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 الملخص: 

والتقويم ، والمشرفة اإلدارية تدرك األهداف  يعد اإلشراف اإلداري سقف العملية اإلدارية التي تتكون من التخطيط والتنظيم والتنفيذ  
يب اإلستراتيجية للمنظمة والمأمول الذي تسعى إليه وتحدد بدقة الواقع الفعلي لها ، وتحدد فجوة األداء بين الواقع والمأمول وتسعى للتدر 

وفق خطة مدروسة بعناية وتقيم بشكل   وتأهيل وتحفيز العامالت الالتي تشرف عليهن وتهيئة البيئة لهن لتحقيق األهداف اإلستراتيجية
دوري مدى ما تم تحقيقه من إنجاز وتسعى للتحسين المستمر للمنظمومة اإلدارية ولهذا فهي ذات معارف متنوعة وقدرات عالية ومهارات 

  .تخصصية دقيقة تساهم في نجاحها في مهمتها

  المقدمة:

إلى أسفل، يشرف مشرفو اإلدارة من المستوى األدنى أو الخط األول على    يجب أن يتم اإلشراف على جميع مستويات اإلدارة من أعلى
عمل الطاقم التشغيلي، بينما تظل اإلدارة الوسطى والعليا مشغولة باإلشراف على عمل أعضاء اإلدارة المرؤوسين. ولكن بالمعنى العادي 

 :في هذا البحث سنعالج المحاور التاليةاألعضاء غير اإلداريين في المنظمة.   للكلمة، فإن اإلشراف يهتم بتوجيه 

 مفهوم اإلشراف اإلداري  •
 أهمية اإلشراف اإلداري  •
 مهام المشرف اإلداري  •
 أنواع اإلشراف اإلداري  •
 مبادئ اإلشراف اإلداري  •
 مهارات اإلشراف اإلداري الفعال •

 مفهوم اإلشراف اإلداري 

التوجيه واإلشراف على عمل المرؤوسين الذين يشملون عادة الموظفين والملفات اإلشراف اإلداري هو وظيفة شبه إدارية. يتضمن اإلشراف  
 .والعاملين الذين ينفذون العمليات في المنظمة

اليوم مع  القائد أو المدير المبدع أصبح أحد الضرورات في إدارة األعمال والمؤسسات والمنظمات، فلم يعد كافيًا  مما الشك فيه أن 
أن تسير األعمال في المؤسسات بالطرق الروتينية التقليدية؛ ألن االستمرار بها يؤدي للوقوف أو إلى التراجع،   طموحات النمو واالتساع

لذا لم يعد من الكافي أن تقف المؤسسات عند حد الكفاءة فقط؛ بل وجب على المؤسسات الطموحة أن تتخذ من االبتكار واإلبداع والتجديد 
ذا يهدف الملتقى إلى الوقوف على فهم ظاهرة القيادة، والتعرف على مفاهيمها وأساليبها الحديثة، وما سمات مميزة ألدائها وخدماتها؛ ل 

  هي عناصر القيادة الفعالة، وصفات القائد المبدع ومهاراته، والتعرض ألساليب المديرين، وكذا تعريف اإلبداع، وما هي مراحله، مقوماته، 
دارة من العلوم االجتماعية ، وألن مفهومها واسع ، وألنها ليست مجرد مصطلح ، وإنما هي  معوقاته، وأيضًا خصائص المبدعين. واإل

  علم له أهميته ، وذو ارتباط بنظام المؤسسة ككل في جوانبه المختلفة ليشمل أهدافها ، وفلسفتها، والعاملين فيها، وطرق العمل المتبعة، 
ات بين المؤسسة والبيئة المحلية. واإلدارة كعلم من العلوم اإلنسانية، يدور محور واإلشراف على األنشطة، والفعاليات ، وتوطيد العالق

موضوعها الرئيسي حول اإلنسان )اإلنسان العامل، و اإلنسان القائد ( ، باعتبار أن العنصر البشري في اإلدارة هو عنصر الحسم مهما  
بعض مفاهيم اإلدارة إلبراز طبيعتها ودور اإلنسان بها. و من ثم فاإلدارة تقدمت وسائل التكنولوجيا. فإذا ما حاولنا في عجالة أن نعرض ل
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كعمل إنساني مثل جميع العلوم اإلنسانية : " التاريخ / االقتصاد و االجتماع / علم النفس " تخضع تعريفاتها ألكثر من وجهة نظر و 
فتاح التقدم في أي مجتمع باعتبارها التنظيم البشري الجماعي الهادف  من هنا قيل عنها أن اإلدارة كالكرة شديدة االستداره و اإلدارة تمثل م

فهي ظاهرة اجتماعية تقوم على التمازج بين مجموعات من األفكار يكاد الصراع بينها ال ينتهي. و لو ضربنا مثاًل من مجتمع كالمجتمع  
أي مدى تحقق اليابان تقدمها المستمر من خالل اإلدارة الناجحة    الياباني و إلتقطنا منه إدارة العملية التعليمية في اليابان إلكتشفنا إلى

للعملية التعليمية في الميدان . من المنظور التنظيمي اإلدارة هي إنجاز أهداف تنظيمية من خالل األفراد وموارد أخرى. وبتعريف أكثر 
ارية الخمسة األساسية )التخطيط، التنظيم، التوظيف،  تفصيال لإلدارة يتضح أنها أيضا إنجاز األهداف من خالل القيام بالوظائف اإلد

التوجيه، الرقابة(. إن الهدف الشخصي من تعلم اإلدارة ينقسم إلى شقين هما: زيادة المهارات، و تعزيز قيمة التطوير الذاتي. ولذلك  
المستخدمة، ولإلدارة معنيان: أحدهما   تقتضي المعالجة العليمة ألي موضوع من الموضوعات العناية بتحديد مسميات األلفاظ والمفاهيم

 لغوي ، واآلخر فني )اصطالحي(.

 مفهوم وتعريف اإلدارة

المكونة من مقطعين ، أي تقديم العون لآلخرين. كما تعني  في اللغة: تقديم الخدمة للغير ، وهي مشتقة من الكلمة الالتينية معنى اإلدارة
األهداًف. كما تعني اإلدارة النظام أو االنتظام ، فاإلدارة الناجحة سر نجاح الدول في كل مكان وزمان  الترتيب والتنظيم الخاص بتحقيق 

، وما سادت الحضارات إال باإلدارة فكرا وتطبيقا، وما بادت إال بالفوضى، وهذا نقيض لإلدارة ألن اإلدارة تعني النظام أو االنتظام.  
بمعني الوالية أو الرعاية أو األمانة ، وكلها ألفاظ تحمل معنى المسؤولية ، وأداء الواجب ، قال  وتتحدث السيرة اإلسالمية عن اإلدارة،  

  عليه الصالة والسالم: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. يعرف فينفر في كتابه" التنظيم اإلداري" اإلدارة بأنها: تنظيم وتوجيه الموارد 
يتفق مدني عالقي في كتابه "اإلدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات " مع فينفر، وقد عرف البشرية والمادية لتحقيق أهداف مرغوبة. و 

اإلدارة بأنها: العملية الخاصة بتنسيق وتوحيد جهود العناصر المادية والبشرية في المنظمة من مواد وعدة ومعدات وأفراد وأموال عن  
أجل تحقيق األهداف النهائية للمنظمة. كما عرفها بيرس بوراب على أنها: الوسيلة    طريق تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة هذه الجهود من

 إليجاد التعاون المستمر الذي يؤدي إلى تحقيق األهداف. واإلدارة هي العملية التي تقوم بموجبها مجموعة متعاونة بتوجيه أعمال اآلخرين 
ا العمل مع ومن خالل آخرين لتحقيق أهداف المنظمة بفاعلية باستخدام  .وهي العملية التي يتم بموجبه(نحو أهداف عامة ميزودوجالس

وتعرف بأنها تنسيق جميع الموارد من خالل عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة  الموارد المحددة بكفاية في بيئة متغيرة كريتنر
زمن  )لون في مجموعات ضمن تنظيم رسمي )كونتر وإدونيلمن أجل تحقيق أهداف محددة, أو تعرف بأنها تخلق بيئة فعالة ألفراد يعم

التعريفا أيضا أنها عبارة عن تتبع نشاطات توالها شخص أو أكثر من أجل تنسيق نشاطات اآلخرين بغرض تحقيق النتائج التي يصعب 
عريفهما لإلدارة على أهمية في حين ركز كل تيد ، وسيد الهواري في ت تحقيقها من قبل شخص واحد )دونلي ، جيبسون، وإيفانسيفش(

العنصر البشري، حيث يرى تيد أن اإلدارة هي عملية تكامل الجهود اإلنسانية في الوصول إلى هدف مشترك ، ويرى سيد الهواري في  
تهم. بينا نظر كتابه " اإلدارة العامة " أن أإلدارة عبارة عن تنفيذ األعمال بواسطة آخرين عن طريق تنفيذ وتنظيم وتوجيه ومراقبة مجهودا

البعض إلى أإلدارة من خالل العمليات اإلجرائية التي تمر بها ، فهي تعني تحديد األهداف كخطوة أولى، يترتب عليها تحديد الوظائف 
التي تحقق األهداف. أما محمود عساف فيعرفها في كتابه " األصول اإلدارية"، مسترشدا بقوله تعالى" نحن قسمنا معيشتهم بينهم في  

حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا"إن اإلدارة هي الهيمنة على آخرين لجعلهم يعملون بكفاءة ال
 .تحقيقا لهدف منشود
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من هذه التعاريف يمكن أن نستخلص اآلتي: إن النشاط اإلداري هو نشاط متميز، يختلف عن نظائره من األنشطة المختلفة األخرى. إن  
اط أإلداري ينصب إجماال وتفصيال على النشاطات الجماعية ال الفردية. إن العناصر الرئيسية للعملية اإلدارية علميا تشتمل على  النش

التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. إن اإلدارة وسيلة وأداة علمية يستطيع بها ومن خاللها أن يحقق المسئولون األغراض المستهدفة  
يمكن بصورة عامة القول أن اإلدارة هي العملية اإلدارية التي تتكزن من جملة عمليات وظيفية تشمل التخطيط ـ التنظيم المحددة. وعليه 

ـ التوجيه ـ الرقابةـ تمارس بغرض تنفيذ مهام بواسطة آخرين من أجل تحقيق أهداف منظمة"، أي أن اإلدارة هي النشاط الذي يهتم بتخطيط 
ابة أعمال األخرين لتحقيق هدف معين. إذا العملية اإلدارية هي توجيه الجهود الجماعية علي إختالف أنواعها وتنظيم وتوجيه وتنسيق رق

لتحقيق هدف معين يخدم المنظمة، بإعتبار أن المنظمة عبارة عن تجمع بشري يسعي إلي تحقيق هدف محدود، سواء كانت منظمات 
البيئة الخارجية، أو منظمات مفتوحة وهي المنظمات التي تتبادل العالقة مع البيئة مغلقة وهي المنظمات التي ال تتبادل العالقة مع  

  .الخارجية
النظام المفتوح يقوم علي اعتبار أن المنظمة تعمل في بيئة لها مواصفاتها وخصائصها والتي تأتي منها المدخالت والمدخالت تتأثر بتلك 

اقتصادية ـ اجتماعيه( وتقوم المنظمة بتحويل هذه المدخالت إلي مخرجات في صورة الخصائص كما تتأثر بالعوامل األخرى )سياسية ـ  
سلع وخدمات بما يحقق أهداف المنظمة . إرجاع األثر / يعني االستفادة من المخرجات كمدخالت للنظام بمعني تعديل المدخالت بناءًا 

لذا فهي تؤثر وتتأثر بالبيئة وحيث أن العنصر البشري عنصرًا   علي دراسة المخرجات. إن المنظمة ال تعمل بمعزل عن البيئة المحيطة
هامًا يؤثر في قدرة المنظمة علي تحقيق أهدافها وهذا العنصر البشري له أهدافه الخاصة فهذا األمر يتطلب وجود إدارة تنسق وتكيف 

عدة مستويات وتختلف هذه المستويات من حيث نطاق أهداف كاًل من الطرفين المنظمة واألفراد لتحقيق الرضا العام. وتنقسم اإلدارة إلي  
العليا، وهي تتعامل علي مستوي األعلي كوحدة متكاملة وتهتم  ـ السلطات الممنوحة(. اإلدارة  العمل )حجم العمل ـ حجم المسئوليات 

ية طويلة األمد(. هذا باإلضافة  بتحديد األهداف العامة، ورسم السياسات الشاملة، ووضع الخطط والبرامج ذات األمل الطويل) إستراتيج 
الي توجيه األنشطة األساسية وإعتماد الخطط والبرامج التي تعدها اإلدارة الوسطي، والمتابعة الشاملة ألوجه النشاط المختلفة، وتحقيق  

سات المحددة من اإلدارة االتصال بين المنظمة والبيئة المحيطة. اإلدارة الوسطي، تقوم اإلدارة الوسطي بترجمة األهداف العامة والسيا
العليا وعمل خطط وبرامج عمل قصيرة األجل. مثل تغذية اإلدارة العليا بالمعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط، وتوجيه النشاط اليومي 

دارة. اإلدارة الدنيا  والعمليات الجارية وتنسيق الجهود المبذولة لتحقيق األهداف المحددة، والربط بين المستوي األعلي والمستوي األدني لإل
ن ) التنفيذية (، في هذا المستوي اإلداري تكون درجة التخصص المهني بين أفراد اإلدارة علي درجة عالية حيث يكون منهم الفنيين والقائمي

 .بالتنفيذ فعالً 

تايلور المؤسس األول لحركة ( يعتبر فردريك  1935 -1910مدارس الفكر اإلداري: مدارس الفكر اإلداري تتمثل في المدرسة العلمية )
،  اإلدارة العلمية ، وهو مؤلف كتاب "النظرية الكالسيكية لإلدارة"، عّرف الوظائف األساسية الخمسة لإلدارة )التخطيط، التنظيم، التوظيف

دير، سيكون عملك التوجيه، الرقابة(. وطّور األصول األساسية األربعة عشر لإلدارة والتي تتضمن كل المهام اإلدارية. كمشرف أو م
( وتعتبر هذه المدرسة تحديا للمدرسة اإلدارية ورد  1950  -  1935عبارة عن مباشرة تنفيذ الوظائف اإلدارية. ثم المدرسة السلوكية )  

وأن شعور فعل لإلدارة العلمية ، حيث ترى هذه المدرسة أن الفرد كائن اجتماعي يتفاعل مع البيئة االجتماعية ، ويتأثر بأفرادها سلوكًا ،  
الفرد وإحساسه بانتمائه لهذه المجموعة هو األساس الذي يدفعه ويحفزه للعمل والعطاء ، مركزة على سلوك اإلنسان ، وحاجاته النفسية 
واالجتماعية ، واهتمت بالعالقات اإلنسانية داخل التنظيم ، وبالتنظيم غيرا لرسمي للمنظمات. وتعتبر ماري باركر أول ما اهتمت بدراسة  

درسة  العالقات اإلنسانية في اإلدارة وأولت اهتماما كبيرا بالجانب السيكولوجي فيما يتعلق بالمبادئ األساسية للتنظيم اإلداري. وأخيرا الم

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1385 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ة، يالحديثة في التنظيم وظهرت هذه المدرسة كنتيجة للنقد الذي وجه لكل من النظريات التقليدية الكالسيكية. )العلمية(، والعالقات اإلنسان
وكانت تهدف إلى إيجاد نظرية تنحى منحى متوسطا بين المدرسة العلمية والعالقات اإلنسانية، ومن أهم نظريات هذه المدرسة: نظرية 
التوازن الوظيفي، والنظرية السلوكية التحليلية. تدعو نظرية التوازن الوظيفي إلى محاولة تحقيق التوازن بين مصلحة األفراد والمصلحة  

لمنظمة، فهي تهتم بالعمل والعاملين في آن واحد ، ويعتبر شستر برنارد، وهربرت سيمون في مقدمة رواد هذه المدرسة. أما الخاصة با
لمبالغة  النظرية السلوكية التحليلية فإنها قامت على نقد االتجاه المتطرف في التركيز على الناحية اإلنسانية لألفراد العاملين ، ونادت بعد ا

ثم فهي تهتم بالجانب العملي في الوقت الذي تهتم فيه أيضا بمراعاة الجوانب اإلنسانية ، وكانت نتائج التجارب التي قام   في ذلك ، ومن
 .بها ليكرت والتي أكدت عدم وجود عالقة طردية بين ارتفاع الروح المعنوية وزيادة اإلنتاج عامال فاعال في ظهور تلك النظرية

 أهمية اإلشراف اإلداري 
يهتم اإلشراف اإلداري في المقام األول باإلشراف أو مراقبة أداء العمال الخاضعين لسيطرته. يلعب دوًرا مهًما في إعداد اإلدارة. إن  

 .المشرف اإلداري هو الشخص المرتبط مباشرة بالعاملين ويعمل كحلقة وصل حيوية بين اإلدارة والعاملين

 :لنحو التالييمكن تفسير أهمية اإلشراف اإلداري على ا

 إصدار األوامر والتعليمات

يحتاج العمال إلى توجيه المشرف اإلداري في كل خطوة. يزيل شكوكهم ويخبرهم بالطريقة الصحيحة للقيام بعمل ما. يمكن أن يعطي 
 .المرؤوس أداًء أفضل عندما يعرف العمل الذي من المفترض أن يقوم به

 تخطيط وتنظيم العمل

دليل لمعاونيه. يتم إعداد جدول العمل لضمان تدفق منتظم وثابت للعمل. يضع المشرف اإلداري أهداف اإلنتاج يعمل الرئيس كمخطط و 
 .للعمال ويحدد طرق وإجراءات القيام بالعمل

 :لتطور نفسك بشكل أفضل أنت بحاجة

 حسب فايول مبادئ اإلدارة لتتعرف على •
 لمزيد من اإلنتاجية تحفيز الموظفين لتعرف كيفية •
 نظم المعلومات اإلدارية  ماهية تخصص •
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 مهم على جميع المستويات

٪ فقط بينما  20اإلشراف اإلداري يعني اإلشراف على العمليات في المنظمة ومراقبتها. الوقت الذي تخصصه اإلدارة العليا لإلشراف هو  
ف. تشرف اإلدارة العليا على المديرين بينما ٪ من وقته لإلشرا80يخصص المشرف اإلداري )أو رئيس العمال أو مسؤول القسم( حوالي  

 .يشرف المشرف اإلداري على العمال. يعتبر اإلشراف على الخط األمامي أكثر أهمية ألن العمل الفعلي يتم على هذا المستوى 

 اإلرتباط الحيوي بين العمال واإلدارة

ال. يقوم بتوصيل سياسات اإلدارة للعمال كما يوفر تغذية  المشرف اإلداري هو ممثل اإلدارة وشخصية مهمة للغاية من وجهة نظر العم
 .راجعة لإلدارة فيما يتعلق بما يحدث على أدنى مستوى 

 تحفيز المرؤوسين

المشرف اإلداري هو قائد في أدنى درجات سلم اإلدارة. يعمل كصديق وفيلسوف ومرشد للعمال. إنه يلهم العمل الجماعي ويؤمن أقصى  
 .التعاون من الموظفين. هو الذي يمكنه المساعدة في الحصول على اإلستخدام األمثل للقوى العاملةقدر من 

 مالحظات للعمال 

يقارن المشرف اإلداري األداء الفعلي للعمال بالمعايير الموضوعة ويحدد نقاط ضعف العمال ويقترح تدابير تصحيحية للتغلب عليها. 
 .أدائهم في المستقبلبهذه الطريقة، يمكن للعمال تحسين 

 التخصيص الصحيح للعمل 

يعمل اإلشراف اإلداري على ترتيب منتظم لألنشطة والموارد للمجموعة. حيث يقوم المشرف اإلداري بتعيين العمل لكل عامل وتفويض 
لعمال في وضع  سلطة العمال. يشعر العمال باإلحباط عندما ال يتم ترتيب العمل الذي يقومون به بشكل صحيح. قد يجلس بعض ا

 .الخمول بينما قد يكون آخرون مثقلين إذا لم يتم تعيين العمل بشكل صحيح

 مهام المشرف اإلداري 

 .إنشاء بيئة فريق ملهمة مع ثقافة تواصل مفتوحة •
 .وضع أهداف واضحة للفريق •
 .تفويض المهام وتحديد المواعيد النهائية •
 .اإلشراف على العملية بشكل يومي •
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 .الفريق وتقديم تقرير فريق العملمراقبة أداء  •
 .تحفيز أعضاء الفريق بشكل مستمر •
 .اكتشاف االحتياجات التدريبية وتوفير التدريبات الالزمة •
 .التواصل والتعرف على تعليقات أعضاء الفريق وحل أي مشاكل تعرقل سير العمل •
 .التعرف على األداء العالي واإلنجازات وتقديم المكافآت •
 .ل على اإلبداعتشجيع فريق العم •
 اقتراح وتنظيم أنشطة تساعد على بناء الفريق  •

   :أنواع اإلشراف اإلداري 
 .تصنف أنواع اإلشراف عموما وفقا لسلوك المشرفين تجاه مرؤوسيه. وتسمى أيضا باسم تقنيات اإلشراف

 :يتم شرح هذه على النحو التالي

 :اإلشراف  االستبدادي  -1

المشرف السلطة المطلقة ويريد الطاعة الكاملة من مرؤوسيه. يريد أن يتم كل شيء بدقة وفقا لتعليماته وال  تحت هذا النوع ، يستخدم  
 .يحب أي تدخل من مرؤوسيه. تم اللجوء إلى هذا النوع من اإلشراف للتعامل مع األتباع غير المنضبطين

 :اإلشراف على العمل أو الرقابة المجانية  -2

شراف مستقل. تحت هذا النوع من اإلشراف ، يتم السماح بالحرية القصوى للمرؤوسين. المشرف ال يتدخل  هذا هو المعروف أيضا باسم إ
 .أبدا في عمل المرؤوسين. بعبارة أخرى ، ُتمنح الحرية الكاملة للعمال ليقوموا بعملهم. يتم تشجيع المرؤوسين على حل مشاكلهم بأنفسهم

 :اإلشراف الديموقراطي   -3

تصرف المشرف وفقا للموافقة والمناقشة المتبادلة أو بعبارة أخرى أنه يستشير المرؤوسين في عملية صنع القرار. هذا  تحت هذا النوع ، ي
هو المعروف أيضا باسم اإلشراف التشاركي أو التشاركي. يتم تشجيع المرؤوسين لتقديم االقتراحات ، واتخاذ المبادرة وممارسة الحكم 

 .ظيفي وتحسين الروح المعنوية للموظفينالحر. هذا يؤدي إلى الرضا الو 
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 :اإلشراف  البيروقراطي  -4

تحت هذا النوع يتم وضع قواعد وأنظمة عمل معينة من قبل المشرف ويطلب من جميع المرؤوسين اتباع هذه القواعد واللوائح بدقة شديدة. 
 .مالحظة جدية بانتهاك هذه القواعد واللوائح يتم اتخاذها من قبل المشرف

لب االستقرار والتوحيد في المنظمة. ولكن في الممارسة الفعلية ، لوحظ أن هناك تأخيرات وعدم كفاءة في العمل بسبب اإلشراف  هذا يج
 البيروقراطي

 مبادئ اإلشراف اإلداري 
العمل. ويتحقق اإلشراف هو فن العمل مع مجموعة من الناس يمارس المشرف عليهم سلطته بطريقة تحقق أقصى فاعلية في أداء  

تملؤه النوايا الطيبة والتعاون الجاد من جانب األفراد المشتركين بما فيهم المشرف بالطبع. وقد يكون   اإلشراف على أكمل وجه في جو 
اإلشراف من أصعب الفنون ألنه يحتاج إلى استخدام مبادئ العالقات اإلنسانية التي تثبت صحتها مع معظم الناس في أكثر األحيان  

 يقة ناجحة وفطرية.بطر 
ويعترف المشرفون المحنكون بعدم وجود طرق أكيدة ومحددة للعمل مع الناس عامة لكنهم يعرفون بحكمتهم التي نتجت عن خبرتهم أن  
البشر لهم سمات فريدة وأن هذه الفردية يجب أن توضع دائمًا في االعتبار عند تنمية عالقات العمل. ورغم معرفة السمات الخاصة  

اد إال أن هناك مبادئ عامة معينة يستخدمها المشرفون كدليل فن العمل مع الناس. ويحتوي كل مبدأ على بعض األفكار المصاحبة  لألفر 
التي يجب فهمها لتقيم المبدأ اإلرشادي، وفيما يلي عرض لهذه المبادئ مع مناقشة لكل منها. وليست هناك أهمية لعرض مبدأ قبل  

 ية.اآلخر فكلها في غاية األهم
 المبدأ األول: يجب أن يفهم الناس بوضوح ما هو المتوقع منهم.

عندما يبدأ شخص مستجد العمل فإنه في العادة يتشوق لمعرفة الهيئة التي يدخلها والعمل المفروض القيام به، أي ما ستكون وظيفته 
تحقيق بداية طيبة للموظف المستجد فإنه قد    المحددة. وينتهز المشرف المجرب هذا االهتمام المبدئي. فهو يعرف أنه إذا فشل في 

يستغرق مدة أطول ويحتاج إلى عمل أشق إلنجاز ذلك فيما بعد. وهو يعلم أيضًا أن موظفه قد ال يحمل نفس الشوق واالستجابة للتعلم  
 كما هو في البداية. وعلى أية حال فإن أي موظف مستجد يجب أن يعرف اآلتي بعد أن يبدأ العمل مباشرة: 

ما تمثله الهيئة، وكيفية التنظيم لها، وطريقة التشغيل، ونوع العمل فيها وشيء عن تاريخها وأسلوب الترقية الذي تستخدمه مع   .1
 العاملين فيها.

والغرض هنا هو إقناع الموظف المستجد أنه قد التحق بأحسن هيئة ممكنة وأنها تضم أفضل الناس، وأنه يقوم بأهم عمل بأعلى درجة  
تنارة والكفاية. ويحب الناس اإلحساس بأن هيئتهم هيئة ممتازة ويبذل الموظفون جهدهم في شيء هام. والزهو بالهيئة قوة حافزة من االس

 عند الكثير من الناس، فإن اإليمان بأهمية عمل الهيئة يمنح دورهم فيها نوعًا من االمتياز.
ونوع السلطة التي سيمارسها إذا كانت ثمة سلطات، وكذلك المسؤول    . طبيعة عمله المحدد وصلة عمله بأعمال زمالئه الموظفين،2

 عن اإلشراف عليه. 
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وغالبًا ما يكون هناك نوع من عدم الوضوح في هذه المجموعة من البنود لسنوات كثيرة. ويجب أن يستعرض الموظف الجديد هذه 
عتمد كل شيء يقوم به الموظف بعد ذلك على معرفته لرئيسه  البنود بين الحين واآلخر حتى تتحقق البداية الصحيحة. وبهذه الطريقة ي

 وعلى فهمه الواضح لعمله وصلته باألعمال المرتبطة به.
. مكان الحصول على المواد والموارد التي قد يحتاجها، وموقع مكان عمله وقواعد العمل في الهيئة، وهذه القواعد تشمل موعد صرف 3

قت الراحة المخصص لتعاطي القهوة، وفترة الغذاء واإلجازات وغيرها من القواعد بالهيئة على وجه المرتبات وبداية العمل ونهايته، وو 
 التحديد.

قد ال تحتاج هذه األشياء إلى بيان، ومع ذلك فهي هامة ويجب أن نهتم بها، وقد ال يحتاج المشرف في هذا الصدد إلى شرحها شخصيًا 
 ولكن من الممكن أن يقوم بعض موظفيه بذلك.

 . كيفية قياس الكم في عمله. 4
 . معايير الجودة في عمله. 5

ويحتاج البندان الرابع والخامس إلى التفكير الدقيق، فمن غير المشجع في الواقع أن يكتشف الموظف بعد العمل لمدة معينة أن مستوى  
ن إنتاجه على غير ما يتوقع المشرف وأن  الجودة في عمله ليس على ما يرام، ومن غير المشجع أيضًا أن يعلم الموظف بعد األوان أ

الكم والكيف يجب أن يفهما مقدمًا، وإذا لم يتم ذلك فقد يثور جدل حولها حين يكتشف الموظف أنه ال يوافق المشرف في أحديهما أو 
 كليهما. 

واعد األمن إذا كان عمله  وهناك أشياء أخرى يجب أن يتأكد المشرف من معرفة رجاله لها، فمثاًل يجب أن يعرف الموظف المستجد ق
يتضمن موادًا أو نشاطًا سريًا، وتحتاج هذه األشياء على أية حال إلى مناقشة بين المشرف والموظف المستجد، ومن األفضل أن تكون  
هذه المناقشة مخططة بأسلوب منهجي، وإذا لم تكن كذلك يحتمل أن ينسى الموظف بعض األشياء أو يتغاضى عنها، ولن يكون هذا 

 طأ الموظف المستجد. خ
ويجب أن يكون أغلب ما يحتاجه الموظف المستجد من هذه المعلومات في شكل مكتوب، وكثير من المؤسسات وليس كلها عندها 

 هذه المعلومات مكتوبة، وتتضمن هذه المعلومات ما يلي:
 خريطة المنظمة.  -
 أهداف المنظمة وسياسة التشغيل بها. -
 تاريخ المنظمة. -
 الترقيات التي تستخدمه المصلحة. أسلوب  -
 قواعد العمل المكتبي العامة لكل العاملين.  -
 توصيف الوظائف على حدة وشرحها.  -
 مستويات األداء من حيث الكم والكيف.  -
 موجز عن التدريب الخاص بكل وظيفة. -

مل أفضل وأكمل عما لو حاول تذكرها كلها. ويستطيع المشرف إذا ما كان مدعمًا قبل هذه المجموعة من المواد والمعارف القيام بع
والهيئات التي تعرف أن الموظفين أهم رصيد لها تعد هذه البيانات وتوفرها وبعض الهيئات تكتب البنود الثالثة األخيرة ذات طابع 

 فردي.
 المبدأ الثاني: يجب أن يتوفر اإلرشاد للموظفين في أداء عملهم. 
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 أدق فإنها تشمل األشياء اآلتية: واإلرشاد كلمة عامة، وبتميز  
 المعلومات الجارية: -1

من غير المتوقع أن يعمل اإلنسان في جهل بما حوله، فكل موظف يرغب في معرفة ما يدور حوله مما قد يؤثر على عمله، واألمر 
بالفعل ونقلها كاملة وفورًا لكل أفراد  متروك للمشرف في تقدير التطورات الجديدة واألشياء التي توشك أن تحدث، واألشياء التي حدثت 

مجموعته، ويمكنه القيام بهذا في االجتماعات أو مؤتمرات الهيئة أي مع كل موظفيه في نفس الوقت، فإذا قام بهذا العمل مع كل من  
إلى العنب، وغالبًا ما يكون االستماع  فإنه سيستغرق وقتًا أطول، والمصادفات متشابكة ككرمة  التي   موظفيه على حدة  المعلومات 

تنقصها الصحة كليًا أو جزئيًا مؤديًا للمتاعب وحتى المصائب، وكرمة العنب تعمق جذورها في الممارسة السيئة لإلشراف وتزدهر إلى 
 أعلى درجة حين يهمل المشرفون في مسايرة رجالهم ألحدث المعلومات. 

 معلومات التخصص:  -2
فون إلى دراسة أحدث وأفضل للمعلومات الفنية أو الخاصة التي تتصل بعملهم، ذلك ألن باإلضافة إلى معرفة التطورات يحتاج الموظ

أحدث النظريات والمبادئ والمواد والمعرفة التي تتعلق بفروع تخصصهم المعينة هامة ألي عامل، وقد يبدو هذا على درجة كبيرة من 
رة أن يستمروا دون الحاجة إلى هذه المعلومات لكن الحروف األحسن  التعميم بالنسبة لكل نوع من العمل، فمن الممكن للعمال غير المه

والطريقة األفضل في حفر خندق، والممكنة األحسن أو اآللة األفضل في تنظيف األرضيات، واألدوات األحسن لتحريك األشياء الثقيلة  
وتنمي اهتمامهم بالعمل، ومن الواضح في   ومعرفة األسلوب األفضل في أي عمل، كل هذه األشياء تساعد في تحسين إنتاجية الناس

الميادين المهنية أن قاطع األخشاب أو المهندس أو عالم الطبيعة أو الطبيب أو المحامي أو رجل االقتصاد أو أي متخصص في أي 
ًا تزويدهم بكل  ميدان ال يستطيع أن يتطور دون دراسة المعلومات الجديدة في ميدانه، وقد يكون صحيحًا أن المشرف ال يمكنه شخصي

هذه المعرفة، ومن األفضل في الواقع أال يحاول ذلك لكنه مسؤول عن التأكيد أن هذه المعرفة متوفرة وسهلة في التوصل إليها. ومسؤول  
كذلك عن دراسة رجاله ليتأكد من نقاط القوة ومواطن الضعف في كل منهم، وكذلك فإن المشرف مسؤول عن تشجيع الدراسة الصحيحة  

 تها، وسأناقش النقطة األخيرة باستفاضة في المبدأ السادس. وتنمي
 المعلومات الخاصة باألساليب: -3

تختلف األساليب مع كل نوع من أنواع العمل، ومن األفضل أن يجعل المشرف الذكي من نفسه مرجعًا لكل وظيفة في وحدته ويجب 
الخاص أن الطرق أو األساليب تختلف عن المعرفة الخاصة أن يتأكد أن كل موظف من موظفيه يعرف أفضل الطرق إلنجاز عمله  

بالعمل مع أنهما قد يتداخالن، ولكن غالبًا ما توجد أساليب ال تتصل بالمعرفة الخاصة الضرورية ألداء عمل معين فمثاًل ال يعرف 
 كثير من المتخصصين دائمًا أشياء مثل اآلتية: 

 أ. كيفية االستماع. 
 ب. أسلوب الكالم. 

 ة الكتابة. ج. كيفي
 د. أسلوب القراءة.

 هـ. كيفية تنظيم العمل.
 و. أسلوب جدولة النشاط. 

 ز. كيفية إدارة اجتماع. 
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 مهارات اإلشراف اإلداري الفعال
 :الصفات المطلوبة لإلشراف اإلداري الفعال هي

 اللباقة والسلطة التقديرية •
 مهارات اجتماعية •
 الكفاءة الفنية •
 العطف •
 الصدق  •
 الشجاعة  •
 الثقة بالنفس •
 مهارات التواصل  •
  القدرة على التدريس والتوجيه •
 الحس السليم القوي  •

 آثر االشراف والجودة على رفع مستوى أداء العاملين

تعتبر منظومة األعمال من أكثر القطاعات تأثرا بما حدث ويحدث في العالم اليوم من تحوالت جذرية ، حيث اسهمت تلك التحوالت 
المناهج واالساليب والهياكل االدارية التقليدية وأوجدت مناخا جديدا واوضاعا سياسية واقتصادية وسياسية  بشكل كبير في تغيير

 .وتكنولوجية مختلفة تماما عما كانت سائدة منذ سنوات
وتفاعالتها  وقد انتجت هذه المناخات اوضاع جديدة تتميز بالحركية والتبادل والتطور بسرعة غير مألوفة فضال عن اداخل تأثيراتها

البينية االمر الذي ضاعف من تأثيرها في كل نواحي الحياة االنسانية المعاصرة وادت هذه التحوالت الى نشوء نظام اعمال عالمي  
جديد تلعب فيه االساليب العلمية المتطورة الدور االعظم بل اصبحت هي العنصر االساسي والحاسم في حركة هذا النظام وفعالية  

نظمات االعمال على اختالف انواعها واحجامها ومجاالتها اضافة الى خلل عنصر المنافسة والذي اصبح اكثر تأثيرا من  مكوناته في م
غيره من العناصر في تحديد نجاح او فشل المنظمة في الوصول الى تحقيق اهدافها والوصول الى النتائج التي قامت من اجلها ولم 

قدراتها التنافسية والعمل باستمرار على تحسين مركزها التنافسي والذي لن يتحقق إال بمزيد من  يعد امام المنظمة من سبيل اال تنمية
التطوير في ادائها لواجباتها وتحسين منتجاتها وخدماتها ، كذلك العمل على تحقيق مزايا ومنافع اعلى لعمالئها بما يجعلها تتفوق على 

 . منافسيها من منظمات اخرى 
المناهج العلمية حيث ظهرت بالعصر الحديث مناهج واساليب علمية وادارية تختلف حسب عناصر ومبادئ كل  وهذا يتطلب تطبيق 

منها وامكانية تطبيقها مثل اسلوب الجودة الشاملة واسلوب تحقيق الجدارة واالشراف وأسلوب التنظيم الذي يقوم على أساس توزيع  
د لتزيد التواصل والتفاعل بين الموظفين وتزيد االبتكار واإلبداع وتعطي فهم أفضل  السلطات واالختصاصات بين السلطة المركزية االفرا

 .للوحدات الفردية، وتحرر اإلدارة من الروتين وتضفي الصفة الديمقراطية على العمل اإلداري ذاته
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ات والخبرات والمهارات الالزمة للموارد  ان الموارد البشرية تحقق التقدم العلمي والتقني واالقتصادي في كل المجتمعات وتعتمد على القدر 
البشرية وعلى كفاءتها، ويجسد مفهوم تنمية الموارد البشرية هذا الطرح فهي تمثل العملية الضرورية لتنمية وصقل وتحريك القدرات 

 .والكفاءات البشرية بجوانبها العلمية والفنية والسلوكية
خطة في عملية االنماء الشامل وهي االساس في نجاح اي بناء اقتصادي والسيما فالموارد البشرية هي المحور الذي تدور حوله اي 

مو وان التخلف ال يرتبط بالبلد او الدولة قدر ارتباطه بهذه الموارد والقوى العاملة على اساس انها القوى القادرة على االخذ بأسباب الن
المستويات اإلدارية المختلفة لشعورهم بالمشاركة اإليجابية ، امام مخاطر  والتطوير والتجديد رفع الروح المعنوية للمديرين والرؤساء في

 .القرارات الضعيفة موزعة فهي تؤثر على إدارة واحدة أو قسم واحد بدال من التأثير على المنظمة كلها أو عدد من اإلدارات

ضا الموارد البشرية تتأكد من التزام العمالة بقوانين العمل،  فالموارد البشرية هي المسؤولة على اإلشراف على قيادة المنظمة و وثقافتها وأي
وغالبا ما تشرف أيضا على صحة وسالمة وأمن الموظفين، فإن الموارد البشرية تعتبر وسيط أساسي بين المنظمة وممثل للموظفين 

دة لحشد الجهود مع الجهات الحكومية ونتيجة لذلك ، فإن الموارد البشرية و بالتعاون مع ممثلي كافة القطاعات بالمؤسسة تدعو عا
 لتعزيز أولوياتها وتحسين مستوى كفاءة العاملين بالمؤسسة 

ففي الدراسات السابقة توصل الباحثون لقياس أداء الموارد البشرية أنها المسؤولة على اإلشراف على قيادة المنظمة وثقافتها ومن هذه 
ومات على أداء المؤسسات االقتصادية دراسة تطبيقية على شركات التأمين في  الدراسات دراسة بعنوان : أثر استخدام نظم المعل

ديثة" الجزائر دراسة مقدمة إلى المؤتمر الثاني لكلية األعمال بجامعة األردن "القضايا الُمِلّحة لالقتصاديات الناشئة في بيئة األعمال الح
.إعداد: د. عبد النور موساوي: أستاذ محاضر، جامعة منثوري،  2009نيسان )ابريل( لعام  15و  14وذلك في الفترة الواقعة بين 

قسنطينة، الجزائر ، أ. هدى بن محمد: أستاذة مساعدة، جامعة منثوري، قسنطينة، الجزائر وقد سعت هذه الدراسة إلى التعمق والتعرف 
مؤسسات االقتصادية ، حيث توصلت الدراسة إلى  على استخدام نظم المعلومات وتوضيح العالقة الوثيقة بينها وبين األداء اإلجمالي لل

أن شركات التأمين تقوم بالفعل بتوظيف الموارد البشرية المتخصصة في نظم المعلومات لكن ليس بالقدر الكافي كونها تشكل تكلفة 
كما توصلنا إلى أن شركات  إضافية بالنسبة إليهم كما أن المهام المنوطة بها بسيطة تكاد تقتصر على أعمال صيانة األجهزة والبرامج،

ها  التأمين تمتلك بعض التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت كأجهزة الكمبيوتر والبرامج والشبكات إال أن الدورات التدريبية لعمال
ية بمنتجاتها فلم تصل  تعتبر قليلة في هذا المجال، كما وجدنا أن ألغلب الشركات مواقع لألنترنت إال أن هذه المواقع تكاد تكون تعريف

هذه الشركات بعد إلى تقيم الخدمات عن بعد كما وجدنا أن لهذه الشركات قواعد بيانات تعمل بها ولكن تخص بعض األنشطة فقط أي 
 .أن هذه القواعد ليست شاملة بالرغم انه باقي األنشطة األخرى اليدوية يمكن أتمتتها وإنشاء قواعد بيانات تخصها

أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعلومات واألداء اإلجمالي في شركات التأمين في الجزائر، حيث كما توصلت إلى 
يسهم نظام المعلومات في تحسين األداء اإلداري وذلك من خالل توفير المعلومات الضرورية والشاملة وفي الوقت المناسب لمتخذي  

لمناسبة واتخاذ القرارات بطرقة سليمة والقيام بعمليات التنظيم والتخطيط والرقابة، كما يسهم القرارات من أجل وضع االستراتيجيات ا
نظام المعلومات في تحسين األداء الوظيفي في هذه الشركات وذلك ألنه يؤدي إلى توفير الوقت والجهد وتقليل األخطاء ودعم العمل  

ة وتقليل التعامل باألوراق، كما يسهم نظام المعلومات في تحسين األداء  الجماعي وتحسين رضا الموظفين وزيادة قدرتهم اإلنتاجي
التسويقي لهذه الشركات وذلك ألنه يؤدي إلى زيادة قنوات توزيع المنتجات والتعريف بها وزيادة رضا الزبائن وتحقيق الميزة التنافسية  

لومات في تحسين األداء المالي وذلك من خالل التقليل من  وذلك بتحسين جودتها وتقديمها باألسعار المناسبة، كما يسهم نظام المع
 .التكاليف وزيادة اإلرادات وزيادة رضا مالكي الشركات و تجنب األزمات المالية
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التجارية، "جودة حياة العمل وأثرها في تنمية االستغراق الوظيفي: دراسة ميدانية"، مجلة الدراسات والبحوث  وفي دراسة أخرى بعنوان  
جامعة المنصورة سعت الدراسة    –كلية التجارة    -( عبد الحميد عبد الفتاح المغربي  2004العدد الثاني ، )جامعة الزقازيق ، كلية التجارة:  

الى الكشف طبيعة وحجم تأثير عوامل جودة حياة العمل بأبعادها المختلفة على االستغراق الوظيفي في المراكز الطبية المتخصصة  
المواطنين من بجا لخدمة ماليين  الطبية  األجهزة  أحدث  بها مستخدمة  الصحية واالرتقاء  الخدمات  لتقديم  المنصورة والتي تسعى  معة 

الدقهلية ودمياط والشرقية والغربية وبورسعيد بشكل مباشر، ومن محافظات مصر األخرى وخارجها بشكل غير  المرضي بمحافظات 
 من النتائج يمكن بيانها على النحو التالي:  مباشر وتوصلت الدراسة إلى مجموعة

أن هناك انخفاضا نسبيا في مستوى جودة حياة العمل ، في المراكز الطبية المتخصصة محل الدراسة ، كما أوضحت الدراسة عدم وجود 
والمكافآت وأسلوب الرئيس في  اختالف معنوي بين الفئات العاملة بتلك المراكز من اإلداريين واألطباء والفنيين، إال في عاملي األجور  

عمليات اإلشراف وخلصت الدراسة إلى أن أبعاد جودة حياة العمل تتمثل في : ظروف بيئة العمل المعنوية ، خصائص الوظيفة ، األجور 
 .والمكافآت ، جماعة العمل ، أسلوب الرئيس في اإلشراف ، والمشاركة في اتخاذ القرارات

العمل التي مازالت في حاجة إلى تدعيم اإلدارة من وجهة نظر اإلداريين تمثلت في: األجور والمكافآت، ظروف أن أكثر أبعاد جودة حياة  
بيئة العمل المعنوية، جماعة العمل، وأسلوب الرئيس في اإلشراف. وأن أكثر أبعاد جودة حياة العمل التي مازالت في حاجة لدعم اإلدارة 

المكافآت ، أسلوب الرئيس في اإلشراف ، ظروف العمل المعنوية ، وجماعة العمل. وأن أكثر من وجهة نظر األطباء كانت األجور و 
أبعاده جودة حياة العمل التي مازالت في حاجة لدعم اإلدارة من وجهة نظر الفنيين كانت األجور والمكافآت، أسلوب الرئيس في اإلشراف،  

قد تبين انه توجد عالقة ارتباطية بين االشراف والجودة على رفع مستوى اداء  ظروف بين العمل المعنوية، جماعة العمل ومن خالل ذلك  
العاملين في ادارة الموارد البشرية من حيث أثر استخدام االشراف والجودة على رفع مستوى أداء العاملين وواقع ادارة الجودة الشاملة  

االدارية المستخدم في ظل ادارة الجودة واالشراف في قسم الموارد البشرية،  ودورها في رفع كفاءة اداء الموارد البشرية، قياس اسلوب القيادة  
قياس استراتيجية تدريب العاملين بقسم الموارد البشرية لتحسن مستوى األداء وقياس أثر االشراف الالمركزي على مستوى األداء الوظيفي 

 .للعاملين

 :المصادر والمراجع

تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء خدمة التعليم الجامعي دراسة تطبيقية على   (. أثر2014العوض, & فائقة األمين. )
  ,Doctoral dissertation) م2013إلى   2010جامعتي )الخرطـوم و السودان للعلوم والتكنولوجيا( والية الخرطوم خالل الفترة من  

 جامعة شندي. 

(. أثر الثقافة التنظيمية في تعزيز الجودة الشاملة: بالتطبيق 2021إبراهيم السكيتي. )  إبراهيم عبدالسالم أحمد عبدالمطلب, & محمد بن
- 11(,  2)6على عينة آلراء العاملين في المجلس األعلى للجودة الشاملة. المثقال للعلوم االقتصادية واإلدارية وتكنولوجيا المعلومات,  

41 . 

دراسة تطبيقية على قطاع   –ة على رفع مستوى أداء العاملين في المستشفيات  (، أثر بيئة العمل الداخلي2007مصطفى حسن رجب، )
 ستير.المستشفيات الحكومية بمدينة الرياض، عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية العلوم االقتصادية والقانونية واإلدارية البيئية الماج
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Abstract: 

Administrative supervision is the ceiling of the administrative process, which consists of planning, organizing, 

implementation, and evaluation, and the administrative supervisor realizes the strategic goals of the organization and the 

aspirations that it seeks and determines precisely the actual reality of it, and identifies the performance gap between reality 

and hope and seeks to train, qualify and motivate the workers who supervise them and prepare the environment for them to 

achieve the strategic goals According to a carefully studied plan, it periodically evaluates the extent of what has been 

achieved, and seeks continuous improvement of the administrative system. Therefore, it has diverse knowledge, high 

capabilities, and precise specialized skills that contribute to its success in its mission. 
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