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األسس النفسٍت لالصالح االداري على وفق بعض
املفاهٍن النفسٍت

علي دمحم الحسين االديب

وزارة اتعليم العالي والبحث العلمي

هلخص البحث
يتناول هذا البحث واحدا ً من اهم المفاهيم العلمية التي تعد من المواسمم المتمتر ة
همذا المفهموم
بين العلوم النفسية والعلوم االدارية أال أنهم مفهموم االصمح االدار
الذ يستوعب طروحما توههما علممال المنف خمي تهصصماتهم المهتلفمة خمي علمم
وعلممم الممنف االهتممماعي وعلممم الممنف الصممناعي خض محً عممن
االدار
الممنف
تفسيرا علم نفم التهصمية وعلمم االهتمماط لحطمار االهتمماعي للمنمممة التمي يمتم
بها السياق المهني لعمل الفرد إداريا ً خيها .
ولد هال االهتمام بالهانب النفسي لمفهوم االصح االدار نتيهمة لمما همال بم
نتمما ا البحمموث والدراسمما الما مممة خممي هممذا المهممال والتممي أ ممد هميعهمما أهميممة
خضحً عمن الرارهما لحسم النفسمية
العوامل النفسية المإثرة خي االصح االدار
ل .
وعلى وخك المنها التحليلي الوصفي الذ اعتمد خي هذا البحمث والمعتممد علمى
االدبيمما المطروحممة خممي علممم الممنف واالدارة بتهصصمماتها العلميممة المهتلفممة توصممل
الباحممث الممى عممدد مممن االبعمماد واالس م النفسممية المهتلفممة التممي تت م ل همموهر البنممال
النفسي لمفهوم االصح االدار نمريما ً وتعريفاتم العمليمة اهرا يما ً ولمد انم ممن
أهممم هممذس االسمم والمفمماهيم ا الرضمما المموميفي والعدالممة واالنصمماو والميممادة
واالبت ممار واالبممداط التنميمممي والمهممارا االهتماعيممة واليمم مة الذهنيممة والفاعليممة
الذاتية وغيرها .
وبنمممالا ً علمممى تلمممن األسممم والمفممماهيم همممرح الباحمممث بهملمممة ممممن االسمممتنتاها
والتوصيا .
Psychological basics of administrative reparement according
to psychological concepts
Summary of the research :
This research discusses one of the most important scientific
concepts that is considered one of the things in common
between psychological sciences and administrative sciences
which is the administrative reparement concept, this concept
that holds the psychiatrists directions in their different
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specialties in administrative psychology, social psychology and
industrial psychology, not to mention the explanations of the
personality psychology and social science for the social
surrounding of the organization where the individual is working
administratively in.
The attention given to the psychological side of the
administrative reparement is a result to what all the studies and
researches in this area suggests which is the importance of the
psychological factors effecting the administrative reparement
not to mention its acknowledgement in its psychological basis.
According to the descriptional analyzing method that this
research depended on which depends on the past researches
about psychology and administration in its different scientifical
specialties the researcher concluded different psychological
basis that is the soul of the psychological structure for the
administrative reparement, the most important ones of these
concepts are: employment satisfaction, justice, leadership,
organizational creativeness , social skills, and mental
awakeness, self sufficiency, and many more.
And according to these concepts the researcher came with
some conclusions and recommendations.
:  االطار العام للبحث/ املبحث االول

 يستمد هذا البحث أهميت ممن أهميمة المحماور التمي ينطلمك منهما:  أهوٍت البحث-1
وهي ا
 ان محاولة علمية تسلط الضول على تطور العلوم النفسمية بفروعهما النمريمة.1
والتطبيميمممة المهتلفمممة ألنهممما تمممدهل خمممي مممل مهممماال الحيممماة االهتماعيمممة
. وااللتصادية والسياسية والبي ية و ذلن االدارية – المهنية
وما يطرح من مفاهيم مميزة تمثل الماسم المتترن
ولعل علم النف االدار
بممين علممم الممنف وعلممم االدارة يعممد مممن اهممم هممذس الفممروط وا ثرهمما اهميممة خممي
التنميم والتنمية البترية والتغير والتطور االهتماعي واالرتممال بمالنمو النفسمي
. للفرد والهماعة
 اتار الدراسا االدارية والنفسية الحديثة الى واحد من اهم هذس المفاهيم.2
هذا المفهوم المذ يسمتوعب مل مما تطرحم
وهو مفهوم االصح االدار
التوهها النمرية النفسية خي علم نف التهصية وعلم المنف االهتمماعي
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وعلمم المنف المعرخمي وعلمم المنف الصمناعي اذ
وعلم المنف االرتماد
تمدم هذس التوهها لها االبعاد النفسية المهتلفة والمتعمددة لمفهموم االصمح
االدار نمري ما ً ومحاولممة دراسممتها إهرا ي ما ً لحسممتفادة منهمما خممي التطبيممما
العمليممة اذ ان التطبيممما العمليممة لمفهمموم االصممح االدار تسممهم اسممهاما ً
مباتممرا ً خممي تحميممك هدمممة مدنيممة تمإد الممى رخم معممدال التنميممة والتنميممة
المستدامة .
واتسمماط أهميممة
 .3ان التطممور الها ممل خممي ت نولوهيمما االتصمماال والمعلوممما
التنميم المعرخي لها لحستفادة منها خي االصح االدار الناهح وأثمر همذا
التطور خي االبعاد االهتماعية وااللتصادية واالي ولوهية للتنمية المستدامة
وأهمية العوامل النفسية المرتبطة بالطالة النفسية للفرد بوصفها المحمرن لهما
والمستفيد منها يت ل الهوهر االسا الهمية هذا البحث .
والتي توضحها النماط االتية ا
 .4أهمية العحلة بين علم االدارة وعلم النف
االمر الذ خمر
أ -أهمية العامل االنساني النفسي خي نها المنتآ
على االداريمين تمدريب العماملين ممن اهمل ا تسماب المعمارو والمهمارا
بما يم نهم من هحل ا تسابها تهي ة المنما المح مم لحخمراد لمحدال الهيمد
وذلن من هحل االنتباس الى المضايا المتعلمة بتحفيزهم وحل متم حتهم
وتلبية احتياهاتهم خي حدود ام انيا المنمما التي يعملون خيها .
ب -رغبة االخمراد خمي الوصمول المى مرا مز اهتماعيمة ولياديمة متميمزة همذس
الرغبة التمي دخعم ال ثيمر ممنهم المى دراسمة االدارة ممن اهمل تنميمة معمارخهم
ومهاراتهم االدارية .
 وهممود التغيممرا االهتماعيممة وااللتصممادية والتمنيممة الملحممة االمممر الممذخر على االدارة عبل التهطيط لتغيير ومتابعة تنفيذ هذس الهطمط وتمويمهما
مممن أهممل تحميممك النمممو والتمممدم خممي المهمماال المهتلفممة للهممروح مممن دا ممرة
 2002ص-20
التهلو واللحماق بر مب المدول المتمدممة التمميمر
. 30
ث -أن االدارة تستفيد من علم المنف لتحميمك االغمرا االتيمة ا رخم ال فايمة
االنتاهية زيادة التنسيك بمين االخمراد وبمين الفمرد ووميفتم وذلمن لوضم
الرهل المناسب خي الم ان المناسب لمإهحت وهبرات ولدراتم ثمم مسماعدة
المومو على التؤللم م همو العممل وزيمادة اسمتمرار الممومفين والعماملين
أ مممما يعمممرو بتهفمممي معمممدل دوران االيمممد العاملمممة غبممماين 2002
ص. 23
 -2هشكلت البحث :
تبرز مت لة هذا البحث خي محاولة االهابة عن االس لة االتية ا
أ .ما الرإية النفسية التي يمدمها علمال النف لمفهوم االصمح االدار
؟
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ب .يو يرتبط االصح االدار بمفاهيم علم النف
؟
ح .ما األس النفسية لمفهوم االصح االدار ؟

ومتغيرات المهتلفمة

 -3حددذود البحددث  :تحممدد هممذا البحممث بتحديممد المحتممو النفسممي لمفهمموم االصممح
االدار ومحاولة تحديد اسس النفسية المميزة ل على وخك المفاهيم النفسمية المهتلفمة
التي طرحتها النمريا النفسية لهذا المفهوم .
 -4هذف البحث  :يهدو هذا البحث الى ا
أ .تعرو االبعاد النفسية لمفهوم االصح االدار .
ب .تعمممرو مفهممموم االصمممح االدار علمممى وخمممك التوههممما النمريمممة النفسمممية
المهتلفة .
ح .تحديممد االس م النفسممية لمفهمموم االصممح االدار علممى وخممك بع م المفمماهيم
النفسية .
 -5حتذٌددذ امللددتلحاث  :سمميحدد المفهمموم المر ممز لهممذا البحممث وهممو مفهمموم
االصح االدار .
عممرو االصممح االدار بتعريفمما متعممددة ومتنوعممة ولممد اعتمممد الباحممث علمممى
التعريو اآلتي نمرا ً التفال م توهها البحث ا
االصالح االداري :
هممو تلممن الههممود المبذولممة بت م ل مت امممل ومهطممط ومممنمم وموه م الزالممة
الفساد خهو االهمرالا االداريمة التصمحيحية التمي تتهمذ داهمل التنمميم االدار خمي
الدولة بهدو الوصول بالتنميم الى المستو االخضل خي استهدام االسماليب والطمرق
العلمية خي النمام االدار واستحداثها بغيمة تحميمك االهمداو المناطمة بمذلن التنمميم
واهتمممماعي وثمممماخي إراد همممادو
خهمممو ههمممد سياسمممي وادار والتصممماد
الحداث تغيرا أساسية إيهابية خي السلون والتنميم والعحلا واالسماليب واالدوا
تحميما ً لتنمية لدرا الههاز االدار وام انات مما يإمن ل درهمة عاليمة ممن ال فمالة
والفعالية خي انهاز اهداخ الميسي  2002ص ب.ص .
 -6هنهجٍت البحث :
اعتمد الباحث المنها الوصفي التحليلي خهو الممنها المذ ينسمهم وتوههما همذا
البحممث اذ ان موضمموع يتطلممب وصممو المفمماهيم وعممر الطروحمما النمريممة
وتحليلها واستنباط االس النفسية للمتغير الهاض للبحث .
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املبحث الثانً :

هفهىم االصالح االداري :
طر مفهوم االصح االدار بعمدة تعماريو وذلمن تبعما ً لحسما العلممي للمما م
بممالتعريو والممذ يحتمماح الممى تمموهي الدلممة الهممل ان ال يم م الهلممط بممين مفهمموم
االصح االدار ومفاهيم اهر مثل التنميمة االداريمة أو مفهموم التطموير االدار
وذلن لحسباب االتية ا
 .1تعدد االطروحا السياسية والف رية لمفهوم التنمية .
 .2االتهاها الف رية والتهصية للدارسين .
 .3غمو العحلة بين االصح االدار والمتغيرا البي ية المهتلفة الحماح
ب.ص
 1291ص
وخي ذلن يتير الباحثون المى انم مهمما تعمدد تعريفما االصمح االدار خإنهما
و لهمما تهم م علممى ان
ت ممون مهتلفممة خممي الت م ل إال انهمما متتممابهة خممي المحتممو
االصح االدار هو عملية تتطلب لبل ل تيل وهود ههاز تنميمي هماص يتمولى
مهمممة النتمماط العممام بهممدو تحديممد مسممإوليا متعممددة وحصممرها بالتنسمميك م م بميممة
اههزة االدارة العامة المعنية ببرناما االصح بحيث ي ون هذا الههاز مسمإوالً عمن
تؤمين االطر البترية المإهلة والمإمنة باالصح ممن ههمة وتهي مة المنما المح مم
على ار الوال لتمبل برناما االصمح وتنفيمذس ممن همحل صمي تعاونيمة خمي اخمة
مفاصل النمام االدار العام من ههة ثانية .
خعلى وخك المنها التامل ينمر الى عملية االصح االدار بوصفها همزلا ً ال
يتهزل من االوضاط السياسية وااللتصادية واالهتماعيمة اذ ال يم من ان يمتم تصمور
تحميك نها امل لههود االصمح ممن دون أن ت مون همزلا ً ممن اسمتراتيهية تماملة
الصح المهتم  .لذا خإن أنصار هذا المنها ينممرون المى الههماز االدار بوصمف
وحممدة مت املممة ال يم ممن تهز تهمما ومعالهممة متمما لها بؤسمملوب وحلممول هز يممة  .لهممذا
خالمدهل التامل لحصح االدار ال يمبل اسلوب التدرح أو عمليمة التمرميم الهز يمة
بل إن يحتاح إلى ههاز ادار لادر على الميمام بمثمل همذا العممل
للههاز االدار
خض محً عممن وهممود اسممتمرار وثبمما خممي العمليممة السياس مية التممي تمممود هممذا التغييممر
خالتمول من عدم يعتمد بالدرهة االسا على البنية االهتماعية لمهتم ما وعلمى
ت ل الههاز االدار االصلي لبل االصح نول  2010ص ب.ص .
أمممما ممممن الهانمممب النفسمممي تعريمممو االصمممح االدار يهمممب أن يمممتم علمممى وخمممك
المنممممور الت ممماملي المممذ يؤهمممذ بدراسمممة هميممم العواممممل المعرخيمممة واالهتماعيمممة
وااللتصممادية والسياسممة ويعنممي بهمما المحممددا النفسممية التممي تعطممي الت م ل العممام
الثماخما
لحصح وتمرر درهة نهاحة خمي ثماخمة معينمة دون غيرهما ممن
) . (sears , 1998 , p 14-15
وهممذا يوضممح لنمما ان المنممممة االداريممة ال تعمميغ خممي خممرا وانممما تتفاعممل ممم
المهتم بوصف عنصرا ً مهما من عناصر بي تهما الهارهيمة ختمإثر خيم وتتمؤثر بم
وتتبادل مع المناخ وتستمد من وسا ل البممال واالسمتمرار خالمنمممة االداريمة تعمد
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مهتمعا ً مصغرا ً تطبك عليها ال ثيمر ممن مبمادل علمم االهتمماط واساسميات السميما خمي
مهال نمام الميم السا دة خي المهتم الذ تعمل خي خالهماعة خمي المنمممة الواحمدة
هي هماعة صغيرة وسمي باسم دراسا الهماعا الصغيرة غباين 2002
ص. 22
اما علمى وخمك الممنها الهز مي خمان االصمح االدار ير مز خمي اتبماط اسماليب
هز ية ومرحلية لمعالهة المتم ح التمي تواهم الههماز االدار ممن همحل التر يمز
خي الهيا ل التنميمية وتسهيل االهمرالا  .وهمي خمي حميمتهما عمليمة تمرميم لحهمزال
الم ونة للههماز االدار الن مبمدأ التمدرح يتميح خرصمة أ بمر لحصمح التمامل ؛ أ
هو هزل من اهزال االصح ال لي العدوان  1216ص ب.ص .
وهنممما يمممر البممماحثون ان االصمممح الهز مممي ي مممون ا ثمممر مطابممممة للوالعيمممة ممممن
االصح ال لي وذلن طبما ً ألهداخ الرامية الى ا
أ -ال تو عن االوضاط االدارية الحالية والميام بدراستها وتحليلها .
وأسباب التهلو االدار .
ب -تحديد مصادر المت ح
 تعرو المتغيرا المإثرة والمسببة للتهلو .ث -ا تتمماو وسمما ل االصممح واسمماليب والممارنممة بينهمما واهتيممار االنسممب
للمعطيا والمروو السا دة .
ح -المتابعة وتمييم نتا ا التغيير السلمي  1212ص . 54
ويعنمممي ممممن الهانمممب النفسمممي التر يمممز خمممي دراسمممة أهمممم العواممممل الممممإثرة خمممي
االصح االدار دون غيرها من العواممل واعطمال خرصمة للممارنمة خمي الممدرا
والمهارا العملية المادرة على تعيين هذس العوامل وذلن ممن همحل طروحما علمم
النف المعرخي ومفاهيم الذ ال الصناعي والمهططا العمليمة ومعالهمة المعلومما
والهرا ط المعرخية واالساليب المعرخية وغيرها من المفاهيم .
ان هذا التداهل النفسي لد عبر عن نفس بتلمن العحلمة الما ممة بمين ادارة االعممال
بنتول علم يعرو بعلم النف الصناعي المذ ير مز خمي يفيمة التعاممل
وعلم النف
م العاملين خي المتروط ما نتؤ علم المنف التهمار المذ يمدر يفيمة التعاممل
بين ر ي المتروط والمتعاملين مع غباين  2002ص . 23
ت ل االصح االدار وعحلت بالهوانب النفسية ا
تهممدر المححمممة ان االنممممة االداريممة خممي أغلممب الممدول العربيممة تتبمم التمم ل
الهرمي ألن النمام االدار يتميز باآلتي ا
 -1تحديد النمام .
 -2الوضو خي العمل .
 -3تسلسل الصححيا .
 -4سهولة تحديد المسإولية .
 -5التر يز خي تطبيك االنممة والموانين والتعليما المراخممة لحنمممة والمموانين
الحسين  2012ص . 11
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ومن الهانب النفسي خمإن ابمرز مما يعماب علمى التم ل الهرممي همذا همو اهممال
الهوانب السلو ية التي تإد الى هلل واضح خي تطبيك االصح وبح مم التهربمة
يم ن معالهة هذس الماهرة باالعتماد على البي ة االهتماعية خي تحديد أطمر االصمح
االدار الهز ي ال مال الهلل الحاصل خي التطبيمك وبنمال اسمتراتيهية لمادرة علمى
تهاوز المعولا اآلتية ا
 -1ان ههود االصح تر مز خمي بنمال الهيا مل واالنمممة الرسممية دون اهتممام
بالتر يب النفسي للفرد الما م ببنا ها .
 -2عدم االعتماد على اسلوب المتار ة خي عملية التطور والتغيير ممما يضمي
علممى ال فممالا اسمملوب العمممل الهممماعي وهعممل المسممإولية تضممامنية خممي
النها والفتل .
 -3االهتمام بالهوانب الفنية واالهرا ية واهمال الهوانمب السملو ية التمي تر مز
خي الرضا المهني للفرد خي مروو عمل واالهتمام بمدرات العملية خي حمل
المت ح االدارية التي تواهه خضحً عن التر يز خي ممروو عملم التمي
على أدا و فا ت المهنية .
لد تنع
وهمممذا يعنمممي ان دراسمممة مفهممموم االصمممح االدار تتطلمممب دراسمممة ومعرخمممة
االبعاد التمي ت مون محتمواس النممر ومعرختهما وتوضمح تفاصميل عملم االهرا مي
وهذس االبعاد هي ا
أ -البعممد السياسممي يتعلممك هممذا البعممد بالمنمما السياسممي العممام المسمميطر علممى الهطممط
العامة للبنال االدار خي مإسسة إدارية معينة .
هممو البعممد الممذ يوضممح التوههمما الماديممة للعمممل االدار
ب -البعممد االلتصمماد
ومردودات المالية ربحا ً أو هسارة .
 البعممد االهتممماعي وي تممو هممذا البعممد عممن الثماخممة العامممة و ممذلن الهاصممة التمميت ونممم خمممي مرخهممما المإسسممما او المنممممما االداريمممة وأعطممم الطممماب العمممام
لنموذهها االهتماعي .
ث -البعممد النفسممي وي تممو هممذا البعممد عممن السممما النفسممية المميممزة لتهصمميا
الما مين بالعمل االدار سوال انوا رإسمال او تمابعين او غيمرهم ممن االتمهاص
من ذو العحلة بالمإسسما االداريمة وأثمر العواممل النفسمية خمي ادال العماملين
. Sears , 1998 , P.25
خي تلن المإسسا
وخي سياق الحديث عن هذس االبعاد يعطي الباحثون أهمية هاصة للبعمد النفسمي
ألنهم يرون ان االدارة هي ا
لمفهوم االصح االدار
 خن توهي النتاط االنساني .
 نتاط ذهني يتعلك بتنفيذ االعمال بواسطة اتهاص آهرين .
 وميفممة مممن تممؤنها ادال اعمممال عممن طريممك االهممرين وتوهي م ههممود هممإالل
االخراد نحو هدو متترن تا ر  2010ص . 9 3
 المدرة على االنهاز أ استهدام االم انيا المتاحمة ممن اهمل تحميمك انهماز
معين يهدم اهداو معينة ربي  2006ص . 16
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 إنهمما عمليممة صممن المممرار خهمموهر الوممما و االداريممة هميعهمما ينطممو علممى
اتهاذ المرار الميسي  2010ص . 16
 إنها علم اهتماعي ا ثمر منم علمم طبيعمي او خيزيما ي او رياضمي وأبمرز مما
خي هو التعامل م العنصر البتر الذ يصعب التنبإ بسلو او ردة خعل .
مثمل علمم
 انها علم يعتمد خي مفاهيم ومباد على ثير من العلموم االهمر
الممنف وعلممم االهتممماط والعلمموم الفيزيا يممة والحياتيممة غبمماين  2002ص
. 14
ولد تحليل هذس التعماريو يتبمين لنما ان البعمد النفسمي انمما يمثمل العممود الفممر
ولمد تؤ مد ذلمن ممن همحل طروحما العديمد ممن
لمفهوم االدارة واالصح االدار
النمريا التي خسر هذا المفهوم بوصف عبارة عن تسلسل هرممي للعحلما بمين
الرإسمال والمرإوسمين خمي اطمار نممام اهتمماعي معمين ممن أهمل تحميمك أهمداو هممذا
النمام خالنمام االهتماعي يت مون ممن همز ين متمداهلين االول يتعلمك بالمإسسمة
وممما تممموم بمم مممن وممما و وممما يتطلممب منهمما بممما يحمممك االهممداو ال بممر للنمممام
االهتممماعي والثمماني يتعلممك بممماالخراد وتهصممياتهم واحتياهمماتهم الم ونممة للنممممام
خعندما يإد الفرد وميفت خي مإسسة بوصفها نماما ً خإن يإديها بوصمفها همزلا ً ممن
ل خوميفة الفرد يم ن ان ينمر اليها بوصفها نماما ً أصغر ووميفة الهماعمة التمي
يعمل معها بوصفها نماما ً ا بر وذلن على النحو الموضح خي المهطط اآلتي ا

تىقعات

وظافة

سلىك مالحع

مؤسسة
وظام اجتماعي

المهطط 1
شخصاةالمإسسة االدارية
حاجات للسلون االهتماعي خي
البعد التنميمي
وعلممى وخممك المهطممط المممذ ور يتضممح لنمما وهممود ثممحث وممما و مممن الناحيممة
النفسية – االهتماعية ا
 -1وممما و تسمماعد علممى تحميمك اهممداو المإسسممة خممي تحميممك الواهبمما المو لممة
اليها .
 -2وما و تساعد خي تطوير المإسسة واستمراريتها وهي وما و البنال .
 -3وما و الذاتيمة وهمي الومما و التهصمية التمي تسماعد علمى تحميمك ذاتيمة
الفرد تا ر  2010ص . 12 -11
خضح عن ذلن خإن ما ي تو عن اهمية البعد النفسي خي االصح االدار همي
تلن االتارا التي بينتها البحوث والدراسا الحديثة التي أ مد العحلمة االرتباطيمة
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وتمممروط نهممما االدارة الحديثمممة و مممذلن بمممين
االيهابيمممة بمممين االصمممح االدار
االصح االدار واالهداو العامة لحدارة الحديثة وذلن على النحمو الموضمح خمي
التفصيل اآلتي لهذس التروط ا
 -1التممهاعة خممي اتهمماذ المممرار وخممي إلممرار االلمموال باالعمممال مهممما انمم
الصعوبا والعمبا .
 -2التتديد خي ادهال عامل المناخسة .
 -3تنمية الموارد البترية الما مة على التحفيز الماد وغير الماد .
 -4التر يز خي البي ة المحيطة وتثميو الهمهور .
 -5التمويم المستمر من مصادر داهلية وهارهية الربيعي  2001ص. 19
وت تو هذس التروط عن االبعاد النفسية اآلتيمة الرابطمة لتمروط االدارة الحديثمة خمي
عحلتها الما مة باالصح االدار وهي ا
اوالً  .اتهاذ المرار .
ثانيا ً  .التناخ بين العاملين .
ثالثا ً  .التعزيز الماد والمعنو .
رابعا ً  .اهمية البي ة المحيطة بالفرد والمحيط االهتماعي ل .
هامسا ً  .التغذية الراهعة لمصادر التمويم .
املبحث الثالث

املنظىر النفسً – االجتواعً لالدارة  ،واالصالح االداري
اوال ً  .نظرية االدارة بوصفها عملية اجتماعية :
تضم هذس النمرية العديد من النماذح و من أهمها ا
 .1انموذج ( جيزلز ) :
ينمممر هممذا االنممموذح الممى االدارة مممن حيممث البي ممة علممى انهمما تسلسممل هرمممي
للعحلا بين الرإسال والمرإوسين خي اطار نممام اهتمماعي معمين وهمذا التسلسمل
وت املهمما
الهرمممي للعحلمما هممو مممن الناحيممة النفسممية توزيم الوممما و واالم انيمما
لتحميك أهداو النمام االهتماعي الذ يت ون من عاملين ا
وممما تممموم بمم مممن وممما و وممما يتولمم منهمما لتحميممك
االول ا يتعلممك بالمنمممما
االهداو ال بر للنمام االهتماعي .
الثمماني ا االخممراد وتهصممياتهم واحتياهمماتهم الم ونممة للنمممام الميسممي  2010ص
 25وذلن على النحو الموضح خي المهطط . 2
البعد التنميمي
تىقعات

وظافة

مىظمة
نظام اجتماعي

سلوك مالحظ

تىقعات

وظافة
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البعد التهصي
المخطط (  ) 2تفاصيل التعامل بين البعد الشخصي والبعد التنظيمي
مرسي  1214ص 11-12
وعلى وخك هذا االنموذح خإن عملية االصح االدار هي عمليمة نفسمية بحتمة
تتطابك او تتماثل خي محتواها م السلون االهتماعي االيهابي الذ تمارس المنممة
م االخراد العاملين خيها او المتعاملين معها .
 .2أنموذج ( كوبا ) :
وبممما ان االدارة يم مممن أن ينممممر اليهممما بوصمممفها علمممم ادارة السممملون
يمممر
االنسمماني وان الوميفممة الر يس مة لرهممل االدارة تتمثممل خممي الميممام بوميفممة وسمميط بممين
مهموعتين من المو الموههة للسلون وهما ا
أ -المانونية او التنميمية .
ب -التهصية .
وذلممن الحممداث سمملون مفيممد مممن الناحيممة التنميميممة ومحمممك للرضمما مممن الناحيممة
النفسية وينممر وبما المى االدار علمى انم يممار لموة دينامي يمة يفوضمها لم
مصدران ا
االول ا المر ز الذ يتغل خي ارتباط بالوميفة التي يمارسها .
الثاني ا الم انة التهصية التي يتمت بها .
ويم ممن ان ينممممر المممى المصمممدر االول علمممى انمم يمثمممل السممملطة الرسممممية امممما
 1226ص 31
المصدر الثاني خهو يتعلك بالم انة التهصية العرخمي ومهمد
.
ويوضح المهطط  3تفاصيل هذا االنموذح .
االدار
يمار

لوة مستمدة من

ايثر التىظامي
المىقع المفىض له
والسلطة الرسماة

( الشخصاة )
الهابة المتنققة
والسلطة ( غار الرسماة )
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تم ن من التؤثير خي
سلىك المرؤوساه
تنقاق ايهذاف

المخطط (  ) 3انموذج كوبا للعالقات االدارية
وعلممى وخممك هممذا االنممموذح خممإن االصممح االدار يم ممن تفسمميرس مممن هممحل
السمملطة التممي يحمممى بهمما التممهص الممذ يممموم بعمليممة االصممح وممما يتمتم بم مممن
سما تهصية تحمك ل الهيبمة التهصمية خضمح عمن الم انمة التمي يحممى بهما
نتيهة للوميفة التي يإديها خي مإسست االدارية .
ثانيا ً  :نظرية تالكوت بارسونز :
يعتمممد صمماحب هممذس النمريممة بممؤن المنممممة االهتماعيممة هميعهمما يهممب أن تحمممك
أربعة أغرا هي ا
أ -الت يو ا ت يو النمام االهتماعي م البي ة الهارهية .
ب -تحميك الهدو ا توخير وسا ل الوصول الى تحميك الهدو .
 التنسيك والت امل ا التنسيك بين اعضال التنمميم وارسمال مهموعمة ممن العحلمالتوحيدهم .
ث -ال مممون ا بمعنممى ان يحمماخم التنممميم علممى اسممتمرار حممواخزس وإطممارس الثممماخي
تا ر  2010ص . 164-163
وعلى وخك همذس النمريمة خمإن االصمح االدار يعمد عمليمة تضمامنية ممإطرة
بإطار اهتماعي هدخها تحميك التنسيك والتواخك واالنسهام والتنميم مم االهمذ
بنمر االعتبار أثر العوامل الثماخية المحيطة بهذس العملية .
ثالثا ً  :نظرية اتخاذ القرار :
تر هذس النمرية ان التنميما االدارية لا مة اساسا ً على عملية اتهاذ الممرار
وهي تموم على االختراضا اآلتية ا
 -1ان االدارة هي سلون عام يوه خي ل تنميم .
 -2ان االدارة هي عملية توهي وضبط لحياة المنممة االهتماعية .
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 -3ان الوميفممة المحممددة لممحدارة هممي تطمموير عمليممة اتهمماذ المممرار وتنميمهمما لتممتم
بصورة خعالة .
وليسوا منفمردين الميسمي
 -4ان العمل االدار يتم م هماعة تربطهم عحلا
 2010ص . 24
وعلممى وخممك هممذس النمريممة خممإن االصممح االدار يسمماو تمامما ً هطمموا عمليممة
اتهممماذ الممممرار واالصمممح االدار النممماهح ي ممممن خمممي الممممدرة علمممى اتهممماذ الممممرار
الصا ب .
املبحث الرابع

أسس االصالح االداري على وفق بعض املفاهٍن النفسٍت
تممف العلمموم النفسممية وال سمميما ادبيمما علممم الممنف االهتممماعي وعلممم الممنف
الصناعي وعلم النف االدار عن ان هنان أسسا ً نفسية لمفهوم االصمح االدار
يم ن ال تو عنها من هحل عحلة هذا المفهوم بالمفاهيم النفسمية التمي تتمير المى مما
يسمممى بمضممية االبعمماد السمملو ية خممي العمممل االدار والتسمماإال عممن حميمممة الممدور
االنسمممماني وتممممؤثير السمممملون البتممممر خممممي االدارة ومنطممممك التفاعممممل بممممين المسممممتو
الموضممموعي وبمممين عواممممل التمممؤثير االنسممماني خمممي االدارة الهطيمممب والرحاحلمممة
 2002ص . 10
وهذس المفاهيم هي ا
اوال ً  .مفهوم المخططات العقلية ومعالجة المعلومات :
تمثممل المهططمما العمليممة وحممدة المعرخممة االساسممية للفممرد التممي تحمممك لم اتصمماال
طبيعيا وخاعحً م البي ة الهارهية خهمي تمثمل هموهر بنا م النفسمي والمعرخمي المذ
يعمل على تنميم المعلوما والهبرا المهتلفة التي يم ن تمثيلها خي انمممة المذا رة
المهتلفة واستعادتها الحما ً عند الحاهة اليها عبد الستار  2010ص . 41
ولما انم االدارة همي نتماط يعتممد علمى تحليمل البيانما والمعلومما ممن اهمل
خهم وتفسير المواهر المحيطة ذا التمؤثير خمي ام انيما أو احتمماال الوصمول المى
االهداو المحددة خهي نتاط عملي الهطيب و الرحاحلمة  2002ص12
خإن هذا النتاط يستمد ويتغذ من طروحا علم النف المعرخي خي ما يطرحم عمن
لممدرة العمممل البتممر خممي انتاهم للمهططمما العمليممة والهممرا ط المعرخيممة التممي تعممالا
المعلوما وتنممها وتمثلها معرخيا ً لتنتا ما يسمى بإدارة العرخمة التمي يمتم بهما تمثيمل
عملية االصح االدار تمثيحً علميا ً معرخيا ً .
ثانيا ً  :القيادة اذا ان الميادة هي لدرة الفرد على التؤثير خي تهص ما أو هماعة
معينممة و توهيههمما وارتممادها لنيممل تعمماونهم وحفممزهم الممى العمممل بممؤعلى درهممة مممن
ال فايممة مممن اهممل تحميممك االهممداو المرسممومة حممريم  2004ص 123خممؤن
طبيعة عمل المدرال تتطلب انهماز االتميال مم االهمرين وممن هحلهمم خمؤنهم ي ونمون
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بحاهة لمهارا العحلا االنسانية خي مهتلو الموالو وذلن لهلمك نموط ممن الثممة
التي تته العاملين لتهريب ل هديد وأبدال االخ ار المسمتحدثة راتتممان وآهمرون
 1226ص. 195-194
خممؤن لمموة االصممح االدار انممما تنبم مممن
وعلممى وخممك مبممدأ االصممح االدار
حيثيا السلون االهتماعي االيهابي الذ يمهرس العاملون خي مإسسمة اداريمة معينمة
اذ تتمثل همذس الحيثيما خمي مهمارا العحلما االنسمانية المتمثلمة بسملون المسماعدة
والتعممماون وسممملون االسمممناد االهتمممماعي والمتمممار ة الوهدانيمممة وتو يمممد المممذا
االهتماعية وغيرها .
رابعا ً  :االبتكار واالبداع التنظيمي :
يعد االبداط احد اهم المتطلبا الر يسمة خمي االدارة المعاصمرة اذ لمم يعمد اخيما ً
ان تممإد المنمممما اعمالهمما بممالطرق التمليديممة خممإذا ممان االبت ممار هممو المممدرة علممى
هم االخ ار واهراهها بؤسلوب خريد ممن نوعم خمان االبمداط همو هلمب االبت مارا
 2004ص ب.ص .
نحو االستهدام العملي الدور والعزاو
واداريا ً يستهدم الباحثون مفهوم االبداط التنميمي الذ يتميز بالهصا ص االتيةا
 .1المبممول  /الولم االضمماخي خ ممرة أو ممارسممة يعتمممد بهمما الفممرد والهماعمما
تحديد لنوا االتصال التر يب االهتماعي اعطال النمام ليما ً أو ثماخة.
 .2ال لفة االولية  /آلية الهذب وانتتار االخ ار وضو النتا ا تداعي االخ ار
والتر نضوهها التعميد التواخك واالنسهام .
خامسا ً  :العدالة و االنصاف :
يتير علمال النف االهتماعي الى ان العدالمة تع م تمعور الفمرد باالنصماو
خي محيط االهتماعي أو المهني واداريا ً خهي تمعور وهمد انمي عملمي يمتم التوصمل
الي من هحل مهموعة من العمليا العملية والتمثيمل المهنمي للمتماعر الدالمة علمى
العدالة من وهذا التعور يعتمد على النماط اآلتية ا
 .1ان الفرد ا ن مدخوط الن تحدث لدي حالة من التوازن الداهلي بمين مما يمدمم
وما يحصل علي من عوا د من المنممة التي يعمل خيها .
من مساهما
 .2يممتم وضمم هممذس الممارنممة خممي نسممبة بسممطها العوا ممد مثممل االهممر والترخيمم
والحواخز والتم ر وغيرهما وممامهما همو عبمارة عمن اسمهاما الفمرد التمي
تت ون من مههودا وادال وهبرة وتعليم وهودة العمل .
 .3يتحدد تعور الفرد بالعدالة من عدم ممن ممارنمة النسمبة السمابمة التمي تهصم
بنسبة اهر الخراد داهل المنممة ي ونون صالحين للممارنة .
 .4عندما يتمعر الفمرد بعمدم العدالمة خمؤن همذا سميدخع المى محاولمة تهفمي
التوتر والى تحم الفرد لسلون معين وخي هانب آهر تمإد العدالمة المى
التعور باالتزان واالستمرار هاتم  2002ص. 22-21
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وعلى وخك مفهوم العدالة واالنصاو خؤن االصح االدار الناهح والفعال يتطلمب
تحميك واحد من اهم تروط وهي تحميك مبمدأ العدالمة واالنصماو داهمل المإسسمة
االدارية وبين اعضا ها .
سادسا ً  :الرضا الوظيفي :
يعممرو علمممال الممنف الرضمما المموميفي بؤن م مهموعممة مممن االهتمممام بممالمروو
النفسممية والماديممة والبي يممة التممي تحمممل المممرل علممى المممول بصممدق ا اننممي را عممن
وميفتي ا العديلي  1211ص. 15
وهو يتير الى مهموعة المتاعر الوهدانية التي يتعر بها الفرد نحو العمل المذ
يتمغل وهممذس المتمماعر لممد ت ممون سمملبية أو ايهابيمة وهممي تعبممر عممن مممد االتممباط
الذ يتصور الفرد ان يحمم من عمل عاتور  1215ص. 162
هذس التعريفا وغيرها لد ر ز خي هانب العاملين وخمي ممروو العممل بينمما
ذهب آهرون الى التر يز خي الهانبين معا ً هاتم  2002ص. 19
وتؤتي اهمية الرضا الوميفي من االصح االدار من حميمة ان العنصر البتر
هممو الثممروة الحميميممة والمحممور االساسممي لحنتمماح خممي منمممما االعمممال خالمعممدا
واالههزة الحديثة مهما بلغ درهة تطورها وتعميدها خؤنهما سمتبمى غيمر مفيمدة اذا لمم
يتواخر العمل البتر المذ يمديرها ويحر هما خمإذا مان العنصمر البتمر علمى همذس
الدرهممة ال بيممرة مممن االهميممة خؤن م مممن العممدل واالنصمماو ان نسممعى الن ي ممون الفممرد
راضيا ً عن عمل العتيبي  1221ص. 31
لذلن خان واحدا ً من اس االصح االدار هو الوصول بالمومفين الى التمعور
بالرضا الوميفي عن المإسسة االدارية التي يعملون خيها .
سابعا ً  :اليقظة الذهنية :
تعرو اليممة الذهنية بؤنها حالة مرنة من العمل واالنفتما علمى الهديمد وهمي
 2010ص 12خهمي سممة البممال
عملية البت ار اتيال مهتلفة هديدة السند
على علم مما يإد الى االنتباس الدليك خي المسإوليا لد االخراد .
خمممإذا مممان وضمممو الممموعي والمرونمممة خمممي الممموعي واالنتبممماس واالسمممتمرار أو
االستمرارية خي الوعي واالنتبماس همي ممن اهمم ممومما اليمممة الذهنيمة ( Brownk
)  ryan , 2007 , p.213خممؤن هممذس المموممما انممما تت م ل االسمما لمموممما
ومما تتطلبم عمليمة االصمح ممن لمدرا ذهنيمة
التهص الما م باالصمح االدار
ورصمد اهطا م وحمل متم حت وااللممام بعناصمرس التمي
متفتحة للعمل االدار
تمثل االبعاد الر يسة لبي ة العمل االدار .
ثامنا ً  :الفاعلية الذاتية :
يتير مفهوم الفاعلية الذاتية المى االعتممادا المت ونمة خمي ام انما الفمرد خمي مما
يتعلممك بتنممميم مهموعممة االخعممال المطلوبممة وتنفي مذها التممي تممإد خممي انهمماز معممين
خ مإدران الفممرد لفاعليت م إنممما يتعلممك بتمييم م لمدرت م علممى تحميممك مسممتو معممين مممن
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االنهاز وعلى التح م باالحداث وهو يإثر بطبيعة الحمال خمي الهمدو المذ يسمعى
الفممرد الممى تحميمم وعلممى ممممدار الههممد الممذ سمميبذل وعلممى اسمملوب خممي التف يممر
يواهههما
وعلى ممدار التوتر الذ سيعاني خي ت يف م المطالب البي ية التمي
) . ( Bandura , 1986 , p.105
وعلى وخك هذا المفهوم خؤن االصح االدار الناهح انما يتولمو علمى مممدار
الفاعليممة الذاتيممة للتممهص الممما م ب م خ ممح المفهممومين الفاعليممة الذاتيممة واالص مح
انما يدوران ويإ دان ليمة الههمد المبمذول باتهماس تحميمك الهمدو المطلموب
االدار
بحالة االصح خؤن ان مفهوم الفاعلية الذاتية يإ د ممدار ليمة الههمد التهصمي
خممؤن مفهمموم االصممح االدار يإ ممد ليمممة الههممد الهممماعي خممي المإسسممة االداريممة
المعنية بههود االصح .
املبحث ااخاهس :

خامتت وتىصٍاث :
 .1إن مفهممموم االصمممح االدار ممممن المفممماهيم المر زيمممة الحديثمممة خمممي العلممموم
االدارية ول هذورس خمي العلموم النفسمية خعلمم االدارة يسمتمي معممم مباد م
والتمي تغمذ بمدورها
وتنميرات باالستناد الى الممداهل النمريمة لعلمم المنف
تفسيرها لمفهوم االصح االدار .
 .2من اهم التهصصا النفسية التي توضح مفهوم االصمح االدار همي علمم
وعلم النف الصناعي وعلم النف
النف االهتماعي وعلم النف االدار
المعرخي وعلم نف التهصية خعلم االدارة همو علمم السملون البتمر داهمل
المنممة االدارية .
 .3اذا ان العمود الفمر لمفهوم االصح االدار يتمثل خي علمم االدارة خمؤن
خممروط هممذا العمممود تتممؤثر بالعوامممل النفسممية والعوامممل االلتصممادية والعوامممل
المهنيمممة و مممذلن العواممممل السياسمممية التمممي ترخمممدس بمممالمتغيرا التمممي تعرلمممل
اهرالات أو تساعد على نهاح .
 .4اهتلف منمورا علم النف خي تفسيرها لمفهوم االصح االدار تم حً اال
انهمما انم متسمممة مضمممونا ً وهممي تتفممك هميعما ً بممؤن هممذا المفهمموم يممموم علممى
مهموعة من االس النفسية تحممل ممن ههمة المعنمى الت ماملي لهمذا المفهموم
وتحمل من ههة اهر المعنى الهز ي ل .
 .5من الناحية االهرا ية ال بد ان تؤهمذ عمليمة االصمح االدار بنممر االعتبمار
العوامل االنسانية المتعلمة بحاها االخراد وميولهم ولدراتهم وومما فهم
ألنهم يمثلون البنية االهتماعية للمإسسة االدارية .
 .6يممرتبط مفهمموم االصممح االدار بعممدد مممن المفمماهيم النفسممية المتعلمممة بالرضمما
المهنمممي واالنصممماو والعدالمممة والميمممادة والممممدرة علمممى اتهممماذ الممممرار
وتغطمممي همممذس
واليمممممة الذهنيمممة والهطمممط العمليمممة ومعالهمممة المعلومممما
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المفممماهيم الهانمممب المعرخمممي والهانمممب االهتمممماعي والهانمممب الوهمممداني ممممن
وهو يموم بعملية االصح االدار .
تهصية الفرد االدار
وعلى وخك ما ذ ر سابما ً يوصي الباحث باآلتي ا
 .1إهممرال دراسممة عممن السممما النفسممية للتهصممية االداريممة الما مممة باالصممح
االدار .
 .2إهرال دراسة عن االصح االدار وعحلت ببع المتغيمرا النفسمية مثمل
سلون المهازخة لوة تحمل التهصية الضغوط النفسية .
الثمة بالنف
امللادر :
 .1اسعد محسن وأرسحن نبيل  1214ا الرضا الموميفي للممو البتمرية
العاملممة خممي الممل ممة العربيممة السممعودية مهلممة االلتصمماد واالدارة هامعممة
الملن عبد العزيز .
 .2الحاح احمد حسمن  1291ا االصمح االدار خمي السمودان السمودان
لحدارة والتنمية مهلد . 12
 .3حريم حسين  2004ا السلون التنميمي سملون االخمراد والهماعما خمي
منمما االعمال دار الحامد للنتر والتوزي عمان – االدرن .
 .4الهطيب سعادة راغب والرحاحلة عبد الرزاق سمالم  2002ا الممدهل
العلمي الحديث لحدارة العامة دار نموز المعرخمة العلميمة عممان االردن
.
بتر هاتم  2004ا ادارة المعرخمة
ز ريا مطلن والعزاو
 .5الدور
وانع اسماتها علمى االبممداط التنميممي الممإتمر العلمممي المدولي الرابم ادارة
المعرخممة خممي عممالم المعرخممة هامعممة الزيتونممة االد\رهنيممة ليممة االلتصمماد
والعلوم االدارية .
 .6راتتمممممان وآهممممرون  1226ا االدارة المعاصممممرة دار المممممريخ للنتممممر
الممل ة العربية السعودية .
الريا
 .9ربيممم هممماد متمممعان  2006ا االدارة المدرسمممية واالتمممراو التربمممو
الحديث م تبة المهتم العربي للنتر والتوزي ليبيا .
 .1الربيعممي  /محمممود داود  2001ا التنممميم االدار خممي العمممل الرياضممي
دار الضيال للطباعة والتصميم النهو االترو العراق .
 .2السمملمى علممي  1212تطممور الف ممر التنميمممي و الممة المطبوعمما
ال وي .
 2010ا اليممة الذهنيمة وعحلتهما بالنزعمة
سعد انور بطر
 .10السند
االسممتهح ية لممد مممومفي الدولممة رسممالة ماهسممتير غيممر منتممورة ليممة
االداب هامعة بغداد .
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 .11تا ر نبيل محمود  2010ا موضوعا مهتارة خي التنمميم واالدارة
ادارة التربية الرياضية العراق ديالى .
عبممد المرحمن وآهممرون  2010ا مبمادل ادارة االعمممال
 .12التمميمير
االساسسيا واالتهاها الحديثة م تبة ونتر العبي ان .
 .13عاتمممور احممممد صممممر  1215ا ادارة الممممو العاملمممة دار المعرخمممة
الهامعية االس ندرية مصر .
 .14عبممد السممتار مهنممد دمحم  2010ا دراسمما معاصممرة خممي علممم الممنف
المعرخي دار غيدال عمان االردن .
 1221ا الرضمما المموميفي بممين مممومفي المطمماعين
.15العتيبممي ادم غمماز
مهلة معهد االدارة العامة العمدد 62
الح ومي والهاص خي دولة ال وي
الريا .
 .16العممدوان ياسممر منمماط  1216ا نممماذح لمفمماهيم االصممح االدار خممي
الوطن العربي المنممة العربية للعلوم االدارية عمان االردن .
 .19العممممديلي ناصممممر دمحم  1211ا الرضمممما المممموميفي ا دراسممممة ميدانيممممة
التهاهمما وموالممو مممومفي االههممزة الح وميممة خممي الريمما خممي الممل ممة
معهد االدارة العامة .
العربية السعودية الريا
عبمما عبممد  1226ا مممدهل الممى االدارة
 .11العرخممي عبممد ه ومهممد
بنغاز .
التربوية منتورا هامعة لاريون
 .12غبمماين عمممر محمممود  2002ا الميممادة الفاعلممة والما ممد الفعممال اثممرال
للنتر والتوزي عمان – االدرن .
 .20الميسممي هنممال محمممود  2010ا االدارة التربويممة  /مبممادل – نمريمما
– اتهاها حديثة دار المناها للنتر والتوزي عمان االردن .
 .21مرسممي دمحم منيممر  1214ا االدارة التعليميممة ا اصممولها وتطبيماتهمما
عالم ال تب الماهرة مصر .
 .22هاتم عادل عبد الرزاق  2010ا الميمادة وعحلتهما بالرضما الموميفي
دار اليازور العلمية للنتر والتوزي عمان – االردن .
&23. Bandura , A . ( 1986 ) : social foundations of thoth
Action Asocial cognitive the orgy prentice – Hall ,
Englewood .
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