لمشتائج الحالية 

 والسدتقبمية، وأىؼ اإلضافات البشاءة ليحه السجرسة ؼيسا يمي:

 ة واحجة، يتكؾن مؽ نغؼ فخعية متخابظة، أؼ إعتبار السؤسدة نغام إجتساعي يعسل كؾحج
 إعتبار السؤسدة كال متكامال.

  إعتبار السؤسدة نغام مفتؾح يتفاعل مع البيئة الخارجية، وىحا ما يعشي االىتسام بخصج
 وتذخيص البيئة وكيؽية إدارتيا بشجاح.

  ،وتقجيؼ التأكيج عمى إمكانية الؾصؾل إلى الشتائج السخغؾب فييا بظخق ووسائل متعجدة
مفاـيؼ تشدجؼ مع التغيخات الحاصمة في السجتسعات كؾن السؤسدات ستؾاجو دائسا عخوف 

 ومتغيخات متشؾعة ومتبايشة.
 .جاءت ىحه السجرسة بسفاـيؼ ججيجة تشدجؼ مع التغيخات الحاصمة في السجتسعات 

 فالسجرسة الحجيثة بيحا تكؾن قج فتحت حجودا ال نيائية أمام الفكخ     

 اهجاف التشغيؼ -رابعا 

 يدعى التشغيؼ اإلدارؼ الى تحقيق عجة أىجاف مشيا: 

 وضع اإلطار لتشفيح الخظط والبخامج السؾضؾعية لتحقيق أىجاف السؤسدة  -

 تجسيع السؾارد السختمفة الالزمة لتحقيق األىجاف  -
                                                           

1
 .000قٌس دمحم العبٌدي،المرجع السابق،ص  
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 والسيام التي يجب الؿيام بيا لتحقيق رسالة السؤسدة وأىجافيا تحجيج األنذظة  -

ه األنذظة وتجسيعيا حدب أسذ محجدة، وتحجيج الرالحيات والؾاجبات ترشيف ىح -
 السختبظة بيا 

 تؾصيف شكل وطبيعة العالقات بيؽ السيام بسا يسكؽ األفخاد مؽ التعاون ؼيسا بيشيؼ  -

 تؾفيخ العسال لمسؤسدة وتقديؼ العسل بيشيؼ وتؾزيع األدوار عمييؼ حدب قجراتيؼ ورغباتيؼ -

 اء شبكة متشاسقة مؽ االتراالت بيشيؼ لتحقيق األىجاف السدظخةتشديق جيؾد العسال وإنذ -

إيجاد التؾازن بيؽ األىجاف، السؾارد، الشتائج واستخجام األسمؾب األمثل لتحؾيل ىحه الى  -
 الشتائج الستؾقعة مع األخح بعيؽ االعتبار العؾامل الخارجية السؤثخة عمى ذلػ

  1م بالسؤسدة والسؾعفيؽ والعامميؽ بالسؤسدةتحقيق التشديق بيؽ الؾحجات اإلدارية واألقدا -

  

                                                           
1
 926-927أحمد عبد الرحمان الشمٌري، المرجع السابق ص   
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 خالصة الفرل:

يتزح مؽ خالل ىحا الفرل أن مفيؾم التشغيؼ مفيؾم واسع ومتعجد الجؾانب، لحلػ فيؾ ذلػ 
األساس الحؼ تقؾم عميو إدارة أؼ مؤسدة فسؽ خاللو يكؾن لكل فخد في السؤسدة دور يقؾم بو في 

السؤسدة، بحيث ال يسكؽ لمسجراء أن يشجحؾا في أعساليؼ ويحققؾا إطار عالقاتو لبؿية األفخاد داخل 
 أىجافيؼ وأىجاف مؤسداتيؼ إال بؾضع أسذ متيشة لمتشغيؼ.

كسا تعتبخ اإلدارة أيزا ىسدة وصل في أؼ مؤسدة مؽ السؤسدات لسا تقؾم بو مؽ ميام ووعائف 
ق أىجافيا دون وجؾد تمػ لحا تعج الذخيان في السؤسدة الشابض حيث ال يسكؽ ألؼ مؤسدة أن تحق

 اإلدارة، وكل ىحا مؽ أجل التشغيؼ والديخ الحدؽ إلدارة السؤسدة. 

 



 لثلثاالفصل ا
 مدخل للمؤسسات العمومية اإلستشفائية

 تمهيد 

 ماهية المستشفياتأوال: 

اإلطار القانوني و التنظيمي للمؤسسات العمومية االستشفائية ثانيا : 
 في الجزائر  

 الهيكل التنظيمي للمستشفيات في الجزائرثالثا : 

    خالصة الفصل 



 رابعالفصل ال
  اإلجراءات المنهجية للدراسة

 تمهيد 

 مجاالت الدراسةأوال: 

 المنهج المتبع في الدراسةثانيا : 

 أدوات جمع البيانات الميدانية ثالثا : 

  عينة الدراسةرابعا : 

    خالصة الفصل 
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 تمهيد 

الجانب السيجاني ألي بحث أو دراسة السخجع الحي يتسكؽ الباحث مؽ خاللو إثبات ما  يعتبخ   
جاء في الجانب الشغخي لجراستو، كسا يتأكج مؽ مجى صحة فخضيات الجراسة مؽ خالل تظبيق 
الجراسة عمى عيشة البحث باستخجام مشيج مالئؼ لمجراسة ومجسؾعة األدوات السدتخجمة، ومشو 

السشيجية لمجراسة مؽ مجاالت الجراسة، السشيج السدتخجم، األدوات السدتعسمة  سشبخز أىؼ الجؾانب
 مؽ مالحغة، مقابمة، استسارة، عيشة الجراسة.  
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 أوال: مجاالت الدراسة:

إن السيتسيؽ بسشاىج البحث االجتساعي يعتبخون تحجيج مجاالت البحث مؽ الخظؾات اليامة    
 وتتسثل في السجال الجغخافي، السجال الدمشي، السجال البذخي.

 ـ المجال الجغرافي )المكاني(:1

ويقرج بو السجال السكاني )الجغخافي( الشظاق السكاني إلجخاء البحث السيجاني، حيث أجخيت    
 الجراسة بالسؤسدة العسؾمية اإلستذفائية ـ لخزخ بؾزيجي ـ بخج بؾعخيخيج.

تعتبخ السؤسدة العسؾمية اإلستذفائية ـ بؾزيجي لخزخـ أحج أىؼ القظاعات الرحية التابعة    
لسجيخية الرحة والدكان لؾالية بخج بؾعخيخيج وتؼ تعييؽ ىحه السؤسدة مؽ طخف الديج ـ جسال 

 ھ1405شعبان  29المجشة السخكدية ووزيخ الرحة العسؾمية، وذلػ يؾم حؾحؾـ الحي كان عزؾ 
 سخيخ. 240م، م ب 1985ماي  19السؾافق يؾم 

حي  أكتؾبخ، ومؽ الجشؾب 19تقع في الشاحية الجشؾبية الغخبية لمسجيشة، يحجىا مؽ الذسال حي   
تقجر مداحتيا  ثانؾية عيدى حسيظؾش// ومؽ الغخب مدكؽ 471حي  ومؽ الذخق  مدكؽ 295

 بشايات: 4٪ ىي السداحة السبشية والتي تزؼ 48م، حيث  70،0000اإلجسالية: ب/

 البناية األولى:

سخيخ(، تقدؼ العسميات الجخاحية  13مرمحة اإلستعجاالت الجخاحية )* الطابق األرضي: 
مخبخ  سخيخ، 25سخيخ، ترفية الجم )جشاح رجال، نداء(،  12)اإلنعاش(، )جشاح رجال، نداء(، 

 سخيخ.   25األشعة واإلستعجاالت 

 * الطابق األول:

  )سخيخ. 33جخاحة العغام )جشاح رجال، نداء 
  )أسخة. 6طب وجخاحة العيؾن )جشاح رجال ونداء 
 ( األذن والحشجخة، األنفovl )10 .أسخة 
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 * الطابق الثاني: 

  )سخيخ. 46الجخاحة العامة )جشاح رجال، نداء 
  رجال، نداء(.جخاحة االعراب )جشاح 
 ( 14جخاحة األطفال .)سخيخ 

 * الطابق الثالث:

 ( 30الظب الجاخمي .)سخيخ 
  )سخيخا. 30أمخاض القمب )جشاح رجال، نداء 

 * الطابق الرابع:

  )سخيخ. 30االمخاض الرجرية )جشاح رجال، نداء 
  )سخيخ. 30األمخاض السعجية )جشاح رجال، نداء 

 ـ المجال البشري:2

يذكل السجال البذخي اإلطار السخجعي وإطار العيشة، وىؾ في ىحه الجراسة مجسؾع العسال    
اإلدارييؽ بالسؤسدة اإلستذفائية العسؾمية ـ لخزخ بؾزيجي ـ بخج بؾعخيخيج، حيث بمغ أفخاد السجال 

 عامل إداري.  51البذخي 

 ـ المجال الزمني للدراسة:3

تي تدتغخقيا مجسؾعة البحث في إجخاء الجراسة السيجانية، وبيحا وىي السجة الدمشية السدتغخقة ال   
 تعتبخأساسا جؾىخيا إلنجاز البحث.

 ولقج مخت دراستشا ىحه عبخ مخاحل:

ىي السخحمة التي تؼ خالليا إختيار السؾضؾع، وتحجيج متغيخات الجراسة، وكان أ ـ المرحلة األولى: 
، وذلػ في الفتخة السستجة ما بيؽ شيخيؽ نؾفسبخ ذلػ بعج إجخاء عجة نقاشات مع األستاذ السذخف

، أيؽ تست مؾافقة األستاذ السذخف عمي، السؾضؾع الحي 2020، وشيخ جانفي 2019وديدسبخ
 يحسل عشؾان ـ فعالية التشغيؼ اإلداري بالسؤسدة اإلستذفائية العسؾمية ـ.
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اذ السذخف، بجأت مخحمة بعج السؾافقة عمى مؾضؾع الجراسة مؽ قبل األستب ـ المرحلة الثانية: 
، حيث تؼ خالل ىحه الفتخة 2020جسع السادة العمسية الستعمقة بالسؾضؾع بجاية مؽ شيخ جانفي 

 التشقل إلى مكتبة الكمية، حيث تسكششا مؽ الحرؾل عمى بعض السخاجع الستعمقة بسؾضؾع الجراسة.

خف بيجف ترحيحيا وإجخاء وبعج جسع السادة العمسية وتحجيج الخظة ثؼ عخضيا عمى األستاذ السذ
 تعجيالت وإضافات كل مخة.

 ثانيا: المنهج المتبع في الدراسة:

مؽ السعمؾم أن لكل دراسة أو بحث عمسي أسذ مشيجية يبشي عمييا الباحث قاعجتو األساسية    
لإلنظالق في عسمية البحث أو الجراسة، وذلػ سؾاءا مؽ خالل الجراسة الشغخية لمبحث أو الجراسة 

 .1جانية اإلمبخيكيةالسي

وال شػ أن طبيعة السؾضؾع ىي التي تفخض عمى الباحث نؾع السشيج، حيث يعخف ىحا اآلخيخ    
ࢨ محجد أو ىؾ العسمية اإلجخائية الستبعة لمحرؾل عمى شࢨ عمى أن: التقشية السدتخجمة لعسل ش

 .  2ما أو مؾضؾع ما، بحيث يدتخجمو الباحث إلختبار فخضيات البحث

 أيزا: مجسؾعة العسميات والخظؾات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيق أىجاف بحثو.كسا عخف 

وبالتالي فالسشيج ضخوري لمبحث، إذ ىؾ الحي يشيخ الظخيق ويداعج الباحث في ضبط أبعاد 
 .  3ومداعي أسئمة وفخضيات البحث

شغيؼ اإلداري في والسشيج الحي تظخقشا إليو في مؾضؾع دراستشا ىحه السؾسؾمة ب: ـ فعالية الت  
 السؤسدة اإلستذفائية العسؾميةـ ىؾ السشيج الؾصفي التحميمي لكؾنو يتالئؼ مع طبيعة السؾضؾع.

إذ يعخف ىحا السشيج بأنو: دراسة الغاىخة كسا ىي في الؾاقع، ووضعيا وصفا دقيقا، يعبخ عشيا   
ة وحجسيا ودرجتيا، كسيا أو وصفيا، فالتعبيخ الكسي يعظيشا وصفا رقسيا يؾضح مقجار الغاىخ 

 .4والتعبيخ الكيفي يرف الغاىخة ويؾضح خرائريا

                                                           
1
 .821م، ص5002صالح مصطفى الغوال، علم االجتماع بٌن النظرٌة والتطبٌق، دار الفكر، دط، الجزائر،  

2
 .7م، ص5002عز الدٌن شرٌفً، مناهج البحث العلمً، دار شرٌف، دط، الجزائر،  

3
 .872م، ص5002، الجزائر، 3رشٌد زرواتً، تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً، ط 

4
 .81م، ص5002، القاهرة، 2ذوقان عبٌدة وآخرون، البحث العلمً، دار الفكر العربً، ط 
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وعميو فإنشا إستخجمشا السشيج الؾصفي التحميمي في مؾضؾع دراستشا ألن دراسة مؾضؾع ـ فعالية 
التشغيؼ اإلداري في السؤسدة اإلستذفائية العسؾمية تتظمب مشا الؾصف السشغؼ والجقيق قجر اإلمكان 

، التختيب، وقج إستخجمشا ىحا السشيج مؽ خالل صياغة اإلشكالية البحث في العخض، الترشيف
 الحي إعتسجت عمى تداؤالت وإحتؾت عمى مؤشخات ساىست بذكل كبيخ في تحقيق األىجاف.

 ليحا فإن ىحا السشيج يعتبخ األكثخ إنتذارا في ميجان العمؾم االجتساعية.

 

 ثالثا: أدوات جمع البيانات الميدانية: 

كل بحث ميجاني يزظخ صاحبو إلى جسع السعمؾمات والبيانات حؾلو )مجتسع بحثو(، وىحا ال    
يأتي إال عؽ طخيق أو بؾاسظة األدوات التالية: اإلستسارة، السقابمة، السالحغة، الؾثائق والدجالت 

كسيؼ اإلدارية، اإلحرائيات والتقاريخ الخسسية، التجخيب، حيث تعتبخ ىحه األدوات مختكدات لت
 الغاىخة الديؾلؾجية السجروسة بالشدبة لمباحث.

ومؽ خالل دراستشا ىحه إعتسجنا عمى جسمة مؽ األدوات السشتيجة لمتدمح بيا مؽ أجل الخؾض    
 :1في الجراسة السيجانية، وتبخز ىحه التقشيات كاآلتي

 ـ المالحظة:1

 الكثيخ مؽ أىجاف البحث. تعتبخ أداة ىامة مؽ أدوات جسع البيانات، حيث تخجم السالحغة   

  حيث تعخف بأنيا األداة لجسع السعمؾمات، وىي الشؾاة التي يسكؽ أن يعتسج عمييا لمؾصؾل
 إلى السعخفة العمسية.

  وتعخف أيزا عمى أنيا: حالة مؽ السذاىجة والخصج لمغؾاىخ أو السذكل بيجف إكتذاف
تعخف عمى األسباب والجوافع أسبابيا وتفديخ عالقتيا ومعخفة قؾانيشيا ومحاولة عمسية لم

 . 2الكامشة في تمػ السذكل أو الغاىخة

                                                           
1
 .812وآخرون، أسس المنهجٌة فً العلوم االجتماعٌة، منشورات جامعة منتوري، قسنطٌنة، الجزائر، ص فضٌل دلٌو 

2
 .85م، ص5001، األردن، 8خضٌر كاظم وآخرون/ منهجٌة البحث العلمً، إثراء للنشر والتوزٌع، ط 
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لحلػ فالسالحغة ىي السذاىجة والسخاقبة الجقيقة لدمؾك وعاىخة معيشة وتدجيل مالحغات عشيا بغية 
 .1تحقيق أفزل الشتائج والحرؾل عمى أدق السعمؾمات

السالحغة بالشدبة لسؾضؾع دراستشا مؽ خالل الديارات األولى لمسؤسدة  ولقج تؼ إستعسال   
 اإلستذفائية العسؾمية، والتي تؼ بسؾجبيا السالحغات العامة عؽ التشغيؼ اإلداري لمسؤسدة.

 ـ المقابلة:2

مبخيكية في البحث الديؾلؾجي حيث يعخفيا ‘فيي مؽ أكثخ األدوات السدتعسمة في الجراسات ال   
ـ طمعت إبخاليؼ ـ بأنيا تفاعل لفغي يتؼ عؽ طخيق مؾقف مؾاجية يحاول الذخص القائؼ الجكتؾر 

بالسقابمة أن يدتذيخ معمؾمات أو معتقجات شخص ىخخ أو أشخاص آخخيؽ والحرؾل عمى بيانات 
 مؾضؾعية.

كسا تعخف عمى أنيا: وسيمة تقؾم عمى الحؾار أو حجيث لفغي مباشخ بيؽ الباحث والسبحؾث،    
 . 2مؽ أكثخ التقشيات التي ال يسكؽ ألي باحث في عمؼ االجتساع اإلستغشاء عشياوتعج 

والتغاضي عؽ إمكانياتيا، لسا تتيحو مؽ فخص لتحقيق كؼ ىائل مؽ البياناتغغؽ وفي غالب 
 األحيان ال تخمؾ دراسة مؽ إستخجام وتؾعيف ىحه األداة.

دبقا، مسا مكشتشا مؽ الحرؾل عمى معظيات وقج إستعسمشا السقابمة التي عبارة عؽ أسئمة محجدة م  
 عامة حؾل مؾضؾع دراستشا.

 ـ اإلستمارة: 3

تعتبخ اإلستسارة وسيمة لجسع البيانات، ومؽ أكثخ الظخق إنتذارا وأىسيا، حيث أنيا ترسيؼ    
لسجسؾعة مؽ األسئمة حؾل مؾضؾع معيؽ، حيث تغظي كافة جؾانبيا مسا يدسح لشا بالحرؾل عمى 

 . 3الزمة لمبحث مؽ إجابات السبحؾثيؽالبيانات ال

                                                           
1
 .82م، ص8882عبد هللا شرٌف، مناهج البحث العلمً، مكتبة الغشعاع الفنً، اإلسكندرٌة،  

2
 .880فضٌل دلٌو زآخرون، المرجع السابق، ص 

3
 .28م، ص5000، الكوٌت، 8بشٌر صالح الرشٌدي، مناهج البحث العلمً، دار الكتاب الحدٌث، ط 
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كسا تعخف عمى أنيا: نسؾذج يزؼ مجسؾعة أسئمة تؾجو إلى األفخاد مؽ أجل الحرؾل عمى    
السعمؾمات حؾل مؾضؾع أو مذكمة أو مؾقف ويتؼ تشفيح اإلستسارة إما عؽ طخيق السقابمة الذخرية 

 .1أو أن تخسل إلى السبحؾثيؽ عؽ طخيق البخيج

إلستسارة لجسع البيانات السيجانية التي تعتبخ جسعيا عؽ طخيق أدوات جسع البيانات وتدتخجم ا   
 األخخى.

وقج تست صياغة أسئمة اإلستسارة وفقا لتداؤالت الجراسة حيث تحتؾي إستسارة بحثشا عمى سؤاال،    
 مقدؼ عمى أربعة محاور.

 

 رابعا: عينة الدراسة

 أ ـ تعريف العينة:

ىي نسؾذج يذسل جانبا أو جدءا مؽ وحجات السجتسع األصمي لمبحث    وتكؾن مسثمة لو، بحيث    
 .2تحسل صفاتو السذتخكة وىحا الجدء يعشي الباحث عؽ دراسة تمػ الؾحجات

ـ ويعخفيا مؾريذ أنجخس بأنيا ذلػ الجدء مؽ مجتسع البحث الحي سشجسع مؽ خاللو السعظيات 
ىحه العيشة الؾصؾل إلى التقجيخات التي يسكؽ تعسيسيا عمى مجتسع البحث  التي نتظمع بأن تدسح لشا

 . 3ككل

ـ فالعيشة تختار حدب طبيعة البحث العمسي في العمؾم اإلندانية حيث إن لؼ يدتظع دراسة السجسؾع 
 .4الكمي لألفخاد يقؾم بجراسة جدء مشو فقط مع التأكيج بأن الجدء مؽ أفخاد السجتسع ىؾ العيشة

فالعيشة ىي جدء معيؽ أو ندبة معيشة  مؽ أفخاد السجتسع الحي ستجخى عميو الجراسة ثؼ تعسؼ لحلػ 
 نتائج الجراسة عمى السجتسع كمو.

 ب ـ نوع العينة وطريقة إختيارها:
                                                           

1
 .27ـ22م، ص5002عمار بوحوش وآخرون، مناهج البحث العلمً، إعداد البحوث، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،  

2
 .512م، ص5008لعلمً الكمً والنوعً، دار البازوري، دط، األردن، عامر قند جلً، البحث ا 

3
 .22مورٌس أنجرس، ترجمة بوزٌد صحراوي وآخرون، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة، دار القصبة، ص 

4
 .82م، ص8888، عمان، 5دمحم عبٌدات وآخرون، منهجٌة البحث العلمً، دار وائل، ط 
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إعتسجنا في دراستشا الحالية السؾسؾمة "فعالية التشغيؼ اإلداري بالسؤسدة اإلستذفائية العسؾمية"    
راسة عمى اإلدارييؽ في السؤسدة العسؾمية اإلستذفائية لخزخ بؾزيجي بخج وقج تست ىحه الج

 بؾعخيخيج.

 لحا تسثمت وخجة العيشة في ىحه الجراسة في اإلدارييؽ.

وقج تؼ إختيار العيشة القرجية ىحا ألنشا إختخنا بقرج عسال اإلدارة بالسؤسدة اإلستذفائية العسؾمية 
 لخزخ بؾزيجي بخج بؾعخيخيج.

العيشة القرجية عمى أنيا: مؽ العيشات التي يتؼ إنتقاء أفخادىا بذكل مقرؾد، مؽ قبل  حيث تعخف
الباحث نغخا لتؾافخ بعض الخرائص في أولئػ األفخاد دون غيخىؼ، ولكؾن تمػ الخرائص ىي 
مؽ األمؾر اليامة بالشدبة لمجراسة كسا يتؼ المجؾء ليحا الشؾع مؽ العيشات في حالة تؾافخ البيشات 

 .1زمة لمجراسة لجى فئة محجدة مؽ مجتسع الجراسة األصميالال

 المحور األول:

( الجشذ، 6إلى 1ويذسل البيانات الذخرية الخاصة بأفخاد مجتسع البحث، ويزؼ أسئمة مؽ )  
 الدؽ، الحالة االجتساعية، السدتؾى التعميسي، الؾعيفة، األقجمية.

 المحور الثاني:

 ألولى الستسثمة في:يزؼ البيانات الخاصة بالفخضية ا 

 .)تدسح العسميات اإلدارية السشتيجة بإنجاز السيام الؾعيفية، ويزؼ مؽ )إلى  سؤاال 

 المحور الثالث:

 :يزؼ بيانات حؾل الفخضية الثانية الستسثمة في 
    يتؼ تشفيح السيام اإلدارية بسخونة داخل السؤسدة اإلستذفائية العسؾمية ويزؼ مؽ )   إلى

 سؤاال(.
 

                                                           
1
 .82المرجع نفسه، ص دمحم عبٌدات وآخرون، 
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 الرابع: المحور

 :يزؼ بيانات خاصة بالفخضية الثالثة الستسثمة في 
 .)يداعج الييكل التشغيسي عمى تشفيح العسميات اإلدارية ويزؼ مؽ )  إلى  سؤاال 
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 خالصة الفصل:

لقج تؼ مؽ خالل ىحا الفرل التعخض إلى مجاالت الجراسة الستسثمة في السجال السكاني    
)الجغخافي(، السجال البذخي، السجال الدمشي، وكحا اإلجخاءات السشتيجة مؽ السشيج الحي خرص 
 لمجراسة، عيشة الجراسة، وكحا األدوات السدتخجمة في الجراسة التي تتمخص في السالحغة، السقابمة،

 اإلستسارة.

 



 

مة   ات   الخ 
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 خاتمة :

دوراه ىاما في تدييخ و هيكلة المؤسدات االستذفائية باعتباره يقهم بتدطيخ  يلعب التنعيم اإلداري 
األىجاف التي تدعى الييا أي مؤسدة استذفائية فيي الهسيلة لتحقيق االستغالل األمثل للطاقات 

اإلندانية. اذ أن ضمان بقاء و استمخارية ىحه المؤسدات مخىهن الى حج كبيخ بهجهد إدارة متميدة و تنعيم 
 عال, فالتنعيم اإلداري لو تأثيخ إيجابي و فعال على كفاءة المؤسدة االستذفائية.ف

و لكن رغم اإلصالحات التي تم ادراجيا في المؤسدات الرحية الجدائخية خالل العقهد األخيخة اال ان 
حعناه فعالية التنعيم اإلداري الرحي تبقى ال تلبي احتياجات كثيخة و متدايجة في المجتمع, وىحا ما ال

خالل ىحه األزمات الرحية التي شيجتيا المجتمعات في العالم, و منيا الجدائخ على وجو الخرهص و 
مجا عجد مؤسداتيا الرحية في التكفل التام بإسعاف المخضى, خاصة في ىحه الفتخة و مع انتذار 

 . التي كانت من مخلفاتيا عجد كبيخ من المرابين و الهفيات 91-فيخوس كهرونا كهفيج
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 التوصيات و االقتراحات 

يعتبخ التنعيم اإلداري الفعال المذكل األساسي الحي تعاني منو مععم المؤسدات االستذفائية العمهمية 
 الجدائخية, بحث استخجام المهارد المادية و البذخية بذكل ال يحقق األىجاف المخجهة .

بتغييخ رؤساء المرالح و المجراء نتيجة عجم و ىحا ما أدى بالمهظفين بمخلف الفئات للخخوج بالمطالبة 
فعالية التنعيم اإلداري و سهء التخطيط و التنفيح و عجم مخونة الييكل التنعيمي و غياب الخقابة, و من 

خالل ىحا يجب االلتفات الى التنعيم اإلداري داخل القطاع الرحي العمهمي و إضفاء الفعالية و الكفاءة  
 عليو و ىحا من خالل : 

خورة ايمان اإلدارة العليا للمدتذفى بتبني التنعيم اإلداري الفعال و مبجأ  التغييخ التنعيمي حتى ض -
 يكهن المدتذفى مخن.

اشخاك جميع العاملين في اتخاذ القخارات و التخطيط بحيث تكهن قخارات تذاركية حتى يلتدم  -
 الجميع بيا.

عيين و رؤساء األقدام الرحية حهل الخجمة مخاقبة دورية مذتخكة بين المجيخين و اإلداريين الفخ  -
الرحية و تقجيم تفديخ مفرل و شامل للمجيخ العام للمدتذفى و ىحا ما يدمى بفعالية التنعيم 

 اإلداري للمدتذفى الحي من شأنو ان يجعل المدتذفى مؤىل للتغييخ التنعيمي اإليجابي مدتقبال.

ة و يداىم في الخفع من فعالية أداء يجب ان يكهن ىناك هيكل تنعيمي يعتمج على المخون -
العاملين, و ىحا من خالل التنعيم الجيج لو و التحجيج الهاضح و الجقيق للدلطة و المدؤولية و 

    نطاق االشخاف في كل وظيفة. 

 



 

ع المراج  مة 
ائ    ق 
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  الملاحق  



 الهيكل التشظيسي لمسؤسدة العسومية االستذفائية بوزيدي لخزر تم تقديم األعسال كسا يمي:

 السديرية العامة: -أ(

يتخأسيا السجيخ العام و ىؾ السدؤول عؽ كل شؤون السجيخية، فيؾ مدؤول عؽ تدييخ القظاع ألنو 
 يقؾم بيا نحكخ:يسمػ الدمظة االدارية و كحا اتخاذ القخارات، و مؽ أىؼ الؾعائف التي 

 تعييؽ رؤساء السرالح و السكاتب أو عدليا اذا اقتزى األمخ لحلػ. -

 تدظيخ السيدانية الجاخمية الخاصة بالسدتذفى. -

 انذاء نغام داخمي خاص بالسدتذفى. -

 األمخ بالرخف فيسا يتعمق بالسدائل السالية. -

ذؤون السالية لمسدتذفى و يسثميا في فالسجيخ: ىؾ الحي يشدق و يعظي القخارات و ىؾ الحي يجيخ ال
الشجوات و االجتساعات سؾاء في الؾالية أو مدتؾى الؾزارة فيؾ السدؤول الحي يتحسل أتعاب ما 

 يحجث في السؤسدة سمبيا كان أو ايجابيا مؽ قبل مدؤوليو.

 مكاتب و ىي: 3و يشجرج تحت ىحه األخيخة 

يخ العام لمسؤسدة و مختمف السرالح االدارية و األمانة العامة: و ىي الجياز الخابط بيؽ السج -
التقشية القائسة بذؤون التدييخ اليؾمي لسختمف الشذاطات، و ىي بيحا تقؾم بجور التشديق و الستابعة 
الجائسة لألعسال االدارية مؽ تمقي و اصجارات لكافة العقؾد االدارية بعج تدجيميا و السحافغة عمى 

ضبط البخامج لمسجمذ االداري و تقييؼ السجاومة في سجل خاص أرشيفيا، كسا تديخ أيزا عمى 
 بحلػ.

 مكتب االترال: و ىؾ الشاطق الخسسي لمسجيخ الحي يدود األشخاص بسعمؾمات تيسيؼ. -

مكتب التشغيؼ العام: ىحا السكتب يقؾمػ بتحخي و الستابعة و السخاسالت التي يبعث بيا الذخص  -
 ؽ السجيخ و الشؾاب.ما لمسجيخ، كسا يقؾم بالتشديق بي

 



 ب( السديرية الفرعية لسرمحة الرحة: تشقدم هذه السديرية الى:

 مكتب القبؾل: و ىؾ الحي يحجد نغام و سيخ مكتب الجخؾل و يزؼ ما يمي: -

* مكتب االستكبال و التؾجيو و القبؾل: يتسثل ىحا السكتب في تؾجيو السخيض و يكؾن مكانو في 
قخيب بسختمف السرالح و معخفة نؾع الخجمة التي يحتاجيا  قاعة االستعجاالت حيث يكؾن 

 السخيض مؽ عالج أو أشعة أو تعابيخ و ىشاك عجة اجخاءات يقؾم بيا السكتب حدب كل حالة.

 * مكتب الحالة السجنية: يتسثل دوره حدب السؤسدة في تدجيل حالة الؾافيات.

تابعة حخكة سكان السخضى * مكتب حخكة السخيض و االحرائيات: يتكفل ىحا السكتب بس
االستثشائييؽ يؾميا، يتؼ معخفة احرائيات السخضى اليؾمية إلعجاد الحريمة الذيخية و احرائيات 

 الؾفيات الذيخية حدب الحاجة و ججول التحؾالت الجاخمية و الخارجية لمسدتذفى.

و حدب  تتجمى وعيفتو في حداب تكاليف االستذفاء عمى بظاقة السحؾلة * مكتب الفواتير:
 التذخيص الحي قام بو و حدب السرمحة.

تتجمى وعيفتو في مدػ فاتخ الؾصؾالت، تدييخ االرادات الخجمات الظبية  مكتب الرشدوق:* 
 داخل السؤسدة ثؼ دفع مبمغ مالي ألميؽ الخديشة العسؾمية عمى نياية كل دفتخ فرل.

   ن دائسا خاصة بسرمحة يتؾلى مدػ و أرشيف مختمف السمفات االدارية و تكؾ  األرشيف:* 
 السؤسدة و السمفات الظبية الخاصة بالسخيض.

مكتب تشغيؼ الشذاطات الرحية و متابعتيا: يقؾم ىحا السكتب باعجاد مختمف االحرائيات  -
الخاصة بشذاط كل مرمحة و حخكة السخيض و معخفة وضعيتو و عجد السخضى و األسخة الستؾفخة 

 مجيخية الرحة و كحلػ الؾزارة عؽ الحاجة الييا. في كل مرمحة و ذلػ لتقجميا الى

مكتب التعاقج و حداب التكاليف: حدب التكاليف الحي تقؾم بو السؤسدة لسعخفة السبمغ السالي  -
الحي تشفقو السؤسدة عمى كل مرمحة و كل مخيض و مؽ ىحا السرمحة و كل مخيض مؽ ىحه 

بات، السبيت، العتاد و األدوات الظبية، السرالح، مشح دخؾلو الى غاية خخوجو و يتزسؽ: الؾج
 األدوية.....الخ.



 ج( السديرية الفرعية لمسوارد البذرية:

تعج السجيخية الفخعية لمسؾارد البذخية احجى السجيخيات التابعة لمشغام الجاخمي لمسؤسدة، و يذخف 
 عمييا مجيخ فخعي يعيؽ بقخار وزاري مؽ الؾزارة السكمفة بالرحة.

ة الفخعية لمسؾارد البذخية بتشغيؼ السؾرد البذخي و تدييخه عمى مدتؾى السؤسدة عؽ تتكفل السجيخي
طخيق وضع مخظط سشؾي لتدييخ السؾارد البذخية، و يذخف عمى عسمية التؾعيف، اعجاد محاضخ 

التشريب و اعجاد ججول التخقية، التحؾيل، االنتجاب، االحالة عمى االستيجاع، الخجمة الؾطشية، 
 ى التقاعج كسا يشرب المجان متداوية األعزاء و يعقج اجتساعاتيؼ و يزؼ أيزا:االحالة عم

مكتب حخكة العسال: تعتبخ حخكة العسال وصل بيؽ السدتخجميؽ و السؾعفيؽ، و استالم تبخيخات  -
 الغياب، التأخيخات، و رخرة الغيابات، و العظمة الدشؾية كسا يعج االستفدارات الكتابية.

 يكؾن السؾعفيؽ قرج تحديؽ مدتؾاىؼ الؾعيفي. مكتب التكؾيؽ: -

 مكتب الشدعات: يسثل السؤسدة أمام القزايا الخارجية. -

 د( السديرية الفرعية السالية و الوسائل:

تعج السجيخية الفخعية السالية و الؾسائل احجى السجيخيات التابعة لمشغام الجاخمي لمسؤسدة، و يذخف 
 السجيخية:عمييا مجيخ فخعي و تزؼ ىحه 

مكتب السيدانية و السحاسبة: تقؾم ىحه السرمحة بتدييخ االدارة لمعسميات االقترادية حيث تقؾم  -
 بسا يمي:

تقجيخات لكل العسميات، و العقؾد التجارية، و سجالت السحاسبة، سجالت الجخد، سجالت   
 السدتيمكات مرمحة السحاسبة.

خخوج خاص بسدتمدمات القظاع الرحي، كيفية  و يتسثل دور السحاسبة في تدجيل كل دخؾل أو
تقديسو، حيث أن كل عسمية تجخي يجب تقييجىا في سجالت يؾمية، كسا تذسل الفؾاتيخ الخاصة 

 التي تدجل و تؾقع مؽ طخف مجيخ السرالح االقترادية.



 مكتب الرفقات العسؾمية: قبل كل شيء ىشاك تقجيخات تبعث الى الؾزارة لتدويجه باالعتسادات -
الالزمة لزسان الديخ الحدؽ لمسؤسدة عمى أساس ىحه االعتسادات، فان الرفقات عقؾد مكتؾبة 

تبخم بيؽ متعامميؽ اقترادييؽ وفق الذخوط السشرؾص عمييا في مجال األشغال و المؾازم و 
الخجمات و الجراسات حيث مؽ قبل الذخوط أي عسل أو اجخاء معيؽ القتشاء االحتياجات تقؾم 

 لعسؾمية االستذفائية    احتياجات كل مرمحة و بعج ذلػ تحجيج االحتياجات العامة.السؤسدة ا

 السديرية الفرعية لمتجهيزات الطبية و التجهيزات السمحقة: -ه(

تقؾم ىحه السجيخية بسختمف الشذاطات و التجخالت التي تدسح بالسحافغة عمى التجييدات الظبية و 
يث تيجف السجيخية الى تسجيج مؽ حياة العتاد الظبي، صيانتيا مؽ أجل ضسان خجمات محجدة ح

التقميل قجر االمكان مؽ تكاليف التدييخ، الديادة في نؾعية الخجمات السقجمة و لمسدتعسل، و 
 التقميل مؽ األخظار و ضسان الحساية ) األمخاض االستثشائية، الحؾادث(.

 تشقدؼ التجييدات الظبية الى قدسيؽ:

 تعسل عمى الحخص في سيخ الحدؽ لمعتاد الظبي مكؽ أجل تفادي عظب.الريانة الؾقائية:  -

الريانة الترحيحية: صيانة التجييدات بعج عظبيا أو خمل ما انتابيا تعيق الديخ الحدؽ ليا و  -
 ىحا في أقخب اآلجال بغية تفادي جسؾد العتاد.

و التجييدات ىالظبية و حيث يقؾم بزسان ىحه السرمحة الفخيق التقشي التابع لمسجيخية الفخعية 
تجييدات السمحقة أو عؽ طخيق الريانة الخارجية و ىحا نغخا الى عجم قجرة الفخيق الجاخمي 

لمسؤسدة لزسان ىحه األخيخة و ىحا سؾاء عؽ طخيق اتفاقيات السبخمة أو عؽ طخيق وصؾالت 
 طمب استعجالية.

  



 وزارة التعميم والعالي والبحث العمسي 

 اإلبراهيسي  جامعة دمحم البذير

 كمية العموم االجتساعية و اإلندانية 

 قدم العموم االجتساعية 
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 مذكرة مكسمة لشيل شهادة الساستر أكاديسي تخرص : عمم اجتساع التشظيم و العسل 

تحت اشخاف     مؽ إعجاد الظالبتيؽ : 
 األستاذ :

  عؾارم ميجي     بؽ مؾسى سميسة 

  روابح ريسة 

 

 

 

 

 

 

 9109/9191السؾسؼ الجامعي :  

  : استسارة بحث

  فعالية التشغيؼ اإلداري بالسؤسدة االستذفائية العسؾمية

بخج بؾعخيخيج -لخزخ بؾزيجي-دراسة ميجانية بالسؤسدة االستذفائية    

تؼ استخجام ىحه االستسارة بغية معخفة فعالية التشغيؼ اإلداري بالسؤسدة االستذفائية -
 –بخج بؾعخيخيج  –خ بؾزيجي العسؾمية لخز

 نخجؾ مشكؼ اإلجابة عمى األسئمة السؾجؾدة بيا لكل عشاية و دقة خجمة لمبحث العمسي -

 بيانات ىحه االستسارة سخية وال تدتخجم إال لغخض البحث العمسي -

 في السكان السشاسب Xضع عالمة -



 

 البيانات الذخرية  : السحور األول

 الجشس : – 1

 أنثى ذكخ 

 : ) الدؽ(  العسر -9

  31أكثخ مؽ                 01إلى  03مؽ               03إلى  01مؽ 

  31إلى  03مؽ              03إلى  01مؽ 

 الحالة االجتساعية :  -0

 أعدب                   متدوج                   مظمق                أرمل 

 السدتوى الدراسي :  -4

 إبتجائي                متؾسط                     ثانؾي                  جامعي 

 األقدمية في العسل :  -5

 سشة  03إلى  سشؾات                         مؽ 3أقل مؽ 

 سشة  03أكثخ مؽ 

 

 العسميات اإلدارية السشتيجة تدسح بإنجاز السيام الؾعيفية:  السحور الثاني :

 ىل تأخح إدارة السدتذفى بعيؽ االعتبار ردود فعل الســخؤوسيؽ عشج اتخاذ القخارات اإلدارية ؟  -6

 أبجا         نعؼ              ال                      أحيانا         

 حدب رأيػ ، ىل ىشاك مذاركة في عسمية إتخاذ  القخار بيؽ السؾعفيؽ و السجيخ ؟  -7



 نعؼ              ال                      أحيانا                 أبجا 

 ىل تؾافق عمى أن عسمية التخظيط الجيج تداىؼ في انجاز السيام؟ -8

 أحيانا                     نعؼ              ال       

ىل يقؾم رئيذ السذخف عميكؼ بستابعة أدائكؼ و تقجيؼ الجعؼ و السذؾرة في السيام السؾكمة لكؼ  -9
 : 

 مؾافق                مؾافق تساما             محايج         غيخ مؾافق         غيخ مؾافق تساما

 لسجى لتحقيق أىجافيا ؟        ىل تزع السؤسدة خظط و بخامج بعيجة ا -01

 نعؼ              ال                      أحيانا                 أبجا 

 إلى أي مجى تداىؼ عسمية التخظيط في تحقيق أىجاف السؤسدة ؟  -00

 بذكل كبيخ                   بذكل متؾسط                               بذكل ضعيف 

 ما طبيعة العالقة الدائجة في مؤسدتكؼ ؟  -09

 رسسية                  غيخ سسية             معا 

 ىل تعتقج أن العالقات الخسسية في العسل تؤدي إلى :  -00

 التقميل مؽ السذاكل                              الدخعة في اإلنجاز 

 العدلة و اإلحباط            زيادة االحتخام و االنزباط           

ىل اإللدام باألنغسة و المؾائح و القؾاعج السعسؾل بيا في السؤسدة تحفدك عمى األداء الجيج"  -00
 ؟

 نعؼ              ال                      أحيانا                 أبجا 

 ىل تيتؼ مؤسدتكؼ ب :  -03



 العسال في السقام األول  -

 تيتؼ بالعسل فقط  -

 تيتؼ باليسل و العسال معا  -

 ىل تتمقى األوامخ في عسمػ مؽ رئيذ واحج ؟ -06

 نعؼ              ال                      أحيانا                 أبجا

  

 ىل تخكد الدمظات في يج السجيخ ؟  -07

 أحيانا                                   نعؼ                         ال                        

 ىل تذعخ بأنػ مخاقب أثشاء قيامػ بعسمػ ؟  -08

 دائسا                   غالبا                أحيشا               نادرا            أبجا 

 ىل تتؼ مخاقبتػ لمتأكج مؽ  ؟  -09

نزباط                          قمة األخظاء                                          إنجاز السيام                          اال
 عجم التعقيب                أخخى تحكخ........

 مؽ يتؾلى مخاقبة  عسمػ ؟  -91

 السجيخ                  السذخف                         الدمالء              رقابة ذاتية 

 ىل تؤثخ عسمية الخقابة عمى عسمػ في :  -90

 الججية في العسل                          دافعية لمعسل               ال تؤثخ مظمقا  

 االرتباك في العسل              فقجان الثقة في الشفذ                 أخخى تحكخ ...........

 اإلدارية في مؤسدتكؼ ؟ حدب رأيػ فيسا تكسؽ أىسية الخقابة -99

 التأكج مؽ تشفيح السيام السخظط لو  -0



 مداعجة العسال عمى تحقيق التفؾق  -9

 السحافغة عبى حقؾق عمى حقؾق األطخاف في السؤسدة  -0

 بإنجاز السيام الؾعيفية  الؾعائف اإلداريةىل تدسح العسميات أو  اعتقادك،في  -90

 نعؼ                                ال 

 يتؼ تشفيح العسميات االدارية بسخونة داخل السؤسدة : السحور الثالث :

 ىل تذعخ ـؽ العسميات السؾكمة لكؼ تديخ بذكل متدمدل دون وجؾد عخاقيل؟  -90

 نعؼ                                ال  

 .......................................................اذا كانت االجابة بال حدب رأيػ لساذا؟ 
.............................................................................................. 

 ىل ىشاك متابعة مؽ طخف السذخف السباشخ في كل جدء مؽ العسمية االدارية السؾكمة لػ؟ -93

 ال                نعؼ                 

 ىل تؾفخ ادارة السدتذفى كل التدييالت و االمكانيات السشاسبة لتدييل السيام السؾكمة لػ؟ -96

 نعؼ                                ال 

السخؾلة لمسيام السؾكمة اليػ في التدييخ مدتقمة عؽ وعائف ادارة رالحيات الىل تعتقج أن  -97
 مدتقمة          غيخ مدتقمة            مدتقمة في بعض االحيان  نعؼأخخى ؟       

تدعى ادارة السدتذفى إلحجاث مخونة بيؽ مختمف السرالح االدارية خجمة ألىجاف    -98
 السؤسدة , ىل تعتقج أن ىشاك مخونة في التدييخ ؟ 

 نعؼ                                ال 

 لعخاقيل التي تقف أمام تحقيق السخونة في التدييخ؟ إذا كانت االجابة ب ال ماىي ا
...............................................................................................
............................................................................................... 



 مل و تشديق وعيفي بيؽ مختمف السرالح ز السيام االدارية؟ ىل ىشاك تكا  -99

 نعؼ                                ال 

ماىي أىؼ السذاكل التشغيسية و اإلدارية التي تقف في وجو تشفيح السيام اإلدارية بالسؤسدة  -01
 االستذفائية ؟ 

...............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................. 

 الييكل التشغيسي السعتسج يداعج عمى تشفيح العسميات اإلدارية  السحور الرابع :

 ىل يؾجج ليكل تشغيسي في السؤسدة يحجد لػ وعائفػ بجقة -00

 نعؼ                           ال                  

 ىل تيتؼ اإلدارة العميا بإيرال السعمؾمات و القخارات الى كل السدتؾيات اإلدارية ؟-09

 دائسا              غالبا                أحيانا                      أبجا                  

 ىل تتمقى األوامخ في عسمػ مؽ رئيذ واحج؟-00

 نعؼ                           ال                

 السشرب التي تذغمو ىل مشاسب لستظمباتػ و قجراتػ و مياراتػ ؟-00

 نعؼ                           ال                

 ىل يعتسج الييكل التشغيسي السؾجؾد في السؤسدة عمى السخونة ؟ -03

 نعؼ                           ال                

 في اعتقادك ىل الييكل التشغيسي يداعج عمى تشفيح  العسميات اإلدارية ؟ -06

 نعؼ                           ال               أحيانا                


