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امل�شاركة

ال�سيا�سية الوا�سعة والفاعلة هي الهدف الرئي�سي ملنتدى التنمية ال�سيا�سية؛
و�صف��ة الفاعل��ة هي ما مييز ب�ين امل�شاركة ال�سيا�سية وب�ين عمليتي احل�شد
والتجيي���ش ال�سيا�سي الذي قد يبدو يف مظهره اخلارجي وك�أنه تعب�ير ًا وانعكا�سا للم�شاركة ال�سيا�سية
يفرغ هذه امل�شاركة من فاعليتها وقيمتها ال�سيا�سية واحلقوقية.
الوا�سعة لكنه يف املحتوى احلقيقي ّ
امل�شارك��ة ال�سيا�سية للمر�أة يف اليمن هي الأكرث عر�ض��ة لظاهرة احل�شد والتجيي�ش ,والتي هي
اق��رب �إىل اال�ستغ�لال ال�سيا�سي واحلقوق��ي منها اىل امل�شاركة ال�سيا�سية ،وله��ذا كان البد من الت�أكيد
على �صفة الفاعلة �إىل امل�شاركة ال�سيا�سية الوا�سعة.
حتقيق امل�شاركة ال�سيا�سية الفاعلة للمر�أة بحاجة �إىل �إرادة ومقومات� ,إرادة ن�سوية ومقومات
مو�ضوعية وذاتية.
منت��دى التنمي��ة ال�سيا�سية وم��ن خالل �سل�سلة براجم��ه مع �شركائه الدولي�ين يف جمال متكني
امل��ر�أة وتعزي��ز م�شاركته��ا ال�سيا�سي��ة الفاعل��ة يه��دف �إىل �شح��ذ الإرادة الن�سوية وتعزي��ز قدراتهن
الذاتي��ة .فق��د �أك��دت درا�ساتنا امليداني��ة �أن مهارات القيادة ه��ي املدخل الأكرث �أهمي��ة لتحقيق هذا
الهدف.
لذل��ك فق��د نفذنا بنج��اح مع مفو�ضي��ة الإحتاد الأورب��ي �إىل اليمن وم�ؤ�س�س��ة فردري�ش ايربت
الأملاني��ة م�شروع تعزيز املهارات القيادي��ة للن�ساء داخل الأحزاب ,ومن اجل ذلك �أعددنا وطبعن ًا �أول
دلي��ل مهن��ي مب�ست��وى دويل باللغة العربي��ة يف هذا املجال ,كم��ا قمنا بتدريب �أكرث م��ن مائتي نا�شطة
حزبية من ثمانية �أحزاب يف �أربع حمافظات.
الدلي��ل التدريبي الذي مت طباعته من �ضمن ح�صة م�ؤ�س�سة فردري�ش ايربت يف متويل امل�شروع
م ّث��ل �أداة �أ�سا�سي��ة ومرجعي��ة مهمة يف جمال تعزيز امله��ارات القيادية للم��ر�أة وبالتعديل والتحديث
ميكن اال�ستفادة منه يف �إي برامج تدريبية قادمة.
ونظ��ر ًا لأن تعزي��ز دور املر�أة يف اتخ��اذ القرار يف احلكوم��ة يدعم ويعزز م�شاركته��ا ال�سيا�سية
فهاه��و منت��دى التنمي��ة ال�سيا�سي��ة وبال�شراك��ة م��ع وزارة الإدارة املحلي��ة (قط��اع امل��ر�أة) وبتمويل
و�شراك��ة م��ع منظمة (جي �آي زد) الأملانية مكتب اليمن يتبنى م�شروع تعزيز املهارات القيادية للمر�أة
يف احلكوم��ة م��ع �إعطاء الأولوية للم��ر�أة يف مكاتب الإدارة املحلية يف ديوان ع��ام الوزارة و يف مكاتب
الإدارة املحلي��ة يف كل م��ن �أمانة العا�صمة ,تعز ,عدن ,ح�ضرموت ,مع �إمكانية تو�سعة امل�شروع لتغطية
عدد من املحافظات الأخرى.
م�ش��روع تعزي��ز امله��ارات القيادي��ة للم��ر�أة يف احلكوم��ة ميثل منوذج�� ًا للتع��اون وال�شراكة بني
منظم��ات املجتم��ع امل��دين اليمني��ة واحلكوم��ة اليمني��ة ,واملنظمات الدولي��ة ,ومع م��ا يتطلبه تنفيذ
امل�ش��روع بنج��اح من تفهم لطبيعة و�أ�سلوب عم��ل كل من الأطراف امل�شاركة يف امل�ش��روع� ,إال ان ف�ضيلة
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ال�صرب واملثابرة والإ�صرار على النجاح �سي�ضمن تقدمي منوذج ي�ستحق �أن يحتذي به.
ومب��ا يتنا�س��ب م��ع متطلبات وطبيع��ة امل�شروع اجلدي��د وم�ستفيدين م��ن تقييم تنفي��ذ امل�شروع
ال�سابق مت تعديل وحتديث الدليل ال�سابق يف هذه الطبعة للدليل.
وبقدر ما هذه الطبعة من الدليل التدريبي متميزة ومركزة على متطلبات تعزيز مهارات املر�أة
القيادية يف احلكومة� ,إال �أنها قد بنيت على املكونات الأ�سا�سية يف الطبعة ال�سابقة من الدليل.
�أتقدم بال�شكر والتقدير لكل من مفو�ضية الإحتاد الأوربي �إىل اليمن وم�ؤ�س�سة فردري�ش ايربت
الأملانية اللتان م ّولتا ودعمتا م�شروع تعزيز املهارات القيادية للمر�أة يف الأحزاب.
كما �أتقدم بال�شكر والتقدير �إىل منظمة (جي �آي زد) الأملانية مكتب اليمن التي مولت ودعمت
(حد ال�شراكة) م�شروع تعزيز مهارات القيادة للمر�أة يف احلكومة.
وم��ع تواف��ر املوارد والدع��م امل�ؤ�س�سي لتنفيذ امل�ش��روع �إال ان �ضمان ج��ودة التنفيذ يعتمد على
امل�ست��وى املهن��ي الع��ايل وااللتزام الوثي��ق لكل من الأ�ست��اذة نفي�سة حم��ود الو�شل��ي  ،والأ�ستاذة نوال
احلداد اللواتي اعددن مواد هذه الطبعة من الدليل التدريبي ،كما �إنهن من درب امل�شاركات يف برنامج
تعزي��ز امله��ارات القيادي��ة للن�ساء يف الأحزاب ,وهن م��ن �سينفذن تدريب امل�ش��اركات يف م�شروع تعزيز
القي��ادة الن�سوي��ة يف احلكومة احلايل ,له��ن مني ومن بقية ال�شركاء يف هذا امل�ش��روع ال�شكر والتقدير
العايل.
كم��ا �أتق��دم بال�شك��ر والتقدي��ر �إىل زميلت��ي يف �إع��داد وجتهيز ه��ذا امل�شروع الأ�ست��اذة فاطمة
اخلطري  -وكيل م�ساعد وزير الإدارة املحلية قطاع املر�أة.
كم��ا ال يفوتن��ي الإ�شارة �إىل �أن جناح تنفيذ ه��ذا امل�شروع وغريه من م�شاري��ع املنتدى بامل�ستوى
املهن��ي الرفي��ع يعتمد عل��ى اجلهود املهنية العالي��ة واملخل�صة لفري��ق عمل املنتدى ,له��ن ولهم ال�شكر
والتقدير واالمتنان.
وبق��در �أهمي��ة ادوار كل الأطراف ال�ساب��ق ذكرها يف التنفيذ الناجح للم�ش��روع� ,إال ان حتقيق
غاي��ة امل�ش��روع وهدفه الرئي�سي املتمثل يف �شحذ �إرادة الن�ساء وتعزي��ز قدراتهن القيادية مبا ي�شارك
يف متك�ين امل��ر�أة اليمني��ة يعتمد عليكن ان�تن �أيتها امل�ش��اركات يف دورات امل�ش��روع التدريبية ,وذلك من
خ�لال تفاعلك��ن ومثابرتكن �أثناء التدريب ,وب�إ�صراركن على اعت�صار خال�صة مواد الدليل التدريبي
واال�ستفادة �إىل �أق�صى حد من اخلربات املهنية العالية للمدربات املحرتفات.

علي �سيف ح�سن
رئي�س منتدى التنمية ال�سيا�سية
�صنعاء – اكتوبر 2011
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منتدى التنمية ال�سيا�سية
م�ؤ�س�س��ة فكري��ة وثقافي��ة غ�ير حكومي��ة
،م�س��تقلة ،ال ته��دف �إىل حتقي��ق رب��ح م��ادي،
ومرخ���ص له��ا م��ن قب��ل وزارة ال�ش��ئون
االجتماعي��ة والعم��ل ومبوج��ب قان��ون
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات رقم ( )1ل�سنة .2001
يعم��ل املنتدى م��ن �أجل م�ش��اركة �سيا�س��ية
وا�س��عة وفاعلة لتحقيق تنمية �سيا�س��ية �آمنة
وم�ستدامة.
ميث��ل امل�س��تقبل مبعطيات��ه واحتياجات��ه
جوه��ر و�أ�س��ا�س توج��ه املنت��دى واهتمام��ه،
وم��ع ذل��ك فاملنت��دى يعي���ش احلا�ض��ر ويعي
واقع��ه ويتفاعل مع الأح��داث ويتعامل معها،
ي�ستجي��ب لت�أثرياته��ا ويت�ص��دى مل��ا تنتج��ه
كوابح ومعيقات التنمية ال�سيا�سية.
 -العمل على متكني املر�أة اليمنية.

 تو�سيع وتفعيل االهتمام بال�ش�أن ال�سيا�سيالع��ام وجعل��ه مدخ�ل ًا ومقدم��ة للم�شارك��ة
ال�سيا�سية.
 تفعي��ل وحتفي��ز امل�شارك��ة ال�سيا�سي��ةالفاعل��ة من قب��ل خمتلف الق��وى وال�شرائح يف
املجتمع.
 ن�ش��ر ورفع الوع��ي بحق حري��ة االختيارال�سيا�س��ي وامل�شارك��ة ال�سيا�سي��ة الفاعلة لكل
املواطنني.
 تدري��ب وت�أهي��ل املمار�س�ين ال�سيا�سي�ينوالنا�شطني احلزبيني.
 العم��ل عل��ى خل��ق االنطب��اع ال�شعب��يالإيجابي جتاه امل�شاركة ال�سيا�سية.
 ر�ص��د وتقييم لتنمي��ة ال�سيا�سية ب�أبعادهاال�شاملة.

هاتف وفاك�س00967-1-210537 :
موبايل00967-733403540 :
�ص.ب1726 .
بريد الكرتوينadmin@pdf-yemen.com :
موقع الكرتوينwww.pdf-yemen.com :
�صنعاء – اجلمهورية اليمنية
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الوكالة الأملانية للتعاون الدويل
الوكالة الأملانية للتعاون الدويل  gizهي م�ؤ�س�سة
مملوك��ة حلكومة �أملاني��ا االحتادية وتعم��ل يف �أكرث
م��ن  130بل��د ًا حول الع��امل ،حيث ت�سان��د احلكومة
االحتادي��ة يف �سعيه��ا لتحقي��ق �أهدافه��ا يف جم��االت
التعاون الدويل للتنمية امل�ستدامة.
تقوم الوكالة الأملانية للتع��اون الدويل بتنفيذ عدد
م��ن امل�شاري��ع يف اليمن يف جم��االت املي��اه ،التعليم،
ال�صحة ،تطوير القطاع اخلا�ص واحلكم الر�شيد.
بد�أ برنامج للحكم الر�شي��د التابع للوكالة الأملانية

للتع��اون الدويل  gizعمله يف اليم��ن يف بداية 2010
به��دف تعزيز احلك��م الر�شيد .ويقوم ه��ذا الربنامج
بدع��م م�شاريع �إ�صالحات مقدم��ة �إليه من م�ؤ�س�سات
حكومية ومنظمات جمتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف
املجاالت التالية-:
• ال�شفافية وامل�ساءلة.
• حقوق الإن�سان وامل�ساواة يف النوع االجتماعي.
• �إدارة اخلالفات والتوا�صل.

ويع��رف احلكم الر�شيد ب�أنه نوعية التعاون يف اتخاذ القرارات بني الدولة
واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف ق�ضايا امل�صلحة العامة ،ويت�صف احلكم
الر�شيد ب�أنه:
	•�شفاف ،م�س�ؤول وم�ستجيب
	• عادل و�شامل
	•ت�شاركي ،وتوافقي
	•فعال وكفء
	•يحرتم حقوق الإن�سان و�سيادة القانون

مكتب الربنامج:
تلفون00967-1-250600 :
فاك�س00967-1-250663 :
امييلggcyemen@giz.de :
				
املكتب الرئي�سي:
تلفون00967-1-414111 :
00967-1-412726
فاك�س00967-1-412539 :
�صندوق بريد � 692صنعاء
موقع �إلكرتوينwww.giz.de :
�صنعاء  -اجلمهورية اليمنية

مقدمة
هذا

الربنام��ج م�صم��م لل�سي��دات اللوات��ي يعمل��ن
يف �إدارات ال�سلط��ة املحلي��ة ب�ش��كل خا���ص
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ب�شكل عام ,حيث تركز املو�ضوعات
الت��ي حتتوي��ه عل��ى امله��ارات القيادي��ة واالداري��ة الت��ي
يحتجن �إليها للقيام باملهام املناطة بهن على �أكمل وجه.
تواج��ه ال�سيدات اللواتي يعمل��ن يف مراكز اتخاذ القرار
العديد من ال�صعوبات التخطيطية واالدارية والتي ميكن
تو�ضي��ح �أهمها يف الط��رق العلمية للتخطي��ط والتفوي�ض
ال�صحي��ح للمهام االدارية وو�ض��ع �أ�س�س وا�ضحة للرقابة
عل��ى الأداء وقيادة فري��ق العمل نحو الأه��داف املحددة
�إ�ضاف��ة �إىل التفاو���ض با�ستخ��دام اال�سرتاتيجي��ات
املختلفة للتفاو�ض اجليد.
وترك��ز امل��واد التدريبية على التطبي��ق العملي للمهارات
القيادي��ة واالدارية الت��ي ت�ساعد امل�ش��اركات على اثبات
قدراتهن القيادية وت�ساهم يف حتقيق �أهداف العمل.
وتع��د امل�شارك��ة اجلماعي��ة عام��ل �أ�سا�س��ي يف التفاع��ل
وتب��ادل اخل�برة واملعرفة ب�ين امل�شاركات لنق��ل اخلربات
املختلفة ومناق�شة امل�شكالت التي تواجهن �سواء يف جمال
�إتخ��اذ القرار �أو العمل االداري ,كم��ا �أن طرح الأفكار من
قب��ل امل�شاركات من �أهم عنا�صر جن��اح الربنامج يف تعزيز
الفكرة وتغذية املعلومة.
كم��ا �أن النقا���ش اجلماع��ي �أح��د ط��رق �إدارة اجلل�س��ات
التدريبي��ة الأ�سا�سية للو�ص��ول �إىل توافق بني امل�شاركات
للو�صول �إىل نتائج �إيجابية للموا�ضيع حمل النقا�ش.
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اجلل�سة الأوىل
مفهوم النوع االجتماعي
حمتويات

�أهداف
الوحدة
التف�صيلية:

اجلل�سة:

ا

الفتتاح /عر�ض ملحتو

النوع االجتماعي

1 .1حتديد مفهوم و�أهمية النوع
االجتماعي.
2 .2تو�ضيح الأدوار املختلفة للنوع
االجتماعي.
3 .3حتديد �أهم امل�ؤ�س�سات امل�ؤثرة
يف تكري�س النوع االجتماعي.

يات الربنامج و�أهدافه

مت

رين ك�سر اجلليد

مف

هوم النوع ا

الجتماعي

عا
الجتماعي

5

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•اللوح الورقي� +أقالم ملونة.
	•يقوم املدرب بتق�سيم امل�شاركات �إىل جمموعتني ويطلب
من املجموعة الأوىل �أن تر�سم �شكال لرجل ومن املجموعة
الثانية �أن تر�سم �شكال لأمر�أة با�ستخدام اللوح الورقي
على �أن ي�شارك اجلميع يف الر�سم.
	•تتم مناق�شة النتائج التي تتو�صل �إليها املجموعتني
وحتديد الفرق بني ر�سم كال منهما.
	•يتم التو�صل �إىل نتيجة �أ�سا�سية وهو الفرق بني الرجل
واملر�أة كمدخل �أ�سا�سي لتعريف النوع االجتماعي.
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15

�أدوار النو
مترين 1

15
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تعريف مفهوم النوع االجتماعي:

�إن حتدي ��د الأدوار وال�سلوكي ��ات وف ��ق ثقاف ��ة و�أفكار جمتمع م ��ا وما ينتجه
م ��ن ت�صنيفات ت�ؤدي �إىل تربير هيمنة فئة على �أخرى بدعوى �أنها تفوقها
يف �إعم ��ال العق ��ل و�ض ��بط النف�س والتحكم بامل�ش ��اعر ،وه ��ي بالتايل جديرة
بالإم�ساك مبقاليد الأمور وال�سيطرة.

�أي �أن ال�ك�ث�ير من
ال � � �ف� � ��روق� � ��ات ب�ين
الرجل وامل��ر�أة ذات
�أ� � �ص� ��ل اج �ت �م��اع��ي
ث � �ق� ��ايف ،وب ��ال �ت ��ايل
مي �ك��ن �أن تختلف
من جمتمع لآخر،
�أو ت �ت �غ�ي�ر يف ك��ل
حقبة تاريخية.

النوع االجتماعي

يع��رف املكت��ب الإقليم��ي ل�صن��دوق الأمم املتح��دة للم��ر�أة الن��وع
االجتماعي ب�أنه ميث��ل الأدوار االجتماعية التي ي�صنفها املجتمع
بن��اء عل��ى الن��وع /ال��دور البيولوجي لكل م��ن اجلن�س�ين ،ويتوقع
منهم��ا �أن يت�صرف��ا بن��اء عليه��ا ،وتتكر���س بناء عل��ى منظومة من
القي��م والعادات والتقالي��د ،وت�صبح بعد مرور الوق��ت �أمرا واقعا،
�أي �أن ه��ذه الأدوار هي من �صنع الإن�سان� .أي �أن النوع االجتماعي
ميث��ل خمتل��ف الأدوار واحلق��وق والواجب��ات ل��كل م��ن الرج��ال
والن�س��اء يف املجتم��ع ،والعالق��ات بينه��م ،والطرق الت��ي حتدد بها
خ�صائ�صهم و�سلوكياتهم وهوياتهم التي حتكمها عوامل اقت�صادية
واجتماعي��ة وثقافي��ة و�سيا�سي��ة وبيئي��ة خمتلف��ة ،وت�أث�ير هذه
العالقة على مكانة املر�أة والرجل يف املجتمع.

و مي �ك��ن حت��دي��د
ال� �ف ��ارق الأ� �س��ا� �س��ي
ب � � �ي� � ��ن اجل � � �ن � � ��� � ��س
واجل �ن��در ب��ال�ق��ول:
�إن اجل �ن ����س ح��ال��ة
ن � ��ول � ��د ب � �ه� ��ا وه� ��ي
ث � ��اب� � �ت � ��ة ،يف ح�ي�ن
اجل �ن��در ه��ي ح��ال��ة
نكت�سبها ،وبالتايل
فهي متغرية.

�أم��ا �أدوار اجلن���س :فهي الوظائ��ف البيولوجية
التي يخت�ص بها جن�س دون الآخر مثل الر�ضاعة..
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ال����������������دور
اإلن���ج���اب���ي:

النوع االجتماعي

�أدوار اجلندر املختلفة:

م�س�ؤولي��ات احلم��ل وال��والدة ،وكذل��ك
امل�س�ؤولي��ات العائلي��ة .ال يت�ضم��ن فق��ط الإجن��اب من
الناحي��ة احليوي��ة ،ولكن ي�شتم��ل على م�س�ؤولي��ات رعاية
الأطف��ال وتربيته��م ،والأعم��ال املنزلي��ة ورعاي��ة الأ�سرة
وحت�ض�ير الطع��ام ،وتنظيم املن��زل ،وجلب املي��اه ،والت�سوق،
وهو ذو قيمة و�أهمية بالغة وال ميكن اال�ستغناء عنه ،مع
ذلك ال يدخل يف اعتباره عمال يدر دخال مبا�شرا.

ال����������������دور
اإلن���ت���اج���ي:

�إنت��اج ال�سل��ع واخلدم��ات القابل��ة
لال�سته�لاك والتجارة ،يقوم بت�أديتها كل من الرجل واملر�أة مقابل
�أج��ر نق��دي �أو عيني ،مق�سم �إىل واجبات و�أعم��ال رجالية مثل احلرث،
وواجب��ات و�أعمال ن�سائية مثل حل��ب املا�شية وتربية احليوانات .وعندما
ي�س���أل الإن�سان ماذا تعمل ف�إن الإجاب��ة يف الغالب تت�صل بالعمل الإنتاجي
«امل�أج��ور» ال��ذي يدر دخال ،وميار�سه الرجال والن�س��اء على حد �سواء ،لكن
الن�ساء �سوف تختل��ف �أعمالهن ووظائفهن تبعا للتق�سيم اجلندري للعمل،
وغالب��ا عم��ل الن�ساء يكون �أق��ل و�ضوحا ،وي�صنف �أن��ه �أقل قيمة من
عمل الرجال.

الدور المجتمعي
ال����س����ي����اس����ي:

ن�شاط��ات يق��وم به��ا الف��رد عل��ى م�ست��وى
اجلماع��ة �أو املجتم��ع .ن�شاط��ات تتعل��ق بخل��ق ال�ص�لات
االجتماعي��ة وامل�شارك��ة يف اتخ��اذ الق��رارات وامل�شارك��ة يف العمل
ال�سيا�س��ي والتنظيم��ات املجتمعي��ة .غالب��ا يق��وم الرج��ال والن�ساء
بالأعمال االجتماعية� ،أما الأعمال ال�سيا�سية فيقوم بها الرجال.
يربز دور الرجل يف هذا الدور �أكرث .وتعترب م�شاركة الن�ساء يف كال
الدوري��ن الإنتاج��ي واملجتمعي مهم��ة �إ�ضافية غالب��ا ما تكون
عبئا على ح�ساب العمل يف املهام الأخرى.
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الوعي باجلندر:

الق��درة على حتديد امل�شاكل التي يخلقها التحديد امل�سبق للأدوار
ب�ين الرجل واملر�أة على �أ�سا�س اجلن�س البحت ،و�أي�ضا القدرة على
�إيجاد حلول لهذه امل�شاكل .ويتطلب القدرة على معرفة ومتييز �أن
للم��ر�أة احتياج��ات واهتمامات خمتلفة ب�سبب اخت�لاف �أو�ضاعها
و�أدوارها.
الوعي بالأدوار يعطينا �إمكانية اختيار الأف�ضل:

النوع االجتماعي

ا�ستخدم��ت كلم��ة جن��در لأول م��رة من��ذ  30عام�� ًا ل�ش��رح �صفات
الرج��ال والن�س��اء املح��ددة اجتماعي�� ًا ،يف مقاب��ل تل��ك ال�صف��ات
املح��ددة بيولوجي�� ًا .وي�ش�ير اجلن��در �إىل اخل�صائ���ص والأدوار
املح��ددة اجتماعي ًا للرج��ال والن�ساء وفق ًا لعوامل ج��رى ت�شكيلها
تاريخي ًا واقت�صادي ًا وديني ًا وح�ضاري ًا وعرقي ًا .ما تقوم به الن�ساء
يف جمتم��ع م��ا قد يق��وم به الرج��ال يف جمتمع �آخر .يول��د النا�س
�إناث�� ًا وذك��ور ًا ،ولك��ن يتعلم��ون ليكونوا فتي��ات و�صبي��ة ،ويكربون
لي�صبح��وا ن�س��اء ورج��اال .يتعلم��ون م��ا ه��ي الأخ�لاق وامل�شاع��ر
والأدوار والن�شاط��ات الالئق��ة له��م ،وكيف عليه��م �أن يتعاملوا مع
النا���س الآخري��ن .هذا ال�سلوك املتعلم هو م��ا ي�شكل هوية اجلندر
ويحدد �أدواره.
تختلف �أدوار اجلندر للن�ساء والرجال كثري ًا من ثقافة �إىل �أخرى،
ومن جمموعة اجتماعية �إىل �أخرى �ضمن نف�س الثقافة� .إن ك ًال من
العرق والطبقة والظروف االقت�صادية والعمر ت�ؤثر يف حتديد ما
هو مالئم بالن�سبة للن�ساء والرجال .تتغري الثقافة على مر الزمن،
وكذلك تتغري �أمناط اجلندر� .إن الأزمات املفاجئة مثل احلروب �أو
املجاع��ات ،ميكن له��ا �أن تغري ب�شكل �سريع وكامل م��ا يفعله الن�ساء
والرج��ال� ،أحيان�� ًا لفرتة ق�ص�يرة ،ولك��ن �أحيان ًا للأب��د .و�أي�ض ًا يف
ً
خمتلفة
م��ا يخ�ص حقوق الإن�س��ان والثقافة والدين ،جن��د �أدوار ًا
للرج��ال والن�س��اء وفق ًا ملا يحدده املجتم��ع .حاملا ندرك االختالف
ب�ين الأدوار البيولوجية "التي ال ميك��ن �أن تتغري" ،و�أدوار اجلندر
"التي ميكن �أن تتغري" ،نكون قادرين على النظر بطريقة جديدة
على حياتنا اخلا�ص��ة ودورنا يف املجتمع� .إن الوعي ب�أدوار اجلندر
وتفه��م �أ�سبابه وج��ذوره يعطين��ا �إمكانية واختي��ار ًا �أف�ضل لتغيري
بع�ض �أدوار اجلندر وتقبل الأدوار الأخرى.

ا�ستخدمت كلمة
جندر لأول مرة
منذ  30عاماً
ل�شرح �صفات
الرجال والن�ساء
املحددة اجتماعياً،
يف مقابل تلك
ال�صفات املحددة
بيولوجياً.
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�أدوار النوع االجتماعي وامل�ؤ�س�سات
امل�ؤثرة يف تكري�س الأدوار

الأ�سرة:

النوع االجتماعي

املدر�سة:

الإعالم:

مكان العمل:

18

يكت�س ��ب الف ��رد املعاي�ي�ر العامة التي تفر�ض ��ها �أمن ��اط الثقافة ال�س ��ائدة يف املجتمع عن
طري ��ق الأ�س ��رة ،كذلك يكت�س ��ب املعايري اخلا�ص ��ة بالأ�س ��رة التي تفر�ض ��ها عليه ،ولهذه
املعاي�ي�ر �أثره ��ا يف تعدي ��ل ال�س ��لوك االجتماع ��ي للف ��رد ،ويف حتدي ��د م�س ��ار التن�ش ��ئة
االجتماعية.
ي�ؤثر جن�س الطفل على منوه منذ حلظة ميالده ،وذلك لأن الطفل يقع حتت �ضغوط
اجتماعي ��ة م ��ن والدي ��ه ومعلمي ��ه ،وم ��ن املجتم ��ع عام ��ة تبع ��ا لن ��وع جن�س ��ه ،والع ��ادات
والتقاليد ال�س ��ائدة يف تف�ض ��يل الذكور على الإناث .فالطفل يتعلم كيف ي�س ��لك م�س ��لكا
يتف ��ق واجتاه ��ات تف�ض ��يل �أحد اجلن�س�ي�ن ير�ض ��ى عنه املجتم ��ع ،وال ��ذي ال يراعي هذه
التقالي ��د ال ير�ض ��ى عن ��ه املجتمع ،وبذلك فنوع اجلن�س ذك ��را كان �أم �أنثى ،يحدد نوعية
امل�ؤثرات التعليمية والثقافية التي يخ�ضع لها الطفل ،فالولد الذي يلعب �ألعاب البنات
يتعر�ض للنقد ،وتتعر�ض البنت لل�سخرية �إذا لعبت �ألعاب الأوالد.
املدر�س ��ة هي �إحدى م�ؤ�س�س ��ات املجتمع التي ت�ساهم يف التن�ش ��ئة على القيم االجتماعية
ال�سائدة ،ويف تعميق الأدوار االجتماعية املحددة لكل اجلن�سني ،وذلك من خالل املناهج،
الن�ش ��اطات والألعاب .فعادة ما تخ�ص ���ص الأن�شطة املدر�س ��ية املرتبطة بالتدبري املنزيل
للفتيات ،كانعكا�س لدورهم يف املنزل ،وتخ�ص ���ص الأن�ش ��طة الريا�ض ��ية للأوالد .كما �أن
املناهج ت�صور الأدوار الريادية للرجال ،وال تعطي نف�س امل�ساحة لإجنازات الن�ساء.
يلع ��ب الإع�ل�ام دوراً �أ�سا�س� �اً يف ت�ش ��كيل ال ��دور االجتماع ��ي للرجال والن�س ��اء ،فالتغطية
الإخباري ��ة للأح ��داث تظه ��ر �أن الرجال هم القادة ال�سيا�س ��يون والربملانيون و�أ�ص ��حاب
ال ��ر�أي ،بينما تغيب الن�س ��اء عن امل�ش ��هد �إال يف ما ن ��در ،وتكون يف الأغل ��ب �أدواراً ثانوية.
وت�أت ��ي الأعم ��ال الدرامي ��ة االجتماعي ��ة لتكر�س �أك�ث�ر ال ��دور القيادي للرج ��ال والدور
الإجنابي املنزيل للن�ساء .كما تتخ�ص�ص ال�صحافة املكتوبة املوجهة للن�ساء يف موا�ضيع
املو�ض ��ة والتجمي ��ل و�ش� ��ؤون الطبخ ورعاي ��ة الأطفال ،بينم ��ا تتناول مثيالته ��ا للرجال
ق�ضايا ال�سيا�سة واالقت�صاد.
تعت�ب�ر املمار�س ��ات التنميطية لأدوار الن ��وع االجتماعي يف مكان العم ��ل امتداداً للأدوار
الت ��ي تعط ��ى للن�س ��اء والرج ��ال يف املن ��زل .فالرج ��ال ه ��م �أرب ��اب العم ��ل وامل ��دراء ،بينما
تخت�ص الن�ساء بالوظائف التي ت�شمل كثرياً من الرعاية والتنظيم مثل ال�سكرتارية �أو
ال�ضيافة �أو التنظيف .ومقارنة بالرجال فالن�ساء �أقل حظا يف احل�صول على الرتقيات
والتدريب ،ويف بع�ض القطاعات ال مييل �أ�صحاب العمل �إىل توظيف الن�ساء نتيجة عدم
حتبيذ فكرة ذهاب املر�أة يف �إجازة الو�ضع.
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مت��������ري��������ن

1

�أهداف التمرين:
• متكني امل�شاركات من ت�صنيف املهام اليومية للرجال
والن�ساء ح�سب �أدوار النوع االجتماعي.
• �إدراك امل�شاركات لت�أثري ممار�سة الأدوار االجتماعية
على م�ستوى م�شاركة الرجال والن�ساء.

دق��������ي��������ق��������ة

مدة التمرين

اقر�أي ق�صة فاطمة ثم قومي مع
املجموعة مبناق�شة الأ�سئلة التالية:

 .1قوم ��ي �ض ��من املجموعة بو�ض ��ع قائمة (على �ش ��كل �أجندة
يومي ��ة) تو�ض ��ح امله ��ام الت ��ي تق ��وم به ��ا فاطم ��ة ومقارنته ��ا
بامله ��ام التي يق ��وم بها زوجها مع توقع الف�ت�رة الزمنية التي
ت�ستغرقها كل مهمة.
� .2ص ��نفي م ��ع املجموع ��ة مه ��ام فاطمة ومهام زوجها ح�س ��ب
�أدوار الن ��وع االجتماع ��ي م ��ع و�ض ��ع ن�س ��بة مئوي ��ة ل ��كل دور،
وحتدي ��د �أي الأدوار الت ��ي ميار�س ��ها كال الزوج�ي�ن مدفوع ��ة
الأجر ،وما هي غري املدفوعة الأجر.
 .3ناق�ش ��ي م ��ع املجموع ��ة ت�أث�ي�ر طبيعة وحج ��م الأدوار التي
ميار�س ��ها كال الزوجني على م�س ��توى م�ش ��اركتهما يف احلياة
العامة.
 .4اعك�س ��ي �أدوار فاطم ��ة وزوجه ��ا ث ��م ناق�ش ��ي م ��ع املجموعة
النقطتني (.)3( ،)2

النوع االجتماعي

15

النتائج املطلوب الو�صول �إليها:
توزيع الأدوار يف احلياة االجتماعية ي�ساهم يف توازن
املهام والواجبات باعتبار ذلك من حقوق املر�أة يف احلياة
االجتماعية.
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ق������ص������ة
ف���اط���م���ة

النوع االجتماعي
20

فاطمة �سيدة يف مقتبل العمر ،متزوجة ،لديها � 4أبناء ترتاوح �أعمارهم
ب�ين الثالث��ة والثانية ع�ش��رة .تعمل فاطم��ة يف �إحدى ال��وزارات التي
تلزمه��ا بال��دوام اليومي من��ذ ال�ساع��ة الثامنة �صباحا وحت��ى الثانية
ظهرا دون ا�ستثناء ،بينما يعمل زوجها يف �أعمال حرة.
تبد�أ فاطمة يومها يف ال�ساعة اخلام�سة فجرا فت�صلي الفجر ثم حت�ضر
طع��ام الغداء وجته��ز الإفط��ار لزوجه��ا و�أوالدها ،ثم تق��وم بتنظيف
املن��زل قبل �إيق��اظ زوجه��ا و�أوالدها مت��ام ال�سابعة �صباح��ا من النوم
وجتهيزهم للخروج �إىل املدار�س والزوج �إىل عمله.
يخ��رج اجلميع م��ن املنزل متام ال�ساعة ال�سابع��ة والن�صف حيث تتجه
فاطم��ة �إىل من��زل �أهلها الذي يقع بعيدا ع��ن منزلها ،حيث تدع طفلها
الأ�صغ��ر لدى والدته��ا لتهتم به �أثناء غيابها ،ث��م تتجه بعد ذلك �إىل
العم��ل ،وبعد انته��اء الدوام تع��ود �إىل منزل والدتها لأخ��ذ طفلها ثم
تع��ود �إىل بيته��ا لتق��دمي طعام الغ��داء لعائلته��ا ،وبعد جتهي��ز زوجها
للخ��روج مع �أ�صدقائه (للتخزين) تع��ود لت�شرف على واجبات �أوالدها
املنزلي��ة قبل �أن تبد�أ مبهام اخلياطة والتطري��ز لبع�ض جاراتها كنوع
م��ن املهام التي ت�ساعدها يف زيادة دخله��ا ملواجهة ال�صعوبات املتزايدة
وظروف املعي�شة.
وبع��د �أن ت�صل��ي املغ��رب تع��ود �إىل املطب��خ لتجهي��ز طعام
الع�شاء قبل عودة زوجها من املقيل ،وبعد
الع�ش��اء وتنظيف املطبخ تقوم
بك��ي وجتهي��ز مالب���س زوجه��ا
و�أوالدها للي��وم الثاين� ،إ�ضافة
�إىل الأعمال اليومي��ة الأخرى..
وهكذا يوميا.

الوحدة التدريبية
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اجلل�سة الثانية
التخطيط
حمتويات

الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:

اجلل�سة:

املو�ضوع

مهارات التخطيط الجيد

 1 .1التعرف على مفهوم االدارة
و�أهميته.
 2 .2فهم مراحل وخطوات
التخطيط.
 3 .3تو�ضيح �أهمية التخطيط يف
حتقيق الأهداف االدارية.

علم اال
دارة املفهوم والأهمية
ما هية
و
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أ
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ي
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خ
طيط ومبادئه
مترين
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ا
لأهداف
�أن
واع

الأهداف

دقيقة

الو

قت بال
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معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة .

	•يقوم املدرب بتوزيع بطاقات ملونة على امل�شاركات ويطلب منهن كتابة كلمة مرادفة لكلمة �إدارة.
	•يطلب املدرب من كل م�شاركة تعليق بطاقتها على اللوح الورقي املكتوب عليها كلمة �إدارة.
	•تتم مناق�شة الكلمات املكتوبة على البطاقات وترتيبها ح�سب قوة املعنى وقربه من مفهوم االدارة.
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علم الإدارة

الإدارة اليوم علم متطور� ،أتى مببتكرات كثرية لت�سهيل التحركات
الداخلي��ة �ضم��ن امل�ؤ�س�س��ة �أو املنظم��ة� ،س��واء كان��ت حكومي��ة �أو
�أهلي��ة ،للو�ص��ول اىل �أق�ص��ى ا�ستغ�لال للطاقات ب�أرخ���ص و�أب�سط
الت�شكي�لات ،و�إقام��ة العالق��ات اخلارجي��ة باجلمه��ور والإدارات
الأخ��رى عل��ى �أ�سا���س م��ن حيازة ثق��ة املقاب��ل وحت�صي��ل تعاونه،
وبالإم��كان اال�ستفادة بتو�سع من �أ�سالي��ب الإدارة احلديثة ،وعلى
الأخ�ص �أ�ساليب �إدارة الأجهزة املتخ�ص�صة.
الإدارة:
ه��ي عملي��ة �إن�ساني��ة اجتماعية تتنا�س��ق فيها جه��ود العاملني يف
املنظم��ة �أو امل�ؤ�س�س��ة ،ك�أف��راد وجماعات ،لتحقي��ق الأهداف التي
�أن�شئت امل�ؤ�س�سة من �أجل حتقيقها ،متوخني يف ذلك �أف�ضل ا�ستخدام
ممكن للإمكانات املادية والب�شرية والفنية املتاحة للمنظمة.
الإداري:
ه��و الإن�سان ال��ذي يوجه جه��وده وجهود الآخرين مع��ه لتحقيق
الأه��داف املتف��ق عليه��ا ،م�ستعم�ل ًا العملي��ات الإداري��ة وامله��ارات
الإدارية ،مع التوظيف الأمثل للقدرات والإمكانات.

كما ميكن تعريف
الإدارة ب�أنها عملية
ت �ن �� �س �ي��ق وت �ك��ام��ل
�أن� ��� �ش� �ط ��ة ال �ع �م��ل
م� ��ن �أج � � ��ل �إجن� � ��از
الأه� � � ��داف ب �ك �ف��اءة
وفاعلية عن طريق
الأفراد.

مهارات التخطيط الجيد

املفهوم والأهمية:
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ماهية التخطيط:
 -1عملي��ة حتدي��د �أه��داف امل�ش��روع والط��رق املنا�سب��ة
لإر�شاد الأفراد يف القيام بعملهم لتحقيق هذه الأهداف.
 -2الوظيفة الإدارية التي تت�ضمن تقرير ما يجب عملة
مقدما.
 -3التنب���ؤ مقدم��ا باحلاج��ة �إيل �إج��راء تعدي�لات يف
الهيكل التنظيمي.
 -4التنب�ؤ مبا �سيك��ون عليه امل�ستقبل مع اال�ستعداد لهذا
امل�ستقبل.
 -5مرحل��ة التفك�ير يف امل�ستقب��ل والتنب���ؤ بامل�ش��كالت
والإمكانات واالحتياجات واال�ستعداد لهذا امل�ستقبل.
 -6حتديد الأهداف التي ترغب املنظمة يف حتقيقها ،مع
توفري الو�سائل والربامج الالزمة لتحقيق هذه الأهداف.

مهارات التخطيط الجيد
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ملاذا نخطط؟
• �إلغاء �أو تقليل الغمو�ض امل�ستقبلي.
• زيادة الإنتاجية /اجلودة.
• تو�ضيح الأهداف املطلوب �إجنازها للعاملني.
• تقييم الإجنازات.
• زيادة اال�ستفادة من نقاط القوة.
• تقليل �أو �إلغاء نقاط ال�ضعف.
• تقلي��ل ت�أث�ير الأخط��اء والتهدي��دات املتوقع��ة على
املنظمة.
�أهمية التخطيط:
للتخطيط �أهمية ومزايا عديدة ،منها:
 -1تو�ضيح �أهداف امل�شروع املراد حتقيقها وبلورتها.
 -2تو�ضيح فل�سفة العمل اجلماعي لإجناز الأهداف.
 -3حتديد امل�سار الذي يجب اتباعه لتنفيذ امل�شروع.
 -4التحديد الكمي والنوعي للإمكانات املادية والب�شرية
التي يكون امل�شروع يف حاجة �إليها لتحقيق �أهدافه.
 -5ي�ض��ع ت�صور ًا لكيفية اال�ستفادة من الإمكانات املادية
والب�شرية املتاحة �أق�صى ا�ستفادة.
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 -6حتدي��د الوقت الذي تتطلب��ه كل مرحلة من مراحل
امل�ش��روع ،وكذل��ك الربط ب�ين املراحل املختلف��ة للعمل،
لتحقيق �أهداف امل�شروع يف الوقت املحدد.
 -7التنب���ؤ بامل�ش��كالت والعمل على تفاديه��ا ومواجهتها،
و�إيجاد احللول املنا�سبة لتلك امل�شكلة.
 -8يزيد من فاعلية الرقابة� ،إذ �إنه ال ميكن احلكم على
ما مت �إجنازه من �أعمال �أنه مطابق �أو غري مطابق� ،إال من
خالل ما هو خمطط له.
 -9يزيد من الكفاءة الإدارية.
 -10حتقيق االرتباط املنطقي بني القرارات.
 -11يوفر التخطيط مدخال منظما لالهتمام باحتماالت
امل�ستقبل والتنب�ؤ ب�أحداثه.

•كيف نعرف
�أننا و�صلنا؟

الأ�سئلة الأ�سا�سية
يف التخطيط:

ما هي الطرق املختلفة
للو�صول لهذه الأهداف؟
(الأ�ساليب التي �ستو�صلنا،
منهجية العمل).

ما هو هدفنا؟
(الأهداف
امل�ستقبلية،
املنجزات).

مهارات التخطيط الجيد

�أين نحن الآن؟
(الو�ضع الراهن).

(التقييم النهائي
للنتائج مقارنة
بالأهداف).
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�أنواع التخطيط:
 -1التخطيط اال�سرتاتيجي:
يهت��م التخطي��ط اال�سرتاتيج��ي بال�ش���ؤون العام��ة
ويوجه
للمنظمة ككل .ويبد�أ التخطي��ط اال�سرتاتيجي
ّ
م��ن قبل امل�ستوى الإداري الأعلى ،ولكن جميع امل�ستويات
الإدارية يجب �أن ت�شارك فيها لكي تعمل.

مهارات التخطيط الجيد
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 -2التخطيط التكتيكي:
يركز التخطيط التكتيكي على تنفيذ الأن�شطة املحددة
يف اخلط��ط اال�سرتاتيجية .هذه اخلطط تهتم مبا يجب
�أن تقوم به كل وحدة من امل�ستوى الأدنى ،وكيفية القيام
به ،ومن �سيكون م�س�ؤوال عن �إجنازه .التخطيط التكتيكي
�ض��روري ج��دا لتحقي��ق التخطي��ط اال�سرتاتيج��ي.
امل��دى الزمن��ي له��ذه اخلط��ط �أق�ص��ر من م��دى اخلطط
اال�سرتاتيجي��ة ،كم��ا �أنها تركز عل��ى الأن�شطة القريبة
الت��ي يج��ب �إجنازه��ا لتحقي��ق اال�سرتاتيجي��ات العامة
للمنظمة.

 -3التخطيط التنفيذي:
ي�ستخ��دم املدي��ر التخطي��ط التنفي��ذي لإجن��از مه��ام
وم�س�ؤولي��ات عمل��ه .وميك��ن �أن ت�ستخدم م��رة واحدة �أو
ع��دة م��رات .اخلط��ط ذات اال�ستخ��دام الواح��د تطبق
عل��ى الأن�شط��ة الت��ي تتكرر .كمث��ال عل��ى اخلطط ذات
اال�ستخ��دام الواحد خط��ة املوازنة� .أم��ا �أمثلة اخلطط
م�ستمرة اال�ستخدام فهي خطط ال�سيا�سات والإجراءات.
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خطوات التخطيط:

مبادئ التخطيط الفعال:
 -1يج��ب بن��اء اخلطة يف �ضوء ه��دف وا�ضح و�صري��ح وحمدد ،مما
يتيح عملية التخطيط.
 -2يج��ب �أن تك��ون اخلطة مفهومة ووا�ضح��ة وتتميز بالدقة ،مما
يتي��ح الفر�ص��ة ال�ستيعابه��ا م��ن قبل القائم�ين على و�ضعه��ا مو�ضع
التنفيذ.
� -3أن تك��ون اخلطة اقت�صادية تراع��ي الإمكانيات واملوارد املادية
والب�شرية املتاحة.
� -4أن تتمي��ز اخلط��ة باملرون��ة حت��ى ميكنه��ا من مقابل��ة الظروف
املتغرية والطارئة.
� -5أن تك��ون قابلة للمتابعة عن��د التنفيذ مما يي�سر تقومي الأداء
�أو العمل.
 -6يج��ب �أن يعتم��د التخطي��ط عل��ى الوثائق واحلقائ��ق والتفكري
املو�ضوعي.
� -7أن ي�ش��ارك يف التخطيط كل من له دراية علمية وخربة مبجال
التخطيط.

مهارات التخطيط الجيد

ومن �أهم اخلطوات الرئي�سية للتخطيط ما يلي:
 -1حتديد الأهداف الرئي�سية للم�شروع.
 -2القي��ام بتحلي��ل �شامل لن�ش��اط امل�ش��روع واجتاهات��ه ،و�إجراء
التنب�ؤ ،وذلك من خالل:
�أ -جمع البيانات واملعلومات.
ب -حتليل املوقف يف املا�ضي واحلا�ضر.
ج� -إجراء التنب�ؤات.
د -و�ضع الفرو�ض.
 -3ترجمة الأهداف الرئي�سية �إىل �أهداف مرحلية �أو تخ�ص�صية
ب�صورة حمددة.
 -4تعيني الوظائف الرئي�سية والبحث عن جماالت العمل البديلة.
 -5تقومي ملجاالت العمل البديلة واختيار البديل الأمثل.
 -6اختيار طرق التطبيق ،ور�سم اخلطط الفرعية التكميلية.
� -7إعداد املوازنة التخطيطية.
 -8املتابعة.
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ا�ستق�صاء حتديد الأهداف
(تطبيق عملي)

15

دق��������ي��������ق��������ة

مدة التمرين

املطلوب:

الهدف:

مهارات التخطيط الجيد

طريقة احلل:
(ميكن �أن يتم حل التمرين فرديا �أو �ضمن جمموعات �صغرية )
 .1قوم��ي م��ع املجموع��ة مبناق�ش��ة اخلي��ارات املتاحة ل��كل �س�ؤال يف
اال�ستق�صاء.
 .2اتفقي مع املجموعة باختيار الإجابة املنا�سبة لكل �س�ؤال.
 .3ناق�شي مع املجموعة النتائج التي و�صلتم �إليها.
 .4تو�صل��ي مع املجموع��ة �إىل تعريف حمدد ووا�ض��ح ملفهوم الهدف
بعد مناق�شة املدرب حول نتائج اال�ستق�صاء.

4

�إجابات،
لكل �س�ؤال
واحدة منها �صحيحة.
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التعرف على
مفهوم الهدف
وطرق قيا�سه.

حتديد مفهوم
الهدف وم�س�ؤولية
حتديده

يق��وم امل��درب بع��د ا�ستعرا���ض نتائ��ج
اال�ستق�صاء مناق�ش��ة امل�شاركات حول
مفه��وم ومعن��ى كلمة ه��دف ومكوناته
الرئي�سية.
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• ما هو الهدف؟

1

1/1

عمل معني يجب على املدير حتقيقه.

2/1

نوع من الن�شاط ،املدير امل�س�ؤول عنه.

3/1
4/1

بيان بالنتيجة املطلوب حتقيقها يف تاريخ معني.
�أمر من املدير �إىل مر�ؤو�سيه.

• �أي من القرارات التالية لها �صفات الهدف اجليد؟

2/2

فتح  6ح�سابات جديدة للم�شرتكني يف تاريخ �أق�صاه �أول ال�سنة اجلديدة.

3/2
4/2

زيادة معدل معاجلة �شكاوى امل�شرتكني يف �آخر �أبريل القادم.
التعرف على �سبب انقطاع املياه وكتابة تقرير يت�ضمن تو�صيات باخلطة
الواجب اتباعها.

• ما هي خطة امل�ؤ�س�سة /الفرع؟

3
4

1/3

هي قائمة بالأعمال الهامة التي يجب على �إدارة امل�ؤ�س�سة /الفرع تنفيذها.

2/3

هي بيان بطرق و�أ�ساليب العمل التي تتبعها امل�ؤ�س�سة /الفرع.

3/3
4/3
هي بيان ب�أهداف امل�ؤ�س�سة /الفرع.
• ت�صبح امل�ؤ�س�سة /الفرع �أكرث قدرة على حتقيق �أهدافها �إذا:
1/4
طلبت من كل مدير �أن يحدد �أهدافها ملر�ؤو�سيه.
هي وثيقة ت�شرح �سيا�سات امل�ؤ�س�سة /الفرع و�إجراءات العمل به.

2/4

و�ضعت خطة متكاملة للم�ؤ�س�سة /الفرع ككل.

3/4
4/4

�أ�شركت �أكرب عدد ممكن من املديرين يف حتديد �أهدافها.

مهارات التخطيط الجيد

2

1/2

تخفي�ض م�ستوى املخزون �إىل  50.000ريال ميني.

حافظت على ال�سرية التامة لأهدافها.
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• حتفيز املدير على حتقيق الأهداف يعترب:

5

1/5

مهم ًا �إذا �أرادت امل�ؤ�س�سة /الفرع حتقيق �أهدافها.

2/5

مهم ًا بالن�سبة للمدير املعني فقط ،ولي�س مهم ًا بالن�سبة لأي فرد �آخر.

3/5
4/5

مهم ًا �إذا كانت �سيا�سة الأجور يف امل�ؤ�س�سة /الفرع كافية.

غري مهم لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة /الفرع.

• التن�سيق يعني:

مهارات التخطيط الجيد

6

2/6

�أن كل مدير يعمل لتحقيق �أهداف متوافقة مع �أهداف املديرين الآخرين.

3/6
4/6

�أنه يجب الربط بني الر�ضا وامل�س�ؤولية.
�أنه يجب الربط بني الراتب والأداء.

• عند حتديد �أهداف املدير:

7
8
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1/6

�أن ب�إمكان املدير حتقيق الأهداف املو�ضوعة.

1/7

يجب �أن يوافق املدير عليها.

2/7

لي�س مهم ًا �أن يختلف املدير مع رئي�سه ،فال�سلطة دائم ًا يف يد الرئي�س.

3/7
4/7
يحتاج املدير �إىل موافقة رئي�سه مرة كل �سنة.
• �أف�ضل طريقة يحدد بها املدير �أهدافه هي:
1/8
�أن ي�شرتك يف التخطيط للم�ؤ�س�سة /الفرع.
ال يحتاج املدير �إىل موافقة رئي�سه.

2/8

�أن يحلل وظيفته ويتفق على الأهداف مع رئي�سه.

3/8
4/8

�أن يحدد له الرئي�س الأهداف.
�أن يوافق عليها �سنوي ًا عند النظر يف راتبه.
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�أنواع الأهداف:

وه��ي تع�بر ع��ن النتائ��ج املطل��وب
حتقيقه��ا يف امل�ستقب��ل البعي��د ،والتي
يطلق عليها �أهداف طويلة املدى.

وه��ي تعرب ع��ن النتائ��ج املطل��وب حتقيقها يف
الأج��ل الق�ص�ير ،والت��ي يطل��ق عليه��ا �أهداف
ق�ص�يرة امل��دى �أو الأه��داف املرحلي��ة ،وتل��ك
الأهداف ت�شتق من الأهداف الإ�سرتاتيجية.

�أهمية حتديد الأهداف:

 -1تعد نقطة االنطالق يف التخطيط.
 -2حتديد االجتاه العام للجهود اجلماعية.
 -3حتقي��ق تي�سري التن�سي��ق بني جمهودات الأف��راد والوحدات دون
التدخل �أو التعار�ض يف الأعمال.
 -4تعد الأهداف مبثابة دافع لكل فرد يف املجموعة للقيام بالعمل.
 -5تع��د مقيا�س�� ًا للرقاب��ة والتق��ومي الأداء �أثن��اء التنفي��ذ �أو بع��د
االنتهاء منه من خالل قيا�س النتائج ومدى مطابقتها للأهداف.
 -6توحي باال�ستفادة من الإمكانات املتاحة بطريقة مثالية.
 -7تعترب حافز ًا رئي�سي ًا لالجناز.
 -8تعرب عن فل�سفة و�سيا�سة الهيئة �أو املنظمة.

مهارات التخطيط الجيد

�أهداف �إ�سرتاتيجية

�أهداف تكتيكية
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ر�سم ال�سيا�سات والإجراءات:

مهارات التخطيط الجيد

ال�سيا�سات ما هي
�إال قواعد عامة
تو�ضح ب�شكل عام
ما يجب عمله وما
ال يجب عمله ،يف
حني �أن الإجراءات
ما هي �إال خطوات
تف�صيلية حمددة
ت�أتي اخلطوة منها
بعد الأخرى وفق
تتابع زمني.

ال�سيا�سات:
عال
«جمموع��ة م��ن القواعد املو�ضوع��ة على م�ست��وى ٍ
م��ن ال�سلطة لتوجيه الق��رارات التي تتخذ على م�ستوى
�أقل».
«جمموع��ة م��ن القواعد العام��ة التي حتك��م ا�ستخدام
موارد املن�ش�أة يف الو�صول �إىل �أهدافها».
«القواعد �أو املبادئ والأ�س�س التي تو�ضح طريقة العمل
لتنفيذ امل�شروع».
الإجراءات:
«طريق��ة مو�ضوع��ة �سلف�� ًا ع��ن كيفي��ة تنفي��ذ �أعم��ال
روتينية».
ال�سيا�س��ات ما هي �إال قواع��د عامة تو�ضح ب�شكل عام ما
يج��ب عمله وم��ا ال يجب عمله ،يف ح�ين �أن الإجراءات
ما هي �إال خطوات تف�صيلية حمددة ت�أتي اخلطوة منها
بعد الأخرى وفق تتابع زمني.
�أهمية ال�سيا�سات الإدارية:
 -1تعد جوانب مر�شدة للتفكري يف اتخاذ القرار.
 -2تف�سر وترتجم الأهداف.
 -3تعد من الو�سائل ال�ضرورية للرقابة.
 -4تعد الإطار العام الذي تعمل يف نطاق الإدارة.
 -5توفر اتخاذ القرارات يف امل�شاكل املماثلة.
 -6ت�ؤدي �إىل حتقي��ق الأهداف وحتقيق �أف�ضل النتائج
بكفاءة.

التنب�ؤ و�إعداد املوازنات:
�إن التنب���ؤ ه��و و�ض��ع افرتا�ض��ات ع��ن امل�ستقب��ل يف �ضوء
م��ا حدث يف املا�ض��ي ويحدث يف احلا�ضر ،ول��ذا ف�إن و�ضع
املوازن��ة التخطيطي��ة يعتم��د عل��ى التنب���ؤ ،كم��ا �أن��ه ال
يوجد قيمة علمية للتنب�ؤ �إذا مل ترتجم يف �شكل موازنة
تخطيطية.
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اجلل�سة الثالثة
التنظيم

الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:

.1

التنظيم والتفويض اإلداري

.2
.3
.4

 1ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ف��ه��وم التنظيم
و�أهميته.
 2فهم مراحل وخطوات التنظيم.
 3تو�ضيح خ��ط��وات �إع���داد الهيكل
التنظيمي و�أنواعه.
 4تو�ضيح �أهمية التفوي�ض الفعال يف
حتقيق الأهداف وحتفيز الأفراد.

حمتويات
اجلل�سة:

املو�ضوع

م
فهوم التنظيم و�أهميته
م
بادئ التنظيم
مترين م�شكل
ة
يف
ا
ل
ت
ن
ظيم

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة .

 1 .1يطلب امل��درب من امل�شاركات الوقوف يف �صف واح��د وترتيب
�أنف�سهن ح�سب احلروف الأبجدية ثم ح�سب الطول.
 2 .2يناق�ش امل ��درب امل���ش��ارك��ات كيفية الرتتيب ال��ذي قمن به
ويطلب منهن �شرح مب�سط ملا قمن به.
 3 .3ي�صل املدرب مع امل�شاركات �إىل تعريف التنظيم من خالل
�شرح ما قمن به.
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ما هو التنظيم؟

التنظيم اجليد هو
الذي يوفر �إمكانية
االت�صال وال�سيطرة
وان�سياب املعلومات
بني وحداته
الأخرى ،حتى
تتحقق الأهداف
املرجوة ،والتي يعمل
كافة �أفرادها على
حتقيقها.

التنظيم والتفويض اإلداري

• عملي��ة ت�صمي��م �أ�سا�سه��ا تق�سي��م العم��ل وحتدي��د امل�س�ؤوليات
وال�سلطات والعالقات النا�شئة من تق�سيم العمل لتحقيق التن�سيق
الالزم لبلوغ الهدف املحدد.
• تق�سي��م وجتمي��ع العم��ل الواج��ب تنفيذه يف وظائ��ف مفردة،
ث��م حتدي��د العالق��ات املق��ررة بني الأف��راد الذي��ن ي�شغل��ون هذه
الوظائف.
• ي�ستخ��دم البع�ض كلمة «تنظي��م» مبعنى تخطيط ،فيقال مث ًال
«تنظي��م الأ�س��رة» ،ويق�ص��د ب��ه «تخطي��ط الأ�س��رة» ،وي�ستخ��دم
البع���ض الآخ��ر كلم��ة تنظي��م مبعنى ترتي��ب «تنظيم امل��رور على
�سبي��ل املثال» ،كما ي�ستخدم بع���ض املديرين ورجال الأعمال كلمة
تنظي��م مبعن��ى ت�صمي��م الهي��كل التنظيم��ي ،حي��ث ينظ��رون �إىل
التنظي��م عل��ى �أنه تل��ك العملي��ة املتعلق��ة بعمل خرائ��ط الهيكل
التنظيمي.
• �ش��كل �أو جتم��ع �إن�ساين يهدف �إىل حتقي��ق هدف م�شرتك على
�أ�سا�س يحوي كل مبادئ التنظيم.
• التنظي��م اجلي��د هو ال��ذي يوفر �إمكانية االت�ص��ال وال�سيطرة
وان�سي��اب املعلومات بني وحداته الأخ��رى ،حتى تتحقق الأهداف
املرجوة ،والتي يعمل كافة �أفرادها على حتقيقها.
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�أهم مبادئ التنظيم:
مبد�أ التخ�ص�ص وتق�سيم العمل:

ك��ل ف��رد يجب �أن يو�ضع يف املكان
ال� � ��ذي ي �ت �ن��ا� �س��ب م� ��ع م� ��ؤه�ل�ات ��ه،
وخرباته وتكوينه النف�سي والثقايف.

مبد�أ وحدة الأمر:

ل�ك��ل ��ش�خ����ص يف ال�ت�ن�ظ�ي��م رئي�س
مبا�شر واحد.

التنظيم والتفويض اإلداري

مبد�أ نطاق الإ�شراف:

ه � �ن� ��اك ع� � ��دد م �ن ��ا� �س ��ب ل �ن��وع �ي��ة
الأن �� �ش �ط��ة وع� ��دد الأف � � ��راد ال��ذي��ن
ميكن للمدير �إدارتهم.
مبد�أ توازن ال�سلطة وامل�س�ؤولية:

�إن ال�سلطة وامل���س��ؤول�ي��ة ي�ج��ب �أن
يتعادال؛ فال ينبغي �أن تزيد ال�سلطة
عن امل�س�ؤولية.
مبد�أ اال�ستثناء:

على كل مدير �أن يتخذ كل القرارات
يف ن �ط��اق ��س�ل�ط��ات��ه وم �� �س ��ؤول �ي��ات��ه،
وعليه �أال يرفع لرئي�سه الأع�ل��ى �إال
املو�ضوعات التي ال ي�ستطيع �أن يتخذ
فيها قراراً ب�سبب حمدودية �سلطته.
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مبد�أ وحدة الأهداف و�أولويتها:

�إن املنظمة وحدة متكاملة تتكون من جمموعة �أجزاء
(الأن�شطة) ،و�إن كل جزء فيها (ن�شاط) ي�سعى �إىل حتقيق
الهدف العام والكلي للمنظمة ،وحتديد الأولوية لهذه
الأهداف ،ف�أهداف العاملني تتحقق من خالل �أهداف
املنظمة ولي�س العك�س.
مبد�أ الت�سل�سل الرئا�سي:

ال���س�ل�ط��ة يف امل�ن�ظ�م��ة ��س�ل���س�ل��ة �أو
ح�ل�ق��ات ت �ب��د�أ م��ن �أع �ل��ى التنظيم
وح� �ت ��ى �أدن � � � ��اه ،وال ي� �ج ��وز جت ��اوز
املر�ؤو�سني حللقة من حلقاتها.
مبد�أ التفوي�ض:

يجب �أن تفو�ض ال�سلطة �إىل �أكرب
حد ممكن ،و�أن تكون متوافقة مع
حجم الرقابة ال�ضروري.
مبد�أ التحديد:

كل الواجبات وكل ال�سلطات التي
يكلف بها �شخ�ص ما ،البد �أن تكون
حم ��ددة وم�ك�ت��وب��ة ب��دق��ة وو� �ض��وح،
وميكن الرجوع �إليها ب�سهولة.
مبد�أ التنظيم الر�سمي وغري الر�سمي:

يف كل تنظيم ر�سمي يوجد بالتوازي تنظيمات غري ر�سمية،
والب ��د م��ن االع �ت�راف ب�ه��ا ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ط��وي��ع �أه��داف�ه��ا
لأهداف التنظيم الر�سمي.
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م�شكلة يف التنظيم
(حالة عملية)

15

دق��������ي��������ق��������ة

الأهداف:

تطبيق مبادئ التنظيم
الإداري ي�ساهم يف
حتديد املهام و�سرعة
الإجناز.

املطلوب:
ناق�ش��ي مع املجموعة معطي��ات احلالة التي تعاين
منها هذه امل�ؤ�س�سة.
 .1ح��ددي مع املجموعة �أهم امل�شكالت التي تعاين
منها امل�ؤ�س�سة و�أ�سباب ظهور هذه امل�شكالت.
 .2ناق�ش��ي م��ع املجموع��ة احلل��ول الت��ي ميك��ن �أن
ت�ساع��د هذه امل�ؤ�س�سة يف زي��ادة م�ستوى �إنتاجيتها،
واحل��د م��ن ن�سب��ة الغي��اب وا�ستقال��ة املوظفني يف
امل�ؤ�س�سة.

التنظيم والتفويض اإلداري

مدة التمرين

	•تو�ضيح �أهمية مبادئ
التنظيم يف جناح املنظمة.
	•تو�ضيح �أهمية تطبيق
مبادئ التنظيم الإداري يف
حتقيق �أهداف املنظمة.

يقوم املدرب بعد ا�ستعرا�ض ما تو�صلت �إليه
املجموعات بتلخي�ص �أهم نتائج التمرين
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مترين
م�شكلة يف التنظيم

التنظيم والتفويض اإلداري
38

يف �إح � ��دى امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ي�م�ن�ي��ة امل�ن�ت�ج��ة
واملنت�شرة يف العديد من املحافظات اليمنية،
�شوهد يف ال�سنوات الثالث الأخ�يرة �أن الفرع
ال �ث��ال��ث م��ن ف� ��روع امل ��ؤ� �س �� �س��ة ق��د انخف�ضت
�إنتاجيته ب���ص��ورة وا��ض�ح��ة ،الأم ��ر ال��ذي دعا
رئي�س جمل�س الإدارة اىل عقد اجتماع مو�سع
�ضم جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ور�ؤ� �س��اء ال�ف��روع
ومديري الإدارات يف الفرع الثالث واملهند�سني
املتخ�ص�صني بالفرع ،وذل��ك ملناق�شة املو�ضوع
وحت��دي��د الأ�� �س� �ب ��اب .وق ��د ��س�ج��ل يف حم�ضر
االج�ت�م��اع بع�ض �آراء املخت�صني ،وك��ان��ت كما
يلي:
� .1أو�ضح الأخ �سعيد �صالح رئي�س الفرع
الثالث �أن تدهور الإنتاجية يرجع �إىل ارتفاع
ن���س��ب ال �غ �ي��اب واال� �س �ت �ق��ال��ة ب�ي�ن امل�ه�ن��د��س�ين
والفنيني ،والب��د من �سرعة توفري ع��دد �آخر

منهم عن طريق النقل �أو التعيني.
 .2و�أك ��د امل�ه�ن��د���س ط ��ارق ع�ب��دال�ب��اري �أن
انخفا�ض الإن�ت��اج�ي��ة ي��رج��ع �إىل ع��دم و�ضوح
اخت�صا�صات العاملني من مهند�سني وفنيني،
ف�ض ً
ال عن ت�ضارب التعليمات ال�صادرة لهم من
مدير الفرع مع تعليمات ر�ؤ�سائهم املبا�شرين.
 .3نوه الأخ املهند�س عبده ناجي امل�س�ؤول
عن عمليات التنقية بالفرع� ،إىل �أنه لي�س لديه
�أية �صالحيات يف اتخاذ كثري من القرارات التي
يحتاجها العمل .وق��د �أ ّدى ت�أخر �صدور تلك
القرارات �إىل الكثري من اخل�سائر والأعطال
يف التجهيزات.
وقد ا�ستمرت املناق�شات �أكرث من �ساعتني،
ويف نهاية االج�ت�م��اع ق��رر املجتمعون ت�شكيل
فريق عمل لدرا�سة م�شكالت الفرع واق�تراح
احللول الكفيلة ب�إزالة �أ�سبابها.
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�إعداد الهياكل التنظيمية:

عملية �إعداد الهيكل التنظيمي:

متر عملية �إعداد الهياكل التنظيمية باملراحل التالية:

 -1حتديد الأهداف والأن�شطة الأ�سا�سية يف املنظمة.
 -2حتديد الأن�شطة الفرعية امل�ساعدة.
 -3ترجمة الأن�شطة الرئي�سية وامل�ساعدة �إىل وظائف.
 -4جتميع وت��وزي��ع ال��وظ��ائ��ف املتجان�سة واملتكاملة يف
وحدات تنظيمية,
 -5تكوين الهيكل التنظيمي ا�ستنادا �إىل حتديد الأهمية
الن�سبية للوحدات التنظيمية.

التنظيم والتفويض اإلداري

ميث��ل �إع��داد الهي��اكل التنظيمي��ة املحور الرئي�س��ي لتنظي��م املنظم��ة ككل �أو لأحد
�أن�شطته��ا �أو �أجزائه��ا .وغالبا م��ا تركز عمليات �إع��ادة التنظيم عل��ى عالج م�شكالت
موج��ودة �أو �إ�صالح ت�شوهات يعاين منها الهيكل التنظيمي القائم ،لذا يتم الرتكيز يف
هذه احلاالت على درا�سة الهيكل و�إعادة بنائه مرة �أخرى.
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العوامل امل�ؤثرة على ال�شكل التنظيمي:

تختل��ف الأ�ش��كال التنظيمي��ة باخت�لاف املنظم��ات م��ن حي��ث
طبيعة وحجم ن�شاطه��ا .وحتى يف املنظمة الواحدة �أي�ضا يختلف
ال�ش��كل التنظيمي من وقت لآخ��ر .ويرجع ذلك �إىل بع�ض العوامل
التي يربز �أهمها يف ما يلي:

التنظيم والتفويض اإلداري
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كلما كرب حجم
املنظمة وزاد عدد
العاملني فيها� ،أ ّثر
ذلك على الهيكل
التنظيمي لها،
وي�ؤدي ذلك �إىل
زيادة وات�ساع الهيكل
وتنوع �أن�شطته
ووظائفه..

	•�سيا�سة وفل�سفة الإدارة العليا:
فكلم��ا كان اعتقاد الإدارة العليا ب�أهمي��ة ودور ن�شاط ما يف املنظمة
يف امل�ساهم��ة يف حتقي��ق ا�سرتاتيجي��ات و�أه��داف املنظم��ة ،دعمت هذا
الن�شاط لتمكينه من حتقيق مهام الدور املناط به ،وذلك من خالل رفع
امل�ست��وى التنظيمي لذلك الن�شاط ودعمه بامل��وارد والإمكانيات املادية
والتكنولوجي��ة ،وبكوادر العمالة الالزمة من ذوي اخلربات والكفاءات
املتخ�ص�ص��ة ،ف�ض�لا ع��ن منح��ه ال�صالحي��ات الإدارية ،الت��ي متكنه من
القي��ام مبهام��ه وم�س�ؤوليات��ه وحتقي��ق �أهداف��ه املنبثق��ة م��ن �أه��داف
و�إ�سرتاتيجيات املنظمة.
و�س��وف يرتت��ب عل��ى رف��ع امل�ست��وى التنظيم��ي تلقائي��ا تع��دد �أنواع
وم�ستويات الوظائف املرتبطة باحتياجات هذا الن�شاط .هذا والعك�س
�صحي��ح؛ فلو كانت نظرة الإدارة العليا لن�شاط �آخر داخل املنظمة على
�أن��ه جهاز يقوم بعم��ل تقليدي ،ف�إن دور هذا الن�ش��اط يف املنظمة �سوف
يتقل���ص ويخف�ض م�ستواه التنظيمي ،ويقت�ص��ر على كونه جمرد وحدة
عم��ل تابع��ة لإح��دى الإدارات الت��ي ت�ستوعب جمموعة م��ن العاملني،
فتنخف���ض الكفاءة واملهارة .ويف هذه احلال��ة يفقد هذا الن�شاط الدور
الوظيفي امل�ؤثر يف الإدارات الأخرى باملنظمة ،وغالبا ما يت�أثر م�ستوى
�أداء ور�ض��ا العامل�ين عن العم��ل ،حيث ينخف�ض هذا امل�ست��وى �إىل �أدنى
درج��ة ،مم��ا يرتت��ب علي��ه �ضع��ف درج��ة والء وانتم��اء العاملني جتاه
املنظمة.
	•حجم املنظمة وعدد العاملني فيها:
كلما كرب حجم املنظمة وزاد عدد العاملني فيها� ،أ ّثر ذلك على الهيكل
التنظيم��ي لها ،وي���ؤدي ذلك �إىل زي��ادة وات�ساع الهيكل وتن��وع �أن�شطته
ووظائفه ،وما يرتتب على ذلك من تعدد م�ستويات القيادة والإ�شراف.
�أم��ا يف حالة �صغر حجم املنظمة وقلة عدد العاملني فيها ،ف�إن احلاجة
تق��ل �إىل مثل هذا التعدد والتنوع ،حيث ال يوجد يف املنظمات ال�صغرية
تع��دد مل�ستوي��ات الإدارة والإ�شراف ،ومن ثم ظه��ور التخ�ص�ص وتق�سيم
العمل.
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�إن املنظمات التي مل
ت�ستخدم احلا�سبات
الآلية تعتمد على
اجلهد الب�شري
ب�شكل �أ�سا�سي يف
القيام ب�أعمال
احلفظ وجتهيز
املعلومات ،وال بد من
تواجد ق�سم مللفات
العاملني يف هيكلها
التنظيمي.

التنظيم والتفويض اإلداري

	•ات�ساع ن�شاط املنظمة:
كلم��ا ات�س��ع ن�ش��اط املنظمة اجلغ��رايف وامت��د �إىل مناط��ق جغرافية
متنوع��ة وخمتلف��ة� ،أث��ر ذلك حتم��ا على ال�ش��كل التنظيم��ي فيها ،حيث
تزي��د احلاج��ة �إىل الالمركزية يف القيام ببع���ض الوظائف ،وما يتطلبه
ذلك من احلاجة �إىل كفاءات وخربات متعددة.
	•ا�ستقرار البيئة:
يت�أث��ر تنظي��م املنظمة مب��دى اال�ستقرار يف ظ��روف البيئة املحيطة،
فكلم��ا زاد تقلب �أو تغ�ير الظروف البيئية ،دعا ذل��ك �إىل حتقيق املرونة
والبع��د ع��ن اجلم��ود عن��د �إع��داد البن��اء التنظيم��ي .وي�ؤدي ذل��ك �إىل
ا�ستخ��دام التنظي��م امل�صف��ويف وتنظيم امل�ش��روع ،للقيام بامله��ام املتجددة
الت��ي تفر�ض نف�سه��ا على الإدارة ك��رد فعل للظروف املتقلب��ة يف البيئة.
كم��ا يحتاج ذلك �إىل �إعداد خا�ص للقوى العاملة ،حتى ت�صبح قادرة على
التفاعل بنجاح مع التغريات والتقلبات.
	•خ�صائ�ص العاملني:
يت�أث��ر الهي��كل التنظيم��ي بخ�صائ���ص و�أمن��اط العامل�ين ،وتنوع هذه
اخل�صائ���ص يف املنظمات ،فعل��ى �سبيل املثال جند يف تنظي��م �إدارة املوارد
الب�شرية باجلامعات� ،أق�سام ًا خمت�صة ب�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س� ،إىل
جوار الأق�سام املختلفة املخت�صة ب�ش�ؤون الوظائف الأخرى باجلامعات.
ويف احلقيق��ة ف�إن��ه كلم��ا ارتف��ع م�ست��وى كف��اءة الك��وادر العامل��ة يف
�إدارة املنظم��ة املختلفة ،دعا ذلك �إىل االهتمام بتوفري كفاءات وخربات
متخ�ص�ص��ة يف �إدارة امل��وارد الب�شري��ة ،حت��ى ميكنه��ا التعام��ل بنجاح مع
�إدارة �ش�ؤون تلك الكفاءات واملوارد الب�شرية املتميزة .ويالحظ �أنه كلما
توف��رت كفاءات وخربات عالي��ة يف �إدارة املوارد الب�شري��ة ،انعك�س ذلك
عل��ى تنظيمه��ا ،فتت�سع �أن�شطته��ا وتتعدد ،وتظه��ر �أق�سام مث��ل :البحوث
والتخطيط ،والعالقات مع العاملني ،وتطوير الوظائف وغريها.
	•التكنولوجيا:
ي�ؤث��ر ا�ستخ��دام التكنولوجي��ا احلديث��ة يف املنظم��ة عل��ى هيكله��ا
التنظيم��ي ،حيث ي�شهد الوقت احلايل اجت��اه وازدياد ا�ستخدام احلا�سب
الآيل يف خمتل��ف النظ��م الإداري��ة ،وم��ا يرتتب عليه من ظه��ور احلاجة
�إىل وظائ��ف م�صمم��ي وحملل��ي النظ��م وغريها م��ن الوظائ��ف املرتبطة
با�ستخدام وت�شغيل تلك احلا�سبات الآلية.
ويف املقاب��ل ف�إن املنظمات الت��ي مل ت�ستخدم احلا�سب��ات الآلية تعتمد
عل��ى اجله��د الب�ش��ري ب�ش��كل �أ�سا�سي يف القي��ام ب�أعمال احلف��ظ وجتهيز
املعلومات ،وال بد من تواجد ق�سم مللفات العاملني يف هيكلها التنظيمي.
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بع�ض �أ�شكال و�أنواع الهياكل التنظيمية:

ن�����������������ش��������اط

ي�س���أل امل��درب امل�ش��اركات ع��ن طبيع��ة الهي��كل التنظيم��ي التي
تتك��ون منه��ا االدارات التابعة لها كال منه��ن وي�ستخل�ص من خالل
النقا���ش �أن �أ�شكال و�أن��واع الهياكل التنظيمي��ة املنا�سبة للمنظمة
تختلف باختالف ن�شاطها وطبيعة البيئة املحيطة بها.
ويف ما يلي بيان ب�أهم �أنواع هذه التق�سيمات:

التنظيم والتفويض اإلداري

التنظيم الوظيفي:

يعت�بر هذا التق�سي��م الأكرث �شيوع��ا يف املنظمات ،ويعتمد
عل��ى التخ�ص�ص يف تق�سيم �أوج��ه الن�شاط .وتق�سم الوحدات
والأق�سام ح�سب الوظائف املناطة بالن�شاط املعني.

الإدارة املالية

�إدارة احل�سابات

�إدارة الأن�شطة

�إدارة امل�شرتيات

وميكن للتنظيم الوظيفي اال�ستفادة من مزايا ووفورات
التخ�ص�ص وتق�سيم العمل ،كما ميكن اال�ستفادة من
الكفاءات واخلربات املتخ�ص�صة.
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التنظيم اجلغرايف:

ويت��م في��ه جتمي��ع الأعم��ال والأن�شطة والوظائ��ف طبقا للمناط��ق اجلغرافي��ة .وينا�سب هذا
التنظيم املنظمات التي تتعامل مع عدد من املناطق اجلغرافية املتباعدة التي تختلف يف خ�صائ�صها
ومميزاته��ا .وميك��ن له��ذا التنظيم �إعط��اء املناطق اجلغرافي��ة درجة من احلري��ة واال�ستقالل يف
اتخاذ القرار .ويحقق ذلك ال�سرعة يف الأداء واملرونة مع الظروف اخلا�صة باملنطقة.

ال�شركة املتحدة لال�سترياد
والت�صدير املحدود

فرع رداع

فرع احلديدة

فرع عدن

فرع �صنعاء

ويت��م جتمي��ع العم��ال والأن�شطة والوظائ��ف الالزمة خلدمة ن��وع معني من العم�لاء ،يف وحدة
تنظيمي��ة .وي�ستخ��دم هذا التنظيم يف املنظم��ات التي لديها �أنواع خمتلفة م��ن العمالء ،من حيث
خ�صائ�صه��ا واحتياجاتها .فيحتاج الأمر �إىل �أ�سالي��ب خمتلفة وخربات متخ�ص�صة للتعامل ح�سب
ن��وع العم�لاء ،فنجد -على �سبيل املثال� -أن الفروع تتعامل مع �أنواع خمتلفة من العمالء كما يو�ضح
ال�شكل التايل:

العالقات مع
امل�شرتكني

اال�ستهالك املنزيل

اال�ستهالك التجاري

التنظيم والتفويض اإلداري

التنظيم على �أ�سا�س العمالء:

ا�ستهالك املن�ش�آت
احلكومية
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التنظيم على �أ�سا�س املنتج:

ويت��م في��ه جتميع الأعمال والأن�شط��ة والوظائف وفقا لنوع املنت��ج (�أو اخلدمة) التي تقدمها
املنظم��ة .وي�سم��ح هذا التق�سي��م با�ستخدام اخل�برات املتخ�ص�ص��ة يف �إنتاج منتج مع�ين �أو تقدمي
خدمة معينة .ويحقق ذلك الكفاءة والتخ�ص�ص يف املعدات واملوارد الب�شرية.

مدير الفرع

ق�سم التدريب
والت�أهيل

التنظيم والتفويض اإلداري

التنظيم على �أ�سا�س املراحل (�أو العمليات):

ويتم فيه تق�سيم الوحدات ح�سب مراحل الت�شغيل والعمليات باملنظمة .ويتنا�سب هذا التق�سيم
مع التخ�ص�ص يف املعدات لكل مرحلة ،والتخ�ص�ص يف الكفاءات الالزمة لت�شغيل كل مرحلة ،والذي
يختلف عن باقي املراحل.

مدير حمطة
تنقية مياه

رئي�س ق�سم املر ّوقات
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خطوات �إعداد الهياكل التنظيمية:
1
2

3

5

�أ�سا�س التجميع (العمالء –املناطق ...الخ).
درجة الرتابط والتالزم يف �أداء الأن�شطة.
درجة التجان�س بني هذه الأن�شطة.
نطاق الإدارة (الإ�شراف).

ر�سم اخلريطة التنظيمية:
وهي عبارة عن ت�صوير للتنظيم بيانيا .وت�ستخدم تلك اخلرائط يف تو�ضيح:

 .1عالقات الرئا�سة والتبعية
 .2نطاق �إ�شراف كل م�ستوى �إداري
 .3ال�سلطة التنفيذية
 .4ال�سلطة الوظيفية
� .5أ�س�س جتميع �أوجه الن�شاط
 .6طبيعة ونوع العمل
 .7هيكل اتخاذ القرارات

التنظيم والتفويض اإلداري

4

حتديد الأهداف العامة:
يعت�بر التنظي��م و�سيل��ة لتحقي��ق الأه��داف العامة ،ولك��ي يتم �إع��داد الهيكل
التنظيمي ،البد �أوال من حتديد تلك الأهداف.
حتديد الأن�شطة الرئي�سية:
بعد �أن يتم حتديد الأهداف العامة حتدد الأن�شطة الرئي�سة الالزمة لتحقيق
تلك الأهداف.
وترتبط هذه الأن�شطة الرئي�سية املعدة ب�شكل مبا�شر بتحقيق �أهداف املنظمة،
وبجان��ب ه��ذه الأن�شط��ة الرئي�سية توج��د �أن�شط��ة �أخرى ترتب��ط ب�شكل غري
مبا�شر بتحقيق الأهداف ،مثل الأن�شطة الإدارية واملالية.
جتميع الأن�شطة:
بع��د حتليل الأن�شطة الالزمة لتحقي��ق الأهداف ،يتم جتميع هذه الأن�شطة يف
وحدات تنظيمية طبقا لعدة اعتبارات �أهمها:

�إعداد دليل التنظيم الإداري:
وي�ض��م اخلرائط التنظيمي��ة واالخت�صا�صات الرئي�سي��ة للتق�سيمات املختلفة
وال�سلطات املحددة لها وخطوط االت�صاالت.
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اجلل�سة الرابعة
التفوي�ض
حمتويات
اجلل�سة:

الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:
املو�ضوع

مفهوم التفوي�ض

التنظيم والتفويض اإلداري

1 .1ال���ت���ع���رف ع���ل���ى م��ف��ه��وم
التفوي�ض.
2 .2حتديد معوقات التفوي�ض
الفعال.
3 .3تو�ضيح �أهمية التفوي�ض
ال����ف����ع����ال يف حت��ق��ي��ق
الأهداف.

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة .
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 1يطلب املدرب من �إحدى امل�شاركات كتابة �أ�سماء احلا�ضرات يف اجلل�سة.
 2يطلب املدرب من نف�س امل�شاركة �أن تعطي ك�شف الأ�سماء �إىل املن�سق.
 3ي�س�أل املدرب باقي امل�شاركات ت�سمية ما طلبه من امل�شاركة.
 4يناق�ش املدرب مفهوم التفوي�ض من خالل ما طلبه من امل�شاركة.
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التفوي�ض:
يق�صد بتفوي�ض ال�سلطة منح �أو �إعطاء ال�سلطة من املديرين يف
م�ستوى �إداري �أعلى �إىل املر�ؤو�سني يف م�ستوى �إداري �أدنى ب�ش�أن
�إجناز عمل حمدد.

�أهم املهارات
الإدارية ،حيث
�إن التفوي�ض
الناجح يوفر
الوقت ،ومي ّكن
املر�ؤو�سني من
تطوير مهاراتهم،
وي�ساعد يف حتفيز
املوظفني.

التنظيم والتفويض اإلداري

• تكليف املوظفني مب�ه��ام معينة لي�ست �ضمن
م�س�ؤولياتهم الروتينية ،مما يعود بالنفع على املوظفني
�أنف�سهم وع�ل��ى الإدارة امل���س��ؤول��ة وع�ل��ى امل�ؤ�س�سة ككل
يف عالقة ت�ب��ادل منافع مت��ت �صياغتها بعملية �إداري��ة
ب�سيطة.
• ت�سليم مهمة من امل�س�ؤول �إىل �شخ�ص �آخر ،يكون
على الأغلب مر�ؤو�سا ،وال��ذي مُينح ال�صالحية لتنفيذ
املهمة التي ُفو�ضت �إليه ،مبا يف ذلك �صالحيات اتخاذ
القرار .ومع �أن املدير يفو�ض ملر�ؤو�سه ،امل�س�ؤولية عن
تنفيذ املهمة بنجاح ،لكن امل�س�ؤولية النهائية عن تنفيذ
املهمة بنجاح تبقى على عاتق امل�س�ؤول �أمام املنظمة.
• �أهم املهارات الإدارية ،حيث �إن التفوي�ض الناجح
يوفر الوقت ،ومي ّكن املر�ؤو�سني من تطوير مهاراتهم،
وي�ساعد يف حتفيز املوظفني.
غ�ير �أن ال�ت�ف��وي����ض اخل��اط��ئ ي��رب��ك امل��ر�ؤو� �س�ين،
ويولد الإحباط والتوتر لديهم ،وي�ؤدي �إىل ف�شل املهمة
التي يتم تفوي�ضها.
• توزيع العمل على الأ�شخا�ص لغر�ض �إجن��ازه،
والإدارة الناجحة هي التي حتقق الأه��داف من خالل
ال�ع��ام�ل�ين ،وع�م��وم�اً امل��دي��ر ال ��ذي ال ي�ف� ّو���ض ال�ع�م��ل ال
يح�سن �إدارة هذا العمل.
• �إع �ط��اء الآخ ��ري ��ن م���س��ؤول�ي��ة و��س�ل�ط��ة ال�ق�ي��ام
ب�إجناز �أن�شطة معينة� ،أو مبعنى �آخر ،فالتفوي�ض يعني
دف��ع �شخ�ص �آخ��ر للقيام بجزء م��ن عمل امل��دي��ر وحتت
م�س�ؤوليته ،ولي�س بال�ضرورة مما يقوم به املدير من
مهام ،ولي�س من التفوي�ض �أن يقوم املفو�ض �إليه مبهمة
أ�سا�سا للقيام بها.
ي�أخذ مرتباً � ً
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فوائد التفوي�ض:

التنظيم والتفويض اإلداري
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احللول هو حلول النائب
حمل املدير يف حال غيابه،
واحللول م�شرع وله نف�س
�سلطات املفو�ض.

 ميكّنك من �إجن��از املزيد من الأعمال ،وتلبية مواعيدالإجناز ب�سهولة �أكرث.
 م�شاركة املوظفني والتزامهم بالعمل. يزيد م��ن ال�سيطرة على املوظفني ب�سبب تفوي�ضهمامل�س�ؤوليات وال�سلطة.
 ي�ساعد على منو وتطور املوظفني. ا�ستغالل املوارد الب�شرية �إىل �أق�صى حد ممكن. ميكنك من قيا�س �أداء و�إنتاجية املوظفني. ميكنك من الإدارة عن بعد. ي�ساعد على �إدارة املجموعات وفرق العمل. يزيد من ر�ضا وتقدير املوظفني. يعطيك املزيد من الوقت لأداء الأعمال التي ال ت�ستطيعتفوي�ضها.

�أ�س�س ومبادئ التفوي�ض:

 ال يجوز التفوي�ض �إال بن�ص قانوين يجيز ذلك �صراحةتفوي�ضا جزئيا.
 ال يجوز تفوي�ض ال�سلطة �إال مبوجب �صك تنظيمي. التمييز بني تفوي�ض ال�سلطة وتفوي�ض التوقيع. تفوي�ض ال�سلطة يوجه �إىل ال�شخ�ص ب�صفته ال ب�شخ�صه. تفوي�ض التوقيع �شخ�صي. القرار ال�صادر نتيجة تفوي�ض ال�سلطة ين�سب �إىل املفو�ض�إليه.
 القرار ال�صادر من املفو�ض �إليه بالتوقيع ي�ستمد قوته من�صاحب االخت�صا�ص الأ�سا�سي.
 احللول هو حلول النائب حمل املدير يف حال غيابه،واحللول م�شرع وله نف�س �سلطات املفو�ض.
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�شروط التفوي�ض الفعال:

التنظيم والتفويض اإلداري

 -1ارت�ب��اط ال�سلطة بامل�س�ؤولية� :إذ ال
مي�ك��ن �إع �ط��اء امل ��ر�ؤو� ��س �سلطة دون حتمل
م�س�ؤولية عن ممار�سة هذه ال�سلطة.
 -2ارت �ب��اط ال�سلطة املفو�ضة ب�ق��درات
املر�ؤو�س وخرباته� :إذ ميكن حتميل املر�ؤو�س
�أعباء ممار�سة ال�سلطة يف �أم��ور غري مدرب
عليها وال تتوفر له اخلربة فيها.
 -3ارت�ب��اط التفوي�ض بخطة متكاملة
ووا�ضحة يف ذهن املدير :لتنمية مر�ؤو�سيه
و�إع��داده��م للوظائف وامل���س��ؤول�ي��ات الأك�ب�ر،
فالتفوي�ض ال يجب �أن يكون قرارا انفعاليا
غري م�ؤ�س�س على تقييم مو�ضوعي لقدرات
امل��ر�ؤو���س و�إمكاناته ،ويف �إط��ار ت�صور لنموه
الوظيفي.
 -4ا�ستمرار م�س�ؤولية املدير الذي فو�ض
ال�سلطة �إىل بع�ض مر�ؤو�سيه :فال يزال هو
امل���س��ؤول الأول والأخ�ي�ر ع��ن مبا�شرة تلك
ال�سلطات وما يرتتب عليها من نتائج.
 -5حت��دي��د امل��دة الزمنية ال�ت��ي يفو�ض
فيها امل��ر�ؤو���س ببع�ض �صالحيات رئي�سه:
ويف ح��ال��ة ال��رغ �ب��ة يف ا��س�ت�م��رار التفوي�ض
يكون الإج��راء ال�سليم هو نقل ال�سلطة �إىل
امل��ر�ؤو���س لت�صبح مرتبطة بوظيفته ولي�س
بوظيفة رئي�سه.
 -6يجب �أن يكون التفوي�ض حمددا :من
حيث مدى ال�سلطة وجم��االت ا�ستخدامها،
فلي�س التفوي�ض ت�صريحا مفتوحا للمر�ؤو�س
با�ستخدام ال�صالحية املفو�ضة بال قيود �أو
ح ��دود ،ب��ل ه��و حم��دد ب��امل�ج��االت وال�ق��واع��د
التي ين�ص عليها قرار التفوي�ض.
� -7أال ُيحدث املدير �أي تغيري يف نطاق
م�س�ؤوليته� :أي جزء يف التنظيم يف الوحدة

التي تتبعه ب��دون تفهم كامل لهذا التغيري
و�أ� �س �ب��اب��ه و�آث� � ��اره ،و�أن يبحثه م��ع الأف� ��راد
املعنيني به.
� -8أن ي� �ك ��ون ل � ��دى امل� ��دي� ��ر امل ��رون ��ة
التنظيمية :التي جتعله قادرا على مواجهة
تقلبات العمل املتاحة �أو امل�ؤقتة دون �أن يتخذ
قرارات تنظيمية ع�شوائية �أو يفقد جزءاً من
كفاءته.
� -9أال يقوم امل��دي��ر ب��إ��ص��دار �أوام ��ر �إىل
املر�ؤو�سني :دون علم ر�ؤ�سائهم املبا�شرين.
� -10أال يقوم بتوجيه النقد �أو اللوم �إىل
�أي م��ن امل��ر�ؤو� �س�ين :يف وج ��ود زم�ل�اء ل��ه يف
نف�س الدرجة �أو �أقل منه.
 -11على املدير �أال يتجاهل �أي ن��زاع �أو
خ�لاف ب�ين �أي م��ن ال�ع��ام�ل�ين :ب���ش��أن املهام
واالخت�صا�صات وال�سلطات مهما ك��ان قليل
الأهمية ،وعليه �أن يتدخل فورا حلل النزاع
وحتديد العالقات التنظيمية بو�ضوح.
 -12ال ينبغي �أن يطلب املدير من �شخ�ص
يعمل معه� :إن ك��ان م�ساعدا �أو منفذا ،ويف
نف�س الوقت يكون ناقدا �أو مراجعا ل�شخ�ص
يف نف�س امل�ستوى الوظيفي.
 -13ال ينبغي للمدير �إه�م��ال املراجعة
والتقييم امل�ستمر :لأعمال املر�ؤو�سني واتخاذ
الإجراءات الت�صحيحية �أو حل امل�شاكل التي
قد تظهر �أثناء وبعد املراجعة والتقييم.
 -14ال ينبغي للمدير االطمئنان �إىل
ح��االت ال�سكون التنظيمي :والتي حتت�ضن
امل �ن��ازع��ات واالخ �ت�ل�اف��ات ب�ي�ن ال�ع��ام�ل�ين يف
الوحدة التي ير�أ�سها ،فقد تخفي هذه احلالة
وراءه� ��ا ح ��االت ��ش��دي��دة ال�سلبية والت�سيب
والتهاون.
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تخ�صي�ص مبالغ
كبرية للم�شاريع
اخلا�صة باملنظمة.

امل�سائل املالية
والت�صرف يف
امليزانية.

اقرتاح تغيري
ال�سيا�سة العامة
للمنظمة �أو امل�ؤ�س�سة.

ال

التنظيم والتفويض اإلداري

�سلطات
تفو�ض:

التعيني يف الوظائف
القيادية الرئي�سية
يف امل�ؤ�س�سة.

القرارات
الكبرية املتعلقة
بالت�شريع داخل
املنظمة �أو
امل�ؤ�س�سة.

التغيريات
الكربى يف طرق
العمل.

ن�����������������ش��������اط

يق�سم املدرب امل�شاركات على �أربع جمموعات بحيث ت�سمى تعرب كل جمموعة عن �إحدى
اجلوانب املعيقة للتفوي�ض (املفو�ض  -املفو�ض �إليه  -املهام املفو�ضة  -بيئة التفوي�ض).
 يطلب من كل جمموعة �أن تعرب عن املعوقات التي تقف �أمام امتام عملية التفوي�ض. يناق�ش مع امل�شاركات النتائج التي تو�صلت �إليها كل جمموعة ثم ي�صل �إىل �أهممعوقات التفوي�ض.
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العوائق ال�شائعة �أمام التفوي�ض:

يربر امل�شرف �أو املدير الذي ال يجيد عملية التفوي�ض ذلك
بكثري م��ن العوائق والأ�سب��اب التي ال جتعل��ه يقوم بعملية
تفوي���ض العمل للآخرين ،وق��د تكون هذه العوائق يف ذاته
�أو متعلقة باملوظفني �أو باملوقف ذاته ،مثل:

 ال �أعرف كيفية تفوي�ض العمل. �أ�ستطيع �أن �أجنز العمل بنف�سي ب�شكل �أف�ضل. ال �أثق يف قدرات املوظفني وكفاءتهم . املوقف ال يتحمل �أي �أخطاء. اخل ��وف م ��ن �أن �أ�ص ��بح مكروه� �اً ب�س ��بب ك�ث�رة تكلي ��فو�ضغط العاملني بالأعمال.
 املوظفون يتوقعون مني �إيجاد احللول لأية م�شكلة.� -أ�ستطيع �إجناز العمل �أ�سرع من �شرحه للموظفني.

لكي ت�صبح مفو�ض ًا ناجح ًا يجب �أن تتحكم يف عملك من
خالل:

 حتديد واجباتك كمدير. ت�أكيد الأهداف الأولية. املجاالت التي حتقق النجاح �أو الف�شل يف مهمتك. -فح�ص �أعباء العمل لتحديد املهام اخلا�صة بك.

حتديد الأعمال التي ميكن تفوي�ضها:

 الق ��رارات الت ��ي كث�ي�راً ما تتخذها ب�ش ��كل يومي فرمبايعرفها املوظفون �أكرث منك.
 الأعمال التي يف جمال تخ�ص�ص ��ك الفني �أو الوظيفيميكن تدريب املوظفني عليها.
 الأعم ��ال الت ��ي لي�س ��ت يف جم ��ال تخ�ص�ص ��ك فبع� ��ضاملوظفني يفوقونك خربة.

التنظيم والتفويض اإلداري

اال�ستعداد للتفوي�ض:

من مربرات املدير �أو امل�شرف
الذي اليجيد التفوي�ض:
اخلوف من ي�صبح مكروهاً
من كرثة التكاليف  -عدم
الثقة يف املوظفني .
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م�شكلة وحيدة �أحمد

15

دق��������ي��������ق��������ة

مدة التمرين

التنظيم والتفويض اإلداري
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تو�ضيح دور التفوي�ض
يف �سرعة �إجناز املهام
وحتقيق الأهداف.

الهدف:

النتائج املطلوب الو�صول �إليها:

التفوي�ض الإداري ي�ساعد على:
 تخفيف العبء عن املدير الإداري. توزيع املهام يجب �أن يتنا�سب مع قدرات ومهارات املفو�ض �إليه. -على املدير �أن يحدد املهام التي ميكن �أو ال ميكن له �أن يفو�ضها ملر�ؤو�سيه.

من خالل التمرين ناق�شي مع املجموعة:

�أ�سباب امل�شاكل التي تعاين منها وحيدة �أحمد. �أهم امل�شكالت التي نتجت عن �أ�سلوب �إدارة وحيدة. احللول التي ميكن �أن ت�ساعد وحيدة على �إعادة التوازن �إىل �إدارتها و�إجناز�أعمال ومهام الإدارة يف الوقت املطلوب.

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

م�شكلة وحيدة �أحمد

التنظيم والتفويض اإلداري

تعمل وحيدة �أحمد كمدير لل�ش�ؤون الإدارية بالفرع (م) .وت�شكو
وحيدة من زي��ادة �أعباء العمل عليها وتكد�س امللفات وامل�شكالت
التي حتتاج منها �إىل درا�ستها والت�صرف يف مو�ضوعاتها ،حتى �إنها
ت�ضطر �أحياناً �إىل �أخذ بع�ض الأعمال �إىل منزلها لالنتهاء منها.
وقد �أ ّدى ذلك �إىل ت�أخر البت يف كثري من املو�ضوعات ،وتعطل
م�صالح �أ�صحاب تلك املو�ضوعات التي تقوم بفح�صها.
وقد لوحظ على مر�ؤو�سي وحيدة �أحمد بقا�ؤهم معظم وقت
العمل بدون عمل� ،أو غري متواجدين يف مكاتبهم بحثاً عن �شيء
ي�شغلهم �أو لق�ضاء بع�ض م�صاحلهم اخلا�صة� ،أو القيام بزيارات
لزمالئهم وجتاذب �أطراف احلديث معهم.
و�أث�ن��اء االجتماع ال��ذي مت بني وحيدة �أحمد ومدير الفرع،
عر�ضت وح�ي��دة �أح�م��د مل��ا تعانيه م��ن نق�ص ك�ف��اءة مر�ؤو�سيها يف
الإدارة ،وعدم قدرتها على االعتماد عليهم يف معاجلة مو�ضوعات
العمل ،مما دعاها �إىل احلر�ص على درا�سة كل الأمور والبت فيها
بنف�سها ،مما �أدى �إىل ت�أخر �صحتها ومعاناتها من ارتفاع �ضغط
الدم لديها.
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التنظيم والتفويض اإلداري
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اجلل�سة الرابعة
مفهوم القيادة وم�صطلحاتها امل�ستخدمة
حمتويات

الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:

اجلل�سة:

املو�ضوع

القيادة الناجحة

 1 .1التعرف على مفهوم القيادة
ودورها يف حتقيق الأهداف.
� 2 .2شرح �أهم نظريات القيادة.
 3 .3ا�ست�شعار �أهمية القيادة
الناجحة يف حتفيز الأفراد.

الو

مفهوم القيادة
ن
ظريات القياد

15
ة

15

فرتا�ضات
ك يف توجيه

30

مترين ا

مر�ؤو�سيك

	• جهاز الربوجكتور.
	• اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة  -مفر�ش.

.3
.4
.5
.6
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قت بال

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

.1
.2

دقيقة

 1يقوم املدرب بو�ضع املفر�ش على الأر�ض على �أن يكون مقلوبا.
 2يطلب املدرب من امل�شاركات (  5 – 4ح�سب حجم املفر�ش ) الوقوف على املفر�ش
بحيث ال يت�سع املفر�ش لعدد �أكرب.
 3يطلب منهن �أن يعدن املفر�ش �إىل الوجه الآخر دون �أن يخرجن �أو يتحركن
خارج املفر�ش.
 4يطلب من باقي امل�شاركات متابعة اللعبة وت�سجيل مالحظاتهن.
 5يناق�ش مع امل�شاركات يف اللعبة �شعورهن وملاذا جنحن �أوف�شلن يف الو�صول �إىل
الهدف.
 6ي�صل مع امل�شاركات �إىل مفهوم القيادة الناجحة ودورها يف حتقيق الأهداف.
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مفهوم القيادة:

لق��د تعددت حم��اوالت الباحثني اخلا�صة بو�ص��ف وتعريف القيادة .وقد
بد�أت هذه املحاوالت بقيام بع�ضهم بجمع البيانات واملعلومات التي ت�ساعد
يف التع��رف على بع���ض ال�صفات املمي��زة للقادة ،وعن طري��ق تلك ال�صفات
قدموا لنا تعريف ًا للقيادة يعتمد على توفر جمموعة من ال�صفات وال�سمات
يف الق��ادة ،ويف حم��اوالت �أخرى اكت�شف البع�ض الآخ��ر مدى تعقد البيئة
االجتماعية التي يعمل يف �إطارها القادة ،وبالتايل �أخذوا يف اعتبارهم –
عند تعريف القادة– العوامل االجتماعية املتعددة التي توجد يف البيئة
االجتماعية التي تتفاعل يف �إطارها القيادة.

ما هي القيادة الناجحة؟

القيادة الناجحة؟
هي عملية الت�أثري يف
النا�س وتوجيههم لإجناز
الهدف.

	• ال�سمات ال�شخ�صية للقائد و�سلوكه.
	• �صفات املر�ؤو�سني.
	• �أهداف املنظمة.
	•الأ�س ��اليب والنظم وال�سيا�س ��ات املرتبط ��ة ببع�ض الأمور
مثل ت�صميم الأدوار (الوظائف) يف املنظمة ومتطلباتها،
والتدريب ،ونظم الأجور واملكاف�آت.

القيادة الناجحة

القيادة هي عملية الت�أثري يف النا�س وتوجيههم لإجناز الهدف.
عندما تبادرين بتنظيم الأع��م��ال داخ��ل حزبك �أو بني حزبك
وزميالتك من الأحزاب الأخرى ،يف هذه احلاالت �ستظهرين �أنت
مبظهر القائد.
و�إذا ت�أملنا عملية القيادة �سنجد �أنها تعبرّ عن العالقة املتبادلة
التي تتم بني القائد ومن يتم قيادتهم� ،إ ّال �أن هذه العالقة تتم يف
�إطار مناخ معينّ ي�ساهم يف حتقيق فعالية هذا النوع من العالقة،
فالقيادة الفعالة تعبرّ عن عملية متعددة الأبعاد ،حيث تت�ضمن
العديد من العنا�صر امل�ؤثرة ،مثل:

نظريات ومداخل درا�سة القيادة :ميكن ت�صنيف نظريات ومداخل
الدرا�سات والبحوث يف جمال القيادة يف ثالث مداخل رئي�سية ،هي:

	• نظريات ال�سمات.
	• النظريات ال�سلوكية.
	• النظريات املوقفية.

ال�سـمات

ال�سلوكيات

املوقفية
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نظريات ومداخل القيادة:
نظريات ال�سمات:

من ال�صفات التي يتميز
بها القائد الفعال:

القيادة الناجحة

	•القدرة الإ�شرافية
	• احلاجة �إىل
الإجناز
	•الذكاء والفطنة
	• احل�سم
	• الثقة بالنف�س
	• املباد�أة

كانت نظريات ال�سمات �أوىل املحاوالت التي بذلها الباحثون يف
جمال القيادة ،وفيها كان الرتكيز على �أن القادة ميتلكون جمموعة
من ال�صفات �أو اخل�صائ���ص التي جتعلهم يتميزون عن (التابعني)،
فهذه النظريات تفر�ض وجود ارتباط قوي بني القيادة والفعالية
الإدارية واخل�صائ�ص وال�سمات التي ميتلكها القائد.
وبالرغ��م من وجود العدي��د من القوائم التي ت�ضم تلك ال�سمات
واخل�صائ�ص� ،إ ّال �أنه ال يوجد حتى الآن اتفاق وا�ضح وحمدد على
نوع وعدد ال�سمات الواجب توافرها يف القائد الفعال.
ويف معظ��م الدرا�سات الأوىل الت��ي �أجريت يف هذا املجال حاول
الباحث��ون مقارنة �صف��ات القادة املعروفني والذي��ن �أ�صبحوا قادة
بالفع��ل ،بتل��ك ال�صف��ات التي كان يت�ص��ف بها التابع��ون لهم ،وعن
طري��ق ه��ذه املقارن��ة قدموا لنا جمموع��ة من القوائ��م التي ت�ضم
�صفات القائد الفعال.
�إن االفرتا���ض الأ�سا�س��ي ال��ذي �سيط��ر عل��ى الباحث�ين يف ه��ذا
املجال هو �أن القائد يولد ،وال ي�صنع.
ويف الدرا�سات التي �أجريت بعد ذلك ،تو�صل �أحد الباحثني �إىل
جمموعة حمددة من ال�صفات التي يتميز بها القائد الفعال:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
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 1الق ��درة الإ�ش ��رافية� :أي القي ��ام بالوظائف الأ�سا�س ��ية
للإدارة وخا�صة قيادة ومراقبة �أعمال الآخرين.
 2احلاجة �إىل الإجناز :مبا يف ذلك ال�س ��عي وراء حتمل
امل�س�ؤولية والرغبة يف النجاح.
 3الذكاء والفطنة :مبا يف ذلك القدرة على احلكم على
الأمور والتفكري االبتكاري.
 4احل�س ��م� :أو الق ��درة عل ��ى اتخ ��اذ الق ��رارات وح ��ل
امل�شكالت.
 5الثق ��ة بالنف� ��س� :أي ر�ؤي ��ة نف�س ��ه عل ��ى �أن ��ه ق ��ادر على
التكيف مع امل�شكالت.
 6املب ��اد�أة� :أو الق ��درة عل ��ى العم ��ل با�س ��تقاللية ب ��دون
االعتم ��اد عل ��ى الآخري ��ن ،وقدرت ��ه عل ��ى و�ض ��ع خطط
عمله واكت�شاف الأ�ساليب االبتكارية لإجناز الأعمال.

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

االنتقادات املوجهة لنظريات ال�سمات:

هناك بع�ض االنتق��ادات الوا�ضحة املوجهة لنظريات ال�سمات،
فعل��ى مر الزمن ظهر يف التاريخ العديد من الأفراد الذين اختلفت
�صفاتهم وخ�صائ�صهم و�سماتهم عند بع�ضهم البع�ض ،كما �أن هناك
العديد من احلاالت واملواقف التي �أثبت فيها القائد جناحه فيها،
بينما ف�شل يف العديد من احلاالت واملواقف الأخرى.
لذل��ك ،يف الوقت الذي ات�ضحت فيه �أهمية توافر ال�صفات التي
قدمه��ا لن��ا الباحثون يف القادة� ،إ ّال �أنه ثب��ت عدم �ضرورة توفرها
جميع ًا لي�صبح القائد فعا ًال.

النظريات املوقفية:

القيادة الناجحة

لق��د تو�ص��ل معظم الباحث�ين يف وقتنا احل��ايل �إىل عدم وجود
من��ط قي��ادي واحد ميكن��ه �أن يكون فع��ا ًال يف كاف��ة املواقف التي
يواجهه��ا والظروف الت��ي يعم��ل يف �إطارها ،لذلك ظه��رت مداخل
القي��ادة املوقفي��ة التي ت��رى �أن النمط القيادي ال��ذي ي�ستخدمه
القائد يعتمد بدرجة كبرية على جمموعة من العوامل وامل�ؤثرات،
فالقائ��د يعمل يف �إطار مع�ين ،يدرك دوره كقائد وم��ا يتطلبه هذا
ال��دور من معلوم��ات ومهارات و�أمن��اط معينة من ال�سل��وك ،ويكون
�سل��وك القائ��د يف �إطار افرتا�ض��ات معينة حمددة تعم��ل يف نف�سه
وتوجه تفاعله مع العاملني.
وق��د يك��ون القائ��د واعي�� ًا �أو غ�ير وا ٍع باالفرتا�ض��ات الت��ي
يبن��ي عل��ى �أ�سا�سها تفاعله م��ع العاملني وم��ع املوق��ف� ،إ ّال �أن هذه
االفرتا�ض��ات تعمل فع ًال كنظري��ة يقرر يف �إطاره��ا ا�سرتاتيجيته
يف التعام��ل مع الر�ؤ�س��اء والزمالء واملر�ؤو�س�ين ،وتتوقف فاعليته
وكفاءت��ه يف العمل عل��ى مدى قرب افرتا�ضاته م��ن الواقع الفعلي
للأم��ور .ويتوق��ف اختي��ار القائد لنم��ط دون الآخر عل��ى عوامل
متع��ددة ميكن ت�صنيفها يف عوام��ل �أو قوى يف القائد نف�سه و�أخرى
يف املر�ؤو�سني وغريها يف املوقف ،وقد خل�ص تاننبوم و�شميدت �أهم
هذه العوامل يف ما يلي:

القائد يعمل يف
�إطار معني ،يدرك
دوره كقائد وما
يتطلبه هذا الدور
من معلومات
ومهارات و�أمناط
معينة من
ال�سلوك

قوى يف القائد نف�سه:

يت�أث��ر �سل��وك القائ��د �إىل درجة كب�يرة بقوى كث�يرة تعمل يف
ثنايا �شخ�صيته ،ومن بني �أهم القوى الداخلية التي ت�ؤثر عليه:

59

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

القيادة الناجحة

القي ��م الت ��ي ي�ؤم ��ن بها :ويت�ض ��من ه ��ذا مث ً
ال م ��دى �إميان
القائ ��د بحق العاملني يف امل�ش ��اركة يف اتخ ��اذ القرارات التي
ت�ؤث ��ر عليه ��م ،واقتناع ��ه ب�أن ��ه ينبغ ��ي �أن يتحم ��ل كل منهم
ع ��بء م�س� ��ؤولية وظيفته بنف�س ��ه ،كما يت�أثر �س ��لوكه مبدى
الأهمي ��ة الت ��ي ينظ ��ر به ��ا �إىل الكفاي ��ة التنظيمي ��ة ،والنمو
الذاتي للمر�ؤو�سني.
ثقة القائد مبر�ؤو�سيه :وهذا من �أهم العوامل امل�ؤثرة على
�س ��لوك القادة يف العمل ،فالقادة يختلفون بدرجة كبرية يف
مدى الثقة التي مينحونها للآخرين ب�صفة عامة ،وينتقل
معهم هذا ال�شعور عند تعاملهم مع املر�ؤو�سني ،وينعك�س يف
منط تعاملهم مع العاملني.
اجتاه ��ات القائ ��د القيادي ��ة� :أي م ��دى تقب ��ل القائد نف�س ��ه
لنم ��ط دون الآخر يف القيادة ،فهن ��اك من القادة من ي�ؤدون
عمله ��م بارتي ��اح كب�ي�ر كق ��ادة مبا�ش ��رين ،ويعت�ب�رون حلهم
للم�ش ��كالت و�إ�ص ��دارهم للأوام ��ر �أم ��راً طبيعي� �اً ،كم ��ا جند
�آخري ��ن يعمل ��ون بكف ��اءة عالي ��ة يف اجل ��و اجلماع ��ي �ض ��من
فريق ،حيث ي�شاطرون مر�ؤو�سيهم كل عمل يقومون به.
مدى �شعور القائد بالأمن يف مواقف عدم الت�أكد :فالقائد
يتنازل عن �صالحياته يف عملية اتخاذ القرارات بالتفوي�ض
�أو غريه ،بالتايل نقل معلوماته ،ولو ملدى معني ،عن �س�ي�ر
العم ��ل ،وكذل ��ك م ��دى ت�أك ��ده م ��ن النتائ ��ج .وي�ش ��عر بع�ض
القادة بحاجة �شديدة �أكرث من غريهم �إىل الت�أكد من �سري
العم ��ل ،و�إىل تركيز كل املعلومات ع ��ن املوقف لديهم لأنهم
ي�شعرون بقلق �شديد يف مواقف عدم الت�أكد.
قوى يف العاملني حتت �إدارته:

قب��ل �أن يح��دد القائد الطريقة التي يق��ود بها جماعة معينة،
علي��ه �أن ي�ضع يف اعتباره العوام��ل املختلفة التي ت�ؤثر على �سلوك
مر�ؤو�سيه ،فهم �أي�ضا مثله يت�أثرون مبتغريات كثرية يف ال�شخ�صية،
كم��ا �أن ل��كل منهم توقعاته ع��ن الطريقة التي يتعام��ل بها رئي�سه
مع��ه ،وكلم��ا زاد وعي القائد بهذه العوامل كان �أقدر على �أن يحدد
بدق��ة منط ال�سلوك ال��ذي يجب �أن ي�سلكه حت��ى ي�ساعد العاملني
على العمل بكفاءة وفاعلية.
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وب�صف��ة عامة يتي��ح القائد للعاملني قدر ًا �أك�بر من امل�شاركة يف
العمل �إذا كان لدى املر�ؤو�سني:

وقد مييل القائد �إىل ا�ستخدام �أق�صى �سلطاته يف حالة اختفاء
هذه الظروف حينما ال يجد بدي ًال ملمار�سة اخت�صا�صاته واالنفراد
بال�سلطة.
وم��ن ناحي��ة �أخ��رى يت�أث��ر �سل��وك املر�ؤو�س�ين مب��دى
احرتامه��م للقائد ،وكلم��ا زادت ثقتهم به واحرتامهم له
ي�صب��ح هو يف كثري من الأحي��ان �أكرث ا�ستعداد ًا لتغيري
�سلوكه �إزاءهم.
ويف ظ��ل الثقة واالحرتام املتبادلني بني القائد
ومر�ؤو�سي��ه ،مييل العاملون �إىل التحرر من ال�شعور
بالتهدي��د الن��اجت ع��ن االنح��راف ع��ن الظ��روف
الطبيعي��ة يف العمل ،وي�سريون يف طريق الإنتاج على
�أ�سا�س من ال�شعور بالثقة والأمن.

القيادة الناجحة

�أ .حاجة كبرية ن�سبياً �إىل اال�ستقالل ،فالعاملون يختلفون
بدرجة كبرية من حيث درجة التوجيه املبا�شر التي يرغبون
فيها.
ب .اال�س ��تعداد الكايف لتحمل م�س� ��ؤولية اتخاذ القرار ،فقد
يرى البع�ض �أن �إ�ض ��افة م�س� ��ؤوليات جدي ��دة �إليهم هي نوع
م ��ن املكاف� ��أة �أو التقدي ��ر لقدراته ��م ،بينم ��ا قد يح ��دد فيها
البع� ��ض الآخ ��ر جم ��رد ته ��رب م ��ن امل�س� ��ؤولية م ��ن جان ��ب
الر�ؤ�ساء.
ج .درج ��ة عالية ن�س ��بياً من القدرة عل ��ى حتمل الغمو�ض يف
املوقف ،فبع�ض العاملني يف�ضلون �أن تكون الأمور وا�ضحة
له ��م ب�ص ��فة قاطع ��ة ،بينما يف�ض ��ل غريهم درج ��ة �أكرب من
حرية التفكري.
د .اهتمام كاف بامل�شكلة وال�شعور بقيمتها.
هـ� .إدراك الأهداف والتوحد معها.
و .اخلربة الكافية واملعرفة الالزمة للتعامل مع امل�شكلة.
ز .توقع وا�س ��تعداد للم�ش ��اركة يف اتخاذ القرار ،فقد يفاج�أ
املر�ؤو�سون با�شرتاكهم يف اتخاذ القرار ،وغالباً ما يرتبكون
يف مواجهة هذه اخلربة اجلديدة.
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قوى يف املوقف:

يتمي��ز كل موقف بخوا�ص ت�ؤثر على �سلوك القائد واملر�ؤو�سني
مع ًا ،ومن بني ال�ضغوط البيئية الهامة امل�ؤثرة عليهم:
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�أ .ن ��وع التنظي ��م :املنظم ��ات كالأف ��راد له ��ا قيمه ��ا وتقاليده ��ا
الت ��ي ت�ؤثر حتما على �س ��لوك م ��ن يعملون به ��ا .والقائد يدرك
ب�س ��رعة �أن هناك �أمناطاً من ال�س ��لوك مقبول ��ة ومرغوباً فيها،
و�أنواع� �اً �أخ ��رى غ�ي�ر مرغ ��وب فيه ��ا ،وتق ��وم املنظمة بتو�ص ��يل
ه ��ذه القي ��م بطرق ع ��دة؛ منه ��ا تو�ص ��يف الأعمال وال�سيا�س ��ات
الإداري ��ة وت�ص ��ريحات الإدارة العلي ��ا يف املنا�س ��بات املختلف ��ة،
فبع� ��ض املنظم ��ات تطلب م ��ن القائد �أن يك ��ون ديناميا ،مبتكراً
حازم� �اً ومقنع� �اً .وت�ؤك ��د بع�ض املنظم ��ات الأخ ��رى �أهمية قدرة
القائ ��د عل ��ى العم ��ل م ��ع النا� ��س بكف ��اءة� ،أي �أن مفه ��وم الإدارة
العلي ��ا للقائ ��د الفع ��ال م ��ن �ش� ��أنه �أن يدف ��ع القائ ��د يف اجت ��اه
من ��ط معني من �أمناط ال�س ��لوك القي ��ادي .وبالإ�ض ��افة �إىل ما
ذك ��ر ف�إن م�ش ��اركة العاملني تت�أثر ببع� ��ض املتغريات مثل حجم
ون ��وع وح ��دات الإنت ��اج ،والتوزيع اجلغ ��رايف ،وم ��دى ما حتققه
املنظمة من �إ�ش ��باع حلاجات الأمن واال�ستقرار لدى العاملني.
فاالنت�ش ��ار اجلغ ��رايف مث�ل ً�ا ق ��د يدع ��و �إىل مزيد من امل�ش ��اركة
يف اتخ ��اذ الق ��رار ،وباملثل ف�إن ن ��وع وحجم الوح ��دات الإنتاجية
�أو احلاج ��ة �إىل االحتف ��اظ ب�س ��رية خط ��ة العمل ق ��د جتعل من
ال�ض ��روري �أن يفر� ��ض القائ ��د مزيداً م ��ن الرقابة وال�س ��يطرة
ب�أك�ث�ر مم ��ا يلزم يف احل ��االت الأخرى .ومثل ه ��ذه العوامل قد
حتد من قدرة القائد على الت�صرف والعمل مبرونة.
ب .كف ��اءة اجلماع ��ة وفاعليته ��ا :قب ��ل �أن يفو� ��ض القائ ��د
اخت�صا�صاته يف اتخاذ القرار �إىل العاملني ،عليه �أن يحدد مدى
كفاءة �أع�ضاء اجلماعة وفاعليتها يف العمل كوحدة متكاملة.
وم ��ن العوام ��ل امل�ؤث ��رة هن ��ا م ��دى خ�ب�رة اجلماع ��ة يف العم ��ل
مت�ضامنه ومتكاتفه ،فمن املتوقع �أن جند م�شكلة عدم التفاعل
يف اجلماعة حديثة العهد بالعمل .كما �أن اجلماعة التي ت�سودها
خربات وميول م�ش�ت�ركة تعمل ب�س ��رعة وي�سر �أكرث من جماعة
�أخرى تتباين خربات �أع�ضائها واهتماماتهم .ومن االعتبارات
الهامة �أي�ض� �اً مدى ثق ��ة اجلماعة نف�س ��ها يف قدرتها وكفايتها،
وكذل ��ك م ��دى التما�س ��ك والتقب ��ل ،وال�س ��ماحة ،وامل�ش ��اركة يف
الهدف بني �أع�ضاء اجلماعة.
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النظريات ال�سلوكية:
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ج .امل�ش ��كلة ذاتها :قد حتدد طبيعة امل�ش ��كلة درجة ال�سلطة التي
يفو�ضها القائد �إىل التابعني له ،وحيث �إن امل�شكالت القائمة يف
جماالت العمل الكبرية كثرياً ما ت�س ��تلزم خربات الأخ�صائيني
يف خمتل ��ف املج ��االت املتخ�ص�ص ��ة ،ف� ��إن ذل ��ك يزي ��د م ��ن حاجة
القائ ��د للح�ص ��ول عل ��ى م�س ��اعدة حلله ��ا ،وق ��د تتطل ��ب بع� ��ض
احلاالت �ضرورة تفرغ �شخ�ص معني لها ،وقد يعتقد القائد �أنه
م ��ن الأ�س ��هل له يف هذه احلالة �أن يفك ��ر فيها مبفرده بد ًال من
�أن ي�ضيع الوقت يف مناق�شتها مع معاونيه.
د� .ض ��غط الوقت :قد يكون هذا �أكرث ال�ض ��غوط التي يواجهها
القائد ،فكلما زاد �ش ��عور القائد باحلاجة �إىل اتخاذ قرار �سريع
عاجل ،زادت بالتايل �صعوبة �إ�شراكه للآخرين يف اتخاذ القرار.
ويالحظ يف املنظمات التي تعي�ش حتت ظروف �صعبة �أو طارئة
با�ستمرار �أن القادة ميار�سون �أق�صى درجات ال�سيطرة والرقابة،
ويفو�ض ��ون �أق ��ل ق ��در م ��ن اخت�صا�ص ��اتهم ملر�ؤو�س ��يهم ،عندما
يخف �ض ��غط الوقت ت�س ��نح الفر�صة للمر�ؤو�س�ي�ن للم�شاركة يف
عملية اتخاذ القرار.
وت�ش ��مل ه ��ذه الق ��وى العنا�ص ��ر الأ�سا�س ��ية يف كل موق ��ف عمل،
وه ��ي القائ ��د والتابعون له ،واملوقف نف�س ��ه ،وتتفاعل هذه كلها
لتحدي ��د من ��ط العالق ��ات ملواجه ��ة �س ��لوك القائ ��د يف اختي ��اره
للنمط ال�سلوكي املنا�سب ملواجهة املوقف.
افرت���ض الباحث��ون �أن القادة ال يولدون ولكن ميكن �صناعتهم،
وبالت��ايل ظه��رت النظري��ات ال�سلوكية الت��ي تركز عل��ى ال�سلوك
الفعلي الظاهر للقائد واهتماماته يف العمل.
ومن ذلك ظهر للقائد اهتمامان �أ�سا�سيان هما:
االهتمام بالعمل :ويظهر هذا ال�سلوك يف قيام القائد مبجموعة
من الأعمال ،مثل:

	• حتديد الأن�شطة واقرتاح خطط العمل.
	• التعرف على امل�شكالت و�إيجاد احللول لها.
	• جمع املعلومات الالزمة التخاذ القرار ال�سليم وتزويد
�أع�ضاء الفريق لهذه املعلومات.
	• تطوير جماالت العمل.
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	• التوفيق بني الآراء واملقرتحات.
	• درا�سة �إمكانية تنفيذ الآراء واملقرتحات.
	• تقيي ��م م�س ��ارات العم ��ل بالقيا� ��س �إىل معاي�ي�ر الأداء
املتفق عليها.
	• درا�سة معوقات التنفيذ وكيفية مواجهتها.
االهتمام بالعاملني :ويظهر ذلك يف قيام القائد مبا يلي:
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	• الت�ش ��جيع واال�ستجابة للميول واالجتاهات الإن�سانية
جلماعة العمل.
	• �إتاحة الفر�ص ��ة مل�س ��اهمة العاملني يف اتخاذ القرارات
وو�ضع وحتديد معايري الأداء.
	• �إ�شراك املجموعة يف و�ضع وحتديد الأهداف وتق�سيم
العمل.
	• ال�سماح للعاملني بالتعبري عن �آرائهم وم�شاعرهم.
	• �إح ��داث التجان� ��س وتدعي ��م الإجماع والتوح ��د يف �آراء
العاملني.
	• تقدمي الن�صح والإر�شاد.
	• تقلي ��ل درج ��ة التوت ��ر وال�ش ��عور بع ��دم اال�س ��تقرار بني
العاملني.
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امل�صفوفة الإدارية:
ي�صن��ف بليك وموتون ال�سلوك القيادي يف  5جمموع��ات �أ�سا�سية تعك�س درجة اهتمام القادة
يف كل منها ببعدين �أ�سا�سيني:
�أ .درجة االهتمام بالإنتاج (العمل).
ب .درجة االهتمام بالأفراد (العاملني).
وتو�ض��ع هذه الأمن��اط اخلم�سة يف م�صفوفة �إدارية  Managerial Gridكما هو مو�ضح يف
ال�شكل التايل.
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7

1

1

االهتمام بالإنتاج (العمل) ال�شبكة الإدارية
يت�ض��ح م��ن ال�شكل رق��م (� )2أن ال�شبكة الإدارية تتكون من حموري��ن �أو بعدين؛ البعد الأفقي
يع�بر ع��ن االهتم��ام بالإنت��اج �أو العمل (ع) ،بينم��ا يعرب بعده��ا الر�أ�سي عن االهتم��ام بالأفراد
العامل�ين (ن) .ونتيجة الختالف درجات االهتمام بكل حمور من حماور ال�شبكة تظهر � 5أمناط
�أ�سا�سية ل�سلوك القادة:
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�أمناط �أ�سا�سية ل�سلوك القادة:
النمط ( - )1/1الإدارة ال�سلبية : Impoverished - Management
يالح��ظ من موقع ه��ذا النمط وحتلي��ل الدرجتني
املن�سوبت�ين �إلي��ه (� ،)1/1أن ه��ذا النمط م��ن القادة
يول��ون اهتماما �ضئي ًال ج��د ًا بالعامل�ين وبالعمل على
ح��د �س��واء ،وبالت��ايل فالنتيج��ة املتوقعة ه��ي عدم
حتقيقه��م �أي �أه��داف �إنتاجي��ة ،وع��دم حتقي��ق �أية
درج��ة معقولة من الر�ض��ا الوظيفي ب�ين العاملني يف
وحداتهم التنظيمي��ة ،وينعك�س ذلك بطبيعة احلال
عل��ى عالق��ات العم��ل ،حي��ث ت�سوده��ا ال�صراع��ات
واخلالفات امل�ستمرة.

القيادة الناجحة

النمط ( - )1/9الإدارة العلمية : Scientific Management
يعرب هذا النمط عن اهتمام كبري بالعمل وبتحقيق
النتائ��ج املتمي��زة حت��ى ول��و مت ذل��ك عل��ى ح�س��اب
العاملني ،حيث يقل االهتمام بهم �إىل درجة كبرية.
ويعك�س هذا النمط املبادئ التي نادى بها «فردريك
تيل��ور» يف نظري��ة (الإدارة العلمية) ،وكذلك تعك�س
مفاهي��م نظري��ة ( )xاخلا�ص��ة بالعن�ص��ر الب�ش��ري
و�أ�سالي��ب معاملت��ه .في�ؤم��ن ه��ذا النم��ط م��ن القادة
بوج��وب ا�ستخ��دام ال�سلط��ة م��ع املر�ؤو�س�ين لإجن��از
العمل ،و�أهمية فر�ض �أ�ساليب الرقابة الدقيقة على
�أعماله��م .ودائم�� ًا ما ي�ضع��ون حتقيق النتائ��ج وك�أنه
اله��دف الوحيد الذي ي�سع��ون �إليه ،حتى ولو مت ذلك
على ح�ساب العاملني وم�شاعرهم.
النمط ( - )9/1الإدارة االجتماعية :Country Club Management
يعك���س ه��ذا النم��ط اهتمام�� ًا كب�ير ًا بالعن�ص��ر
الإن�س��اين ،واهتمامهم ورعايته��م للعاملني ،ويتم ذلك
�أحيان�� ًا عل��ى ح�ساب حتقيقه��م للأه��داف الإنتاجية
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املطالب�ين بتحقيقها .وكثري ًا ما يتمادى ه���ؤالء القادة يف
تقدير وزن و�أهمية مراع��اة قواعد العالقات الإن�سانية،
في�سع��ون ب�شت��ى الطرق للق�ضاء عل��ى �أي مظاهر قد تنتج
عنه��ا خالف��ات بني العامل�ين �أو معهم ،حتى ول��و كان ذلك
على ح�ساب الإنتاج.

النمط ( )9/9الإدارة اجلماعية :Team Management
�إن الق��ادة الذين ينتمون �إىل هذا النمط يولون عناية
فائق��ة واهتمام�� ًا كبري ًا لكل م��ن بعدي العم��ل والعاملني.
فه��م ي�ؤمنون ب�أن العمل اجلماعي ه��و الركيزة الأ�سا�سية
الالزمة لتحقيق الأهداف الإنتاجية الطموحة .وينبني
ذل��ك على �إميان عميق -من جانب �أولئك القادة -ب�أهمية
العن�ص��ر الب�ش��ري و�إ�شباع احلاج��ات الإن�سانية ،وبالتايل
جنده��م يحققون مفاهي��م امل�شاركة الفعال��ة للمر�ؤو�سني
يف حتدي��د الأهداف واختي��ار �أ�ساليب التنفي��ذ واملتابعة
الالزم��ة للأهداف املطلوب حتقيقها .ومبثل هذا الأ�سلوب
القي��ادي ت�سود اجلماع��ة روح الفريق ومفاهي��م التعاون
اخلالق��ة ،وت�س��ود عالق��ات الإخ��اء وال��ود ب�ين القائ��د
واملر�ؤو�سني ،وبني املر�ؤو�سني بع�ضهم البع�ض.
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النمط ( - )5/5الإدارة املت�أرجحة :Pendulum Management
ي�شب��ه ه��ذا النم��ط جن��دول ال�ساع��ة ال��ذي ي�ستم��ر
يف الت�أرج��ح وال يثب��ت عن��د و�ض��ع مع�ين .فف��ي بع���ض
املواق��ف يلج�أ هذا النم��ط �إىل �أ�سل��وب ( - )9/1الإدارة
االجتماعي��ة ،وذلك عندما ي�شعرون باحتمال مواجهتهم
للمتاعب من جانب العاملني ،ولكن �إذا هد�أت حالة العمال
ف�إنه��م قد يلج���ؤون �إىل من��ط ( - )1/9الإدارة العلمية،
في�ضغطون على العاملني من �أجل الإنتاج .وكثري ًا ما ي�ؤمن
ه�ؤالء القادة ب�أ�سلوب «منت�صف الطريق» ،وبالتايل ف�إنهم
ع��ادة ما يف�شلون -بقدر ما ينجح��ون -يف حتقيق التوازن
املطلوب بني االهتمام بالإنتاج واالهتمام بالعاملني.

67

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

متررررررررر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ي
ن
ن
نننننننننننننننننن

ا�ستق�صاء افرتا�ضاتك يف قيادة وتوجيه املر�ؤو�سني
(مترين فردي)

30
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دق��������ي��������ق��������ة

مدة التمرين

تو�ضيح حقيقة
اختالف القادة
باختالف �أمناطهم

الهدف:

	•�أننا نختلف يف �أمناطنا القيادية
باخت�لاف ال�صف��ات الت��ي منلكه��ا
وامل�ؤثرة يف طبيعة الأ�سلوب القيادي
الذي ننتهجه يف مكان العمل.

النتائج املطلوب الو�صول �إليها:

• متث��ل العب��ارات التالي��ة بع�ض�� ًا م��ن
�أمناط ال�سلوك التي ميار�سها القياديون
يف العمل.
• اقرئ��ي كل عب��ارة جي��د ًا ث��م �ضع��ي
عالم��ة ( )xيف اخلان��ة الت��ي تعك���س
مدى انطباق م�ضم��ون هذه العبارة على
�سلوكك وت�صرفاتك الفعلية يف التعامل
مع مر�ؤو�سيك.
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م

الـعـبـــــــــارة

عادة غالباً �أحياناً نادراً

� 2أ�شجع املر�ؤو�سني على اتخاذ القرارات املتعلقة ب�أعمالهم.

3

2

1

0

� 3أراقب العمل بدقة ،حتى �أ�ضمن الإجناز على الوجه املطلوب.

3

2

1

0

� 4أتغا�ضى عن بع�ض الأخطاء الب�سيطة التي يقع فيها املر�ؤو�سون.

3

2

1

0

� 5أخطط جيد ًا ،و�أت�أكد من توزيع عبء العمل على جميع املر�ؤو�سني.

3

2

1

0

 6عندما �أ�شعر بالتزام املر�ؤو�سني �أخفف من رقابتي عليهم.

3

2

1

0

� 7أ�شرف على املر�ؤو�سني بدقة حتى �أ�ضمن احل�صول على نتائج �أف�ضل.

3

2

1

0

� 8أتيح للمر�ؤو�سني فر�صة حتمل املزيد من امل�س�ؤولية يف العمل.

3

2

1

0

� 9أعتم��د على �سلطاتي و�صالحيات��ي يف ال�ضغط على املر�ؤو�سني لبذل
جهد �أكرب يف العمل.

3

2

1

0

� 10أتعاون مع املر�ؤو�سني و�أواجههم و�أبدي لهم الن�صح عند احلاجة.

3

2

1

0

�أ�ضط��ر لإجن��از العم��ل بنف�س��ي عندم��ا يف�ش��ل �أح��د املر�ؤو�س�ين يف
� 11إجنازه.

3

2

1

0

� 12أ�شجع املر�ؤو�سني و�أدعمهم عندما يتخذون القرارات ب�أنف�سهم.

3

2

1

0

� 13أ�ضع الأ�ساليب الدقيقة للرقابة لأ�ضمن �إجناز املر�ؤو�سني للعمل.

3

2

1

0

 14يع��رف املر�ؤو�سون ما هو متوقع منه��م ،وال يحتاجون لرقابة دائمة
مني.

3

2

1

0

� 15أكل��ف املر�ؤو�سني باملهام التي ت�ساع��دين يف حتقيق الأهداف وو�ضع
معايري الأداء.

3

2

1

0

 16يلتزم املر�ؤو�سون ب�أداء �أعمالهم حتى يف حالة عدم وجودي.

3

2

1

0

� 17أهتم بت�سجيل الأهداف كتابة حتى ال يحدث �سوء فهم يف امل�ستقبل.

3

2

1

0

القيادة الناجحة

طامل��ا �أنن��ي �أحتم��ل امل�س�ؤولي��ة ب�أكمله��ا� ،أتوق��ع قب��ول املر�ؤو�س�ين
 1لقراراتي وتوجيهاتي.

3

2

1

0
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م

القيادة الناجحة
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الـعـبـــــــــارة

عادة غالباً �أحياناً نادراً

� 18أثق يف �أن املر�ؤو�سني قادرون على �إجناز املهام التي �أكلفهم بها.

3

2

1

0

� 19أمار���س �أ�سلوب الرقابة امل�شددة يف حال��ة ف�شل املر�ؤو�سني يف �إجناز
العمل.

3

2

1

0

� 20أت�أكد من معرفة املر�ؤو�سني مبا هو متوقع منهم حتى يبذلوا جهدهم
يف العمل.

3

2

1

0

� 21أهتم ب�إجن��از العمل على الوجه الأكمل �أكرث من اهتمامي بحاجات
املر�ؤو�سني.

3

2

1

0

� 22أهتم بتوطيد العالقات االجتماعية مع املر�ؤو�سني.

3

2

1

0

�أراق��ب جي��د ًا ف�ترات الراح��ة ،حت��ى ال ي�ضي��ع الوق��ت وتنخف�ض
 23الإنتاجية.

3

2

1

0

� 24أهتم بتحفيز املر�ؤو�سني وحثهم على العمل مادي ًا ومعنوي ًا.

3

2

1

0

�أهتم بتعريف املر�ؤو�سني مبا هو متوقع منهم نظر ًا الهتمامهم بذلك
25
�أكرث من اهتمامهم مبعرفة �أ�سباب قيامهم بالعمل.

3

2

1

0

� 26أخ�ص�ص وقت ًا لال�ستماع �إىل �أفكار و�آراء املر�ؤو�سني.

3

2

1

0

� 27أرك��ز على توجي��ه املر�ؤو�س�ين وقيادتهم وتعريفه��م ب�أ�سلوب �إجناز
العمل.

3

2

1

0

� 28أ�شجع املر�ؤو�سني على و�ضع �أهدافهم ومقايي�س �إجنازها.

3

2

1

0

� 29أ�ضغط على املر�ؤو�سني حتى يبذلوا جهد ًا �أكرب يف العمل.

3

2

1

0

� 30أتعامل مع املر�ؤو�سني ك�أفراد نا�ضجني وبالتايل يت�صرفون باملثل.

3

2

1

0
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تفريـغ النتائـج
• اجمعي درجات العبارات ذات الأرقام الفردية و�سجلي املجموع يف املربع التايل:

نظرية (�س) :االهتمام بالعمل
• اجمعي درجات العبارات ذات الأرقام الزوجية و�سجلي املجموع يف املربع التايل:

نظرية (�ص) :االهتمام بالعاملني
�ضعي عالمة (  )Xيف املكان الذي يعرب عن جمموع درجات كل من العن�صرين ال�سابقني:
نظرية (�س)

45
40
35

القيادة الناجحة

نظرية (�ص)

45 40 35 30 25 20 15 10 55 10 15 20 25 30 35 40 45

30
25
20
15
10
5

10 15 20 25 30 35 40 45

5
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القيادة الناجحة
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الوحدة التدريبية

صصنع القرار
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اجلل�سة اخلام�سة
حتليل امل�شكالت
الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:

.1

صنع القرار

.2
.3
.4
.5

1ال���ت���ع���رف ع���ل���ى م���ف���ه���وم حت��ل��ي��ل
امل�شكالت.
2ف��ه��م م���راح���ل وخ���ط���وات حتليل
امل�شكالت.
3تو�ضيح �أهمية التحليل العلمي يف
الو�صول �إىل القرار املنا�سب.
4التعرف على مفهوم القرار.
���5ش��رح اخل���ط���وات العلمية ل�صنع
القرار االداري.

حمتويات
اجلل�سة:

املو�ضوع

م
فهوم حتليل امل�شكالت
مراحل
حتل
ي
ل
ا
مل
�ش
ك
الت
مترين ا
خ
ت
ي
ا
ر
ا
ل
ب
د
يل املنا�سب

دقيقة

الو

قت بال

10
20
30

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•ال�سبورة البي�ضاء  -اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة.

.1
.2
.3
.4
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1ي�ضع املدرب �أمام امل�شاركات م�شكلة موظف اكت�شف �أنه قد مت خ�صم ق�سطني من مرتبه ال�شهري
دون �أن يعرف ال�سبب واليدري كيف يحل هذه امل�شكلة ويعيد ما خ�صم من راتبه!!
2يطلب من كل م�شاركة كتابة �سبب اخل�صم والذي تراه منطقي على ال�سبورة البي�ضاء .
3يت�ساءل املدرب هل بذلك مت الو�صول �إىل حل مل�شكلة املوظف؟.
4يتو�صل املدرب مع امل�شاركات �إىل مفهوم التحليل.
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حتليل امل�شكالت:
عندما نقوم بتحليل م�شكلة ما لكي ن�صل �إىل جذورها ونتعرف
على خمتلف جوانبها و�أ�سبابها احلقيقية ،ف�إننا نكون على الطريق
ال�سليم حلل تلك امل�شكلة ،فتحليل امل�شكالت هو الأ�سلوب الفعال
والبنّاء للتعامل مع امل�شكالت.
�إن املدير الفعال يعمل قدر ا�ستطاعته على التنب�ؤ بامل�ستقبل،
وبذلك يبد�أ يف اتخاذ اخلطوات ال�ضرورية لتحقيق �أهدافه
و�أهداف املنظمة ،حيث يقوم بتحديد م�شكلته ويجمع احلقائق
املتعلقة بها ويحلل تلك احلائق بالتف�صيل ثم ي�ستنبط حلو ًال
لتلك امل�شاكل.

ملاذا نقوم بالتحليل؟

�إن املدير الفعال يعمل
قدر ا�ستطاعته على
التنب�ؤ بامل�ستقبل ،وبذلك
يبد�أ يف اتخاذ اخلطوات
ال�ضرورية لتحقيق
�أهدافه و�أهداف املنظمة..

صنع القرار

�إن التحليل يعني انتقاء البيانات وجتميعها� ،أو بعبارة �أخرى هو
عملية البحث عن طريق تفتيت امل�شكلة �إىل عنا�صرها املختلفة،
وبتفتيت امل�شكلة �سنجد �أنه من املحتمل �أننا نعرف بالفعل الكثري
من هذه العنا�صر ،وبذلك ميكننا �أن نبد�أ يف الت�أثري على العنا�صر
التي ال نعرفها.
وقد يرتتب على قيامنا بالتحليل �أن يهتز �-أو حتى ينعدم-
ر�ضانا عن �أنف�سنا ،وهذا �أمر مرغوب فيه ،لأنه يدفعنا �إىل �إدراك
التناق�ضات املوجودة ،ويحثنا على �إيجاد �إجابات للعديد من
الت�سا�ؤالت التي تثور يف �أذهاننا.

�إن رج ��ل الإدارة يه ��دف �إىل حتقي ��ق غر� ��ض م ��ا،
والبح ��ار �أو الطي ��ار يهدف �إىل الو�ص ��ول �إىل مكان ما،
ّ
ف� ��إذا مل يك ��ن البح ��ار على دراي ��ة باملكان الذي يق�ص ��د،
ف� ��إن كل الري ��اح تك ��ون معاك�س ��ة ل ��ه ،و�إذا مل يك ��ن على
دراي ��ة مبوقعه الآن ،ف�إنه ال ي�س ��تطيع �أن يختار طريقاً
لل�س�ي�ر فيه ،وب�أية �س ��رعة … الخ ،فهو ال ي�ستفيد من
�أي جهد وال ينتفع ب�أية ميزة �إال �إذا كان قد حدد هدفه
حتديداً جيداً .فالتخطيط ال�سيئ يجرد العمل ال�شاق
من كل نتائجه وي�سلبه كل ثماره.
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خطوات حل امل�شكالت و�صنع القرار:

متر عملية حل امل�شكالت مبرحلتني �أ�سا�سيتني هما:
ثاني ًا :اتخاذ القرارات:
			
�أو ًال :حتليل امل�شكلة:
وقد يقوم البع�ض بتق�سيم عملية حل امل�شكالت �إىل عدد �أقل
�أو �أكرث من اخلطوات .وال يعنينا هذا كثري ًا ،و�إمنا الذي يعنينا �أن
تت�ضمن عملية حل امل�شكالت نف�س امل�ضمون �سواء مت �إدماج بع�ض
اخلطوات �أو تف�صيل البع�ض الآخر.

�أوال :حتليل امل�شكالت:

صنع القرار

اخلطوة الأوىل:
ت�شخي�ص امل�شكلة:
يعترب ت�شخي�ص امل�شكلة �أهم خطوة يف مرحلة التحليل� ،إذ �إن
الت�شخي�ص اخلاطئ ي�ؤدي �إىل حتليل خاطئ .ومن هنا جند �أن
ت�شخي�ص امل�شكلة يعترب مبثابة املفتاح الأ�سا�سي للحل .لذا يجب
القيام بالت�شخي�ص بكل دقة وعناية� ،إذ ميكن القول �إن امل�شكلة
التي مت ت�شخي�صها بدقة تعترب م�شكلة ن�صف حملولة.
ولكي يكون ت�شخي�ص امل�شكلة دقيق ًا ،يجب مراعاة الآتي:
حل امل�شكالت
متر مبرحلتني
�أ�سا�سيتني هما:

1
حتليل امل�شكلة
2
اتخاذ القرارات
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التفرق ��ة بني الظواهر والأعرا�ض :فالظاهرة عبارة عن داللة
�أو م�ؤ�ش ��ر بخ�ص ��و�ص موقف معني ،وتن�ش� ��أ كمح�ص ��لة �أو تراكم
لنتائج �أ�س ��باب ذلك املوقف .وميكن ت�ش ��بيه الظاه ��رة ب�أعرا�ض
املر� ��ض كال�ص ��داع �أو ارتف ��اع درج ��ة احل ��رارة ،وال �ش ��ك �أن ذل ��ك
يختلف كثرياً عن ال�سبب يف املر�ض.
ويالحظ �أن الأ�س ��باب قد تك�شف لنا عن م�شاكل معينة ،وقد ال
تت�ضمن �أي نوع من امل�شاكل.
حتديد امل�شاكل الرئي�سية وامل�شاكل الفرعية :امل�شكلة الرئي�سية
ه ��ي تل ��ك الت ��ي ينعك� ��س ت�أثريه ��ا على باق ��ي امل�ش ��اكل الأخرى،
مبعن ��ى �أن وج ��ود امل�ش ��اكل الفرعي ��ة ينت ��ج ع ��ن وج ��ود امل�ش ��اكل
الرئي�سية ،وبالتايل ف�إن حل امل�شكلة الرئي�سية يق�ضي بالتبعية
على باقي امل�شاكل الفرعية.
التميي ��ز ب�ي�ن امل�ش ��اكل :مبعن ��ى حتدي ��د امل�ش ��كالت الت ��ي ميكن
التحك ��م فيه ��ا وال�س ��يطرة عليها ،وتل ��ك التي تخ ��رج عن نطاق
�سيطرتنا.
 حتدي��د نط��اق امل�شكل��ة :هن ��ا يج ��ب �أن نح ��دد �أو ًال ت�أثريامل�شكلة ،و�أي�ضاً االطراف ذات العالقة بامل�شكلة.
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حتليل امل�شكلة �إىل عواملها الأولية:
مبعنى الو�صول �إىل �أب�سط املتغريات التي �أدت �إىل م�شكلة.
ففي حالة اختالف م�ستوى جودة مياه ال�شرب على �سبيل املثال،
ف�إن املتغريات التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل حتديد جودتها هي:
 اخلامات امل�ستخدمة يف عمليات التنقية. تقادم ال�شبكات واملعدات والآالت امل�ستخدمة. �أ�سلوب التنقية امل�ستخدم. نظام الت�صريف ال�صحي. نظام الرقابة على جودة الإنتاج. خربة القائمني بالعمل.متر بثالث خطوات هي:
	•ت�شخي�ص امل�شكلة
	•�إيجاد البدائل
	•حتليل ومقارنة البدائل

صنع القرار

اخلطوة الثانية:
�إيجاد البدائل:
واملق�صود بالبديل حل مفرت�ض .وال يعترب �شرط ًا �ضروري ًا يف
بع�ض الأحيان وج��ود دليل على �صحة البديل �أو خطئه ،ولكن
يتم اختياره بوا�سطة املعلومات ال�صحيحة يف البحث ،وبالو�سيلة
العملية التي ت�سمح ب�إثبات �صحته من عدمها .ويف هذه اخلطوة
نعمل على �إيجاد و�سائل و�أ�ساليب بديلة ،ت�ساعد على حل امل�شكلة
والو�صول �إىل الأهداف التي مت حتديدها يف املرحلة ال�سابقة.

حتليل امل�شكالت

اخلطوة الثالثة:
حتليل ومقارنة البدائل:
�إن الهدف الأ�سا�سي من حتليل ومقارنة البدائل هو العثور على
البديل الأكرث قدرة على الو�صول �إىل الهدف املطلوب.
 التحليل واملقارنة مبعايري امل�ستقبل� :إن التحليل ومقارنةالبدائل املختلفة يتم على �أ�سا�س مدى قدرة كل بديل على حتقيق
النتائج امل�ستهدفة ،ويراعي �أن امل�ستقبل يت�ضمن ق��در ًا من عدم
الت�أكد ،ويجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار هذا القدر من عدم الت�أكد.
 الرتكيز على العوامل احلا�سمة :املق�صود بالعامل احلا�سم�أو احليوي هو ذلك (ال�شرط) الذي �إن مل يتوفر يف بديل معني،
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يتم رف�ض هذا البديل دون الدخول يف �أية درا�سات تف�صيلية له.
وهكذا ف�إن العامل احلا�سم �أو احليوي يعمل على ت�صفية البدائل
مو�ضوع الدرا�سة.
 الرتكيز على عوامل االختالف بني البدائل� :إن كل بديليت�ضمن عوامل متعددة ،وعند املقارنة ف�إننا ن�ستبعد تلك العوامل
التي تت�ساوى �أوزانها يف كل البدائل لعدم �إمكانية املفا�ضلة على
�أ�سا�س تلك العوامل ،ونقوم بالرتكيز على املقارنة على تلك
العوامل التي تختلف �أوزانها من بديل لآخر .على �أن يتم املقارنة
بني العوامل الأخرى.
 مقارنة الآثار احلدية للبدائل :مقارنة الآثار الإ�ضافية التي�سترتتب على كل بديل يف �شكل:
 خ�سارة.		
 -تكلفة.

صنع القرار
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اختيار البديل الأن�سب
	•تو�ضيح �أهمية حتديد الهدف من حتليل
م�شكلة ما متهيدا التخاذ القرار.
	•التع��ود عل��ى حتدي��د �أولوي��ات التخاذ
القرار املالئم.
	•ا�ست�شع��ار �أهمي��ة اجله��د اجلماع��ي يف
الو�صول �إىل القرار املنا�سب.

مدة التمرين
يجب حتديد �أهداف وا�ضحة لتحليل
واتخاذ القرار.
هناك فرق بني القرار املثايل والقرار
املنا�سب.
توفر املعلومات املطلوبة ي�ساعد على
اتخاذ القرار املنا�سب.

النتائج املطلوب الو�صول �إليها:

يقوم املدرب ب�شرح املطلوب للم�شاركات قبل تق�سيمهن �إىل جمموعات

صنع القرار

الأهداف:

30
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 ي�سع��ى كل قط��اع �إىل تقدمي خدمة متمي��زة يف قطاع البنية الأ�سا�سي��ة للدولة ،من خاللم�شروعاته التي يقدمها من �أجل خدمة وراحة املواطنني واملحافظة على �صحتهم.
وقد كان من �أهم �أهداف الفرع (�س) يف ال�سنوات ال�سابقة ،التو�سع يف �إن�شاء حمطات تنقية
مياه ال�شرب.
ونظ��ر ًا الرتف��اع تكلفة �إن�شاء هذه املحط��ات وحمدودية املوارد املتاحة له��ا ،فال بد من اتباع
نظام للأولويات لتحقيق �أكرب فائدة ممكنة من امل�شروعات.
تبلغ امليزانية املخ�ص�صة لإن�شاء حمطات تنقية املياه يف املحافظة التي تعمل بها 375 ،مليون
ري��ال فق��ط خالل هذا الع��ام ،يف حني �أن هناك حاجة �إىل �إن�ش��اء  4حمطات خلدمة املناطق
املختلفة باملحافظة.
وقد طلبت منك الإدارة العليا حتديد املنطقة التي تعطى الأولوية الأوىل وينفّذ بها امل�شروع
خالل العام احلايل ،على �أن تدرج املناطق الأخرى يف خطط ال�سنوات القادمة.
ويف ما يلي بع�ض املعلومات التي �أمكن توفريها عن هذه املناطق:
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املنطقة الأوىل:

صنع القرار
80

تبل��غ الكثاف��ة ال�سكاني��ة
باملنطق��ة  250ف��رد ًا للف��دان الواح��د
(4200م ،)2وي�ص��ل من�سوب املياه اجلوفية
املنطقة الثانية:
به��ا �إىل  15م�تر ًا .ونظ��ر ًا الرتف��اع الوع��ي
ال�صحي لدى مواطن��ي هذه املنطقة ،ف�إن احلالة
ال�صحية لل�سكان جيدة ب�صفة عامة ،وتنخف�ض
تواج��ه ه��ذه املنطقة م�شكل��ة ارتفاع درجة
بها درج��ة التلوث ب�شكل ملحوظ .وقد �أثبتت
التل��وث به��ا عن املناط��ق الأخرى ،رغ��م انخفا�ض
الدرا�س��ات �أن حاج��ة املنطق��ة للمياه تبلغ
الكثاف��ة ال�سكانية بها �إىل  100ف��رد للفدان الواحد.
� 25ألف مرت مكعب يومي ًا.
كم��ا �أنها تتميز بارتفاع من�س��وب املياه اجلوفية بها ،الذي
ي�ص��ل �إىل � 5أمت��ار فق��ط ،ومير به��ا م�صرف رئي�س��ي ،وتبلغ
حاجتها من املياه يومي ًا حوايل � 10آالف مرت مكعب فقط.
وق��د �أر�س��ل مواطن��و ه��ذه املنطق��ة �إىل امل�س�ؤول�ين لطل��ب
الإ�سراع يف �إن�شاء حمطة تنقية مياه بها ،وخا�صة �أن بها
بع�ض الأماك��ن ال�سياحية والتي متث��ل جذب ًا لل�سياح.
املنطقة الثالثة:
وال �ش��ك �أن وج��ود حمط��ة مي��اه نقية به��ا �سوف
تبل��غ الكثاف��ة ال�سكانية له��ذه املنطقة  220يك��ون لها �أثر كبري على الزيادة ال�سياحية،
وبالت��ايل الدخ��ل املتوق��ع منه��ا
ف��رد ًا للف��دان الواح��د ،وتتعر���ض النت�ش��ار بع�ض
لأهايل املنطقة.
الأمرا���ض نتيجة ارتف��اع ن�سبة التلوث به��ا ،مما ي�ؤثر
على احلالة ال�صحية للمواطنني ب�صفة عامة.
وق��د �أب��دى املواطن��ون ا�ستعداده��م للم�ساهم��ة باجله��ود
الذاتي��ة مببلغ  250ملي��ون ريال يف حالة اختي��ار منطقتهم
املنطقة الرابعة:
لإقامة املحطة بها هذا العام.
تق��ع ه��ذه املنطق��ة بالقرب م��ن م�ساح��ة كبرية م��ن �أر�ض
�صحراوي��ة ،مم��ا ي�ساعد عل��ى ت�صريف املخلف��ات .كما تبل��غ الكثاف��ة ال�سكاني��ة له��ذه املنطق��ة
�أنه��ا حتت��اج �إىل ح��وايل � 20ألف مرت مكع��ب يومي ًا  200ف��رد للف��دان الواح��د ،وقد ق��ام الأهايل
م��ن املي��اه لتغطي��ة احتياج��ات املواطن�ين ،بتخ�صي���ص قطعة �أر���ض تبلغ م�ساحته��ا � 7أفدنة،
يبل��غ من�س��وب املياه اجلوفي��ة يف هذه
وعر�ض��وا الت�برع به��ا يف حال��ة اتخ��اذ ق��رار �إن�ش��اء
املنطقة  15مرت ًا.
املحطة يف منطقتهم.
تتميز هذه املنطقة بارتف��اع من�سوب املياه اجلوفية بها
حي��ث ي�صل �إىل � 7أمتار فق��ط ،كما �أن املنطقة يتوافر
بها م�ص��رف رئي�سي ،ويتمتع �سكانها بظروف �صحية
جيدة نظر ًا النخفا�ض درجة التلوث بها.
وحتت��اج ه��ذه املنطق��ة �إىل ح��وايل 17
�ألف مرت مكعب يومي ًا من املياه.
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املطلوب:

مناق�شة املعلومات ال�سابقة مع فريق العمل بهدف:

 .1حتدي��د االعتب��ارات الت��ي ميك��ن بن��اء عليه��ا تف�ضي��ل �أح��د املناطق
و�إعطائها الأولوية يف �إن�شاء حمطة تنقية املياه بها.
 .2ترتي��ب ه��ذه االعتبارات يف جدول ح�س��ب �أهميتها و�إعط��اء كل منها
وزن ن�سبي يعبرّ عن هذه الأهمية.
 .3درا�سة حالة كل منطقة يف �ضوء ال�سابق حتديدها.
 .4اتخاذ قرار باختيار �إحدى املناطق لتنفيذ امل�شروع بها هذا العام.
 .5على �إحدى امل�شاركات يف املجموعة �شرح �أ�سباب ترتيب املناطق ح�سب
االعتبارات التي حددتها املجموعة.

ملحوظة:

صنع القرار

يتوقع اخلرباء �أ ّال تزيد
طاقة املحطة عن � 20ألف
مرت مكعب يومي ًا ،وتبلغ
تكلفتها حوايل  140مليون
ريال ،وحتتاج �إىل م�ساحة
ال تقل عن � 5أفدنة
لإقامة من�ش�آتها.

معلومات �إ�ضافية:
 .1حتت��اج حمطة تنقية املياه متو�سطة احلج��م �إىل م�ساحة ترتاوح من 5
�إىل � 7أفدنة لإقامة من�ش�آتها.
 .2يبل��غ املتو�س��ط اليومي ال�ستهالك الف��رد من املياه  250ل�تر ًا يف املناطق
الرئي�سية وي�صل �إىل ن�صف هذا الرقم يف املناطق الأخرى.
 .3يعت�بر من�س��وب املياه اجلوفية عالي�� ًا �إذا وجدت املياه عل��ى بعد � 7أمتار
ف�أق��ل م��ن �سط��ح الأر�ض .ويعت�بر متو�سط ًا ما ب�ين � 7إىل  15م�تر ًا ،ويعترب
منخف�ض�� ًا �إذا وجدت املي��اه اجلوفية على بعد يزيد ع��ن  15مرت ًا عن �سطح
الأر�ض.
 .4تعت�بر الكثاف��ة ال�سكاني��ة مرتفعة �إذا زادت عن  200ف��رد على الفدان
الواحد ،وتعترب متو�سطة �إذا كانت بني � 150إىل  200فرد� ،أما �إذا قلت عن
 150فرد ًا تعترب كثافة منخف�ضة.
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اجلل�سة ال�ساد�سة
�صنع القرار

حمتويات
اجلل�سة:

صنع القرار

1 .1ال � �ت � �ع � ��رف ع � �ل� ��ى م �ف �ه ��وم
و�أهمية القرار.
2 .2ت��و� �ض �ي��ح خ � �ط� ��وات ��ص�ن��ع
القرار.

املو�ضوع

دقيقة

قت بال

الو

مفهوم القرار
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معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•ال�سبورة البي�ضاء  -اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة.

 .1يوزع املدرب بطاقات ملونة على امل�شاركات طالبا منهن كتابة كلمة تف�سر معنى القرار.
 .2يطلب من كل م�شاركة ل�صق بطاقتها على اللوح الورقي .
 .3يطلب من امل�شاركات �إعادة ترتيب البطاقات ح�سب قرب املعنى من كلمة قرار.
 .4يطلب من امل�شاركات من خالل ترتيب البطاقات اخلروج بتعريف ملفهوم القرار.
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ثانيا� :صنع القرار؟
ما هو القرار؟

هو االختيار احلذر والدقيق لأحد البدائل من بني بديل �أو
�أكرث من جمموعة البدائل بعد القيام بدرا�سة م�ستفي�ضة للنتائج
املتوقعة من كل بديل و�أثرها يف حتقيق الأهداف املرغوبة ،حيث
يعرب القرار عن االختيار الواعي بني البدائل املتاحة يف موقف
معني.

�إن االختالف الأ�سا�سي
الذي مييز بينك
كم�س�ؤولة يف حزبك
وباقي ع�ضوات احلزب،
هو نوع وعدد القرارات
التي تتخذينها.

صنع القرار

�إن االخت�ل�اف الأ�سا�س ��ي ال ��ذي ميي ��ز بين ��ك وب�ي�ن غ�ي�رك
كم�س ��ئولة يف عملك ،ه ��و نوع وعدد الق ��رارات التي تتخذينها.
ويف احلقيقة ميكننا القول �إن الإدارة هي اتخاذ القرارات.
و�س ��واء كانت القرارات �س ��هلة �أم �ص ��عبة ،ف�إنها تغيري لل�شكل
الذي �س ��يكون عليه امل�س ��تقبل .وتت�ض ��من القرارات احلكم على
الأم ��ور املبن ��ي على الفهم ،ول ��ذا ف�إنه كلم ��ا زاد فهمك للأمور
زادت فر�ص ��تك يف �أن يك ��ون حكم ��ك �س ��ليما .كم ��ا �أن القي ��ادة
الناجحة تعني قرارات �صائبة.
عندم ��ا نفك ��ر يف كلمة قرارات ف�إن تفكرينا ينح�ص ��ر يف تلك
القرارات التي تت�ص ��ف ب�صعوبة اتخاذها ،وعندما تكون ب�صدد
اتخ ��اذ قرار �ص ��عب مبني على م�ش ��كلة ما ،فمن امل�ستح�س ��ن �أن
ت�ت�روى يف التفك�ي�ر فيه ��ا وتعم ��ل على حله ��ا ب�أ�س ��لوب منظم،
�إال �أن �أغل ��ب القرارات لي�س ��ت من ه ��ذا النوع ،كما �أنه لي�س من
ال�ضروري �أن تكون نتيجة مل�شكلة.
نح ��ن جميع ��ا نق ��وم باتخاذ ق ��رارات �ص ��غرية و�س ��هلة طوال
الوق ��ت� ،إال �أن هن ��اك بع� ��ض الق ��رارات التي تت�س ��م بال�ص ��عوبة
والتعقيد� ،إ�ضافة �إىل �أن الطريقة التي ن�صل بها �إىل القرارات
تختل ��ف تبع ��ا للهدف م ��ن القرار وامل�ش ��كلة الت ��ي يعاجلها هذا
القرار والنمط املتبع يف الإدارة.
ويف�ض ��ل البع�ض �أن يجعل �أع�ضاء الفرق التابعة لإ�شرافهم
ي�ش ��اركونهم يف كل الق ��رارات الت ��ي يتخذونها ،وق ��د ينجح هذا
املدخل الدميقراطي مع بع�ض املجموعات ،لأن امل�شاركة ت�ؤدي
�إىل التحفيز ،ولكن هذا الأ�سلوب يحتاج �إىل عدم املغاالة �أحيانا
يف اتباعه ،لأنه قد ي�ؤدي �إىل �إطالة مدة االتفاق عليه.
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متى يكون القرار جيد ًا؟

15
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صنع القرار
84

مدة التمرين

تو�ضيح �أهمية جمع
املعلومات الدقيقة
للو�صول �إىل قرار جيد.

الهدف:

يجب الت�أكد من دقة و�صحة
املعلوم��ات التي نعتم��د عليها
يف �صنع القرار.

النتائج املطلوب
الو�صول �إليها:

ا�ستجابت رقية وهي قائد فريق مل�شروع تنموي �إىل الزيادة يف ن�صاب العمل علىم��دى ع��دة �شهور ،والذي �أدرج �ضمن خطة �سنوية نت��ج عنها اتخاذ قرار من رئي�س
امل�ش��روع بزيادة عدد �ساع��ات العمل االعتيادية يف امل�ش��روع ،وذلك لتفعيل العمل
وال�سرعة يف الو�صول للأهداف املحددة للم�شروع.
قامت رقية بناء على ذلك بالإعالن عن حاجتها �إىل  4ع�ضوات لالن�ضمام للفريق،
حيث قابلت  6مر�شحات لزيادة عدد العامالت بامل�شروع ،واختارت  4منهن.
ويف ظه�يرة نف���س اليوم الذي مت فيه اختيار الع�ض��وات اجلديدات� ،أخربها رئي�س
امل�ش��روع ب�أن��ه مت اتخ��اذ ق��رار ا�سرتاتيج��ي ب�إلغ��اء ق��رار زي��ادة ف�ترات العم��ل،
واالكتفاء بالن�صاب املعتاد نظرا ل�شحة املوارد احلالية.
ا�ضط��رت رقية لالت�ص��ال باملر�شحات اللواتي اختارتهن واالعت��ذار لهن ،مما �سبب
لها الكثري من الإحراج.
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متثيلية فريق امل�شروع
مدير
امل�شروع

�سكرتري رئي�س
فريق العمل

رئي�س
الفريق

صنع القرار

	• يختار املدرب 3من امل�شاركات الراغبات يف امل�شاركة لتمثيل دور مدير
امل�شروع – رئي�س الفريق – �سكرتري رئي�س فريق العمل.
	• ي�شرح امل ��درب الأدوار للم�شاركات يف التمثيلية ويطلب م��ن باقي
امل�شاركات املتابعة وتدوين املالحظات.
	• يناق�ش املدرب املالحظات التي دونتها امل�شاركات �أثناء التمثيلية.
	• ي�س�أل امل�شاركات عن النقاط امل�ستفادة من التمثيلية.
	• على املدرب �أن يناق�ش من خالل التمثيلية الفرق بني القرار اجليد
والقرار ال�سيئ.
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القرارات اجليدة والقرارات ال�سيئة:

يتخذ الكثري من الأفراد العديد من القرارات �سواء يف العمل �أو
املنزل ،ثم تنتهي كثريا منها بالنجاح ،ولكن �سيكون دائما البع�ض
ال��ذي يثبت �أن��ه �أق��ل من مقبول .فقد تكون هناك العديد من
القرارات التى تعمل جيدا �أو حتل امل�شكلة ،ولكن قد تعمل بع�ض
القرارات ب�أ�سلوب �أف�ضل من البع�ض الآخر ،فعلى �سبيل املثال قد
تكون:

• �أ�سهل يف التنفيذ.
• �أكرث قبوال للأ�شخا�ص املعنيني.
• تتما�شى �أكرث مع �سيا�سة املنظمة.
• من املتوقع �أن تخلق �آثارا جانبية �أقل.
• من املتوقع �أن حتقق مكا�سب مادية �أكرث.

�إن القرار اجليد يجب �أن يكون القرار الأمثل الذي يحقق احلد
الأدنى من الأهداف على الأقل.

خطوات �صنع القرار:

صنع القرار

 -1التعبري عن املو�ضوع �أو امل�شكلة:

�إن القرار اجليد
يجب �أن يكون
القرار الأمثل
الذي يحقق
احلد الأدنى من
الأهداف على
الأقل.

	•�صنع القرار يتطلب و�ضوح ابعاد امل�شكلة.
	•�إال �أن العديد من املو�ضوعات قد تكون معقدة وتت�ضمن
كثرياً من اجلوانب التي يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار.

�أهمية التعبري الكتابي :يف بع�ض الأحيان يحتاج الأم��ر اىل
التعبري الكتابي عن املو�ضوع ،حيث يجربك ذلك على التفكري،
وي��وف��ر ل��ك بيان ًا وا�ضح ًا ت�ستطيعني الرتكيز عليه ،كما �أن��ه
ي�ساعدك على ر�ؤية موقع ال�صعوبات الرئي�سية .و�أهم النقاط
التي يجب �أخذها يف االعتبار:

متى كان �أول ظهور للمو�ضوع.
ما هى �أهم عنا�صره �أو من هم �أطرافه؟
النتائج املنتظرة يف حالة عدم معاجلته.
�أية حقائق �أخرى لها �صلة به.

�إن التعبري عن مو�ضوع امل�شكلة ي�ساعد على و�ضوحها ور�ؤيتها من
زاوية �أخرى قد ت�ؤدي �إىل الو�صول �إىل قرارات �أف�ضل.
 -2حتديد الأهداف:
يجب ان تكون النتيجة وا�ضحة ل�صانع القرار التي يرغب يف
الو�صول �إليها ليكون القرار الذي يتخذه فعاال.
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�أن تعريف ما
حتاولني حتقيقه
فتتمكنني من الرتكيز
عليه ،كما تقل فر�صة
االنحراف عنه.

وينتج عن وجود
�أهداف منطقية
وا�ضحة نتيجتان
هامتان:

تتمكنني
من قيا�س مدى
جناحك بعد �أن
تكوين �صنعتي ونفذتي
القرار.

ه��ي الأهداف الت��ي ي�سعى الق��رار �إىل حتقيقها بعد
ترتيبه��ا ح�س��ب �أهميتها ،حيث ميك��ن �إعطاء كل هدف
وزن��ا معين��ا يعرب ع��ن �أهميته عن��د �صنع الق��رار .وقد
تو�ص��ل �صانعو القرارات �إىل �أن هناك تعبريات واقعية
و�سل�سة ميكن �أن تعرب عن �أهمية الهدف ،هي:

صنع القرار

الأهداف املوزونة:

• يج ��ب� :أي �أن ع ��دم حتقي ��ق اله ��دف يعن ��ي �أن
القرار �سيئ.
• يريد� :أمور هامة ولكن لي�س من ال�ض ��روري
حتقيقها.
• يود� :أمور يكون من الظريف حتقيقها ولكنها
يف احلقيقة لي�ست ذات �أهمية كبرية.
• القي ��ود :وه ��ي الأم ��ور التي حت ��د من حركتنا
والأح ��كام التي تقيد خياراتنا عندما نقوم بالتفكري
يف حلول للم�شكالت ويف التو�صل �إىل القرارات.
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مهوو�س ال�سيارة
صنع القرار

10

دق������������ائ������������ق

مدة التمرين

تو�ضيح �أهمية حتديد
�أهداف وا�ضحة للو�صول
�إىل قرار جيد

الهدف:

ترتيب الأهداف اخلا�صة
ب�صنع القرار ح�سب
�أهميتها ،ي�ساعد على
الو�صول �إىل قرار جيد

النتائج املطلوب
الو�صول �إليها:

يقر�أ املدرب من امل�شاركات قبل تق�سيمهن �إىل جمموعات ترتيب
خيارات املهوو�س ح�سب �أهميتها مع الأخذ يف االعتبار املعايري
التي ي�أخذها يف االعتبار.
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يري��د �أح��د مهوو�س��ي ال�سرعة �أن يغ�ير �سيارته وهو
بحاجة �إىل �سيارة قادرة على حمل احلموالت الكبرية،
�إ�ضاف��ة �إىل كونها جيدة لل�سفر بغر���ض العمل ،ولطاملا
كان م��ن حمب��ي ال�سي��ارات الريا�ضية املك�شوف��ة� ،إال �أن
جمي��ع ال�سيارات التي وجدها ال جتم��ع بني املوا�صفات
الثالث التي يريدها.
وتتمثل خياراته يف:

�أما املعايري التي يريد �أخذها يف االعتبار فهي:

 .1التكلفة.
 .2الق ��درة عل ��ى حم ��ل ل ��وح الإبح ��ار عن ��د �س ��رعة
ال�سيارة العادية.
 .3الق ��درة عل ��ى خ ��زن �أل ��واح الإبح ��ار واملع ��دات
الأخرى ب�شكل �آمن.
 .4الراحة يف امل�سافات الطويلة.
 .5املتعة.
 .6املنظر ونوعية ال�صناعة اجليدتني.

على املدرب �أن
ي�ساعد املجموعات
على حتديد 3
�أهداف تبد�أ (يجب
 يريد  -يود)،ت�ساعد �صاحب
امل�شكلة على اتخاذ
القرار الفعال.

صنع القرار

عربة رباعية الدفع م�سقوفة.
�سيارة عائلية مريحة.
�سيارة نقل.
�سيارة ريا�ضية.

�ساعدي هذا املهوو�س يف اتخاذ قرار ال�شراء املنا�سب
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� -3إيجاد اخليار ال�صحيح:

وتتكون هذه املرحلة من نقطتني �أ�سا�سيتني هما:
• جمع املعلومات:
تختل��ف طبيع��ة املعلوم��ات م��ن م�شكل��ة اىل اخ��رى ح�س��ب ن��وع
واهمي��ة امل�ص��در ،وتن��وع م�صادر املعلوم��ات بني التقاري��ر االدارية
واالح�صائيات ،وقواعد البيانات �أو املعلومات االدارية.
• تقييم اخليارات:
وتتكون عملية تقييم اخليارات من � 3أجزاء هي:

صنع القرار

�أ� -إعداد ك�شف باخليارات املتاحة.
ب -التفك�ي�ر يف امل�س ��تقبل ودرا�س ��ة الآث ��ار املتوقع ��ة وم ��ا ق ��د
يت�ضمنه كل خيار.
ت -القيام باختيار البديل املنا�سب.

� .4صنع القرار:

هنا ت�صبح عملية �صنع القرار �سهلة وب�سيطة ،ف�إذا كان االختيار
ب�ين البدائ��ل ال يزال �صعبا ،ف���إن �أحد الأ�سالي��ب للخروج من هذا
امل���أزق ه��و القي��ام ب�أ�ستثن��اء ذوي اخل�برة �أو م��ن �سبق له��م املرور
بنف�س التجربة.

 .5الإعداد لتنفيذ القرار:

وه��ي املرحل��ة التي يجب �أن يب��د�أ فيها تطبيق الق��رار ،ولكن ال
تزال �أمامنا عدة نقاط للتفكري فيها:
القدرة على جعل العمل ينفذ� .إن �صنع القرار �شيء والعمل على
تنفيذه �شيء �آخر ،وال تت�ساوى قدرات الأفراد على تنفيذ العمل؛
حي��ث يك��ون البع�ض �أكرث كفاءة م��ن البع�ض الآخ��ر ،فما هو �سبب
ذلك؟ قد يكون ال�سبب مزيج ًا من العوامل التالية:

�أ� -شخ�صية وخربة ومهارات الفرد.
ب -ثقافة املحيط الذي يعملون فيه.
ت -املطالب التي يفر�ضها املوقف املعني الذي يواجهونه.
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التع��رف عل��ى املخاط��ر والتغلب عليه��ا :قد يبدو �أن وق��ت التفكري
يف املخاط��ر قد فات ،خا�ص��ة و�أن القرار قد اتخ��ذ بالفعل� ،إال �أنه يف
الو�ض��ع احلايل ف�إن املخاطر هي الأخط��ار �أو الآثار اجلانبية ال�ضارة
الت��ي ق��د تنتج عن تنفيذ الق��رار وكيفية التحكم في��ه .وعند اتخاذ
ق��رار ما ف�إنه من املنطق��ي �إعداد قائمة مرجتع��ة باملخاطر املتوقعة
للتغلب عليها بفاعلية.

 .6ت�أكيد و�إي�صال القرار:

هنا يجب حتديد مدى ال�سلطة املخولة لنا يف اتخاذ القرارات .رمبا
يك��ون من احلكم��ة مراجعة و�صف الوظيفة الت��ي ن�شغلها وامل�ستندات
اخلا�صة بتوزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات.

� .7إعداد خطة التنفيذ:

كلم��ا زادت �أهمية الق��رارات التي يتم اتخاذه��ا تطلب الأمر اتباع
خط��ة تنفيذ منظم��ة وحمكمة تت�ضمن العديد م��ن الإجراءات التي
ميكن ترتيبها على النحو التايل:

 .8تقييم النتائج:

ت�أخذ هذه املرحلة النقاط التالية يف االعتبار:

صنع القرار

املرحلة الأوىل :ما هي الإجراءات الرئي�سية املطلوبة.
املرحلة الثانية :متى وب�أي ترتيب؟
املرحلة الثالثة :ما هي فرتة كل منها؟
املرحلة الرابعة :من؟ وكيف؟

• ما هو املدى الذي ا�ستمر فيه القرار فعاال؟
• م ��ا �إذا كان ��ت الفوائ ��د التي نتجت ع ��ن القرار قد بررت الوقت
واجلهد اللذين ا�ستنفدا يف �صنعه.
• ما �إذا كان قد نتج عن القرار بع�ض الفوائد التي مل نتنب�أ بها.
• هل من املمكن �أن نتخذ نف�س القرار مرة �أخرى؟

اتخاذ القرارات الإدارية:

�إن اتخ��اذ الق��رارات الإدارية هو عملية اختي��ار بديل من بني عدة
بدائ��ل بعد درا�سة وحتلي��ل وتفكري ،وتتعلق ه��ذه العملية بامل�ستقبل
�أ�سا�س ًا.
ويرتبط اتخاذ القرارات الإدارية بنوعني من املواقف:

�إما مواقف ترى فيها �إدارة املنظمة فر�صاً للتطوير �أو التو�سع.
و�إما مواقف تك�شف عن نواحي نق�ص �أو �أوجه �ضعف معينة حتتاج
�إىل عالج.
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اخلطوات اخلم�س التخاذ القرارات الإدارية:

صنع القرار

حددي
ّ
الهدف من
اتخاذ القرار

اخلطوة الأوىل

تكت�ش��ف كثري م��ن القيادي��ات �أن ب�إمكانه��ن �أن يزدن م��ن كفاءة
وفعالي��ة قراراته��ن �إذا ه��ن اتبع��ن يف اتخاذه��ا �أ�سلوب��ا نظامي�� ًا
ومنطقي�� ًا ،وبرغم وجود كثري من الأ�سالي��ب التي ميكن اتباعها يف
ه��ذا املجال ،ف�إننا �سنح��اول �أن نقدم موجز ًا ملنهج من  5خطوات يف
اتخاذ القرارات ،و�سنتناوله خطوة بخطوة على التوايل:
اخلطوة الأوىل:
ح��ددي الهدف من اتخاذ القرار� :إن كل قرار -ا�سرتاتيجي ًا كان
ّ
�أم تكتيكي ًا -البد �أن يكون له هدف واقعي وحمدد ،ف�إذا �س ّلمنا ب�أن
ل��كل قرار هدف ًا حمدد ًا وواقعي ًا ،فلم��اذا كان من ال�ضروري حتديد
تلك الأهداف بو�ضوح قبل البدء يف عملية اتخاذ القرارات؟
�إن ال�سب��ب الأول لتحديد هدف الق��رار هو تركيز االهتمام على
امل�شكلة احلقيقية ،وذلك من �أجل التو�صل �إىل حلول بديلة.
وال�سب��ب الثاين لتحديد هدف القرار ه��و� :ضمان �أن كل فرد له
عالقة بالقرار قد وافق على الهدف املحدد للقرار.
وال�سب��ب الثالث لتحديد ه��دف القرار هو :قيا���س النتائج التي
يراد حتقيقها قيا�س ًا كمي ًا.
اخلطوة الثانية:
حلل��ي طبيع��ة الق��رار :لتحلي��ل طبيع��ة الق��رار يج��ب �أن جند
الإجابة على �س�ؤالني هامني:
ال�س�ؤال الأول:

هل القرار يقع �ضمن �سلطتي ،و�ضمن قدرتي على اتخاذه؟
�إذا مل تكن الإجابة بنعم ،ففي �سلطة من اتخاذ القرار؟
ومن الذي ينبغي �أن يتخذ القرار؟

وعندئذ تك��ون املرحلة الثاني��ة :اجمعي كل املعلوم��ات املت�صلة
باملو�ض��وع ،فكث�ير ًا م��ا يجري اتخ��اذ الق��رارات على �أ�سا���س بع�ض
ولي�س كل املعلومات املطلوبة ،وال�شك �أن افتقار تلك القرارات �إىل
باقي املعلومات املطلوبة يجعل القرار �أقل كفاءة وفاعلية.
وهك��ذا ف���إن احل�صول على املعلوم��ات املطلوبة يقت�ض��ي منا عمل
قائم��ة املعلوم��ات الناق�ص��ة التي يتطل��ب متخذ الق��رار معرفتها.
�إن الوق��ت ال��ذي نخ�ص�صه جلمع املعلومات املت�صل��ة باملو�ضوع البد
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�أن يزي��د م��ن كفاءة الق��رار .ولعلك ت�ستطيع�ين �أن تتذكري بع�ض
احل��االت التي خرج فيها القرار �ضعيف ًا ب�سبب نق�ص املعلومات التي
بني عليها هذا القرار.
ويق��ول معظ��م املديري��ن �إنه��م يبحث��ون ع��ن احلقائ��ق الالزم��ة
لتحلي��ل طبيع��ة القرار ،ف���إىل �أي حد ميكنهم االعتم��اد على �آراء
الآخرين؟
�إن ا�ست�شارة �أهل اخلربة متثل م�صدر ًا هام ًا للمعلومات التي ميكن
للمدي��ر �أن يعتم��د عليها يف اتخ��اذ القرارات ،ولكن م��ن ال�ضروري
دائم�� ًا تقييم تل��ك الأف��كار واملعلومات ،وم��ن املفيد يف ه��ذا ال�ش�أن
طلب البيانات التي تدعم وجهة النظر التي يراها �أهل اخلربة.
ال�س�ؤال الثاين:
لقد وجد كثري من متخذي القرار �أن اتباع الطريقة التالية ي�س ّهل
عليه��م مهمة الإجابة على ه��ذه الأ�سئلة� .إن �أي قرار ميكن النظر
�إليه يف �ضوء عاملني ن�سميهم��ا عامل "ال�سالمة" وعامل "القبول"،
وي�ستخ��دم عامل "ال�سالمة" لت�صوير م��دى �أهمية �أن يكون القرار
�سليم�� ًا بالن�سب��ة للمنظم��ة .وكمث��ال عل��ى ق��رار يكون في��ه عامل
"ال�سالمة" ذا �أهمية مرتفعة ،حالة اختيار نوع من املعادن ل�صنع
غرف��ة االح�تراق الداخلي لأحد حمركات الطائ��رات ،فاالختيار
ال�سليم هنا ذو �أهمية ق�صوى بالن�سبة مل�صنع الطائرات.
وكمث��ال عل��ى ق��رار يك��ون في��ه عام��ل "ال�سالم��ة" ذا �أهمي��ة
منخف�ضة ،حالة اختيار نوع من ورق الكرتون ،فمثل هذا القرار ال
تكون له �إال �أهمية �ضئيلة ن�سبي ًا.
ماذا تفعلني عند القبول؟
طامل��ا �أن القرار ي�ؤثر على كثري م��ن الأفراد العاملني يف املنظمة،
ف���إن تنفي��ذ الق��رار يتطل��ب احل�ص��ول على قب��ول وتع��اون ه�ؤالء
الأفراد .على ذلك ف�إن عامل "القبول" يعني مدى اعتماد التنفيذ
الناجح للقرار على تعاون الأفراد داخل الفرع .وهكذا ف�إن القرار
ميكن النظر �إليه يف �ضوء هذين العاملني.
وميكن �إي�ض��اح هذين العاملني عن طريق ر�سم امل�صفوفة التالية،
والت��ي ميثل الإح��داث الر�أ�سي فيها "عام��ل ال�سالمة" ،بينما ميثل
الإحداث الأفقي لها "عامل القبول".

صنع القرار

كي ��ف ينبغ ��ي اتخ ��اذ الق ��رار؟ وم ��ن ال ��ذي يجب ا�ست�ش ��ارته
خالل عملية اتخاذ القرار؟

حللي طبيعة
القرار

اخلطوة الثانية
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(م�صفوفة ال�سالمة والقبول)
مرتفعة

4

3

�أهمية ال�سالمة

صنع القرار
94

2

1

منخف�ضة
مرتفعة

�أهمية القبول

منخف�ضة

وميكنن��ا �أن جن��د لأي قرار مكان ًا يف ه��ذه امل�صفوفة .فعلى �سبيل
املثال ف�إن القرار الذي تكون فيه �أهمية عامل "ال�سالمة" مرتفعة
بينم��ا تكون �أهمي��ة عامل "القبول" منخف�ض��ة ،ميكن �أن يو�ضع يف
املنطق��ة رقم ( ،)1والق��رار الذي تكون فيه �أهمي��ة كل من عاملي
"ال�سالمة" و"القبول" مرتفعة يف املنطقة رقم ( ... )2وهكذا.
ولكن ملاذا يجب حتليل �أهمية كل من "�سالمة" و"قبول" القرار؟
م��ن ال�ضروري �إج��راء هذا التحلي��ل ،لأن طريقة اتخ��اذ القرار
�س��وف تختل��ف بح�س��ب الأهمي��ة الن�سبي��ة ل��كل م��ن "ال�سالم��ة
و"القبول".
�إذا كان الق��رار يق��ع يف املنطق��ة ( )1ف���إن هذا يعن��ي �أن امل�ستوى
الفني للقرار له �أهمية كبرية ،ولكن القبول لي�س على هذه الدرجة
من الأهمية.
وعن��د اتخ��اذ قرار م��ن هذا الن��وع يج��ب علي��ك �أن تطلعي على
املعلوم��ات املتاح��ة عن املو�ض��وع .وعليك� ،أي�ض�� ًا ا�ست�شارة اخلرباء
يف ه��ذا املجال .كم��ا ميكن��ك �أن ت�ستعين��ي ببع���ض الأ�ساليب التي
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صنع القرار

ين�صب �أ�سا�س ًا
ت�ساع��دك على اتخاذ ق��رار �سليم� .أي �أن اهتمام��ك
ّ
على النواحي الفنية.
�أما �إذا كان القرار يف املنطقة رقم ( )4مبعنى �أن العن�صر الهام يف
الق��رار هو "القبول" ولي�س "ال�سالمة" ،ف�إن واجبك كمتخذة قرار
ه��و �إ�ش��راك جميع م��ن يت�أثرون مبثل ه��ذا الق��رار يف املناق�شة يف
�سبيل التو�صل �إىل موافقة جماعية على الت�صرف على نحو معني.
�أم��ا الق��رار ال��ذي يق��ع يف املنطقة رق��م (� )3أي الق��رار الذي ال
تكون فيه لأي من "ال�سالمة" �أو "القبول" �أهمية ،ف�إنك ت�ستطيعني
اتخاذ القرار مبفردك� ،أي �أن الأمر ال يتطلب ا�ست�شارة اخلرباء �أو
احل�صول على املوافقة من اجلماعة.
ومتث��ل القرارات التي تق��ع يف املنطقة رقم (� )2أ�صعب القرارات
الت��ي يكون عليك اتخاذه��ا� ،إذ �إن �أهمية كل من عاملي "ال�سالمة"
و"القب��ول" تك��ون مرتفع��ة ،ولذل��ك يجب �ض��م �أو توحي��د كل من
الطريقت�ين امل�ستخدمتني يف قرارات املنطقتني ( .)4( ،)1ووا�ضح
�أن الق��رارات الت��ي تقع يف املنطق��ة رقم ( )2متث��ل �أ�صعب مهامك،
حيث يعتمد جناح القرار على الروح املعنوية ،وعلى كفاءة املدير،
وعل��ى درجة الثقة املتبادلة ب�ين �أفراد املجموعة التي ي�ست�شريها
متخ��ذ الق��رار ،وكذل��ك عل��ى م��دى ال�صراح��ة الت��ي ت�س��ود تل��ك
االجتماعات.
واخلال�صة:
يف املنطقة رقم (:)1
يتم اتخاذ القرار با�ست�شارة اخلرباء الفنيني.
يف املنطقة رقم (:)4
م��ن ال�ضروري �إ�شراك الأفراد الذي��ن يت�أثرون يف عملية اتخاذ
القرار.
يف املنطقة رقم (:)3
ميكن اتخاذ القرار بدون عقد �أي اجتماعات.
يف املنطقة رقم (:)2
م��ن ال�ضروري دم��ج الطريقتني امل�ستخدمت�ين يف كل من املنطقة
رقم ( )1واملنطقة رقم (.)4
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اخلطوة الثالثة:
ابت��كار حل��ول بديل��ة :لق��د ات�ض��ح لن��ا �أن القرار ال��ذي يقع يف
املنطقة رقم ( )3هو القرار الذي تكون فيه �أهمية كل من "�سالمة"
و"قب��ول" الق��رار منخف�ض��ة ،ووا�ض��ح �أن��ه ال �ض��رورة لأن ت�ضي��ع
الإدارة جانب ًا كبري ًا من وقتها يف مثل هذا النوع من القرارات.
ولكن من ال�ضروري البحث عن حلول ابتكارية وخ ّالقة للقرارات
التي تقع يف املناطق الأخرى من امل�صفوفة ،فلماذا؟

�أو ًال :لأن احل ��ل ال ��ذي ق ��د يب ��دو بديهي� �اً قد ال يك ��ون جيداً
بدرجة جتعل القرار فعا ًال.
ثاني� �اً :قد تنتج ميزة تناف�س ��ية من العثور على حل ابتكاري
وغري تقليدي.

صنع القرار

ابتكار
حلول بديلة

اخلطوة الثالثة

ومن الأ�ساليب الت��ي ميكن ا�ستخدامها للو�صول �إىل بدائل حلول
عدي��دة وابتكاري��ة ،ه��و �أ�سلوب التفك�ير �أو الع�ص��ف الذهني ،وهو
�أ�سل��وب البتكار �أفكار خالقة عن طري��ق املناق�شة اجلماعية ،ومن
الأف�ض��ل �أن ت�ض��م اجلماع��ة عدد ًا ال يتج��اوز  12ع�ض��و ًا يزودون
باملعلومات بامل�شكلة قب��ل �أن تبد�أ اجلماعة عملها .ويجب ت�شجيع
الأف��كار اجلريئة على الظهور حتى لو ب��دت �شاذة �أو متطرفة� ،إال
�أن عل��ى �أع�ضاء اجلماع��ة �أن يلتزموا بعدم تقييم �أية فكرة خالل
اجتماع��ات التفك�ير .وت�ستمر اجتماعات التفكري م��ن � 30إىل 45
دقيقة.
وميكن تق�سيم عملي��ة التفكري �أو الع�صف الذهني �إىل
 3مراحل هي:

� .1صياغة �أو تعيني هدف القرار.
 .2اجتماعات التفكري ذاتها.
 .3تقييم الأفكار.

ومما ي�ساعد على جناح عملية التفكري والع�صف الذهني� ،أن تتم
كل مرحلة من املراحل الثالث منف�صلة.
�إن رد الفع��ل الإن�ساين الطبيعي��ة �ضد �أفكار الآخرين هي �إحدى
العقب��ات �أمام �أ�سلوب التفكري ،وكلنا نفع��ل ذلك ،ف�إذا طرح �شخ�ص
م��ا فك��رة �أو اقرتاح�� ًا للبحث واملناق�ش��ة ،ف�إنن��ا يف الغالب نفكر يف
�أ�سب��اب ومربرات دعم الفكرة ،فاملجموع��ة ميكنها لي�س فقط قتل
الفك��رة بل الق�ض��اء على �أية اف��كار �أو اقرتاحات �أخ��رى ميكن �أن
تتول��د عنها .ولهذا ال�سبب ،من ال�ضروري تدريب جماعات التفكري
على حتا�شي و�ضع العقبات �أمام الآخرين خالل اجتماعات التفكري
والع�صف الذهني.
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 .1من الذي �سيقوم مبتابعة تقدم القرار؟
 .2م ��ا ه ��ي ردود الأفع ��ال املتوقعة للقرار؟ وم ��ا الذي ميكن
عمله للإقالل منها؟
� .3إذا كان هن ��اك احتم ��ال �أن تظهر احلاجة �إىل اتخاذ نف�س
القرار مرة �أخرى ،فما الذي ميكن عمله للتنب�ؤ بذلك؟

اختاري من
بني البدائل

اخلطوة الرابعة

صنع القرار

اخلطوة الرابعة:
اخت��اري م��ن ب�ين البدائل :هن��اك كثري م��ن الط��رق التي ميكن
اال�ستعان��ة بها عن��د قيامنا باالختيار ،وبع�ض ه��ذه الطرق يعتمد
عل��ى بح��وث العملي��ات واملح��اكاة وغريها م��ن عل��وم الإدارة ،وقد
يتطل��ب الأم��ر اال�ستعان��ة بالأخ�صائي�ين �أو ا�ستخ��دام احلا�سبات
الإلكرتوني��ة .ومع ذلك ف�إن��ه يف معظم احلاالت يتم االختيار على
�أ�سا�س اخلربة ال�سابقة ملتخذ القرار.
وه��ذه ه��ي الطريقة الأك�ثر �شيوع�� ًا يف اتخاذ الق��رارات ،وهي
بناء على جتاربه
تتطل��ب درا�سة احللول البديلة واالختي��ار منها ً
وخرباته ال�سابقة.
اخلطوة اخلام�سة:
اختب��ار وتنفي��ذ القرار:اخلط��وة اخلام�س��ة يف عملي��ة اتخ��اذ
الق��رارات هي تنفيذ الق��رار ،فالقرار ال ي�صبح فع��ا ًال من الناحية
العملي��ة �إال �إذا مت تنفي��ذه بطريق��ة مر�ضي��ة .لذل��ك يجب عند
اتخ��اذ القرار تنظي��م وتخطيط عملية التنفي��ذ .وتعتمد عملية
التنظي��م والتخطي��ط للتنفي��ذ على حج��م و�أهمية الق��رار وعدد
الأف��راد الذين ي�ؤثر عليه��م ،و�أي�ض ًا على الوقت املت��اح قبل البدء
يف التنفيذ .وت�شمل هذه املرحلة الإجابة على الأ�سئلة الآتية:

اختبار
وتنفيذ
القرار

خطوة هامة مك ِّملة:

متابعة نتائج القرار:
اجمعي معلومات �أثناء التنفيذ.
تابعي �إرجاع الأثر.
اتخذي الإج��راءات التعديلية الت�صحيحية
عند ال�ضرورة.

اخلطوة اخلام�سة
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1

2

صنع القرار

3

الرتدد

العمل
من منطلق
�أن اتخاذ �أي قرار
�أف�ضل من ال �شيء.

بع�ض
الأخطاء
ال�شائعة يف
�صنع القرار
االفرتا�ض
�أن النا�س
يفكرون دائم ًا
مبنطقية.

عدم
الثناء حيث
ي�ستوجب الثناء.

ن�سيان
احل�صول على
موافقة من الإدارة
العليا .

4

1
2
3
4
5
98

عدم
االعرتاف
ب�أن القرار كان
�سيئ ًا

و�صايا للو�صول �إىل قرار �صائب:
التعود على اتخاذ القرارات يوميا وب�صورة متكررة.
التعلم من خرباتنا ال�سابقة.
ا�ست�شارة اخلرباء.
التخيل ب�أننا �شخ�ص �آخر.
احلذر من غرور املن�صب.

6
7
8
9

التنفيذ.
املرونة.
جتنب التعميمات.
املتابعة.

6

5
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�صفات ت�ساعد على تنفيذ القرار

15

دق��������ي��������ق��������ة

الهدف:

النتائج املطلوب
الو�صول �إليها:

صنع القرار

مدة التمرين

التعرف على �أهم ال�صفات
التي ت�ساعد على تنفيذ
قرارات جيدة

هناك �صفات قيادية ت�ساعد
على تنفيذ القرار بنجاح..

 .1يطل��ب امل��درب من امل�شاركات �أن يقم��ن �ضمن جمموعات
�صغ�يرة ( 3م�شاركات) باختيار �أهم ال�صفات التي ميكن �أن
ت�ساعدهن على تنفيذ القرار ب�شكل �صحيح.
 .2يناق���ش املدرب امل�شاركات �أ�سب��اب اختيار كل جمموعة
لل�صفات التي �سبق مناق�شتها واختيارها يف (.)1
 .3يتو�ص��ل امل��درب م��ع امل�ش��اركات �إىل �أهم ال�صف��ات التي
ت�ساعد متخذ القرار على تنفيذ القرار.
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�أي من ال�صفات التالية تعتقدين �أنها جتعل
ال�شخ�ص قادرا على تنفيذ القرار؟
�ضعي عالمة (

) يف املربع املجاور لل�صفة التي تختارينها.

صنع القرار

 .1القدرة على و�ضع �أهداف وا�ضحة وعدم �إغفالها.
 .2الإ�صرار على التقدم بدون �أهداف وا�ضحة.
 .3اال�ستقاللية والثقة يف النف�س لدرجة جتاهل عرو�ض امل�ساعدة من الآخرين.
 .4اال�ستعداد لقبول امل�ساعدة.
 .5ال�شجاعة واملجازفة.
 .6احلذر وجتنب املجازفة.
 .7املثابرة على مالحقة الهدف حتى يتحقق.
 .8الواقعية التي حتدد �صعوبة حتقق الهدف.
 .9ثقة تامة بالنف�س ورف�ض االعرتاف باحتمال ارتكاب الأخطاء.
 .10التوا�ضع الذي ي�ؤدي اىل االعرتاف بالأخطاء والتعلم منها.
 .11اال�ستعداد للتعلم من خربات الآخرين.
 .12الت�صميم على البحث عن احلل حتى لو كان ذلك يعني �إعادة اخرتاع العجلة.
 .13القدرة على فر�ض قرار على الرغم من كل العوائق.
 .14املرونة يف تعديل اخلطط والتغلب على املقاومة باملفاو�ضات.
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اجلل�سة ال�سابعة
االت�صال الفعال
حمتويات
اجلل�سة:

الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:

املو�ضوع

مفهوم االت�صال

االتصال الفعال

1 .1التعرف على مفهوم االت�صال
وعنا�صره الرئي�سية.
2 .2ت���و����ض���ي���ح �أه�������م م���ع���وق���ات
االت�صال.
3 .3ا�ست�شعار �أه��م��ي��ة االت�صال
التنظيمي يف حتقيق الأهداف
يف العمل.

عنا�صر االت�صال
متري
ن الأ�شكال

مترين ال�
س
ي
د
ة
م
ن
رية
االت�صا
ل
ا
ل
ت
ن
ظيمي
ا�ستق
�
ص
ا
ء
ف
عالية ا
ال
ت
�
ص
ا
ل

دقيقة

الو

قت بال

20

10

15
15

30
30

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•ال�سبورة البي�ضاء  -اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة – كرات ملونة.

 .1يطلب املدرب من عدد  6م�شاركات الوقوف يف �صفني متقابلني ويعطي كل م�شاركة كرة.
 .2يطلب من كل م�شاركة تبادل كرتها مع زميلتها املتقابلة معها ثم ا�ستقبال كرة زميلتها.
 .3يطلب من كل م�شاركة تبادل كرتها مع زميلتها املتقابلة معها و ا�ستقبال كرة زميلتها يف نف�س الوقت.
 .4يطلب من جميع امل�شاركات رمي الكرات وا�ستقبالها يف نف�س الوقت.
 .5ي�س�أل امل�شاركات عن انطباعهن حول ما يحدث يف كل مرة ثم ي�س�أل باقي امل�شاركات.
 .6يتو�صل مع امل�شاركات �إىل نتيجة حول مفهوم التوا�صل واالت�صال.
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االت�������������ص������ال:

عنا�صر عملية االت�صال:

املر�س ��ل :يحمل معنى ما ،يريد �إي�صاله ل�شخ�ص ما ،ي�ضعه
يف رموز معينة ،وير�سله بطريق معينة.
امل�س ��تقبل :ي�س ��تقبل الر�س ��الة ،يفك الرموز ،يفهم معناها،
ي�ستجيب ملا يفهم.
الر�سالة :حمتوى عملية االت�صال.
الو�سيلة /القناة� :أداة حمل الر�سالة من املر�سل للم�ستقبل.
�إرج ��اع الأث ��ر :ب�ي�ن املر�س ��ل وامل�س ��تقبل لتب ��ادل املعلوم ��ات
والأفكار والآراء حول الر�سالة.
الظروف :مكان وزمان االت�صال.
الت�ش ��وي�ش :عنا�ص ��ر موج ��ودة �أثن ��اء ح ��دوث االت�ص ��ال ق ��د
حت ��دث م ��ن الظ ��روف �أو املر�س ��ل �أو امل�س ��تقبل �أو الر�س ��الة �أو
الو�سيلة ،وت�ؤدي �إىل اختالف املعنى املفهوم لدى امل�ستقبل عن
املعنى املراد �إر�ساله عن طريق املر�سل.

االتصال الفعال

هو العملية التي يتم بها نقل املعلومات واملعاين والأفكار من
�شخ�ص �إىل �آخ��ر �أو �آخرين ب�صورة حتقق الأه���داف املن�شودة
يف املن�ش�أة �أو يف �أي��ة جماعة من النا�س ذات ن�شاط اجتماعي
�أواقت�صادي و�سيا�سي� .إذن هي مبثابة خطوط تربط �أو�صال
البناء �أو الهيكل التنظيمي لأية من�ش�أة �أو كيان ربطا ديناميكيا.
فلي�س من املمكن �أن نت�صور جماعة �أيا كان ن�شاطها دون �أن نت�صور
يف نف�س الوقت عملية االت�صال التي حتدث بني �أق�سامها وبني
�أفرادها ،وجتعل منها وحدة ع�ضوية لها درجة من التكامل ت�سمح
بقيامها بن�شاطها .يدرك العديد من النا�س �أهمية احلاجة �إىل
االت�صال ،لكنهم رغم ذلك يجدونه �صعب ًا نظر ًا لوجود العديد من
العقبات التي تقف حائ ًال بني كل من القائم باالت�صال وامل�ستقبل.
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مترين الأ�شكال

15

دق��������ي��������ق��������ة

االتصال الفعال

مدة التمرين

حتديد �أهم
معوقات االت�صال

الهدف:

كلم��ا تعرفن��ا عل��ى معوق��ات
االت�ص��ال الفع��ال ،متك ّن��ا من
و�ضع حلول لها.

النتائج املطلوب
الو�صول �إليها:

 .1قومي مع املجموع��ة بت�سجيل مالحظاتك بينما تطلب
�إح��دى زميالت��ك م��ن زميل��ة �أخ��رى ر�س��م جمموع��ة م��ن
الأ�ش��كال الهند�سية دون �أن ي�سمح لأي منهما با�ستف�سار �أو
زيادة التو�ضيح.
� .2ستالحظ�ين �أن زميلتيك ال تتوا�ص�لان �سوى عرب �صوت
املر�سل فقط.
 .3ناق�شي مالحظاتك يف ( )1مع املدرب وباقي امل�شاركات.
 .4ح��ددي �أهم املعوقات التي �صادف��ت الزميلتني (املر�سل
وامل�ستقبل) ومنعتهما من �إكمال املهمة بنجاح والتوا�صل.
عل��ى املدرب �أن يطلب من �إحدى امل�شاركات �أن تقوم بدور املر�سل و�أخرى بدورامل�ستقبل من خالل مترين يحتوي على �أ�شكال خمتلفة.
يجب على امل�ستقبل �أن ير�سم الأ�شكال دون �أن ي�س�أل �أو يتلقى �أي تف�سريات منامل�ستقبل �أو امل�شاركات.
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دق������������ائ������������ق

مدة التمرين

تو�ضيح االت�صال غري
اللفظي ك�إحدى و�سائل
االت�صال

الهدف:

11

االت�صال اللفظي
ي�ساعد على التوا�صل
الفعال

حالة ال�سيدة منرية
تعم��ل ال�سي��دة من�يرة مراقب��ة يف مدر�سة
ثانوي��ة ،وق��د �أم�ض��ت يف عمله��ا نح��و 6
�سن��وات ،وكان��ت عل��ى خ�لاف مديرته��ا يف
كث�ير م��ن الأم��ور الإداري��ة ،مم��ا ت�سبب
يف نقله��ا اىل مدر�س��ة �أخ��رى وه��ي
مكره��ة ،ويف حال��ة �إحب��اط �شدي��د،
قابلته��ا مدي��رة املدر�س��ة مرحب��ة بها
و�أ�سن��دت �إليه��ا دور املراقبة ،حيث �إن
ه��ذا م�سم��ى وظيفته��ا ،وب��د�أت العمل
يف الإدارة ،حي��ث كان��ت ت�أت��ي يوميا،
وتقوم ب�أعباء عملها .علم ًا �أنها كانت
حت�ضر يف بع�ض الأحيان مت�أخرة يف

ال�صب��اح عن املوع��د املحدد ،وه��و ال�سابعة
�صباحا.
ولق��د مت حتدي��د اجتم��اع مدي��رة
املدر�سة مع جميع مدر�سات املدر�سة
يف مت��ام ال�ساع��ة  12ظهرا من يوم
الأربعاء ،ملناق�شة بع�ض املوا�ضيع
كتحديد االخت�صا�صات ومناق�شة
امل�ش��اكل .ح�ض��ر اجلميع يف اليوم
والوق��ت املح��دد ،وب��د�أت املديرة
االجتماع بالتحي��ة والرتحيب ،ثم
ب��د�أت االجتم��اع بقوله��ا� :س�أناق�ش
معكن امل�ش��اكل املوجودة بينكن ،و�إذا

االتصال الفعال

النتائج املطلوب
الو�صول �إليها:
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عال وغ�ضب �شديد:
بالكاتبة تقول ب�صوت ٍ
�إنني �أوجه االته��ام �إىل املوظفة اجلديدة
حيث �إن كرثة غيابها �أدت اىل ت�أخر بع�ض
الأعمال ،مما يتطلب مني القيام بها ،وهذا
و�ض��ع غري عادل .ردت عليها ال�سيدة منرية
بغ�ضب مماثل� :أنت كاذبة ،ف�أنت مل تقومي
ب�أعمايل عند غياب��ي ،وغيابي كان نتيجة
ظ��روف عائلي��ة .وهن��ا قطع��ت املدي��رة
�صم��ت البقي��ة ب�إنه��اء االجتم��اع ،وطلب��ت
م��ن اجلمي��ع التوج��ه اىل املكات��ب .ويف
نف�س الي��وم �أجرت املدي��رة مكاملة هاتفية
م��ع الكاتبة ،حي��ث قالت له��ا �إنها خمطئة

با�ستخدام هذا الأ�سلوب مع زميلتها ،فردت
عليه��ا الكاتب��ة ب�أنه��ا مل ت�ستط��ع متال��ك
نف�سه��ا ،واعت��ذرت ب�ش��دة .قبل��ت املدي��رة
االعت��ذار ،و�أك��دت على �أن��ه �إذا تكرر ذلك
ف�ست�ضط��ر اىل توجي��ه خط��اب لفت نظر.
�أما بالن�سبة لل�سي��دة منرية فقد �أر�سلت لها
املديرة خطابا بتغي�ير عملها و�إبعادها عن
الإدارة ،ولك��ن املوظف��ة اجلدي��دة رف�ض��ت
التنفيذ ،و�أخذت �إجازة مر�ضية حتى تهد�أ
النفو�س .وعندما عادت اعتذرت للمديرة،
و�أب��دت �أ�سفه��ا ملا ب��در منها ،و�أنه��ا لن تكرر
ذلك.

االتصال الفعال

بعد قراءتك لهذه احلالة �أجيبي على الأ�سئلة التالية:
 .1ما هي �أ�ساليب االت�صال اللفظية وغري اللفظية امل�ستخدمة
يف احلالة الدرا�سية؟
 .2ما هو ت�أثري تلك الأ�ساليب االت�صالية على عملية االت�صال؟
تعليمات
للحل:

ي�صل املدرب مع امل�شاركات �إىل حتديد
�أهم معوقات التوا�صل الفعال ويناق�ش
معهن طرق التغلب عليها
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 .1ناق�شي مع املجموعة حالة
ال�سيدة منرية وامل�شكالت التي تواجهها
نتيجة انتقالها �إىل مدر�سة �أخرى.
 .2دوين حاالت التوا�صل غري اللفظي التي
ظهرت �ضمن احلوار بني �أطراف احلالة
الدرا�سية.
 .3ناق�شي مع املدرب وباقي امل�شاركات
�أهمية االت�صال اللفظي يف �إي�صال
املعلومات والتوا�صل.
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معوقات االت�صال الفعال:
ِّ
اختالف الإدراك.
اختالف اللغة.
ال�ضو�ضاء (الت�شوي�ش).
ردود الفعل االنفعالية.
عدم توافق االت�صاالت اللفظية مع االت�صاالت غري اللفظية.
�إنعدام الثقة بني املر�سل وامل�ستقبل.

كيف نتغلب على معوقات االت�صال:

للتغلب على معوقات االت�صال الب��د م��ن القيام بخطوتني
�أ�سا�سيتني؛ الأوىل هي التعرف �أو ًال على �أنواع تلك املع ِّوقات التي
حتدث ،ثم الت�صرف بالطريقة املنا�سبة للتغلب على تلك املعوقات.

1

التعرف على �أنواع
تلك املع ِّوقات

2

الت�صرف بالطريقة
املنا�سبة للتغلب على
تلك املعوقات

االتصال الفعال

التغل ��ب عل ��ى معوق ��ات االخت�ل�اف يف الإدراك :يجب �ش ��رح
وتف�س�ي�ر الر�سالة �أكرث من مرة وب�أكرث من �أ�سلوب للآخرين،
مع الأخذ يف االعتبار اخللفيات التعليمية والبيئية التي يت�سم
بها من يتلقى الر�سالة.
التغل ��ب عل ��ى مع ِّوق ��ات اللغ ��ة :ميكن ذلك عن طريق �ش ��رح
امل�ص ��طلحات والكلم ��ات غري املتع ��ارف عليها ،والتي تت�ض ��منها
الر�سالة ،حتى ن�ضمن فهم الآخرين لها بنف�س الطريقة التي
نريدها.
التغل ��ب على معوقات ال�ضو�ض ��اء :يت ��م ذلك بالتخل�ص من
الأ�شياء التي تت�سبب يف تلك ال�ضو�ضاء.
التغلب على معوقات ردود الفعل االنفعالية� :أف�ضل طريقة
للتغل ��ب عليه ��ا ه ��ي قبوله ��ا كم ��ا ه ��ي كج ��زء م ��ن االت�ص ��االت
وا�س ��تيعابها وفهمه ��ا وتوف�ي�ر املن ��اخ املالئ ��م للإف�ص ��اح ع ��ن
�أ�سبابها.
التغلب على معوقات عدم التوافق بني االت�صاالت اللفظية
وغ�ي�ر اللفظي ��ة :فالبد من التوافق بني م ��ا تقوله من �ألفاظ
وبني ما تبديه من حركات وانفعاالت وتعبريات.
التغل ��ب عل ��ى معوقات ع ��دم الثقة :لن تتمكن ��ي من التغلب
على هذه املعوقات �إال ب�صورة تدريجية اعتماداً على ت�صرفاتك
مع الآخرين ومدى حر�صك على توفري املناخ املالئم والتعامل
اجليد معهم.

للتغلب على معوقات
االت�صال البد من
القيام بخطوتني
�أ�سا�سيتني
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االت�صاالت التنظيمية:
ال تختل��ف االت�ص��االت التنظيمي��ة عن االت�ص��االت ال�شخ�صية
ب�ين الب�شر �إال يف �أنه��ا تتم داخل �إطار املنظم��ة ،وبالتايل حتكمها
العدي��د من ال�ضواب��ط والقواعد ..ولكنه��ا يف النهاية تهدف �إىل:
�إنت��اج �أو تزويد �أو جتميع الأفكار والبيانات واملعلومات ال�ضرورية
ال�ستم��رار العملي��ة الإداري��ة ،ونقله��ا وتبادله��ا �أو �إذاعتها بحيث
يتمك��ن الف��رد �أو اجلماعة من �إحاطة الآخري��ن يف املنظمة ب�أمور
�أو �أخب��ار �أو معلوم��ات� ،أو الت�أث�ير يف �سلوك الف��رد �أو اجلماعة� ،أو
تعديل �أو تغيري هذا ال�سلوك وتوجيهه يف اجتاه معني مطلوب.

�أنواع االت�صاالت التنظيمية:

االتصال الفعال
108

ن�����������������ش��������اط

ن�شاط :ي�س�أل
املدرب امل�شاركات عن
�أهم االت�صاالت التي
ميار�سونها خالل
العمل

تتمثل �أنواع االت�صال التنظيمي يف � 3أنواع:

االت�ص ��االت ال�ص ��اعدة (م ��ن �أ�س ��فل �إىل �أعل ��ى) :تت ��م ه ��ذه
االت�ص ��االت م ��ن م�س ��توى تنظيمي �أق ��ل �إىل م�س ��توى تنظيمي
�أعل ��ى ،وتتمث ��ل يف تقاري ��ر الأداء ،وتقاري ��ر تق ��دم العم ��ل
وال�شكاوى والأفكار واالقرتاحات وطلب املعلومات �أو امل�ساعدة
من امل�ستوى الإداري الأعلى.
االت�ص ��االت الهابط ��ة (من �أعلى �إىل �أ�س ��فل) :عادة ما تكون
م ��ن امل�س ��تويات الإدارية الأعل ��ى �إىل امل�س ��تويات الإدارية الأقل
يف املنظم ��ة ،وتتب ��ع خط ��وط االت�ص ��ال الر�س ��مية يف الهي ��كل
التنظيمي.
ويكون هذا النوع من االت�ص ��االت يف �شكل مكتوب �أو لفظي،
ويتمثل يف:
ال�سيا�س ��ات والقواع ��د والإج ��راءات والأه ��داف والأن ��واع
الأخ ��رى من اخلطط  -التعليمات وتكليفات الأعمال  -تقييم
الأداء  -معلومات عامة عن املنظمة مثل و�ضعها احلايل ومدى
تقدمها  -طلبات حمددة من املعلومات من امل�ستويات الأقل.
االت�صاالت الأفقية :وهي االت�صاالت التي تتم بني الإدارات
املختلفة يف نف�س امل�س ��توى التنظيم ��ي �أو بني الزمالء يف نف�س
جمموعة العمل� .إن هذا النوع من االت�ص ��االت غالباً ما يت�س ��م
بالطبيعة التن�سيقية ،وين�ش�أ من مفهوم التخ�ص�ص يف العمل.
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�أنواع االت�صاالت
التنظيمية

االت�صاالت ال�صاعدة
(من �أ�سفل �إىل �أعلى)

االت�صاالت الهابطة
(من �أعلى �إىل �أ�سفل)

االت�صاالت الأفقية

مع ِّوقات االت�صال التنظيمي:

كما هو احلال يف االت�صاالت ال�شخ�صية ،هناك �أي�ض ًا جمموعة
من العوامل التي ت�ؤثر على درجة فعالية االت�صاالت التنظيمية،
وتتمثل �أهم هذه املعوقات يف ما يلي:

االتصال الفعال

قنوات االت�صال الر�سمية :عندما تنمو املنظمة يت�سع هيكلها
التنظيم ��ي ،مم ��ا قد ي� ��ؤدي �إىل خلق م�ش ��كالت يف االت�ص ��االت،
فعندم ��ا مت ��ر الر�س ��الة عرب م�س ��تويات �إدارية �إ�ض ��افية �س ��وف
ت�س ��تغرق وقتاً �أطول حتى ت�ص ��ل �إىل املر�س ��ل �إليه ،مما ي�س ��مح
بزيادة فر�ص الإ�ض ��افة واحل ��ذف ،مما ي�ؤثر على درجة دقة ما
حتتويه من معلومات.
ال�س ��لطة الإداري ��ة :ق ��د متث ��ل ال�س ��لطة معوق� �اً يح ��د م ��ن
فعالية االت�ص ��ال داخل املنظمة ،فهناك بع�ض الر�ؤ�س ��اء الذين
ال يعرتف ��ون بامل�ش ��كالت �أو الظ ��روف �أو النتائج التي ي�ش ��عرون
�أنه ��ا ق ��د تظهرهم مبظهر ال�ض ��عفاء �أمام الآخري ��ن ،وبالتايل
ميار�س ��ون �س ��لطاتهم ملن ��ع و�ص ��ول الر�س ��ائل �إىل املعني�ي�ن �إال
بع ��د �إع ��ادة �ص ��ياغتها وفقاً لوجه ��ة نظرهم .وم ��ن جانب �آخر
هن ��اك العدي ��د من املر�ؤو�س�ي�ن الذين ال مييلون �إىل الإف�ص ��اح
ع ��ن بع� ��ض املعلوم ��ات لر�ؤ�س ��ائهم �أو للآخرين حت ��ى ال ترتكز
الأ�ضواء عليهم .ونتيجة لذلك تظهر م�شكالت االت�صال.
التخ�ص ���ص الوظيف ��ي :ق ��د يت�س ��بب يف حدوث م�ش ��كالت يف
االت�ص ��ال التنظيمي نظراً لأنه مييل �إىل التفرقة بني الأفراد
حتى و�إن كانوا يعملون جنباً �إىل جنب ،فقد ي�شعر كل فرد �أنه
يعي�ش يف عامل خا�ص به يختلف عن الآخرين ،وتكون النتيجة
�صعوبة التعامل والتفاهم ،وكرثة الأخطاء.
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ن

ا

االتصال الفعال

كيف نتغلب على مع ِّوقات االت�صال:
 -1الإعداد (مرحلة االنطالق):
لك��ي نتمك��ن من حتقي��ق الأه��داف املرجوة
م��ن االت�صال ،فم��ن ال�ضروري تهيئ��ة و�إعداد
�أنف�سنا.

التحدي ��د الوا�ض ��ح والدقي ��ق مل ��ا نري ��د
�إجن ��ازه :م ��ن الأم ��ور الت ��ي تث�ي�ر �أ�ش ��د
ال�س ��خط والغ�ض ��ب ل ��دى املر�ؤو� ��س� ،أن
يقوم ب�أداء املهام التي نكلفه بها ب�إخال�ص
و�أمان ��ة ،وما �إن يفرغ من �أداء العمل حتى
نفاجئ ��ه ب� ��أن م ��ا �أجن ��زه لي� ��س هو م ��ا كنا
نق�صد منه القيام به.
جع ��ل التعليم ��ات حم ��ددة� :إن العبارات
م ��ن مث ��ل« :افعل ذل ��ك عندما ت�س ��نح لك
الفر�ص ��ة» و»ت�أك ��د م ��ن �أن ه ��ذا امل�س ��تند
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املراجعة وا
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ت
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كيف نتغلب
على مع ِّوقات
االت�صال

العرضض

ف يز
ح
ت
ل

ا
إلع

داد

التع وا

ق ��د و�ض ��ع يف �أح ��د امللف ��ات» ،ه ��ي من ��اذج
لالت�صاالت التي تف�شل يف �إحداث الت�أثري
املطلوب.
الت�أكد من �أن التعليمات عملية وميكن
تنفيذها :من ال�ضروري قبل �إ�صدار الأمر
�أن نق ��وم بتقدي ��ر حج ��م العم ��ل والأدوات
واملعدات واملكان وقدرات املوظف.
التنب ��ه لتوقي ��ت �إ�ص ��دار التعليم ��ات:
يف�ض ��ل �إ�ص ��دار التعليمات عندما يقرتب
وق ��ت التنفي ��ذ ،فعندم ��ا مير وق ��ت طويل
ب�ي�ن �إعطاء الأمر وب�ي�ن وقت التنفيذ ،قد
نن�سى التفا�صيل� ،أو نتذكر بع�ضها ونن�سى
البع�ض الآخر.
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 -2التحفي��ز (الق��وة الدافع��ة لتحقي��ق
الأهداف):
�إن اال�ستجاب��ة �إىل االت�ص��ال ال��ذي نق��وم
ب��ه تعتم��د على عن�ص��ري الرغب��ة واال�ستعداد
للتنفيذ ث��م على امله��ارة والقدرة عل��ى التنفيذ
ال�سليم ،لذلك ت�أكدي من مراعاة ما يلي:

 -3العر�ض (�أ�سلوب التوجيه والإر�شاد):
عندم��ا نتعام��ل م��ع املر�ؤو�سني يج��ب �أن نهتم
ب�أ�سلوبنا يف �إ�صدار الأوامر والتعليمات.

�إخباره ��م ع ��ن ال�س ��بب :لأن فر�ص �إجناز
الأعم ��ال تك ��ون �أك�ب�ر �إذا ع ��رف املر�ؤو� ��س
الغر� ��ض م ��ن االت�ص ��ال ،فق ��د ي�س ��اء تقدير
م ��دى �أهمي ��ة التعليم ��ات م ��ا مل يع ��رف
املر�ؤو�س الغر�ض منها.
ت�ش ��جيعهم عل ��ى اال�ستف�س ��ار وتوجي ��ه
الأ�س ��ئلة� :إعط ��اء الآخري ��ن الفر�ص ��ة
لال�ستف�س ��ار وتوجي ��ه الأ�س ��ئلة والتق ��دم
باالقرتاحات عن �أف�ض ��ل الأ�س ��اليب لتنفيذ
الأمر.
ا�س ��تخدام �س ��لطة املوق ��ف :لي�س ��ت كل
الأوام ��ر الت ��ي ت�ص ��در تكون بال�ض ��رورة من
�ش ��خ�ص ل ��ه �س ��لطة .فكث�ي�ر م ��ن الأن�ش ��طة

تن�ش� ��أ م ��ن العمل ذات ��ه وتفر�ض ��ها الظروف
املحيط ��ة بالعم ��ل وباملر�ؤو� ��س .لذل ��ك البد
م ��ن �أن ن�أخ ��ذ يف اعتبارن ��ا تل ��ك الظ ��روف،
ووفق ��ا للمتطلب ��ات ولالحتياج ��ات الفعلية
للموق ��ف ،وبالت ��ايل ال يب ��دو الأم ��ر �ش ��يئاً
مفرو�ضاً على املر�ؤو�سني.
متابع ��ة الأوام ��ر املكتوبة :لقد �أو�ض ��حت
عدة بحوث �أجريت م�ؤخراً �أن �أولئك الذين
يعتم ��دون يف ات�ص ��االتهم عل ��ى املذك ��رات
واخلطابات وغريها من املواد املطبوعة ،قد
يت�سببون يف خلق م�شاكل وخالفات عديدة.

 -4املراجعة واملتابعة:

ل�ض ��مان و�ص ��ول الر�س ��الة �إىل امل�س ��تقبل
الب ��د م ��ن �أن نتلقى �إرجاعاً للأثر ،ف�إذا كان
العام ��ل يتوقع من رئي�س ��ه اخلداع �أو الظلم
وجتاه ��ل و�إهم ��ال حاجات ��ه ،ف�إن ��ه مييل �إىل
اال�س ��تجابة ال�س ��البة ،فيحاول �إما عن وعي
�أو بال وعي ،انتهاز كل فر�ص ��ة ت�س ��نح له كي
ي�سيء تف�سري ما قيل له.

االتصال الفعال

جذب انتباه واهتمام الطرف الآخر :علينا
�أال نفرت�ض �أن املر�ؤو�س�ي�ن �س ��ينتبهون �إلينا
ملجرد �أننا نر�أ�سهم ،فقد يكون تفكريهم -يف
الوقت الذي نعطيهم التعليمات -من�ص ��رفاً
�إىل �أمور �أخرى ،وقد يكون انتباههم م�شتتاً
�إىل اهتمامات �أخرى.
�إطالع املر�ؤو�س�ي�ن على جمريات الأمور:
ال ميكنن ��ا �أن نتوقع �أن يتوف ��ر احلافز لدى
املر�ؤو�س�ي�ن �إذا كن ��ا نحجب عنه ��م املعلومات
ونرتكه ��م بعيدي ��ن ع ��ن جمري ��ات الأم ��ور.
وقد ال تقت�ص ��ر ه ��ذه املعلوم ��ات على كيفية
�إجنازه ��م لعمله ��م ،و�إمن ��ا يج ��ب �أن ت�ش ��مل
�أي�ضا تعريفهم مبا يجري يف املنظمة ككل.

 -5التعاون (االنطالق مع ًا نحو الهدف):

�إن كل ج ��زء م ��ن �أي نظام يجب �أن يعمل
ب�ش ��كل دقي ��ق ومرتب لي� ��ؤدي املهمة املحددة
ل ��ه ،مم ��ا تنعك� ��س �آث ��اره الإيجابي ��ة على كل
�أج ��زاء النظ ��ام ،وباملث ��ل يف العم ��ل يج ��ب �أن
يتع ��اون كل ف ��رد ب� ��أداء ن�ص ��يبه م ��ن عملي ��ة
االت�صال ال�شاملة.
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12

ا�ستق�صاء فردي
(قيا�س فعالية االت�صال)
قيا�س فعالية
االت�صال لدى
امل�شاركات

30

دق��������ي��������ق��������ة

مدة اال�ستق�صاء

االتصال الفعال

النتائج املطلوب
الو�صول �إليها:

يف ما يلي  50عبارة ،اقرئي كل واحدة منها بعناية مقرر ًة مدى انطباقها
عليك �شخ�صي ًا ،ثم �ضعي دائرة حول الرقم املنا�سب لكل عبارة..

م

الـعـبـــــــــارة

غ�ي�ر م��واف�ق��ة
ب� � � � � ��� � � � � �ش � � � � ��دة
غري موافقة
�إىل حد ما
�أوافق �إىل
حد ما
�أوافق ب�شدة
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الهدف:

�إن فعالية االت�صال
والتوا�صل تختلف من
�شخ�ص �إىل �آخر

� 1أختار كلماتي بعناية ودقة.

4

3

2

1

� 2أحدد املعاين التي �أق�صدها بو�ضوح تام.

4

3

2

1

 3لدي القدرة على التعبري عن �أفكاري و�آرائي وم�شاعري.

4

3

2

1

� 4أهتم بتو�ضيح �أفكاري حتى ال يحدث لب�س �أو �سوء فهم.

4

3

2

1

� 5أحتا�شى الغمو�ض.

4

3

2

1

� 6أركز ذهني يف ما يقال.

4

3

2

1

� 7أ�ؤجل احلكم على الأمور وتقييمها �إىل �أن �أنتهي من اال�ستماع.

4

3

2

1
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غ�ي�ر م��واف�ق��ة
ب� � � � � ��� � � � � �ش � � � � ��دة
غري موافقة
�إىل حد ما
�أوافق �إىل
حد ما
�أوافق ب�شدة

م

الـعـبـــــــــارة

� 8أحتا�شى مقاطعة املتحدث.
� 9أمتتع بعقلية منفتحة للأفكار والآراء واملقرتحات اجلديدة.

4

3

2

1

� 10أهتم بالأفكار واملعاين �أكرث من االهتمام احلريف بالألفاظ.
� 11أخطر ر�ؤ�سائي مبا �أقوم به.
� 12أجتن��ب الإف��راط يف تب�سيط الأمور ال�صعب��ة �إىل احلد الذي
ي�ؤدي �إىل �سوء فهمها.
� 13أتقبل النقد البناء.
� 15أقوم بعر�ض الآراء واالقرتاحات بدون حتيز.
� 16أعطي تعليمات وا�ضحة وغري مبهمة.
� 17أمد املر�ؤو�سني مب��ا يحتاجون �إليه من معلومات لأداء �أعمالهم
بدقة.

االتصال الفعال

� 14أقدم تو�صياتي باقتناع.

� 18أ�شجع اقرتاحات التطوير.
� 19أحد من انت�شار ال�شائعات.
� 20أفهم اهتمامات املر�ؤو�سني و�أهتم بها.
� 21أ�ست�شري املتخ�ص�صني داخل املنظمة.
� 22أبذل جهدي حلل امل�شكالت وف�ض النزاعات القائمة.
� 23أتبادل الأفكار واملعلومات مع الزمالء.
� 24أن�سق الأن�شطة مع الزمالء يف املواقع الأخرى.
� 25أحر�ص على املحافظة على العالقات الطيبة مع العاملني معي.
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غ�ي�ر م��واف�ق��ة
ب� � � � � ��� � � � � �ش � � � � ��دة
غري موافقة
�إىل حد ما
�أوافق �إىل
حد ما
�أوافق ب�شدة

م

الـعـبـــــــــارة

� 26أ�شجع االت�صاالت ال�صاعدة مع املر�ؤو�سني.
� 27أبدو ودودة وي�سهل التقارب معي.
� 28ألتزم بالعدل وعدم التحيز.
� 29أ�ؤيد ر�أي املر�ؤو�سني يف حالة اقتناعي ب�صوابه.
� 30أق ّيم احلقائق بطريقة مو�ضوعية.
� 31أحرتم �سرية ما يقال يل وال �أف�ضي به للآخرين.
� 32أفهم م�شاعر الآخرين و�أتعاطف معهم.
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� 33أن�صت بعناية.
� 34أتبع �أ�ساليب املناق�شة واحلوار.
� 35أحتفظ بهدوئي ومو�ضوعيتي يف املواقف االنفعالية.
� 36أحدد الأهداف و�أ�ضع املعايري الوا�ضحة لتقييم الأداء.
� 37أطلع املر�ؤو�سني على ما هو املتوقع منهم.
� 38أهتم مبقابالت تقييم الأداء و�أديرها بفاعلية.
� 39أتبع الطرق الإيجابية يف �إرجاع الأثر عن �أداء املر�ؤو�سني.
� 40أناق�ش اخلالفات التي تطر�أ ب�أمانة وب�صدر رحب.
� 41أجتنب التكلف و�أ�ستخ��دم �أ�سلوبي الطبيعي يف الكتابة ح�سب
مقت�ضيات املوقف.
� 42أجتنب الإبهام والتعميم.
� 43أهتم بالعبارات الوا�ضحة املحددة.
� 44أ�ستخدم قواعد الإمالء والهجاء ال�صحيحة.
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غ�ي�ر م��واف�ق��ة
ب� � � � � ��� � � � � �ش � � � � ��دة
غري موافقة
�إىل حد ما
�أوافق �إىل
حد ما
�أوافق ب�شدة

الـعـبـــــــــارة

م

� 45أهتم بالربيد والر�سائل الواردة �إ ّ
يل ،و�أحر�ص على الرد عليها
ب�شكل مقنع.

4

3

2

1

� 46أهتم ب�إعداد جداول �أعمال االجتماعات.

4

3

2

1

� 47أبذل جهدي لكي يتحقق هدف االجتماع.
� 48أ�شجع كل املناق�شات والإ�ضافات املنا�سبة.

4
4

3
3

2
2

1
1

4

3

2

1

� 50أبذل جهدي للتوفيق بني �آراء �أفراد املجموعة.

4

3

2

1

ا�ستق�صاء قيا�س درجة فعالية االت�صال (ت�سجيل النتائج)
يف اجلداول التالية� ،سجلي الدرجات التي �أعطيتها لعبارات اال�ستق�صاء،
ثم اجمعي درجات كل جدول.
املعاين والألفاظ

العبارة

الدرجة

الإن�صات الفعال

العبارة

الدرجة

االتصال الفعال

� 39أب��ذل جه��دي لت�سهي��ل طريق��ة �أداء العم��ل ،و�أبتع��د ع��ن
ال�سيطرة.

االت�صال بالر�ؤ�ساء

العبارة

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

الإجمايل

الإجمايل

الإجمايل

الدرجة
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االت�صال باملر�ؤو�سني
العبارة

الدرجة

االت�صال بني اجلماعة
العبارة

الدرجة

التظلمات وال�شكاوى
العبارة

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

الإجمايل

الإجمايل

الإجمايل

املقابلة والت�شاور

العبارة

الدرجة

تقييم الأداء

العبارة

الدرجة

الدرجة

االت�صال املكتوب

العبارة

االتصال الفعال

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

الإجمايل

الإجمايل

الإجمايل

الدرجة

االجتماعات وامل�ؤمترات
العبارة

46
47
48
49
50
الإجمايل
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الدرجة

• �سجلي �إجمايل درجات كل جدول من
اجلداول ال�سابقة.
• اجمعي جمموع العنا�صر لتح�صلي على
الإجمايل العام لفاعلية االت�صال.
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العن�صر

�إجمايل الدرجات

امل����ع����اين والأل�����ف�����اظ
الإن���������ص����ات ال���ف���ع���ال
االت�����ص��ال ب��ال��ر�ؤ���س��اء
االت�صــــــال باملر�ؤو�سني
االت�صال بني اجلماعة
التظلمــ��ات وال�ش��كاوى
تقيــــــــــــــــــــــــيم الأداء
االت���������ص����ال امل���ك���ت���وب
امل�ؤمترات واالجتماعات

درجة فعالية االت�صال

االتصال الفعال

امل��ق��اب��ل��ة وال��ت�����ش��اور

يناق�ش املدرب امل�شاركات
نتائج اال�ستق�صاء وكيفية
حتويل معوقات االت�صال
التي تعانيها كل م�شاركة
�إىل ايجابيات ت�ساعد على
االت�صال الفعال..

• ق�سمي النتائج �إىل فئات ،ف�إذا كانت فئتك واقعة يف:
الفئة الأوىل

من  159 – 140متو�سط

الفئة الثانية

من  179 – 160جيــد

الفئة الثالثة

من  200 – 180جيد جد ًا

ثم حددي �أخريا العنا�صر التي يقل فيها �إجمايل الدرجات عن  15درجة،
تكون هي العنا�صر التي حتتاج �إىل �صقل يف مهارات االت�صال…
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االتصال الفعال
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اجلل�سة الثامنة
قيادة فريق العمل
حمتويات
اجلل�سة:

الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:

قيادة فريق العمل

1 .1ال��ت��ع��رف على مفهوم فريق
العمل والفرق بني اجلماعة
والفريق.
2 .2تو�ضيح �أهمية فريق العمل
يف اجناز املهام والتحفيز على
العمل اجلماعي.
3 .3ا�ست�شعار �أه��م��ي��ة االت�صال
التنظيمي يف حتقيق الأهداف
يف العمل.

املو�ضوع
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معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•ال�سبورة البي�ضاء  -اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة – حبل متو�سط الطول.

 .1يطلب املدرب من عدد  3م�شاركات ا�ستخدام احلبل يف لعب لعبة القفز على احلبل.
 .2يطلب من الالعبات تبادل الأدوار يف كل مرة بحيث تقفز �إحداهن يف كل مرة.
 .3ي�س�ألهن عن �شعورهن يف هذه اللعبة اجلماعية وهل ت�ستطيع احداهن القفز دون اال�ستعانة ب�أحد
بنف�س القدرة؟
 .4يناق�ش مع باقي امل�شاركات �أبعاد اللعبة وي�صل من خالل النقا�ش �إىل تعريف مفهوم فريق العمل.
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ماهية فريق العمل:
ع��امل اليوم �أ�صب��ح عامل ًا يزداد تعقيد ًا ،و�أ�صبح مب��د�أ «ر�أيان �أف�ضل
م��ن ر�أي» مهم�� ًا ج��دا يف عملية تطوي��ر العم��ل الإداري ،ولهذا يجب
عل��ى الإداريني بعد تطوي��ر �أ�سلوب تفكري �إبداع��ي� ،أن يبد�أوا بعمل
ن�شاط��ات جماعي��ة ،ولك��ن وللأ�س��ف ُيظهر بع���ض الإداري�ين �أ�سلوب
�إدارة م�سيط��ر ًا ومتحكم ًا ،وهذا مينع الن�شاطات اجلماعية ،ولتفادي
ه��ذا الو�ضع يجب �أن ت�سعى الإدارة للح�ص��ول على الأهداف التالية
يف فريق العمل:

تنتهج املنظمة �أنظمة تعتمد �أ�سلوب املجموعات يف عملياتها ،وهنا
ي�صب��ح مو�ضوع تنمية مه��ارات �إدارية فعالة �ضمن فريق العمل� ،أمر ًا
حيوي�� ًا يجع��ل لزام��ا عل��ى الإدارة �أن تبتك��ر نظاما ملراقب��ة الأداء
الإداري ب�ين �أف��راد الفري��ق ،وعن��د حتدي��د نق��اط ال�ضع��ف يج��ب
املبا�ش��رة باتخ��اذ الإجراءات العالجية عن طري��ق برامج التدريب
وخط��ط التطوي��ر الذات��ي ،وعند الف�ش��ل بعالج ه��ذه امل�شاكل يجب
النظر ب�إعادة ت�شكيل ع�ضوية فريق العمل.
وتك��ون �أغل��ب املجموعات الت��ي ال تعترب فرق عم��ل ،جمرد جتمع
عدد من الأف��راد �أو ال�شخ�صيات لكل واحد منهم �أولوياته اخلا�صة،
والت��ي قد ينظر �إليها على �أنها �أكرث �أهمية عنده من الأولويات التي
ي�سعى �أغلبية �أع�ضاء املجموعة اىل حتقيقها.

�أن ما مييز فرق
العمل عن اجلماعة
هو �أهمية وجود
املهارات املتكاملة
لدى الفريق نظراً
لأنه مكلف ب�أداء
عمل متكامل يتطلب
توافر هذه املجموعة
من املهارات املختلفة
واملتنوعة.

قيادة فريق العمل

	•تقليل النزاعات عند مواجهة الآراء املختلفة.
	•تقا�سم النجاح بني جميع الأفراد الذين �شاركوا يف امل�شروع.
	•تبادل الآراء ب�صدق.
	•الإجماع على القرارات واخلطط.
	•�أهداف م�شرتكة بني جميع �أفراد الفريق.
	•تقا�س ��م اخل�ب�رة وااللت ��زام بنج ��اح امل�ش ��روع ،ولي� ��س النج ��اح
ال�شخ�صي.

وعليه ميكن تعريف املجموعة �أو اجلماعة على �أنها:
«�ص ��ورة م ��ن �ص ��ور الت�ش ��كيل اجلماع ��ي امل�ؤ�س ���س عل ��ى اتب ��اع دوافع
ال�شعور باالنتماء اىل جماعة معينة ،وكذا دافع القبول االجتماعي،
ويحم ��ل نوعا من االرتب ��اط املادي واملعنوي بني �أع�ض ��اء املجموعة
ووحدة �أهدافها واجتاهاتها».

ومن هنا يت�ضح �أن ما مييز فرق العمل عن اجلماعة هو �أهمية وجود
امله��ارات املتكاملة لدى الفريق نظر ًا لأنه مكل��ف ب�أداء عمل متكامل
يتطلب توافر هذه املجموعة من املهارات املختلفة واملتنوعة.
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وتتميز اجلماعة باخل�صائ�ص التالية:

قيادة فريق العمل

1.1االت�صاالت بني الأفراد مفتوحة.
2.2يوج ��د ان�س ��جام ب�ي�ن �أع�ض ��اء اجلماع ��ة لأن له ��م
�ص ��فات م�ش�ت�ركة يف اخللفية التعليمي ��ة �أو اخللفية
الوظيفية �أو ال�سيا�سية.
3.3درجة عالية من التفاعل وامل�شاركة بني الأع�ضاء.
4.4تعم ��ل اجلماع ��ة ب�ص ��ورة م�س ��تقلة ع ��ن التنظي ��م
الر�سمي للمن�ش�أة.
5.5تن�ش� ��أ اجلماعة خ�صي�صا لتحقيق هدف �أو جمموعة
من الأهداف.

مفهوم فريق العمل:

الفري��ق جمموعة من الأفراد يعملون م��ع بع�ضهم لأجل حتقيق
�أه��داف حم��ددة وم�شرتك��ة .والبع���ض يع��رف الفري��ق عل��ى �أن��ه
"جمموع��ة م��ن الأف��راد يتميزون بوجود مه��ارات متكاملة يف ما
بينه��م ،و�أفراد الفريق جتمعه��م �أهداف م�شرتك��ة وغر�ض واحد،
بالإ�ضافة اىل وجود مدخل م�شرتك للعمل يف ما بينهم".
وف��رق العم��ل ه��ي" :جماع��ات يت��م �إن�شا�ؤه��ا داخل
الهي��كل التنظيم��ي لتحقيق ه��دف �أو مهمة حم��ددة تتطلب
التن�سي��ق والتفاع��ل والتكامل بني �أع�ض��اء الفريق .ويعترب
�أع�ض��اء الفريق م�س�ؤولني عن حتقيق هذه الأهداف .كما �أن
هناك قدر ًا كبري ًا من التمكني للفريق يف اتخاذ القرارات".
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والفري��ق يف النهاي��ة ه��و و�سيل��ة لتمك�ين الأف��راد م��ن العم��ل
اجلماع��ي املن�سجم كوح��دة متجان�س��ة ،وغالب ًا م��ا ي�ستخدم لفظ
اجلماع��ة عندم��ا نتحدث ع��ن ديناميكية اجلماع��ة ،ولكن عندما
يك��ون احلديث عن التطبيقات العملية ف�إنن��ا ن�ستخدم لفظ فريق
العمل.

الفرق بني الفريق واجلماعة:

هناك ت�شابه كبري بني اجلماعة والفريق ،ولكن الفرق يكمن يف
�أن الفري��ق جماعة لها قائد ،والفري��ق لي�س دميقراطي ًا يف �إدارته
مث��ل اجلماعة ،بالرغم مما يتمتع به �أع�ضاء الفريق من حقوق يف
التعب�ير عن �آرائه��م ومعتقداتهم� ،إال �أن كل ذلك مرتبط ب�أن يكون
موجها ل�صالح الفريق والعمل للو�صول �إىل الهدف املو�ضوع له �سواء
كان م�شارك ًا يف �صناعة هذا الهدف �أو حمدد ًا له من جهات �أخرى.

قيادة فريق العمل

و�أه��م ما ميي��ز الفريق عن اجلماع��ة هو �أن ع�ض��و الفريق يكون
�أكرث ارتباط ًا باملفهوم التنظيمي للمنظمة التي يعمل فيها من حيث
االلت��زام باللوائ��ح والنظم والتعليمات املكتوب��ة ،بجانب ما ي�صدر
�إليه من �أوامر من القائد� ،أو �أن يكون على ا�ستعداد لأن يتنازل عن
ر�أيه �إذا كان خمالف ًا مل�صلحة العمل اجلماعي .ورمبا تكون م�ساحة
احلركة يف اجلماعة �أكرب من حيث حتديد و�صياغة الهدف ،ورمبا
امل�شاركة يف اختيار القائد و�إجراء التعديل والتغيري.
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حالة �إدارية � -أين اخللل؟

15

دق����������ي����������ق����������ة
«جمموعات عمل»

مدة التمرين

قيادة فريق العمل
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اال�ست�شعار ب�أهمية العمل
�ضمن فريق للو�صول �إىل
الإجناز املطلوب

الهدف:

العم��ل �ضم��ن فري��ق ي�ساه��م
يف �إجن��از امله��ام والأعم��ال،
وي�ضمن حتقق الهدف..

النتائج املطلوب
الو�صول �إليها:

على املدرب �أن يناق�ش امل�شاركات من خالل الأ�سئلة حول �أهم �أ�سباب
تكوين فريق العمل و�أهمية فرق العمل يف حتقيق االجناز للأعمال

ر�ص��د �أح��د الباحثني املهتم�ين بدرا�س��ة �أداء
فرق العمل احلالة التالية:

 -1عام��ل يقوم بحف��ر حفرة يف الأر���ض بالأبعاد التالية
�10×5×5س��م ،ث��م ي�س�ير �إىل الأم��ام ،وعل��ى بع��د " 1مرت"
يقوم بحفر حفرة �أخرى بنف�س الأبعاد ،ويكرر ذلك مل�سافة
" 1كم" ،ثم يتجه نحو اليمني م�سافة " 1مرت" ،ويكرر نف�س
العمل يف االجتاه املعاك�س.
 -2عامل �آخ��ر ي�سري على بعد خطوتني خلفه ،يقوم بردم
احلفرة التي حفرها الأول ،متابع ًا �إياه بكل دقة.
 -3تاب��ع الباحث هذه احلالة يف اليوم الأول ،ثم يف اليوم
الثاين ،ثم يف اليوم الثالث �شرع يف �إعداد تقريره.
�أرجو م�ساعدته يف الإجابة على الأ�سئلة التالية:
�أ -ماذا يفعل ه�ؤالء؟
ب -هل يك ّون ه�ؤالء الثالثة فريق عمل؟ ملاذا؟
ج -ما الدور املفقود الذي �أدى حلدوث اخللل؟
د -ه��ل تعمل�ين �أحيان��ا بنف���س الطريق��ة؟ �أذك��ري
مثا ًال..

تعليمات للمجموعات

 .1قوم ��ي �ضم ��ن جمموعت ��ك
ال�صغرية مبناق�شة الق�صة املعرو�ضة
يف احلالة.
 .2ناق�ش ��ي مع املجموعة الإجابات
املنا�س ��بة عل ��ى الت�س ��ا�ؤالت املختلفة
وم�س ��اعدة الباحث يف احل�صول على
الإجابات املنا�سبة.
 .3ميكن لإحدى امل�ش ��اركات �ضمن
املجموع ��ة �أن تكتب مث ��اال للرد على
الت�سا�ؤل (د).
 .4ناق�شي النتائج مع املدرب
وباقي املجموعة.
 .5ما الذي ميكن �أن ن�ستنتجه
من هذه احلالة الدرا�سية؟ هذا
ما يجب �أن ن�صل �إليه.

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

�أ�سباب تكون فرق العمل:

1.1تعقد الأعمال التي تقوم بها املنظمات.
2.2تنوع امل�شكالت التي تواجه املنظمات.
3.3تن ��وع امله ��ارات واخل�ب�رات واملعلوم ��ات
الالزمة ملجابهة امل�شكالت.
4.4احلاج ��ة �إىل تنوع وجه ��ات نظر ملواجهة
امل�شكالت.
5.5ت�ش ��جيع االبتكار واحل�ص ��ول عل ��ى �أفكار
وبدائ ��ل جدي ��دة حلل امل�ش ��كالت واتخاذ
القرارات.
6.6الدع ��م املعن ��وي املتب ��ادل ب�ي�ن �أع�ض ��اء
الفريق.
7.7ال�ش ��عور املتبادل بالفخ ��ر والإجناز ،مبا
ي�ؤدي �إىل تقوية املنظمة ومتا�سكها.

1 .1بناء روح الثقة والتعاون بني الأفراد.
2 .2تنمية مهارات الأفراد ،وزيادة مداركهم.
3 .3تنمي ��ة مه ��ارات املديري ��ن يف حت�س�ي�ن
العالق ��ات داخ ��ل املنظم ��ة بني الر�ؤ�س ��اء
واملر�ؤو�سني.
4 .4تنمية مهارات حل ال�صراعات واملنازعات
بني الأفراد واملجموعات.
5 .5توف�ي�ر االت�ص ��ال املفت ��وح ب�ي�ن �أج ��زاء
املنظم ��ة ومب ��ا ي� ��ؤدي �إىل مزي ��د م ��ن
ال�شفافية والو�ضوح يف مواجهة الق�ضايا
وامل�شكالت.
�6 .6إعط ��اء مزي ��د م ��ن الوق ��ت للم ��دراء
للرتكيز على فعالية املنظمة يف جماالت
التخطيط وو�ضع الأهداف.
7 .7زي ��ادة تدف ��ق املعلوم ��ات ب�ي�ن �أج ��زاء
املنظمة.
8.8اال�س ��تخدام الأمثل للموارد والإمكانات
املتاحة ومبا يحقق كفاءة الأداء.
9.9تهيئة البيئة املنا�سبة لتح�سني اخلدمات
واملنتجات التي تقدمها املنظمة.

تع��رف عملي��ة بن��اء ف��رق العم��ل ب�أنه��ا خلي��ط م��ن التغذي��ة العك�سي��ة ومدخ��ل
اال�ست�ش��ارات الإجرائية الذي يهدف �إىل حت�سني فاعلي��ة عمل اجلماعة الإنتاجي
وال�سلوكي من خ�لال الرتكيز على �أ�ساليب و�إجراءات العمل والعالقات ال�شخ�صية.
وتعرف �أي�ض ًا على �أنها �سل�سلة من الن�شاطات امل�صممة بهدف حت�سني �أداء الأفراد.
وينظر �إىل �أن�شطة بناء فرق العمل على �أنها طريقة للت�أثري الإيجابي يف العالقات
ب�ين الأفراد به��دف رفع �أدائهم نحو الأف�ض��ل ،وتوحيد جهودهم نح��و املهام املوكلة
�إليهم للو�صول �إىل �أهداف املنظمة ب�أف�ضل الطرق وال�سبل املمكنة.
وتعت�بر عملية بناء ف��رق العمل حدث ًا خمطط�� ًا له بعناية ملجموع��ة من الأفراد
الذي��ن يرتبطون مع�� ًا بنوع من الأهداف داخل املنظمة ،وذلك بهدف حت�سني الطرق
والأ�ساليب التي يتم بها �أداء العمل.

قيادة فريق العمل

بناء فريق العمل:

�أهداف بناء فرق العمل:

125

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

م�ؤ�شرات احلاجة �إىل بناء فرق
العمل:

هناك ع��دد م��ن الأعرا�ض وامل�ش��كالت التي
توح��ي بوجود حاجة ملح��ة للأخذ مبنهجية
ف��رق العم��ل ،وميكن ذك��ر �أهم امل�ؤ�ش��رات التي
تفر�ض على �إدارة املنظمة عند ظهورها العمل
عل��ى تبن��ي منهجي��ة ف��رق العمل عل��ى النحو
التايل:

قيادة فريق العمل

1.1ارتف ��اع م�س ��توى اله ��در يف م ��وارد
وخمرجات املنظمة.
2.2ازدي ��اد ال�ش ��كاوى والتذم ��ر ب�ي�ن �أفراد
املنظم ��ة ،م ��ع الرتكي ��ز عل ��ى الأهداف
اجلزئية والفردية.
3.3مظاه ��ر ال�ص ��راع والع ��داء ب�ي�ن �أف ��راد
املنظمة.
4.4عدم م�ش ��اركة املعلومات مع الآخرين،
واعتبار املعلومة قوة.
5.5عدم و�ضوح املهام والعالقات.
6.6عدم فهم وا�ستيعاب القرارات الإدارية،
�أو عدم تنفيذها ب�شكل منا�سب.
�7.7ض ��عف الوالء وااللتزام ،وظهور بوادر
الالمباالة بني الأفراد.
8.8عدم فاعلية االجتماعات و�ض ��عف روح
املبادرة والإبداع.
9 .9املعار�ض ��ة للتغي�ي�ر يف �إج ��راءات العمل
�أو �إدخال التقنيات اجلديدة.
1010زيادة �شكاوى امل�ستفيدين من اخلدمة،
�أو امل�ستهلكني للمنتجات.

مزايا فرق العمل بالن�سبة
للأفراد:

مزاي��ا تنظيمية :متا�سك التنظي��م ،تن�سيق
اجلهود ،الفهم الوا�ضح لأهداف املنظمة.

126

مزاي��ا مهني��ة :هوي��ة م�شرتك��ة ،تب��ادل
اخلربات واملعلومات والأفكار واالبتكارات.
مزاي��ا عملي��ة :اكت�س��اب مع��ارف ومه��ارات
جدي��دة ،والنم��و والتق��دم وحتقي��ق جن��اح
�سريع.
مزاي��ا نف�سي��ة :االنتم��اء ،ال��والء ،ال�شع��ور
بالتقدير ،وال�شعور بالإجناز وحتقيق الذات.
مزاي��ا اجتماعي��ة :العالق��ات العميقة بني
الأفراد ،االحرتام املتبادل ،ممار�سة الأن�شطة
االجتماعية والرتفيهية امل�شرتكة.

الفوائد التي ترتتب على الأخذ
مبنهجية فرق العمل منها:

	•خل ��ق بيئ ��ة عالي ��ة التحفي ��ز ،ومن ��اخ
منا�س ��ب للعم ��ل يقل ��ل م ��ن �ش ��عور
العامل�ي�ن بالوح ��دة ،ويزي ��د م ��ن
�إح�سا�سهم بالهوية امل�شرتكة.
	•�إ�ش ��عار العامل�ي�ن بالفخ ��ر ب�أدائه ��م
اجلماع ��ي لتقلي ��ل ح ��االت الغي ��اب
والإهمال والك�سل.
	•احلد من ال�صراعات.
	•الإح�س ��ا�س امل�شرتك بامل�س� ��ؤولية جتاه
املهام املطلوب �إجنازها ،مما ي�ؤدي �إىل
الرتكيز على الأهداف.
	•ت�ش ��جيع املب ��ادرات ،وتق ��دمي
االقرتاح ��ات ،مم ��ا ي� ��ؤدي �إىل حتفي ��ز
الق ��درات الإبداعية واملواه ��ب الذاتية
لدى الأفراد.
	•ا�ستجابة �أ�سرع للمتغريات البيئة.
	•تقلي ��ل االعتم ��اد عل ��ى الو�ص ��ف
الوظيفي.
	•التفوي�ض الفعال من قبل املدراء.
	•توقع امل�شكالت قبل حدوثها ،وتقدمي
حلول لها.
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مزايا فرق العمل
بالن�سبة للأفراد:

مزايا تنظيمية

مزايا مهنية

مزايا عملية

خ�صائ�ص فرق العمل الفعالة:

� 1 .1أهداف وا�ض ��حة وحم ��ددة ،وتفهم تام
من الأع�ضاء لأدوارهم ومتقبلون لها.
 2 .2ات�ص ��ال وا ٍع بني كل الأع�ض ��اء ،ي�شجع
عل ��ى املناق�ش ��ة ال�ص ��ريحة ،والتعب�ي�ر
ال�صريح عن الآراء والأفكار.
 3 .3معرفة جلية بجوانب القوة وال�ضعف
ل ��دى الفري ��ق ،و�إدراك ت ��ام للفر� ��ص

.4
.5
.6

.7
.8

والتهديدات البيئية اخلارجية.
 4توفر نظام حتفيز على �أ�سا�س جماعي
ولي�س فردياً.
 5التح�ض�ي�ر يف التعام ��ل مع اخلالفات
وت�سويتها عن طريق التعاون.
 6مناخ عمل مريح وغري ر�س ��مي ،وبعيد
ع ��ن التوت ��ر والع ��داء والر�س ��ميات،
يتي ��ح للأف ��راد اال�س ��تمتاع بالزمال ��ة
واملرافقة.
 7امل�شاركة اجلماعية يف اتخاذ القرارات
وتكون بالإجماع ولي�س بالأغلبية.
 8ممار�سة الرقابة الذاتية.

قيادة فريق العمل

	•زيادة فعالية االت�صاالت بني الأع�ضاء،
ومم ��ا ي� ��ؤدي �إىل حت�س�ي�ن وتنمي ��ة
مهارات االت�صال لدى الأفراد.

مزايا نف�سية

مزايا اجتماعية
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ومن منظور خ�صائ�ص و�سمات �أع�ضاء الفريق التي
متكنهم من حتقيق فعالية وكفاءة الفريق ،ما يلي:
.1
.2

خ�صائ�ص و�سمات
�أع�ضاء الفريق

قيادة فريق العمل
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امل�شاركة
التعاون
املرونة
احل�سا�سية
حتمل املخاطر
االلتزام
التي�سري
االنفتاح

.3
.4
.5

.6

.7

.8

 1امل�شاركة� :أي مدى اهتمام �أع�ضاء الفريق بامل�ساهمة يف
�أن�شطة الفريق ب�صورة فعالة.
 2التعاون :وهو مدى توفر الرغبة لدى �أع�ضاء الفريق
للعمل اجلماعي للو�صول �إىل النتائج.
 3املرون ��ة :وه ��ي درج ��ة تقبل كل ع�ض ��و يف الفري ��ق لآراء
الآخرين ،والتنازل عن املواقف الثابتة ل�صالح الفريق.
 4احل�سا�س ��ية :وه ��ي درج ��ة مي ��ل �أع�ض ��اء الفري ��ق لع ��دم
الإ�ساءة مل�ش ��اعر بع�ضهم بع�ضاً ،ومدى رغبتهم لتكوين
جو نف�سي مريح.
 5حتم ��ل املخاط ��ر :وه ��و مدى ا�س ��تعداد �أع�ض ��اء الفريق
ملواجهة املواقف ال�ص ��عبة التي تواج ��ه الفريق ،والعمل
عل ��ى حت ��دي نقاط �ض ��عف اخلط ��ط واال�س�ت�راتيجيات
حلفز الأع�ضاء على مواجهتها وتذليلها.
 6االلت ��زام :وه ��و م ��دى �ش ��عور الف ��رد للعم ��ل ب�إخال� ��ص
لتحقيق �أهداف املنظمة ،وهذا يتطلب ان�س ��جام �أهداف
املنظم ��ة مع �أهداف الفريق ،والتق�س ��يم الع ��ادل للمهام
بني الأع�ضاء.
7التي�س�ي�ر :وه ��و م ��دى مي ��ل �أع�ض ��اء الفري ��ق لتق ��دمي
مقرتح ��ات ح ��ل امل�ش ��كالت ،وت�س ��وية النـزاع ��ات �ض ��من
الفريق ،وتو�ض ��يح مهام وق�ض ��ايا العم ��ل التي يواجهها
الفريق.
8االنفت ��اح :وه ��و م ��دى مي ��ل �أع�ض ��اء الفري ��ق لتق ��دمي
معلوم ��ات للآخري ��ن ع ��ن التخطي ��ط وحل امل�ش ��كالت،
وحرية التعبري عن امل�شاعر ووجهات النظر.
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ا�ستق�صاء �سلوك الفرد يف فريق العمل

15

دق��������ي��������ق��������ة

مدة اال�ستق�صاء:

يختلف الأفراد يف
�سلوكياتهم عند العمل
�ضمن فريق ح�سب �أهدافهم
وقدراتهم

تو�ضيح مدى اختالف
�سلوك الأفراد يف فريق
العمل

الهدف:

مترين يو�ضح �سلوك الفرد يف فريق العمل
ال �أوافق ب�شدة

�أواف� � ��ق ب���ش��دة
�أواف � � � � � � � � � � � � � � � ��ق
املوقف غري
حمدد
ال �أوافق

1

2

3

4

5

قيادة فريق العمل

النتيجة التي يجب
الو�صول �إليها:

ال�سلوك الذي يهتم باملهام
� 1أفرز �أفكار جديدة و�أنفذها.
� 2أ�سهل عملية تقدمي احلقائق للفريق.
� 3أقوم بتلخي�ص الأفكار و�أربطها معا.
� 4أقوم بتجميع الفريق حول املهمة املطلوبة.
� 5أت�أكد من اتخاذ القرارات يف التوقيت ال�سليم.
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مترين يو�ضح �سلوك الفرد يف فريق العمل
ال �أوافق ب�شدة

�أواف� � ��ق ب���ش��دة
�أواف � � � � � � � � � � � � � � � ��ق
املوقف غري
حمدد
ال �أوافق

1

2

3

4

ال�سلوك الذي يهتم بالعالقات بني الأفراد
� 6أ�ساند و�أ�شجع الآخرين.
� 7أحاول حتقيق االن�سجام.
� 8أحاول �أن �أجد عوامل م�شرتكة بني الأفراد.

قيادة فريق العمل

� 9أ�شجع امل�شاركة يف اتخاذ القرار.

ال�سلوك الذي يهتم بالذات

� 10أظهر العدوانية.
� 11أجتنب امل�شاركة.
� 12أ�سيطر على فريق العمل.

النــتـــائـــج:

 .1اجمعي الدرجات التي ح�صلت عليها من املجموعات الثالث.
 .2يف حال��ة ح�صول��ك على درجة ب�ين احلزم التالي��ة تعترب من الأف��راد الذين يعظمون
فعالية فريق العمل:
ما بني  25-20يف ال�سلوك الذي يهتم باملهام.
ما بني  20-16يف ال�سلوك الذي يهتم بالعالقات بني الأفراد.
ما بني  16-3يف ال�سلوك الذي يهتم بالذات.

130

5

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعليمات االجابة

 1قومي بالإجابة على �أ�سئلة اال�ستق�صاء املحددة يف التمرين.
 2ال ترتددي �أو تفكري �أكرث من مرة يف اختيار الإجابة املنا�س ��بة لك ،واختاري
�أول اختيار يطر�أ على ذهنك.
 3ميكنك اال�ستف�سار من املدرب عن الأ�سئلة غري الوا�ضحة بالن�سبة لك.
4ناق�شي نتيجة اال�ستق�صاء مع املدرب وباقي امل�شاركات.
5الحظي الفوارق الوا�ضحة بني االجابات للم�شاركات.
�6ستجدين �أن الأفراد يختلفون يف �سلوكياتهم و�أ�ساليبهم يف فريق العمل.

قيادة فريق العمل

على املدرب مناق�شة امل�شاركات حول النتائج
التي تو�صلن �إليها وحتديد �أهم
ال�سلوكيات االيجابية وكيفية تعزيزها
وال�سلوكيات ال�سلبية وكيفية التخل�ص منها
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التعامل مع ال�صراع داخل الفريق:
توجد ركائز �أ�سا�سية ت�ؤخذ يف االعتبار عند معاجلة ال�صراع داخل الفريق:
ال�صراع داخل اجلماعة طبيعي:
ي ��رى �أع�ض ��اء الفريق �أن ال�ص ��راع واالختالف �أ�ش ��ياء من امل�ؤك ��د وقوعها يف
املجموعات الن�ش ��طة الناجحة ،فحيث يوجد الإبداع توجد احتماالت ظهور
ال�صراع.
الو�ضوح عند حل ال�صراع:
يجب �أن يتم التعامل مع ال�صراع من خالل مناق�شة �صريحة ،فالعديد من
فرق العمل يتم �إخماد ال�صراع مما ي�ؤثر على عالقات الود بني الأع�ضاء.
تركيز ال�صراع على املو�ضوعات ولي�س الأ�شخا�ص:
من�ش� ��أ ال�ص ��راعات احلادة هو حماولة �أحد الأع�ض ��اء �أثناء ال�ص ��راع الإنزال
م ��ن ق ��در الع�ض ��و �أو �إذالل ��ه ،فيج ��ب الرتكي ��ز يف جو ال�ص ��راع عل ��ى املفاهيم
واملو�ضوعات.

قيادة فريق العمل
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البحث عن بدائل:
ك�أن يقول �أحد الأع�ضاء كمخرج عند ا�شتداد ال�صراع "نحن ال نحب الو�ضع
كما هو الآن ،فما هو البديل؟".
االهتمام باحلا�ضر فقط:
�أثن ��اء ال�ص ��راع يج ��ب �أن ترتكز املناق�ش ��ات حول ما يح ��دث الآن ،و�أن يبتعد
الأع�ض ��اء عن �إثارة اخلالفات ال�س ��ابقة �أو �سلوكيات الأع�ضاء �أثناء �صراعات
�سابقة.
ال�صراع هو مو�ضوع يتعلق بالفريق ككل:
يج ��ب �أن ي�ش�ت�رك الفري ��ق كل ��ه يف معاجل ��ة ال�ص ��راع ،لأن �أثر هذا ال�ص ��راع
�سوف يت�أثر به كل الفريق.

الوحدة التدريبية
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اجلل�سة التا�سعة
مهارات التفاو�ض الفعال
حمتويات
اجلل�سة:

الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:

مترين 5

املو�ضوع

 1حاالت يف التفاو�ض

.1

مهارات التفاوض الفعال

.2
.3
.4

1التعرف على املفاهيم املختلفة
للتفاو�ض.
2ت��و���ض��ي��ح ����ش���روط ال��ت��ف��او���ض
الفعال.
����3ش���رح �أه�����م ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات
وتكتيكات التفاو�ض الناجح.
4اك��ت�����س��اب م���ه���ارة و���ض��ع خطة
تفاو�ض ناجحة.
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يم يف التفاو�ض
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10

5

10
10

5
10
10

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•ال�سبورة البي�ضاء  -اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة.

 .1يق�سم املدرب امل�شاركات �إىل ثالث جمموعات ويوزع لكل جمموعة مترين 15بحيث توزع احلاالت
الثالث يف التمرين على املجموعات الثالث.
 .2يطلب من كل جمموعة حل التمرين خالل فرتة ال تتجاوز  10دقائق.
 .3ي�صل مع املجموعة بعد ا�ستعرا�ض �سريع للنتائج �إىل مفهوم مب�سط للتفاو�ض.
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مدخل للو�صول �إىل
مفهوم التفاو�ض
و�أهميته

10

دق��������ي��������ق��������ة

مدة التمرين

الهدف:

15

تعريف مفهوم
التفاو�ض و�أهميته يف
حتقيق �أهداف املنظمة

تع
ل
ي
م
ا
للمجم ت
وعة
 .1ناق�ش��ي �ضم��ن املجموع��ة احلال��ة
اخلا�صة باملجموعة.
 .2ناق�ش��ي م��ع املجموع��ة احلل��ول التي
ميكن �أن يتم التفاو�ض حولها.
 .3ا�شرح��ي لباق��ي امل�ش��اركات م��ا مت
التو�صل �إليه مع املجموعة.
 .4ناق�ش��ي مع امل��درب التعري��ف ال�شامل
ملفه��وم التفاو���ض الذي تو�صل��ت �إليه من
خالل التمرين.

ي�صل املدرب مع
املجموعة �إىل تعريف
مب�سط ملفهوم
التفاو�ض

مهارات التفاوض الفعال

النتيجة التي يجب
الو�صول �إليها:

ال����ت����م����ري����ن
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ما هو التفاو�ض؟
التفاو���ض هو �أ�سلوب �إن�ساين مالزم ل��كل �أن�شطة احلياة التجارية
واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة وعلى كاف��ة امل�ستوي��ات ،وخا�صة بني
ذوي امل�صال��ح املتعار�ض��ة �س��واء كانوا �أف��راد ًا �أو منظم��ات �أو دو ًال �أو
قوى �أو نظم ًا.
�أي �أن التفاو���ض ين�ش���أ ت�أ�سي�س��ا عل��ى وج��ود ركن�ين �أ�سا�سيني بني
الأطراف املفاو�ضة:

وجود م�صلحة م�شرتكة.
وجود ق�ضية نزاعية.
املفاهيم املختلفة للتفاو�ض:

وجود م�صلحة م�شرتكة.
وجود ق�ضية نزاعية.

مهارات التفاوض الفعال

يختل��ط مفه��وم التفاو���ض ل��دى البع���ض مبجموعة م��ن املفاهيم
مث��ل :الإقناع  -الت�سوية  -التن��ازل  -امل�ساومة  -التحكيم )...التي
ق��د تتكام��ل مع��ه �أو ت�ش��كل ج��زء ًا منه� ،أو ق��د تختلف عن��ه .وهذا
االختالط قد ي�ؤدي �إىل معاجلات �إدارية غري �سليمة لكل منها.
مفه��وم الإقن��اع :ه��و فر�ض �أح��د الأط��راف �إرادته عل��ى الطرف
الآخ��ر مبا ي�ضم��ن التغلب عل��ى اعرتا�ضات��ه �أو ا�ستمالت��ه كي ي�سلم
بال�ش��روط التي يفر�ضها عليه الط��رف الآخر .وهو جزء من عملية
التفاو�ض ،ولي�س بديال عنها.
مفهوم الت�سوية :هي عدم فوز �أي طرف من �أطراف التفاو�ض ،لأن
املطل��وب من هذه الأطراف �أن تتنازل عن بع���ض مطالبها التي قد ال
تريد التنازل عنها.
مفه��وم التن��ازل :ويتم التن��ازل �أو الإذعان ملطال��ب الطرف القوي
ب�ين �أطراف مت�صارعة ،في�ست�سلم الطرف املهزوم دون قيد �أو �شرط،
العتق��اده �أن��ه ال �أم��ل له يف التغلب عل��ى الطرف املنت�ص��ر يف الوقت
احلايل على الأقل.
مفه��وم امل�ساومة :تعني تب��ادل املقرتحات ب�ش�أن �ش��روط االتفاق
حول م�سائل معينة �أو حول �شروط االتفاق يف م�س�ألة ما.
مفهوم التحكي��م :يختلف التحكيم عن التفاو���ض يف �أن التفاو�ض
يت�ضم��ن مواجه��ة مبا�شرة ب�ين �أطرافه ،وال يت�ضم��ن التحكيم ذلك،
و�إن كان يتطل��ب دخول طرف �آخر يف الن��زاع بني �أطراف التفاو�ض،
وهو �شكل من الأ�شكال القانونية لف�ض النزاعات.

�أن التفاو�ض ين� أش�
ت�أ�سي�سا على وجود
ركنني �أ�سا�سيني بني
الأطراف املفاو�ضة:
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عنا�رص التفاو�ض:

املوقف التفاو�ضي:

يع��د التفاو���ض موقف�� ًا ديناميكي�� ًا يق��وم عل��ى احلرك��ة والفعل
�سلب��ا و�إيجابا ،وهو موقف تعبريي ي�ستخ��دم فيه اللفظ والإ�شارة
واجلمل��ة والعبارة ا�ستخداما ذكيا ب�ين �أطراف را�شدة ،وت�ستخدم
من خالله كافة مهارات وقدرات العقل الب�شري.
ويت�ضمن املوقف التفاو�ضي عدة عنا�صر �أهمها:

الرتابط:

وه��ذا ي�ستدع��ي �أن يك��ون هن��اك تراب��ط عل��ى امل�ست��وى الكل��ي
لعنا�صر الق�ضية التي يتم التفاو�ض ب�ش�أنها.

الرتكيب:

مهارات التفاوض الفعال

يجب �أن يرتكب املوقف التفاو�ضي من جزئيات وعنا�صر ينق�سم
�إليه��ا وي�سه��ل تناولها يف �إط��ار اجلزئي والكل��ي ،وبحيث يكون هذا
الرتكيب ب�سيطا ووا�ضحا وبدون غمو�ض �أو لب�س.

.1
.2

.3

.4
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�1إمكاني ��ة التع ��رف والتميي ��ز :يج ��ب �أن يت�ص ��ف املوق ��ف
التفاو�ض ��ي ب�إمكانية التعرف علي ��ه ومتييزه دون غمو�ض
�أو لب�س �أو فقد �أي من �أجزائه �أو �أبعاده �أو معامله.
2االت�س ��اع امل ��كاين �أو الزم ��اين :ويق�ص ��د ب ��ه مق ��دار احلي ��ز
امل ��كاين والف�ت�رة الزمني ��ة الت ��ي ا�س ��تغرقتها الق�ض ��ية
التفاو�ض ��ية ،واملن ��اخ الزمني الذي يعي�ش ��ه ومير به املوقف
التفاو�ضي.
3التعقي ��د :املوقف التفاو�ض ��ي موقف معق ��د ،حيث تتفاعل
داخل ��ه جمموع ��ة م ��ن العوام ��ل ،ول ��ه العديد م ��ن الأبعاد
واجلوان ��ب التي يت�ش ��كل منه ��ا ،ومن ثم يج ��ب الإملام بهذا
كله حتى يت�سنى التعامل مع هذا املوقف برباعة وجناح.
4الغمو� ��ض :حي ��ث يج ��ب �أن يحي ��ط باملوق ��ف التفاو�ض ��ي
ظ�ل�ال م ��ن ال�ش ��ك �أو الغمو� ��ض الن�س ��بي ال ��ذي يدفع �إىل
تقلي ��ل دائرة ع ��دم الت�أكد ع ��ن طريق جمع كاف ��ة البيانات
واملعلومات التي تكفل تو�ضيح املوقف التفاو�ضي.
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�أطراف التفاو�ض:
وميكن تق�سيم �أطراف التفاو�ض �إىل:

�1 .1أط ��راف مبا�ش ��رة :وه ��ي الأط ��راف التي جتل� ��س فعال �إىل
مائدة املفاو�ضات وتبا�شر عملية التفاو�ض.
�2 .2أط ��راف غ�ي�ر مبا�ش ��رة :وهي الأط ��راف التي ت�ش ��كل قوى
�ض ��اغطة العتب ��ارات امل�ص ��لحة� ،أو الت ��ي تقوم ب ��دور م�ؤثر
�س ��لبا �أو �إيجاب ��ا عل ��ى تط ��ور وم�س ��ار العملية التفاو�ض ��ية،
ولكنه ��ا ال جتل� ��س �إىل مائ ��دة املفاو�ض ��ات ،وتت ��وارى ب�ي�ن
الكوالي� ��س ،وت�ش ��رف عل ��ى �إدارة م�س ��رح التفاو� ��ض وتلقني
بع�ض الأفراد ما يجب �أن يقوموا به فعال.

الق�ضية التفاو�ضية:

الهدف التفاو�ضي:

مهارات التفاوض الفعال

التفاو���ض� ،أي��ا كان نوع��ه ،و�أي��ا كان القائم��ون ب��ه �أو �أطرافه،
ي��دور حول ق�ضي��ة معين��ة �أو مو�ضوع حمدد ،ميثل حم��ور العملية
التفاو�ضي��ة وميدانها ،والإطار العام الذي تدور يف نطاقه العملية
التفاو�ضية.
ومن خالل الق�ضية يتحدد الهدف التفاو�ضي وغر�ض كل مرحلة،
والنق��اط والأجزاء التي يتعني تداوله��ا يف كل مرحلة ،والتكتيك
�أو الأدوات واال�سرتاتيجي��ات الت��ي يتعني اتباعه��ا يف كل مرحلة،
وتوزي��ع الأدوار على فريق التفاو�ض وفق��ا لكل نقطة� ،سواء كانت
نقط��ة اتفاق يتم االنطالق منها� ،أو نقطة اختالف يتعني ت�سويتها
�أو الق�ضاء عليها �أو �إرجا�ؤها �إىل جل�سات م�ستقبلية.
ال تت��م �أي��ة عملي��ة تفاو���ض ب��دون ه��دف �أ�سا�س��ي ت�سع��ى �إىل
حتقيقه �أو الو�صول �إليه ،وتو�ضع من �أجله اخلطط وال�سيا�سات.
ويدور الهدف التفاو�ضي حول حتقيق �أي من الآتي:

1 .1القيام بعمل حمدد يتفق عليه الأفراد.
2 .2االمتن ��اع عن القيام بعمل مع�ي�ن يتفق على عدم القيام به
بني الأطراف.
3 .3حتقيق مزيج من الهدفني ال�سابقني.
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الق�ضية
الأطراف

املوقف
الهدف

�رشوط التفاو�ض:

مهارات التفاوض الفعال

 .1الق��وة التفاو�ضي��ة :وترتب��ط بع��دة
جوانب �أهمها حدود ومدى ال�سلطة املمنوحة
للمفاو�ض ،و�إطار احلرك��ة امل�سموح له بال�سري
في��ه ،وع��دم تعديه يف م��ا يت�ص��ل باملو�ضوع �أو
الق�ضية املتفاو���ض ب�ش�أنها �سواء كان املفاو�ض
فردا �أو فريق ًا.
 .2املعلوم��ات التفاو�ضي��ة� :إن �أي تفاو���ض
ناجح يحتاج �إىل توفر كم منا�سب من البيانات
واملعلوم��ات �س��واء ع��ن الق�ضي��ة �أو املو�ض��وع
حم��ور التفاو���ض ،وع��ن الطرف الآخ��ر الذي
يت��م التفاو���ض مع��ه ،والق��وى الت��ي تدعمه،
واملن��اخ ال��ذي ت�س�ير في��ه املفاو�ض��ات .وي��رى
املتخ�ص�ص��ون �أن احلد الأدن��ى للمعلومات التي
يجب توافرها لإمتام القيام بعملية تفاو�ضية
ناجح��ة ،ه��و �أن ميل��ك الفري��ق التفاو�ض��ي
املعلومات التي تتيح له الإجابة على:

 من نحن؟  -من اخل�صم؟  -ماذا نريد؟ كي ��ف ن�س ��تطيع حتقيق ال ��ذي نريده دفعةواح ��دة �أم عل ��ى دفع ��ات؟ وبن ��اء عل ��ى ه ��ذه
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املعلومات ،يتم و�ضع برنامج زمني للتفاو�ض
حم ��دد املهام والأهداف ،تت ��اح له الإمكانيات
وامل ��وارد ،ومتابع ��ة العملي ��ات التفاو�ض ��ية،
والت�أكد با�س ��تمرار من �أن املفاو�ض ��ات ت�س�ي�ر
يف االجتاه ال�صحيح.

 .3القدرة التفاو�ضية :ويتعلق هذا ال�شرط
ب�أع�ض��اء الفري��ق املفاو���ض ،وم��دى مهارت��ه
وبراعته وكفاءته.
 .4الرغب��ة امل�شرتكة :ويت�صل هذا ال�شرط
بتوفر رغبة حقيقية لدى الأطراف املفاو�ضة
حلل م�شاكلها �أو منازعاتها بالتفاو�ض ،واقتناع
كل ط��رف ب�أن التفاو�ض ه��و الو�سيلة الأف�ضل
حلل النزاع �أو و�ضع حد له.
 .5املن��اخ املحي��ط :يجب العم��ل على توفري
املناخ املنا�سب للب��دء بالعملية التفاو�ضية� ،أو
امل�ض��ي يف �سبيل حله��ا� ،أو الو�ص��ول �إىل نقاط
اتف��اق ميه��د لإقام��ة العالق��ة� ،أو التو�ص��ل
لله��دف املن�ش��ود ،متمن�ين حتقيق��ه والو�صول
�إليه.
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�أقوال يف التفاو�ض

دق��������ي��������ق��������ة

مدة التمرين

الهدف:

النتيجة التي يجب
الو�صول �إليها:

يقوم املدرب بتوزيع �أقوال خمتلفة عن التفاو�ض
بعد تق�سيم �سريع للم�شاركات �إىل جمموعات
�صغرية ويطلب من كل جمموعة التعليق باالجابة
على الت�سا�ؤل املرفق مع اجلملة..

مهارات التفاوض الفعال

10

تو�ضيح �أهم مبادئ
التفاو�ض الناجح

االلتزام الوا�ضح مببادئ
التفاو�ض يحقق �أهداف
التفاو�ض
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مهارات التفاوض الفعال

املبادئ العامة للتفاو�ض:

�أوال :مبادئ تتعلق باملفاو�ض:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
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1التفاو� ��ض م ��ع الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن ميلكون
ال�سلطة.
2و�ض ��ع �أهداف كبرية ،اال�س ��تعداد للت�س ��وية،
والقب ��ول باحلل ��ول الو�س ��طى �إذا م ��ا تطلب
الأم ��ر ذل ��ك ،واالن�س ��حاب م ��ن املفاو�ض ��ات
�إذا كان ��ت املفاو�ض ��ات ال ت�س�ي�ر يف االجت ��اه
ال�صحيح.
3عدم الرتكيز على الأهداف ق�صرية املدى.
4التف ��ا�ؤل ،اله ��دوء ،الرتكي ��ز على املكا�س ��ب،
وعدم �إظهار ال�ضعف �أمام الآخرين.
5تقييم حاجات الطرف الآخر والتعامل معه
كطرف قوي ولكن ميكن التغلب عليه.
6عدم الت�سرع وا�ستعجال الأمور ،وعدم البت
يف �أم ��ور م�ش ��كوك فيه ��ا ،ومراع ��اة ال�س ��رية

وع ��دم �إف�ش ��اء املعلوم ��ات دفع ��ة واح ��دة،
والغمو� ��ض �إىل درج ��ة املجه ��ول بالن�س ��بة
للطرف الآخر.
7 .7القب ��ول يف ط ��رح الأفكار والتمت ��ع باليقظة
واحلذر.
8 .8تهيئة الطرف الآخر و�إعداده نف�س ��يا لتقبل
االقتن ��اع بال ��ر�أي الذي يتم تبني ��ه .واختتام
اجلل�س ��ة التفاو�ض ��ية مبالحظ ��ات �إيجابي ��ة
بغ�ض النظر عن نتيجة اجلل�سة.
9 .9ع ��دم االنبه ��ار بنج ��اح الآخري ��ن ،وتعدي ��ل
اخلطة �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
1010ع ��دم ال�ت�ردد حت ��ى ال ي�ض ��عف املوق ��ف
التفاو�ض ��ي ،وعن ��د قي ��ام الط ��رف الآخ ��ر
بتغيري املو�ضوع يجب معرفة ذلك وبذكاء.
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ثانيا :مبادئ تتعلق بال�سلوك التفاو�ضي:
1 .1ع ��دم التظاه ��ر بغ�ي�ر احلقيق ��ة ،ع ��دم
مهاجمة الآخرين ،الإيجابية يف النقا�ش.
2 .2عدم بدء احلوار التفاو�ضي با�ستفزازية �أو
عدوانية ،وعدم �إحراج الآخرين.
3 .3عدم توجيه االنتق ��ادات الالذعة �أو �إظهار
االهتم ��ام بالآخري ��ن م ��ن خ�ل�ال تعليقات

�شخ�صية بعيدة عن جو احلوار.
4 .4ع ��دم الإ�س ��راف يف ال�ض ��غط عل ��ى الطرف
الآخر.
 5 .5التفك�ي�ر اجلي ��د قب ��ل التح ��دث ،واحرتام
الرغبات ال�شخ�صية واملهنية للآخرين.

ثالثا :مبادئ تتعلق بنظام العمل يف املفاو�ضات:
.1

.3
.4

مبادئ تتعلق بالتكتيكات التفاو�ضية:
.1
.2
.3
.4

.5

1طرح �أ�سئلة للح�صول على �إجابات �إيجابية.
2املرون ��ة ،فالتن ��ازل املق ��دم ميه ��د الطري ��ق
لتلقي الطرف الآخر.
3التو�صل �إىل اتفاق.
4ت�أجيل مناق�شة الق�ضايا الأ�سا�سية و�إعطاء
الوق ��ت ال ��كايف لدرا�س ��ة جمي ��ع احلقائ ��ق
وتقيي ��م �أبع ��اد املوق ��ف ،فقد يتطل ��ب الأمر
تغيري اال�سرتتيجية �أو الأهداف.
5املحافظ ��ة عل ��ى االجتم ��اع يف م�س ��اره
ال�ص ��حيح ،واليقظ ��ة لأي ��ة حماولة لتغيري

م�ساره.
6 .6جتنب اجلل�سات التفاو�ضية الطويلة.
7 .7مغ ��ادرة غرفة التفاو�ض �إذا حتتم الت�ش ��اور
بني الأع�ضاء.
8 .8معاجلة التوتر باقرتاح وقت للراحة.
9 .9طرح خطة �شاملة لأعمال االجتماع.
1010التق ��دمي احل ��ذر للتن ��ازالت للق ��درة عل ��ى
الوفاء بها.
1111اجللو� ��س عل ��ى ر�أ� ��س املائ ��دة اخلا�ص ��ة
باالجتماعات ،وتوجيه عملية اجللو�س.

مهارات التفاوض الفعال

.2

1ع ��دم الرتاج ��ع �أو حماول ��ة تغي�ي�ر بن ��ود
االتفاقية التي �سبق االتفاق عليها.
2العم ��ل كفري ��ق واح ��د وااللت ��زام بخط ��ة
املفاو�ضات.
3احلر� ��ص على �ص ��حة الإجابات خا�ص ��ة يف
بداية جل�سة التفاو�ض.
4احلر�ص على ح�سن املظهر وال�سلوك �أثناء
جل�سات التفاو�ض.

5 .5عدم ت�صيد الأخطاء.
6 .6االلت ��زام بالوق ��ت ،م ��ع اختي ��ار الوق ��ت
املنا�سب للتفاو�ض للطرفني.
7 .7تفح� ��ص بنود االتفاقية التي مت التو�ص ��ل
�إليه ��ا خا�ص ��ة �إذا مت ��ت طباعته ��ا من قبل
الط ��رف الآخ ��ر ،و�إع ��ادة قراءته ��ا �أم ��ام
الط ��رف الآخر لتبديد �أي �س ��وء فهم لأية
نقطة من بنود االتفاق.
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مكونات العملية التفاو�ضية وخ�صائ�صها :ميكن جت�سيد مكونات
العملية التفاو�ضية بالنموذج الآتي:

املتفاو�ض معه

املفاو�ض

مو�ضوع التفاو�ض

مهارات التفاوض الفعال
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الظروف املحيطة ب�أطراف التفاو�ض

تكتيكات التفاو�ض:

هناك �أكرث من  50تكتيكا للتفاو�ض ميكن ذكر �أهمها يف ما يلي:
 oتكتيك ك�سب الثقة واالحرتام:
م��ن �أهم تكتي��كات التفاو���ض ،ويعتمد على
قاعدة فن التعامل مع النا�س (اك�سب خ�صمك
ف�إن مل ت�ستطع عليك حتييده) مبعرفة نقاط
�ضعف��ه �أو حم��اور اهتمامات��ه وت�شخي�صه��ا
والعوام��ل امل�ؤث��رة به��ا للتعام��ل م��ع الط��رف
الآخ��ر .وي�ستخدم ع��ادة يف املرحل��ة الأوىل
من التفاو�ض.

 oتكتيك املناورة:
ي�ستخ��دم لك�س��ب الوقت �أو �إح��راج اخل�صم
�أو للتمهي��د لطرح مب��ادرة جدي��دة �أو لإجبار
اخل�ص��م عل��ى ك�ش��ف �أوراق��ه دفع��ة واح��دة
وجتريده من �أ�سلحته واال�ستعداد لها ب�أ�سلحة
م�ض��ادة .وتلع��ب �أ�سالي��ب �إط�لاق الإ�شاع��ات
دورا �أ�سا�سي��ا يف عملي��ات املن��اورة والإع��داد
له��ا والتمهي��د لنجاحه��ا ،وتق��وم �أ�سا�س��ا على
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مفاج���أة اخل�ص��م و�إرب��اك تفكريه ع��ن طريق
التق��دم باق�تراح مل يك��ن يف احل�سب��ان ،يبدو
للوهلة الأوىل �أنه متوافق مع مطالب اخل�صم،
و�إن كان يف احلقيقة بعيد ًا كل البعد �أو مدمر ًا
لرغباته ومطالبه.
 oتكتيك الت�ضامن املرحلي:
يه��دف �إىل ك�س��ر حاج��ز الرهب��ة وال�ش��ك
القائ��م ب�ين الطرف�ين وحتويل��ه �إىل ج�س��ر
لل�صداقة واملودة والتعاون املثمر ،حيث ي�ؤدي
الت�ضام��ن م��ع بع���ض مطال��ب الط��رف الآخ��ر
العادل��ة واملنطقي��ة �إىل ك�س��ب تعاونه وثقته
واحرتامه يف نف���س الوقت ،فتتوطد العالقة،
وم��ن خالله��ا ت�ستطيع�ين �إقناع��ه مبطال��ب
فريقك.
 oتكتيك فر�ض الأمر الواقع:
يق��وم على ال�ضغ��ط الهجومي عل��ى الطرف
الآخر ومواجهته بعنف وحما�صرته وت�ضييق
احل�صار عليه وعدم �إتاحة �أي منفذ له للهرب
�أو الرتاج��ع ،ب��ل قب��ول النتيج��ة املعرو�ض��ة
عليه ،والإبقاء عل��ى بديل واحد منها ،بحيث
يقوم هذا الطرف بقبوله ،و�إال عليه �أن يتحمل

اخل�سارة املتوقعة �إذا ف�شلت املفاو�ضات.
 oتكتيك اللجوء �إىل التحكيم:
ويعن��ي اللج��وء �إىل ط��رف ثال��ث وارت�ضاء
حكمه والنزول على ما يقرره وتنفيذه بهدف
ح�سم اخل�لاف والن��زاع املعرو���ض .وي�شرتط
لنج��اح ه��ذا التكتي��ك �أن يك��ون ل��دى الطرف
الثال��ث الق��درة عل��ى فر���ض ر�أي��ه واح�ترام
قراراته ،و�أن يكون على علم بالق�ضية مو�ضوع
النزاع� ،إ�ضافة �إىل اخلربة والدراية والكفاءة
للو�صول �إىل حل عادل ير�ضي الطرفني.
 oتكتيك الأرجوحة التفاو�ضية:
وهو �أحد �أك�ثر التكتيكات التفاو�ضية التي
ت�ستخدم يف املراحل التمهيدية والو�سطى من
�سري املفاو�ضات بني الأطراف املختلفة� ،أيا كان
حم��ور التفاو�ض �أو طبيع��ة الق�ضية والعملية
التفاو�ضية .فكثريا ما يتطلب الأمر ا�ستخدام
�سيا�س��ات و�أدوات وتكتيكات مت�شددة �أو بالغة
العن��ف يف وقت معني ،يف حني قد يحتاج الأمر
ا�ستخ��دام �سيا�س��ات �أك�ثر لطفا يف وق��ت �آخر
ل�ضم��ان ا�ستمرار العملي��ة التفاو�ضية ،وهو ما
يظهره ال�شكل الآتي:

عو

ام
ل دف

ع

املوقف التفاو�ضي
�أر�ضية و�أ�سا�س امل�صلحة امل�شرتكة

تكتيك الأرجوحة التفاو�ضية
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كيف ت�سري هذه املفاو�ضة؟

15

دق��������ي��������ق��������ة
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مدة التمرين
تو�ضيح �أهمية حتديد
اال�سرتاتيجية التي ت�ؤدي
�إىل جناح التفاو�ض يف
حتقيق الهدف

الهدف:

17

•التفاو�ض الناجح هو الذي ي�ستطيع
حتديد ا�سرتاتيجية وا�ضحة للو�صول
�إىل الهدف.
•التفاو�ض الناجح يجب �أن يتميز
مبجموعة من اخل�صائ�ص ت�ساعد على
�إجناحه.

النتائج التي يجب
الو�صول �إليها:

تع
ل
ي
م
ا
التم ت
رين

 .1تابعي مع املجموعة ال�سكرترية واملدير يف حوارهما حول العالوة.
 .2قومي مع املجموعة بتحليل املحادثة بني ال�سكرترية واملدير.
� .3أكملي مع املجموعة عملية التفاو�ض التي بد�أت بني ال�سكرترية واملدير.
 .4حددي �أية ا�سرتاتيجيات التفاو�ض �سوف متكنك من الو�صول �إىل ما تريده ال�سكرترية.
 .5تخيل��ي كيف ميك��ن �أن مت�ضي املحادثة و�أكمليها مع فريق عمل��ك ،وتفاو�ضي مع �صاحب
العمل لتقنعيه بالعالوة.
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فكري كيف من
املمكن �أن ت�سري تلك
املفاو�ضة

مهارات التفاوض الفعال

املوظفة :هل ميكنني �أن �أحتدث �إليك للحظة يا �سيدي؟
�صاح��ب العمل :لو كان ب�ش�أن الع�لاوة يا "مها" فال ت�ضيعي وقتي..
الإجابة هي "ال �شيء".
املوظفة� :إين حتى مل �أ�سالك بعد.
�صاحب العمل :ل�ست يف حاجة �إىل ال�س�ؤال؛ فلي�س
لدينا �أي نقود يف امليزانية.
املوظف��ة :ولك��ن م�ضى ع��ام ون�ص��ف على �آخر
عالوة ح�صلت عليها..
�صاح��ب العمل� :أمل ت�سمعي م��ا قلته؟ ال نقود
يف امليزانية� ..أتع�شم �أن يكون ذلك وا�ضحا.

يقوم املدرب مبناق�شة اال�سرتاتيجيات التي
تختارها كل جمموعة للو�صول على نتيجة
نهائية وايجابية للمحادثة
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مرحلة امل�ساومة (الإقناع)

مرحلة �إعالن املواقف
مرحلة اال�ستك�شاف �أو اال�ست�شعار

مرحلة التخطيط

مراحل عملية
التفاو�ض

مهارات التفاوض الفعال
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مراحل عملية التفاو�ض:
 .1مرحلة التخطيط:
يح��دد املتفاو�ضون الأهداف التي ي�أملون يف حتقيقها ،ثم يبحثون االفرتا�ضات املمكنة
للو�صول اىل هذه الأهداف .وكلما زادت هذه االفرتا�ضات زادت فر�ص جناح املفاو�ضات.
 .2مرحلة اال�ستك�شاف �أو اال�ست�شعار:
ميك��ن ت�سمي��ة هذه املرحل��ة بناء العالق��ة ال�شخ�صية �أو التعرف عل��ى الطرف الآخر.
وت���ؤدي معرف��ة ودرا�سة كل فري��ق للفريق الآخ��ر �إىل التعرف �إىل اجتاهه��م و�سلوكهم.
وتع��د ف�ترة اال�ست�شعار هام��ة نظرا لأنها تخت�ص��ر العديد من امل�سافات نح��و التقارب بني
طريف املفاو�ضات.
 .3مرحلة �إعالن املواقف:
تركز هذه املرحلة على تبادل املعلومات املتعلقة بالعمل ،ويعر�ض فيها كل فريق موقفه
م��ن املو�ضوع��ات احل�سا�سة ،وعادة م��ا تتغري هذه املواق��ف يف وقت الحق م��ن املفاو�ضات،
حي��ث يك�ش��ف كل فري��ق يف ه��ذه املرحلة عما ي��دور يف ذهنه ،وما الذي ترغ��ب الأطراف
الأخرى يف نيله ،وما الذي هم على ا�ستعداد للتنازل عنه.
 .4مرحلة امل�ساومة (الإقناع):
ويعترب الكثريون هذه املرحلة �أهم مراحل عملية التفاو�ض ،ف�أي طرف ال يريد التخلي
عن �أي مطلب �إال �إذا ا�ضطر لذلك ،بينما يعلم كل طرف �أن عليه �أن يقدم بع�ض التنازالت
للو�صول �إىل ت�سوية نهائية.

الوحدة التدريبية
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اجلل�سة العا�شرة
الرقابة
حمتويات

حمتويات

اجلل�سة:

اجلل�سة:
املو�ضوع

.1
.2
.3

أسس الرقابة وتقييم األداء
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.4

1التعرف على مفهوم الرقابة
االدارية و�أهميتها.
�2شرح وتو�ضيح خطوات الرقابة.
3اك��ت�����س��اب م���ه���ارة ا���س��ت��خ��دام
الأ�ساليب العلمية يف تقييم �أداء
العاملني.
4ا�ست�شعار �أه��م��ي��ة و���ض��ع نظام
رقابي فعال يف حتقيق الأهداف.

قت بال

الو

ن�شاط ا
�ستهاليل (مترين )18
مفهوم و
�أهمية الرقابة

10

15

�أنواع ومرا
ح
ل
ا
ل
ر
ق
ا
ب
ة االدارية
خ�صائ
�
ص
ا
ل
ن
ظ
ا
م الرقا
بي الفعال
مترين 19
خ
ط
ة
عمل لو
�
ض
ع
ن
ظ
ام رقاب

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•ال�سبورة البي�ضاء  -اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة.

.1يق�سم املدرب امل�شاركات �إىل جمموعات �صغرية و�سريعة.
.2يوزع املدرب ا�ستق�صاء مفهوم الرقابة �أو يطلب �إىل امل�شاركات
فتح الدليل �صـ  152واتباع تعليمات اال�ستق�صاء.
.3يناق�ش بعد ذلك اختيارات املجموعات لي�صل مع اجلميع
�إىل مفهوم الرقابة و�أهميتها.

دقيقة

10
10
ي
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18

ا�ستق�صاء مفهوم الرقابة

دق��������ي��������ق��������ة

مدة التمرين

الهدف:

النتيجة التي يجب
الو�صول �إليها:

يقوم املدرب مبناق�شة امل�شاركات حول االختيارات
التي تو�صلن �إليها من خالل
جمموعاتهن ال�صغرية والتو�صل �إىل معنى ب�سيط
ووا�ضح ملفهوم الرقابة

أسس الرقابة وتقييم األداء

10

قيا�س مفهوم
الرقابة لدى
امل�شاركات

مفهوم الرقابة
االدارية
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�أجيبي على الأ�سئلة بو�ضع دائرة حول احلرف الذي ميثل الإجابة ال�صحيحة.
 -1الرقابة هي:
�أ� -ضرورية لكل املديرين.
ب� -ضرورية للمديرين يف حالة اتباع الفرع لنظام ميزانيات الرقابة فقط.
ج� -ضرورية لبع�ض املديرين وغري �ضرورية للبع�ض الآخر.
د� -ضرورية للفرع وغري �ضرورية للمديرين.

 -2هناك  4خطوات لأي نظام رقابة� ..أوىل هذه اخلطوات هي:
�أ -تقييم الأداء ال�سابق.
ب -قيا�س االنحراف عن الهدف.
ج -حتديد الهدف �أو اخلطة �أو برنامج العمل.
د -التنب�ؤ بالنتائج املتوقعة.

أسس الرقابة وتقييم األداء

 -3اخلطوة الثانية لنظام الرقابة هي:
�أ -ر�سم النتائج بياني ًا.
ب -ت�صحيح االنحرافات عن اخلطة املو�ضوعة.
ج -و�ضع خطة عمل يف حالة الطوارئ.
د -تقييم مدى الت�أثر ب�صفة دورية.

� -4إحدى �صفات الرقابة الإدارية اجليدة هي:
�أ� -أن الرقابة يجب �أن تكون مفهومة ي�سهل ا�ستعمالها بوا�سطة املدير.
ب -يجب �أن تكون هناك عالقة مبا�شرة بني الرقابة و�أرباح الفرع.
ج -نظام الرقابة املعمول به يجب �أن يكون قاب ًال للمراجعة والفح�ص.
د -يجب �أن يخطط نظام الرقابة على �أ�سا�س ح�سابات الفرع.

 -5ال�صفة الأخرى للرقابة الإدارية اجليدة هي:
�أ� -أن تركز على تقييم الأداء ال�سابق.
ب� -أن تركز على تو�ضيح االجتاهات التي ت�شري �إىل نتائج متوقعة م�ستقب ًال.
ج� -أن تركز على االقت�صاد يف النفقات يف امل�ستقبل.
د� -أن تركز على الأعمال التي ارتفعت تكاليف تنفيذها يف ال�سابق.
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 -6الرقابة الإدارية عبارة عن:
�أ -رقابة مالية دائم ًا.
ب -رقابة مالية وغري مالية.
ج -نادر ًا ما تكون الرقابة مالية.
د -رقابة غري مالية �إطالق ًا.

 -7الرقابة الإدارية تكلف نقود ًا .ما هو الو�صف ال�صحيح للرقابة الإدارية؟
�أ -ال يج��وز ا�ستخدام الرقاب��ة �إ ّال �إذا كان هناك مربر اقت�صادي ال�ستخدامها� ،أي �أنها توفر للجهة
نفقات تزيد على النفقات التي يتطلبها ا�ستخدام نظام الرقابة.
ج -من ال�صعب �أن نقدر التكاليف احلقيقية للرقابة الإدارية.
د� -إن نظام الرقابة املعد جيد ًا ال يحمل الإدارة تكاليف �إ�ضافية.

�أ -التعرف على هدف م�ستقبلي ي�شري �إىل انحراف.
ب -التو�صل �إىل طريقة للرجوع �إىل الربنامج املحدد.
ج -البحث عن هدف �أ ّويل ي�سبق الأهداف الأخرى.
د -التعرف على اجتاه قد ي�ؤ ّدي �إىل انحراف عن الهدف �إذا مل يعالج ب�سرعة.

 -9نظام الرقابة الإدارية يجب �أن يحفز املديرين على حتقيق �أهدافهم .ميكن حتقيق ذلك:
�أ� -إذا بلغت معلومات الرقابة للمدير امل�س�ؤول نف�سه حتى يتمكن من مراقبة تقدمه يف العمل.
ب� -إذا ب ّلغت معلومات الرقابة لرئي�س املدير حتى يتمكن من توجيه املدير.
ج� -إذا ب ّلغت املعلومات لرئي�س الإدارة حتى يهتم باملدير ووظيفته.
د� -إذا مل تب ّلغ املعلومات للمدير� ،إ ّال �إذا كان مطلوب ًا منه �أن يقوم بالإجراءات الالزمة.

 -10لكي تكون متابعة التقدم ف ّعالة:

أسس الرقابة وتقييم األداء

 -8التعرف على العوار�ض الأولية هو:

�أ -يجب على املدير �أن يجتمع برئي�سه يف مواعيد دورية.
ب -يجب على املدير �أن يجتمع برئي�سه فقط يف حالة وجود انحراف عن الهدف.
ج -االت�ص��ال ب�ين املدير ورئي�سه يت��م عر�ضي ًا خالل العمل ،وال يجوز للمدي��ر �أن يطلب اجتماعات
�إ�ضافية مع الرئي�س.
د -يجب على املدير �أن يجتمع برئي�سه كلما طلب منه رئي�سه ذلك.
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مفهوم الرقابة:
	• ه��ي عملية متابع��ة الن�شاطات للت�أكد من �أنه مت �إجناز الأه��داف ح�سب ما هو خمطط،
ومعاجلة �أي انحرافات مهمة.
	•متث��ل �إح��دى الوظائف الإدارية ،وهي عبارة عن عملية تقييم الن�شاط الإداري الفعلي
للتنظي��م ومقارنت��ه بالن�ش��اط الإداري املخطط ،ومن ثم حتدي��د االنحرافات بطريقة
و�صفية �أو كمية ،بغية اتخاذ ما يلزم ملعاجلة االنحرافات.
	•الرقاب��ة عملي��ة �ضروري��ة للت�أكد م��ن �أن عمليات تنفي��ذ خطط امل�ؤ�س�س��ة ت�سري ح�سب
الأ�ص��ول ،و�أن �إجن��از الأه��داف يت��م بالطريق��ة املخط��ط له��ا م�سبق��ا ،و�أنه��ا ذات �صلة
بوظائف العملية الإدارية كافة.

أسس الرقابة وتقييم األداء
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�أهمية الرقابة:
1 .1منع حدوث الأخطاء.
 2 .2الت�أكد من ح�سن �سري العمل.
 3 .3لت�شجيع النجاح الإداري.
�أهداف الرقابة الإدارية:
 1 .1حماية �أ�ص ��ول املن�ش� ��أة من ال�سرقة واالختال�س
والتالعب و�سوء اال�ستخدام والإهمال.
 2 .2الت�أك ��د م ��ن �ص ��حة ودق ��ة و�س�ل�امة البيان ��ات
املحا�س ��بية والتقاري ��ر والقوائم املالي ��ة ،لإمكان
االعتماد عليها يف اتخاذ القرارات.
 3 .3الت�أك ��د م ��ن �أن الأعمال ت�س�ي�ر �ض ��من الأنظمة
والقوان�ي�ن واللوائح والإجراءات املق ��ررة ،و�أنها
ت�ؤدى ب�أف�ضل الطرق.
 4 .4ا�س ��تباق ومنع ح ��دوث الأخط ��اء واالنحرافات،
واكت�ش ��اف م ��ا يق ��ع منه ��ا �أوال ب� ��أول ،واتخ ��اذ
الإج ��راءات الت�ص ��حيحية الالزم ��ة ملعاجلته ��ا
ومنع تكرارها.
 5 .5التحقق من مدى كفاية ال�سيا�سات والإجراءات
واملخططات التي ت�ض ��عها الإدارة العليا باملن�ش�أة

لتنفيذ الأعمال واملهام التي تنفذها.
 6 .6الت�أك ��د م ��ن ح�س ��ن ا�س ��تخدام امل ��وارد املادي ��ة
والب�شرية يف املن�ش�أة.
 7 .7العم ��ل عل ��ى حتقي ��ق الوف ��ر امل ��ادي يف تكالي ��ف
عمليات التنفيذ واحلد من الإ�س ��راف وال�صرف
غري املربر ،والعمل على مطابقة امل�سائل املالية
مع حدود القواعد املقررة.
 8 .8الوقوف على امل�شكالت والعقبات التي تعرت�ض
ان�س ��ياب العم ��ل التنفيذي ،والعم ��ل على توفري
بدائل �أ�ساليب حديثة حللها.
 9 .9الت�أك ��د م ��ن �أن امل�س ��تويات الإداري ��ة العلي ��ا يف
كاف مبا يجري من �أعمال يف
املنظم ��ة على �إملام ٍ
امل�ستويات الإدارية الأخرى للم�ؤ�س�سة.
1010الت�أك ��د م ��ن تواف ��ر االن�س ��جام ب�ي�ن خمتل ��ف
الأجه ��زة الإداري ��ة و�س�ي�رها جميع� �اً يف اجت ��اه
الهدف الواحد ووفقا لل�سيا�سات املقررة.
1111ت�ش ��جيع العامل�ي�ن عل ��ى االلت ��زام بتنفي ��ذ
ال�سيا�س ��ات الإداري ��ة املر�س ��ومة ،وتوف�ي�ر �س ��بل
تنفذها ب�أف�ضل الطرق املمكنة.
1212العم ��ل عل ��ى تقوية �إطار ال�س ��يطرة وال�ش ��فافية
وامل�س�ؤولية.
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�أنواع الرقابة

خطوات عملية الرقابة:

تتكون من  3خطوات:

	•اخلطوة الأوىل:
قيا�س الأداء احلقيقي (الفعلي).
	•اخلطوة الثانية:
مقارنة الأداء احلقيقي مع معايري الأداء.
	•اخلطوة الثالثة:
اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية ملعاجلة االنحرافات
�أو املعايري غري املنا�سبة.
�أنواع الرقابة:

 -1الرقاب��ة الوقائية :ويطل��ق عليها الرقابة
التنب�ؤي��ة الت��ي ته��دف وت�سع��ى �إىل توقع اخلط�أ
واكت�شاف��ه قب��ل حدوث��ه للعم��ل واال�ستع��داد
ملوجهت��ه م�سبق�� ًا .ه��ذا الأم��ر يتطل��ب من��ه �أن

ي�شرف على العمل ويتابع تنفيذه ب�شكل م�ستمر/
م��ن خ�لال اال�ستمراري��ة مب��ا ميكن��ه م��ن التنب�ؤ
باالنحرافات املتوقع حدوثها ،وي�ستعد لها ومينع
هذا احلدوث.
 -2الرقاب��ة املتزامنة :وه��ي التي تراقب �سري
العمل �أو ًال ب�أول ،فتقي�س الأداء احلايل وتقيميه
مبقارنت��ه م��ع املعايري املح��ددة الكت�ش��اف اخلط�أ
�ساع��ة حدوثه ،ونوعه ،والعمل على تالفيه فور ًا
ملنع ا�ستفحال �أثره ال�ضار.
 -3الرقاب��ة الالحق��ة :وت�سم��ى الرقاب��ة
البعدي��ة ،وتت��م بعد االنته��اء من تنفي��ذ العمل،
حي��ث يق��ارن الإجن��از الفعل��ي الكلي م��ع املعايري
املح��ددة لر�صد االنحراف��ات والإب�لاغ عنها بعد
ف�ترة مع احللول املقرتحة لعالجها وعدم الوقوع
فيها ثانية يف امل�ستقبل.

أسس الرقابة وتقييم األداء

الرقابة الوقائية

الرقابة املتزامنة

الرقابة الالحقة
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ن�����������������ش��������اط

يطلب املدرب من امل�شاركات �أن يفكرن يف جمموعة
من اخل�صائ�ص ليتمكن من و�ضع نظام رقابي فعال.

أسس الرقابة وتقييم األداء
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املالءمة
توازن
التكاليف مع
املردود

خ�صائ�ص
نظام الرقابة
اجليد:

الو�ضوح

الفعالية

املرونة
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19

خطة العداد نظام رقابي

دق��������ي��������ق��������ة

مدة التمرين

الهدف:

النتيجة التي يجب
الو�صول �إليها:

ما معنى الرقابة الإدارية؟

�أو ًال :و�ضع اخلطة.
ثاني ًا :تقييم التقدم لنت�أكد �أن اخلطة املو�ضوعة تنفذ يف الوقت املحدد لها.
ثالث ًا :ت�صحيح �أي جتاوز للخطة املو�ضوعة يف �أ�سرع وقت.
رابع ًا :اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة يف حالة وجود انحراف عن الهدف.

بعد حتديد الأهداف ،كيف ن�ستطيع حتقيق هذه الأهداف؟

أسس الرقابة وتقييم األداء

15

التطبيق العملي
على �إعداد نظام
رقابي

�أهمية و�ضع نظام
رقابي فعال لنجاح
العمل

� -1إ�شراك �أكرب عدد ممكن من الأفراد يف حتديد هذه الأهداف.
 -2على كل مدير �أن يتفهم بو�ضوح �أهداف الفرع.
 -3على كل مدير �أن يتفهم ويوافق على الأهداف اخلا�صة به.
 -4يجب حتفيز كل مدير على حتقيق الأهداف اخلا�صة به.
 -5يجب على كل مدير �أن يعرف مدى جناح الفرع وجناحه هو �شخ�صي ًا يف حتقيق الأهداف.
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خطة
عمل
هذه هي خطة عمل لك ميكنك تطبيقها يف مكان عملك� .أدر�سي اخلطوات ،و�ضعي
عالمة على اخلطوات التي تريدين تطبيقها ثم ناق�شيها مع رئي�سك املبا�شر:
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 1 .1ت�أكدي من و�ضوح �أهدافك.
 2 .2طوري نظام الرقابة الذي ت�ستخدمينه لتحقيق �أهدافك.
3 .3حددي املعلومات ال�ضرورية للرقابة.
 4 .4كوين �سريع ًة يف تو�صيل معلومات الرقابة.
 5 .5اختربي الرقابة الإدارية احلالية للت�أكد من عدم وجود رقابة غري �ضرورية �أو غري
اقت�صادية.
 6 .6ابحثي عن طرق جديدة لعر�ض املعلومات التي تقدمينها للرقابة كي تكون يف �صورة
مب�سطة ميكن فهمها.
 7 .7ار�سمي املعلومات بيانياً للتعرف على االجتاهات والعوار�ض الأولية.
� 8 .8أدر�سي املعلومات التي حت�صلني عليها عن تقدم الفرع ،وقرري ما �إذا كانت كافية.
� 9 .9إذا كانت احلوافز م�شكلة تبيني �إذا كان من املمكن حلها بتحديد الأهداف واتباع نظام
رقابة �إدارية ف ّعال.
 1010تعريف على معلومات الرقابة التي يحتاجها مر�ؤو�سوك ومكنيهم من احل�صول عليها.
 1111ب�سطي الأعمال الروتينية والكتابية املتعلقة بالرقابة.
 1212حافظي على مواعيد دورية حمددة لتقييم الأداء.
 1313تدربي �أنت ومر�ؤو�سوك على الطريقة املثلى التي يتم بها تقييم الأداء.
 1414اتفقي مع رئي�سك على الطريقة املثلى لتقييم الأداء.
1515ميكن للمدرب �أن يطلب من امل�شاركات جتهيز اخلطة كواجب منزيل �إىل اليوم التايل

ميكن للمدرب �أن يطلب من امل�شاركات جتهيز
اخلطة كواجب منزيل �إىل اليوم التايل
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تقييم الأداء
مترررررر
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ر
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20

دعونا نتفق على بع�ض �أ�سا�سيات تقييم الأداء
دق��������ي��������ق��������ة

مدة اال�ستق�صاء:

الهدف:

النتيجة التي يجب
الو�صول �إليها:

ا تع
ل
ي
م
ا
ال�ستق ت
�صاء:
قومي بو�ضع دائرة على الإجابة التي تعرب عن وجهة نظرك يف �إجابة كل �س�ؤال.
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15

التو�صل �إىل مفهوم
وا�ضح ومب�سط
لتقييم الأداء

هناك تعريف وا�ضح
ومب�سط لتقييم
الأداء

 .1ناق�شي �إجاباتك مع املدرب وامل�شاركات.
� .2سجلي عدد الإجابات ال�صحيحة و�صححي الإجابات اخلاطئة.
 .3تو�صلي مع املجموعة واملدرب �إىل تعريف وا�ضح لتقييم الأداء.

ال����ت����م����ري����ن
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 -1الهدف من تقييم الأداء هو:

�أ -معيار للرتقية
ب -معيار للعالوة.
ج� -إعطاء �سلطة �أكرب للرئي�س.
د�( -أ ،ب ،ج) بالإ�ضافة �إىل �أهداف �أخرى.

� -2إن �أن�سب �شخ�ص ي�ستطيع �أن يق ّيم �أداء العامل:
�أ -رئي�سه.
ب -زميله.
ج -مر�ؤو�سوه.

 -3يجب �أن يراعي الرئي�س �أداء العامل يف:

أسس الرقابة وتقييم األداء

يناق�ش املدرب
نتائج اال�ستق�صاء
مع امل�شاركات
لي�صل �إىل مفهوم
�شامل ومب�سط
لتقييم الأداء

�أ -ن�صف ال�سنة الأول.
ب -ال�شهر ال�سابق لتاريخ تقييم الأداء.
ج -ن�صف ال�سنة الثاين.
د -طوال العام.

� -4إذا كان لديك  10مر�ؤو�سني فيجب �أن تعطي (واحدا منهم)
امتياز�( ،أربعة) جيد جدا ،و(خم�سة) جيد ومقبول و�ضعيف.
�أ� -أوافق على هذا التوزيع.
ب� -أوافق على هذا التوزيع مع تعديل ( )2امتياز و( )4جيد ومقبول
و�ضعيف.
ج -ال �أوافق على هذا التق�سيم.
د� -أوافق مع �شعوري بعدم �إمكانية تطبيق ذلك.

 -5يجب �إبالغ ال�شخ�ص بنتيجة تقييمه.

�أ� -أوافق على �أن يكون ذلك عالنية.
ب� -أوافق على �أن يكون ذلك �سري ًا بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني.
ج� -أوافق بالن�سبة ملن يح�صل على تقدير امتياز.
د -ال �أوافق.

 -6يجب مناق�شة وجهة نظر الرئي�س يف التقييم مع املر�ؤو�س:
�أ -ال �أوافق.
ب� -أوافق.
ج� -أوافق ب�شرط ح�ضور باقي املر�ؤو�سني.
د� -أوافق ب�شرط ح�ضور جلنة �ش�ؤون الأفراد.

� -7إن نتائج تقييم الأداء يف م�ؤ�شر يدل على:
�أ -كفاءة العامل.
ب -كفاءة الق�سم �أو الإدارة.
ج -كفاءة الرئي�س.

د�( -أ ،ب ،ج).
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تعرف عملية تقييم الأداء ب�أنها قيا�س �أداء
و�سل��وك العامل�ين �أثن��اء فرتة زمني��ة حمددة
ودوري��ة ،وحتدي��د كف��اءة املوظف�ين ح�س��ب
الو�ص��ف الوظيف��ي املح��دد له��م .ويت��م ذل��ك
من خ�لال املالحظ��ة امل�ستمرة من قب��ل املدير
املبا�ش��ر يف معظ��م الأحي��ان .كم��ا يرتتب على
ذلك �إ�صدار قرارات تتعلق بتطوير املوظف من
خالل ح�ضور برامج تدريبية �أو قرارات تتعلق
برتقي��ة املوظ��ف �أو نقل��ه ،ويف �أحي��ان �أخ��رى
اال�ستغناء عن خدماته.

�أهمية عملية تقييم الأداء:
1 .1رفع م�ستوى �أداء العاملني وا�ستثمار
قدراته ��م مبا ي�س ��اعدهم على التقدم
والتطور.

.2

.3
.4

.5

2دف ��ع املديري ��ن وامل�ش ��رفني �إىل تنمية
مهاراته ��م و�إمكانياته ��م الفكري ��ة،
وتعزيز قدراتهم الإبداعية للو�ص ��ول
�إىل تق ��ومي �س ��ليم ومو�ض ��وعي لأداء
تابعيهم.
3دف ��ع املديرين �إىل تطوي ��ر العالقات
اجليدة مع املر�ؤو�سني والتقرب �إليهم
للتعرف على امل�شاكل وال�صعوبات.
4جتعل العامل �أكرث �شعوراً بامل�س�ؤولية،
وذل ��ك لزي ��ادة �ش ��عوره بالعدال ��ة،
وب� ��أن جمي ��ع جه ��وده املبذول ��ة ت�ؤخذ
باحل�سبان من قبل املنظمة.
5دفع العام ��ل للعمل باجته ��اد وجدية
و�إخال� ��ص ليرتق ��ب ف ��وزه باح�ت�رام
وتقدير ر�ؤ�سائه معنويا وماديا.

أسس الرقابة وتقييم األداء

مفهوم تقييم الأداء:
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مدة التمرين

متييز �أن�شطة
تقييم الأداء

الهدف:

�أي من الأن�شطة التالية تعتقدين �أنه جزء
من تقييم الأداء؟

 .1قال مدير املبيعات لأحد العاملني حتت
�إ�شرافه «�إنك مل حتقق هدف املبيعات املحدد لك
يا �سليمان ،يجب �أن تكون �أكرث �إيجابية يف بحثك
عن عمالء جدد».
 .2يقوم رئي�س الفريق مبراقبة مواظبة �أحد
�أفراد الفريق التابع لإ�شرافه على احل�ضور �إىل
العمل.
 .3ي�سجل م�شرف �إنتاج واقعة عمل �أحد املخت�صني
بال�صيانة طوال الليل لإ�صالح �إحدى الآالت.
 .4يالحظ مدير �إنتاج فريق ًا من العمال� ،أمت
�أع�ضا�ؤه لفورهم دورة تدريبية عن مهارات
الت�شغيل �أثناء ت�أديتهم للعمل.
 .5يناق�ش مدير م�شروع تقدم العمل مع �أع�ضاء
فريق امل�شروع.

تقييم الأداء يقيم
�أداء الفرد وال يقيم
الفرد �شخ�صيا
النتيجة التي يجب
الو�صول �إليها:

ت
اعلليمات حلل
تمرين:
 .1قومي مبناق�شة احلاالت املختلفة يف التمرين
مع املجموعة.
 .2حددي مع املجموعة ما �إذا كانت احلالة تعرب
عن تقييم للأداء �أم تقييم للأفراد فقط.
 .3ناق�شي مع املدرب النتائج التي تو�صلت �إليها
املجموعة.
 .4تو�صلي مع املدرب واملجموعة �إىل احلاالت
التي تعرب فعليا عن تقييم للأداء.
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عنا�رص نظام تقييم �أداء العاملني:
�أ -حتديد الغر�ض:
وه��و اله��دف ال��ذي ت�سع��ى ل��ه الإدارة
م��ن وراء العملي��ة وجمعه��ا له��ذه املعلوم��ات
والبيان��ات ،حي��ث ميك��ن �أن توظفه��ا لع��دة
�أغرا�ض؛ منها ما يلي:

.1

.2

.4

.5

.6

ب -حتديد امل�س�ؤول عن العملية:
ميك��ن �أن يق��وم به��ذه العملي��ة �أي م��ن
الأطراف التالية:

الرئي�س ،املر�ؤو�س ،جلنة تقييم ،زمالء
العمل.

ج -حتديد وقت التقييم:
وهنا تطرح الأ�سئلة التالية:

 كم مرة �سيتم التقييم �سنويا؟ 		 -متى تتم عملية التقييم؟

د -حتديد معايري تقييم الأداء:
�أي العنا�ص��ر الت��ي ت�ستخ��دم كركائ��ز
للتقييم ،وت�صنف هذه املعايري �إىل:

	•معاي�ي�ر ن ��واجت الأداء :تخت� ��ص
بقيا�س كمية وجودة الأداء.
	•معاي�ي�ر �س ��لوك الأداء :مث ��ل
معاجل ��ة �ش ��كاوى العم�ل�اء� ،إدارة
االجتماع ��ات ،كتاب ��ة التقاري ��ر،
املواظبة عل ��ى العمل والتعاون مع
الزمالء ...الخ.
	• معاي�ي�ر �ص ��فات �شخ�ص ��ية :مث ��ل
املب ��اد�أة ،االنتب ��اه ،دافعي ��ة عالي ��ة،
واالتزان االنفعايل ...الخ.

أسس الرقابة وتقييم األداء

.3

1تق ��دمي معلوم ��ات للعامل�ي�ن
�أنف�س ��هم على جودة وكفاءة �أدائهم
لأعماله ��م ،وذل ��ك للمعرف ��ة،
ولتح�سني الأداء نحو الأف�ضل.
2حتديد م�س ��توى الأجر والكفاءات
والع�ل�اوات التي ميكن �أن يح�ص ��ل
عليها الفرد مقابل الأداء.
3حتديد الوظيفة احلالية املنا�سبة،
والوظيف ��ة امل�س ��تقبلية التي ميكن
�أن ينقل لها العامل� ،أو اال�س ��تغناء
ع ��ن العام ��ل ،وه ��ذا يف حالة ما مل
يك ��ن عل ��ى امل�س ��توى املطل ��وب يف
الوظيفة احلالية.
4التع ��رف على الأعمال واملهام التي
من املمك ��ن �أن ت�س ��ند �إىل املوظف،
وه ��ذا يف حال ��ة احلاج ��ة �إىل ه ��ذه
املهام.
5حتدي ��د �أوج ��ه الق�ص ��ور يف �أداء
الف ��رد ،واحتياج ��ه �إىل التطوي ��ر
والتنمية ،وذل ��ك من خالل جهود
التدريب.
�6إجب ��ار املديري ��ن عل ��ى �أن يربط ��وا
�س ��لوك مر�ؤو�س ��يهم بنواجت العمل

وقيمته النهائية.
7 .7فالرتكي ��ز عل ��ى ن ��وع م ��ن ه ��ذه
الأغرا�ض هو الذي يعطي ال�ش ��كل
العام لنظام تقييم الأداء.
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تو�ضيح الأ�سباب التي
جتعل الأفراد ال
يحبون تقييم الأداء

الهدف:

22
تختلف �أ�سباب الرئي�س
عن املر�ؤو�س يف التهرب
من تقييم الأداء

النتيجة التي يجب
الو�صول �إليها:

أسس الرقابة وتقييم األداء

ملاذا ال يف�ضل البع�ض تقييم الأداء؟
ت

العليمات حلل
تمرين:

 .1قومي مع املجموعة بتحديد 3
�أ�سباب جتعل املوظفني ال يحبون �أن
يقيم �أدا�ؤهم.
 .2قومي مع املجموعة بتحديد 3
�أ�سباب جتعل املديرين ال يحبذون
تقييم �أداء موظفيهم.
 .3ناق�شي النتائج مع املدرب
وامل�شاركات من املجموعات الأخرى.
� .4سجلي الأ�سباب الأخرى التي
عر�ضتها املجموعات الأخرى.

 -1اكتبي � 3أ�سباب جتعل الأفراد ال يحبون �أن يقيم �أدا�ؤهم:

 -2فكري يف � 3أ�سباب جتعل املديرين ال يرغبون يف �إجراء
تقييم �أداء حتت �إ�شرافهم:

يناق�ش املدرب مع املجموعات �أ�سباب �أخرى
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل جتنب تقييم الأداء
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طرق تقييم الأداء:
تتمثل هذه الطرق والأ�ساليب يف ما يلي:

	•الرتتيب الرقمي �أو الرمزي
	•التوزيع الإجباري
	•الرتتيب العام
	•املقارنات الزوجية
	•الأحداث احلرجة
	•الطريقة امل�شرتكة
	•التقييم بالأهداف �أو النتائج
	•التقييم الذاتي

التقييم الرقمي:

	•التعاون مع الزمالء
	•الدقة يف العمل
	•املعرفة بالواجبات واملهام
	•تقبل الأفكار اجلديدة

	•القدرة على اتخاذ القرارات
	•القدرة على حل امل�شكالت
	• العالقة مع العمالء

وي�ستخ��دم يف عملي��ة الرتتيب مدى يرتاوح ما ب�ين � 1إىل  10يف حالة الرتتيب الرقمي� ،أو
«�أ» �إىل «ر» يف حالة الرتتيب الرمزي .وميثل الرقم � 1أو الرمز «�أ» �أعلى درجة لتوافر ال�صفة
املعنية ،بينما ميثل رقم � 10أو الرمز «ر» �أقل درجة لتوافر ال�صفة امل�ستخدمة يف الرتتيب.

عالٍ جد
واحد �أو «�أ»

امل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��دى
(ال � � � � ��دق � � � � ��ة يف ال� � �ع� � �م � ��ل)

منخف�ض جدا

أسس الرقابة وتقييم األداء

وطبق��ا له��ذه الطريق��ة ،ف���إن القائم بعملي��ة تقيي��م الأداء �س��وف يقوم برتتي��ب العاملني
اعتمادا على بع�ض ال�صفات التي تعترب ك�أ�سا�س للتقييم /مثل:

� 10أو «ر»

وتعت�بر ه��ذه الطريق��ة �سهل��ة يف التطبي��ق ،و�سريع��ة الفه��م من جان��ب الأف��راد القائمني
بالتقيي��م ،وكذل��ك الأف��راد الذي��ن �سوف يت��م تقييمهم .كم��ا �أنها متكّ��ن من �سرع��ة التقييم
بالن�سبة للمق ّيم ،حيث ي�ستطيع الإجابة عليها ب�سرعة.
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طريقة االختيار الإجباري:

تعتم��د ه��ذه الطريق��ة على وجود معاي�ير مو�ضوعية ذات عالق��ة مبا�شرة بالعم��ل؛ �أي �أن
الرتكي��ز يكون عل��ى النواحي املختلفة املتعلقة ب���أداء العمل ،ولي�س عل��ى ال�صفات الفردية.
وميك��ن �أن تت��م ع��ن طري��ق و�ض��ع جمموعة م��ن العب��ارات الت��ي ت�ص��ف �أداء العم��ل يف �شكل
جمموع��ات ثنائي��ة ،وعلى الف��رد القائ��م بالتقييم �أن يختار م��ن كل جمموع��ة العبارة التي
يراها تنطبق على �أداء الفرد الذي يقوم بتقييمه.

طريقة التوزيع الإجباري:

طبقا لهذه الطريقة ف�إنه يتم حتديد م�ستويات معينة للأداء :امتياز ،متو�سط� ،ضعيف مثال
لكل اجلوانب املتعلقة بالعمل ،واملطلوب تقييم الأداء بالن�سبة لها لال�سرت�شاد بها .واخلا�صية
املمي��زة لهذه الطريقة هي افرتا�ض �ضرورة عدم جت��اوز كل م�ستوى من هذه امل�ستويات ن�سبة
معينة.

أسس الرقابة وتقييم األداء
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40 %
10 %

10 %
20 %

�ضعيف جداً

�ضعيف

20 %

متو�سط

جيد جداً

� % 10أفراد ذوو قدرات وم�ستويات �أداء عالية ممتازة
� % 20أفراد ذوو قدرات وم�ستويات �أداء جيدة جدا
� % 40أفراد ذوو قدرات وم�ستويات �أداء متو�سطة
� % 20أفراد ذوو قدرات وم�ستويات �أداء �ضعيفة
� % 10أفراد ذوو قدرات وم�ستويات �أداء �ضعيفة جدا

امتياز
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طريقة الرتتيب العام:

طبق��ا له��ذه الطريقة يقوم الفرد القائم بالتقييم برتتيب الأف��راد املطلوب تقييم �أدائهم
ترتيب��ا ت�صاعدي��ا �أو تنازلي��ا وفقا مل�ستوى الأداء الع��ام لكل منه��م؛ �أي �أن الأ�سا�س هو تقييم
الأداء ككل ،ولي�س تف�صيليا كما يحدث يف بع�ض الطرق امل�ستخدمة يف التقييم.

�أ�سلوب الأحداث احلرجة:

تتطلب هذه الطريقة من الفرد القائم بالتقييم �أن يقوم بت�سجيل ما يرى �أنه ميثل �أحداثا
غ�ير عادي��ة (هام��ة /حمرجة /غ�ير متكررة� ،س��واء كانت �إيجابي��ة �أو �سلبي��ة) يف �أداء كل
ف��رد خالل الفرتة الت��ي يعد عنها تقييم الأداء .بع�ض هذه الأح��داث �سوف ميثل �أداء عاليا
ومتمي��زا ،وبع�ضها ميث��ل �أداء منخف�ضا .وال �شك �أن هذه الطريق��ة تتطلب ت�سجيل الأحداث
�أوال ب�أول لكل فرد من الأفراد.

طريقة املقارنات الزوجية:

تعت�بر ه��ذه الطريقة �أكرث �أ�شكال ط��رق الرتتيب التي فيها يطلب م��ن القائم بالتقييم �أن
يو�ضح من هو العامل الذي �أدا�ؤه �أعلى من بني اثنني فقط من العاملني ،يف �سل�سلة من املقارنات
الزوجي��ة ب�ين �أع�ضاء املجموعة امل��راد تقييمها؛ مبعنى عقد مقارن��ات زوجية لكل اثنني من
الأفراد املراد تقييمهم .ولذلك فهذه الطريقة ت�سمى �أحيانا "مقارنة العاملني".

طريقة التقييم الذاتي:

�أي �إعطاء الفر�صة للفرد للتعليق على �أدائه ،حيث يو�ضح للفرد املطلوب تقييمه ب�إعطائه
النموذج امل�ستخدم لتقييم الأداء ،و�أن بع�ض االقرتاحات اخلا�صة به �أو التدريب �أو التنمية
التي يحتاج �إليها م�ستقبال للتو�صل �إىل م�ستوى الأداء املتوقع من جانب التنظيم.
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م��ا ه��ي الأح��داث احلرج��ة؟ الأح��داث احلرج��ة يت��م
حتديده��ا يف �ض��وء معرف��ة طبيع��ة الوظيف��ة وامله��ام التي
حتتوي عليها ،وم�ستويات الأداء املحددة لها.
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اجلل�سة احلادية ع�شرة
�إدارة ال�سلطات املحلية
الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:

1-3

.1

إدارة السلطات المحلية

.2
.3
.4

1التعرف على مفهوم ال�سلطة املحلية
ومراحل ان�شائها.
2اكت�ساب م��ه��ارات �إدارة الوحدات
املحلية.
3ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��م ول���وائ���ح ال�سلطة
املحلية.
4التعرف على كيفية �إعداد موازنة
الوحدات الإدارية املحلية.

حمتويات
اجلل�سة:
املو�ضوع

قت بال

الو

م
فهوم ال�سلطة املحلية
هيئات
ال�سلطة املحلية

قواعد و�أ

دقيقة

10

�س�س نظا
م ال�سلطة امل

15
حل

ية يف اليمن

خ�صائ�ص
ن
ظ
ا
م
ا
ل
�
سلط
ة املحلية
مترين
3
2
"
ا
مل
جمع ال
�صحي "

10
10

15

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•ال�سبورة البي�ضاء  -اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة.

1 .1يطلب املدرب من امل�شاركات التفكري يف مفهوم ال�سلطة املحلية وكتابتها على بطاقات ملونة.
2 .2يناق�ش بع�ض املفاهيم بعد �أن يطلب من امل�شاركات ال�صاق البطاقات على اللوح الورقي.
3 .3يتو�صل مع امل�شاركات �إىل مفهوم �شامل لل�سلطة املحلية.
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تقدمي:

�أول��ت اليمن كغريها من ال��دول مو�ضوع الإدارة املحلية اهتمام ًا ،وم�ضت يف طريق
الالمركزية املالية والإداري���ة من خالل العمل على قيام �سلطة حملية متتلك جميع
مقومات النجاح لبناء الدولة اليمنية احلديثة .حيث �إن قيام �سلطة حملية حقيقية
ميكن �أن يكون مبثابة الربنامج العملي للإ�صالح ،والذي ميكن من خالله �أن تقوم الدولة
واملجتمع يف اليمن بالتخل�ص من امل�شاكل الإدارية وال�سيا�سية واالقت�صادية التي عانت
منها الإدارة العامة.

�أ -تعريف ال�سلطة املحلية:

حكومة حملية تتوالها هيئات حملية منتخبة ،مكلفة مبهام
�إدارية وتنفيذية تتعلق بال�سكان املقيمني يف نطاق حملي حمدد،
ولها احلق يف �إ�صدار القرارات واللوائح املحلية.

يقوم نظام ال�سلطة املحلية على ركيزتني �أ�سا�سيتني هما:

ال�سلطة املحلية:
هيئات حملية المركزية،
متار�س اخت�صا�صات
�إدارية ،وتتمتع با�ستقالل
ذاتي.

إدارة السلطات المحلية

	•هيئات حملية متار�س اخت�صا�صات �إدارية وتتمتع با�ستقالل ذاتي.
	•هيئ ��ات حملي ��ة المركزي ��ة ،متار� ��س اخت�صا�ص ��ات �إداري ��ة ،وتتمتع
با�ستقالل ذاتي.
	•توزيع الوظيفة الإدارية بني احلكومة املركزية يف العا�ص ��مة وبني
هيئات حملية �أو م�ص ��لحية م�س ��تقلة ،بحيث متار�س هذه الهيئات
وظيفتها الإدارية حتت �إ�شراف ورقابة احلكومة املركزية.
	•�أ�س ��لوب م ��ن �أ�س ��اليب العم ��ل الإداري ال ��ذي ين�ص ��ب عل ��ى توزي ��ع
اخت�صا�ص ��ات الوظيف ��ة ب�ي�ن ال�س ��لطة املركزي ��ة وب�ي�ن هيئ ��ات �أو
جمال�س منتخبة �أو م�س ��تقلة عن ال�س ��لطة املركزية ،ولكنها تبا�شر
اخت�صا�ص ��اتها يف هذا ال�ش� ��أن حتت �إ�ش ��راف ورقابة الدولة املتمثلة
ب�سلطتها املركزية.
 الالمركزية الإدارية واملالية. املجال� ��س املحلية املنتخبة مبا�ش ��ر ًة م ��ن قبل املواطنني يفالوحدات الإدارية.

 )1هيئات ال�سلطة املحلية:

تت�أل��ف ال�سلطة املحلية من :رئي�س الوحدة الإدارية،
واملجل�س املحل��ي ،والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية
الت��ي ُتعرب ع��ن �سلط��ة الوح��دة الإداري��ة ،و ُي�ستثنى من
ذلك:
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�أ�	.أجهزة ال�سلطة الق�ضائية.
ب .وحدات القوات امل�سلحة.
ج .فروع اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة.
د�	.أي مراف ��ق ذات طاب ��ع ع ��ام عل ��ى امل�س ��توى
الوطني (املادة  3من القانون).

ب�	.إن�شاء الوحدات الإدارية:

إدارة السلطات المحلية

 -1تق�سي��م �أرا�ض��ي اجلمهوري��ة �إىل وح��دات �إداري��ة
تتمت��ع ٌّ
كل منها بال�شخ�صية االعتباري��ة ،ويكون لها على
م�ست��وى (املحافظة واملديري��ة) جمال�س حملية ُمنتخبة
(املادة  144من الد�ستور ،واملادة  5من القانون) ،و ُيالحظ
�أن الد�ستور قد �أكد على �ضرورة �أن تقوم عملية التق�سيم
الإداري على �أ�س�س ومعايري ُيحددها القانون ،ولكن قانون
ال�سلطة املحلية� ،أ�شار كذلك �إىل �أن تلك الأ�س�س واملعايري
�س��وف يت�ضمنه��ا القان��ون اخلا���ص بالتق�سي��م الإداري.
وبالرغ��م م��ن مرور �أكرث من � 8سنوات ،ف���إن هذا الت�شريع
القانوين مل ي�صدر حتى الآن.
 -2تتمتع الوح��دة الإدارية بال�شخ�صي��ة االعتبارية
ويكون لها خطة وموازنة �سنوية م�ستقلة.
 -3املوارد املالية لل�سلطة املحلية تتكون من:

ن�����������������ش��������اط

يناق�ش املدرب مع امل�شاركات
�أهم �أنواع الرقابة املركزية
املطبقة يف وحدات اجلهاز
االداري للدولة كمدخل
للرقابة على ال�سلطة املحلية.
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 .1امل ��وارد املحلي ��ة للمديري ��ة :وهي الت ��ي تجُ بى من
املديرية ول�صاحلها.
 .2امل ��وارد امل�ش�ت�ركة عل ��ى م�س ��توى املحافظ ��ة :وهي
التي تجُ بى يف املديريات ل�صالح املحافظة ككل.
 .3املوارد العامة امل�شرتكة :وهي التي تجُ بى مركزياً
ل�صالح املجال�س املحلية.
 .4الدع ��م املرك ��زي :م ��ا تخ�ص�ص ��ه الدول ��ة من دعم
مرك ��زي �س ��نوي للوح ��دات الإداري ��ة عل ��ى م�س ��توى
اجلمهورية.

وعل��ى ه��ذا ال�صعي��د ،ف���إن امل��وارد املحلي��ة للوح��دات
الإداري��ة م��ن امل�ص��ادر ( )2 ،1املُ�ش��ار �إليها �أع�لاه ،تتميز
ب�أنه��ا �شحيحة ج��د ًا ،وال تكفي ملواجه��ة احلد الأدنى من
احتياج��ات الوح��دات الإداري��ة ،والت��ي تعتم��د بدرجة
�أ�سا�سية على بقية امل�صادر املركزية (.)4 ،3
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ج .الرقابة املركزية على ال�سلطة املحلية:

القواعد والأ�س�س التي ا�شتمل عليها نظام
ال�سلطة املحلية يف اليمن:

�أن الرقابة
الت�شريعية
والق�ضائية تكاد
تكون هام�شية
وحمدودة الأثر جتاه
ال�سلطة املحلية،
فالرقابة الت�شريعية
تقت�صر على بع�ض
الإجراءات النمطية
التي يتوالها
جمل�س النواب جتاه
احلكومة املركزية.

إدارة السلطات المحلية

تتعدد �صور الرقابة املركزية التي متار�سها �سلطات الدولة
وم�ؤ�س�ساته��ا الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية على ال�سلطة
املحلي��ة ،وفق ما ن���ص عليه قان��ون ال�سلطة املحلي��ة ولوائحه
التنفيذي��ة ،وتختلف م�ستويات الرقاب��ة التي متار�سها ٌّ
كل من
ه��ذه ال�سلطات ،حيث جند �أن الرقابة الت�شريعية والق�ضائية
ت��كاد تكون هام�شية وحم��دودة الأثر جت��اه ال�سلطة املحلية،
فالرقابة الت�شريعية تقت�صر على بع�ض الإجراءات النمطية
الت��ي يتواله��ا جمل���س النواب جت��اه احلكوم��ة املركزية ،مثل
مناق�ش��ة م�شروع��ات املوازن��ة العام��ة للدول��ة ،الت��ي تت�ضمن
كذل��ك م�شروع��ات املوازن��ات املحلي��ة املقدم��ة م��ن احلكومة،
ويت��وىل جمل���س الن��واب امل�صادق��ة عليه��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل
م�شاركة �أع�ضاء جمل�س النواب يف اجتماعات املجال�س املحلية
الواقعة يف نطاق دوائرهم االنتخابية ،دون �أن يكون لهم حق
الت�صويت يف املداوالت.
�أم��ا بالن�سبة للرقابة الق�ضائية ،ف�إنها تكاد تكون معدومة،
ب��ل �إن الت�شريعات القانونية لل�سلط��ة املحلية مل تعطها احلق
يف اللج��وء �إىل الق�ض��اء ملخا�صمة �أية جه��ة �إدارية مركزية،
وبالعك���س م��ن ذل��ك ،ف���إن ال�سلط��ة التنفيذي��ة ق��د ا�ست�أثرت
مبعظ��م �أوج��ه الرقاب��ة ال�سيا�سي��ة والإداري��ة عل��ى ال�سلطة
املحلي��ة ،والتي متار�س عن طريق رئا�س��ة اجلمهورية وجمل�س
ال��وزراء و�أجه��زة الإدارة املركزي��ة وفروعه��ا يف الوح��دات
الإداري��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل رقاب��ة اجله��از املرك��زي للرقاب��ة
واملحا�سبة.

 .1التق�سيم الإداري للوحدات الإدارة املحلية.
 .2منح الوحدات الإدارية املحلية ال�شخ�صية االعتبارية.
 .3تكوين املجال�س املحلية عن طريق االنتخاب.
 .4منح ال�سلطة املحلية املوارد املالية.
 .5الرقابة املركزية على ال�سلطة املحلية.
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وعند النظر �إىل القواعد والأ�س�س العامة
لالمركزي��ة املتع��ارف عليه��ا يف �إط��ار الفك��ر
الإداري والتنظيم��ي ال�سائ��د عل��ى م�ست��وى
العامل ،جند �أنها ت�شتمل على املبادئ التالية:
 )1االخت�صا�ص.
 )2اال�ستقاللي��ة ،وتت�ضم��ن العنا�ص��ر
التالية:

• ال�شخ�صية االعتبارية.
• تكوي ��ن جمال� ��س حملي ��ة ع ��ن
طريق االنتخاب.
• توف�ي�ر امل ��وارد املالي ��ة للوح ��دات
الإدارية املحلية.

 )3الرقابة املركزية.

إدارة السلطات المحلية
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خ�صائ�ص عامة لنظام
ال�سلطة املحلية:

 )1ن��وع الالمركزي��ة يف نظ��ام
ال�سلطة املحلية:
م��ن املع��روف �أن الأ�سالي��ب التنظيمية يف
توزيع وظائف الدولة تنق�سم �إىل نوعني:
النوع الأول:
و ُت�سمى بالالمركزية ال�سيا�سية:
ويت ��م عل ��ى �أ�سا�س ��ه توزي ��ع وظائ ��ف الدول ��ة
ال�سيا�س ��ية ب�ي�ن احلكوم ��ة االحتادي ��ة واحلكوم ��ات
املحلي ��ة يف الأقالي ��م والوالي ��ات واملقاطع ��ات ،والتي
تتمتع ب�ص�ل�احيات واخت�صا�ص ��ات وا�س ��عة يف جميع
املجاالت الت�ش ��ريعية والتنفيذية والق�ض ��ائية ،و�إدارة
كافة �ش� ��ؤونها املحلية ب�صورة م�س ��تقلة عن احلكومة
االحتادي ��ة التي تنح�ص ��ر جماالت عمله ��ا يف حماية
البلد والدفاع عن �س ��يادته �ضد الأعداء اخلارجيني،
بالإ�ضافة �إىل العالقات اخلارجية .ويتج�سد هذا من
خالل نظ ��ام احلكم املحلي الذي غالب� � ًا ما ت�أخذ به
الدول ذات الأنظمة الفيدرالية.

النوع الثاين:
و ُي�سمى بالالمركزية الإدارية:
وتق ��وم م ��ن خالل ��ه احلكوم ��ة املركزي ��ة بنقل �أو
توزي ��ع ال�ص�ل�احيات واالخت�صا�ص ��ات الإدارية �إىل
الهيئ ��ات املحلية ،والت ��ي قد تكون منتخب ��ة �أو معينة
�أو مزيج� � ًا منهم ��ا ،ومب ��ا ي�ض ��من قيام كي ��ان حملي
يتمت ��ع بال�شخ�ص ��ية االعتباري ��ة وبدرج ��ة كبرية من
اال�س ��تقاللية ع ��ن احلكوم ��ة املركزي ��ة وخا�ض ��ع ًا
لرقابته ��ا ،و ُيطل ��ق علي ��ه نظ ��ام "الإدارة املحلي ��ة"
ال ��ذي ع ��اد ًة ما ت�أخ ��ذ به ال ��دول املوح ��دة .ويهدف
هذا الأ�س ��لوب �إىل حت�سني وتو�صيل اخلدمات العامة
للمواطن�ي�ن �أينم ��ا وجدوا ،وتفعيل عملي ��ة التنمية يف
خمتلف مناطق و�أقاليم الدولة.
ميكنن��ا القول ب���أن الالمركزي��ة الإدارية
تتواف��ق �إىل ح��دٍّ كب�ير م��ع نظ��ام "الإدارة
املحلي��ة" القائ��م عل��ى �أ�سا���س "الالمركزية
�س��واء م��ن حي��ث امل�ضم��ون �أو
الإداري��ة"
ً
التق�سيم��ات املتفرع��ة عنه��ا واملتمثل��ة
بالالمركزي��ة الإقليمي��ة  -الوح��دات
الإداري��ة عل��ى م�ستوى املحافظ��ة واملديرية
 والالمركزي��ة املرفقي��ة  -املراف��ق العام��ةاملحلية يف الوحدات الإدارية وما تعك�سه من
توجهات حكومية جديدة متثلت بالآتي:

 .1االع�تراف بوجود م�صالح حملية
ل�سكان الإقليم واملناطق اجلغرافية التي
تتكون منها احلكومة املركزية.
� � � .2ض� ��رورة ق� �ي ��ام وح� � ��دات �إداري� � ��ة
م�ستقلة ع��ن ال�سلطة املركزية يف هذه
الأقاليم واملناطق ،و�إ��ش��راك املواطنني
يف �إدارة �ش�ؤونها �ضمن هيئات ال�سلطة
املحلية.
 .3تويل الهيئات املحلية �إدارة �ش�ؤون
ال��وح��دات الإداري � ��ة وتلبية احتياجات
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امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ح�ل�ي��ة ب��اع �ت �ب��ار �أن ه��ذه
ال�ه�ي�ئ��ات ه��ي الأك �ث�ر ق��رب �اً م��ن ه ��ؤالء
املواطنني ومالم�سة ظروفهم املحلية
واحتياجاتهم التنموية ،والأق ��در على
توفري متطلباتهم من اخلدمات العامة
الأ�سا�سية وال�ضرورية.
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 )2م�ستوى الالمركزية الإدارية:
لق��د �أ�صبح��ت عملي��ة االنتق��ال نح��و
الالمركزية وطبيعة الأ�ساليب والإجراءات
الت��ي تق��وم به��ا ال��دول يف خمتل��ف بل��دان
الع��امل لتحقيق ه��ذا اله��دف ،حتت��ل �أهمية
كب�يرة يف �إط��ار التوجه��ات ال�سائ��دة يف
الوق��ت احلا�ض��ر عل��ى ال�صعيدي��ن املحل��ي
وال��دويل ،ولق��د ا�شتمل ه��ذا االهتم��ام على
طبيع��ة اجله��ود احلكومي��ة املبذول��ة خلل��ق
عملي��ة التحول نح��و الالمركزي��ة من جهة،
وقيا���س مدى توافق الأ�س���س والأهداف التي
قام��ت عليه��ا الالمركزي��ة يف �أي��ة دول��ة مع
الأ�سالي��ب والأه��داف املن�ش��ودة واملتع��ارف
عليه��ا دولي�� ًا ،وعل��ى وجه اخل�صو���ص مبادئ
و�أه��داف منظوم��ة احلك��م الر�شي��د ،الت��ي
تطال��ب بتطبيقه��ا املنظم��ات الدولي��ة يف
الوقت احلا�ضر ،والتي �سبق �أن �أ�شرنا �إليها يف
مو�ضوعات الوحدة الأوىل.
اجلدي��ر بالإ�ش��ارة التنوي��ه �إىل �أن نظ��ام
الالمركزي��ة الإداري��ة واملالي��ة يف اليم��ن
ال ي��زال يواج��ه العدي��د م��ن ال�صعوب��ات
والعراقي��ل يف طريق تطبيق��ه وحتويله �إىل
واق��ع عمل��ي ،نتيج��ة للعدي��د م��ن العوام��ل
والظ��روف املو�ضوعية والذاتي��ة ،ميكن ذكر
بع�ضه��ا عل��ى �سبيل املثال ولي���س احل�صر على
التحو الآتي:

 غ� �ي ��اب ال� � � ��ر�ؤى ال� �ه ��ادف ��ة �إىلتطوير وتن�سيق ال�سيا�سات احلكومية
وال �ن �ظ��م ال��رئ�ي���س�ي��ة ل �ل� ��إدارة ال �ع��ام��ة،
ب �� �ص��ورة حت�ق��ق ان���س�ج��ام وت �ك��ام��ل ه��ذه
ال �� �س �ي��ا� �س��ات وال� �ن� �ظ ��م ل �ت �ف �ع �ي��ل ن �ظ��ام
الالمركزية الإدارية واملالية.
 ع��دم ا�ستكمال التق�سيم الإداريل�ل�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ط�ب�ق�اً ل�ل�أ��س����س
واملعايري القانونية.
 � �ض �ع��ف ال �ت �ن �� �س �ي��ق ب �ي�ن خم�ت�ل��فالأجهزة احلكومية �سوا ًء على امل�ستوى
امل ��رك ��زي �أو ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى امل �ح �ل��ي �أو
بينهما معاً.
 وج ��ود ت �ع��ار���ض لبع�ض ال�ق��وان�ينوالت�شريعات مع قانون ال�سلطة املحلية
ولوائحه التنفيذية واملالية.
 �ضعف الوعي بنظام ال�سلطة املحليةو�أه�م�ي�ت��ه يف �إح� ��داث تنمية م�ستدامة
للمجتمعات املحلية.
 ��ض�ع��ف ق� ��درات وم� �ه ��ارات ال �ك��وادراملحلية ،وعدم توفر االعتمادات اخلا�صة
بتدريب قيادات وكوادر ال�سلطة املحلية.
 �ضعف العمل بالنظم الإح�صائيةمركزياً ،وعدم ربطها بال�سلطة املحلية.
 االفتقار �إىل الآلية املحددة لتنفيذاخل�ط��ط وال�ب�رام��ج امل�خ�ت�ل�ف��ة ،و�ضعف
م���ص��ادر امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات ال�لازم��ة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ الأه� � � � ��داف ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�خ�ط��ة
الوطنية.
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املجمع ال�صحي

15

دق��������ي��������ق��������ة

إدارة السلطات المحلية

مدة التمرين

ت
العليمات حلل
تمرين:

تو�ضيح �أهمية ودور
الالمركزية يف ت�سهيل
مهام ال�سلطة املحلية

الهدف:

الالمركزية االدارية
ت�ساهم يف ت�سهيل تنفيذ
�أعمال ومهام �إدارات
ال�سلطة املحلية

النتيجة التي يجب
الو�صول �إليها:

 .1قومي مع جمموعتك بتحليل احلالة الدرا�سية.
 .2قومي مع جمموعتك بتقييم م�ستوى الأداء احلكومي وحددي
عالقته مبدى تطبيق الالمركزية الإدارية واملالية يف املديرية.
 .3تو�صلي مع املجموعة �إىل الأ�سباب احلقيقية وراء ظهور امل�شكالت
التي و�ضحتها احلالة الدرا�سية و�آثارها ال�سلبية على الأداء احلكومي.
 .4قدمي مع جمموعتك مقرتحات ت�ساهم يف و�ضع احللول مل�شروع
املجمع ال�صحي و�آلية �ضمان ا�ستمرار تنفيذها.

تناق�ش املجموعات مع املدرب املقرتحات املختلفة
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جممع �صحي

املجمع ال�صحي

املطلوب:

امل�شروعات
املر�شح��ة بالأولوي��ة �ستكون م��ن ن�صيب مناطق
�أخ��رى بح�س��ب التعليمات ال�ص��ادرة من اجلهات
املركزي��ة و�إر�شاداته��ا ب�ش���أن �إع��داد املوازن��ات
املحلي��ة ،و�أخري ًا فقد اعت��ذرت ال�سلطة املحلية
باملحافظ��ة بع��دم �إمكانيته��ا ا�ست�لام امل�ش��روع
ب��دون وجود خم�ص�صات مالي��ة معتمدة ل�ضمان
ت�شغيل��ه ،واقرتح��ت �ض��رورة خماطبة اجلهات
املركزية حول هذا املو�ضوع.
ا�ستم��ر الو�ضع على ه��ذا احلال ملدة � 3أعوام
تقريب ًا واملجمع مغلق دون �أن ي�ستفيد املواطنون
من خدماته ،وه��ددت املنظمة الدولية املانحة
ب�سح��ب الأث��اث واملع��دات الطبي��ة م��ن املجمع
وحتويلها �إىل مكان �آخر بد ًال من حالة الإهمال
وتعر�ضها للتلف طاملا و�أن الأمر بهذه احلالة من
التعقيدات املطولة.

إدارة السلطات المحلية

قام �أح��د �صناديق التنمي��ة الوطنية
يف تنفي��ذ م�ش��روع بن��اء جمم��ع �صح��ي يف
�إح��دى املناط��ق النائي��ة ملديري��ات �إح��دى
املحافظ��ات ،وعن��د االنتهاء من �أعم��ال البناء
تكفل��ت �إح��دى املنظم��ات الدولي��ة بتجهي��ز
املجمع بكاف��ة م�ستلزماته م��ن الأثاث واملعدات
والأجه��زة الطبي��ة ،و�أ�صب��ح جاه��ز ًا للت�شغيل،
وق��ام ال�صن��دوق باالت�صال باجله��ات املخت�صة
يف ال�سلط��ة املحلية للمديري��ة بغر�ض ت�سليمها
امل�شروع ،ولكنها �أفادت ب�أنها غري خمولة من قبل
اجلهات امل�س�ؤولة يف ال�سلطة املحلية للمحافظة
مبمار�سة مثل هذه ال�صالحيات ،ورف�ضت ا�ستالم
امل�ش��روع ،مم��ا ا�ضط��ر ال�صن��دوق للتوج��ه �إىل
هيئات ال�سلطة املحلية يف املحافظة ،التي �أفادت
ب���أن لي���س لديها علم م�سبق حول ه��ذا امل�شروع،
ومل يت��م �إدراج��ه �ضم��ن ميزاني��ة املحافظ��ة
لذل��ك الع��ام ،وبالت��ايل ال توج��د خم�ص�ص��ات
مالي��ة معتم��دة لت�شغي��ل ه��ذا املجم��ع ال�صح��ي
ً
مو�ضحة كذلك عدم �إمكانية
خالل نف�س العام،
ال�سلط��ة املحلي��ة يف املحافظ��ة �إدراج��ه �ضم��ن
م�شروع ميزانية الع��ام القادم ،نظر ًا لأن قائمة

.1ما هو تقييمك مل�ستوى الأداء احلكومي وعالقته بتطبيق
الالمركزية الإدارية واملالية وفقاً ملا هو مو�ضح يف احلالة ال�سابقة؟
.2ما هي -من وجهة نظرك -الأ�سباب احلقيقية لربوز مثل هذه
الإ�شكاليات؟ وما هي الآثار ال�سلبية املرتتبة على ذلك؟
.3ما هي املخارج املقرتحة لتجاوز الو�ضع الذي و�صل �إليه م�شروع
املجمع ال�صحي ،و�ضمان عدم تكرارها م�ستقب ً
ال؟
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معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•ال�سبورة البي�ضاء  -اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة.
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التق�سيم الإداري يف اجلمهورية اليمنية:

ال�سلطة املحلية:
هيئات حملية المركزية،
متار�س اخت�صا�صات
�إدارية ،وتتمتع با�ستقالل
ذاتي.

إدارة السلطات المحلية

تتكون وح��دات الإدارة املحلية من «حمافظات ومديريات»
يجري ح�صرها وحتديد م�ستوياتها يف �إط��ار التق�سيم الإداري
العام الذي ن�صت عليه املادة  143من الد�ستور ،حيث �أ�شارت هذه
املادة �إىل تق�سيم �أرا�ضي اجلمهورية �إىل وحدات �إدارية ُيحدد
القانون عددها وحدودها وتق�سيماتها والأ�س�س واملعايري العلمية
التي يقوم عليها التق�سيم الإداري ،كما تتمتع ٌّ
كل منها بال�شخ�صية
االع��ت��ب��اري��ة ،وي��ك��ون لها على م�ستوى «املحافظة واملديرية»
جمال�س حملية منتخبة :وعلى هذا الأ�سا�س ن�صت املادة  6من
قانون ال�سلطة املحلية على قيام التق�سيم الإداري للجمهورية
اليمنية على �أ�س�س علمية ومعايري مو�ضوعية يراعى من خالله
جممل العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية وال�سكانية
واجلغرافية والطبيعية ،م�ستهدف ًا يف ذلك تعزيز الوحدة الوطنية
والنماء االقت�صادي والأمن وال�سالم االجتماعي.
ويتكون التق�سيم الإداري احلايل للجمهورية اليمنية من 20
حمافظة مع العا�صمة التي اعتربت يف قانون ال�سلطة املحلية
مبثابة حمافظة ،ي�صبح �إجمايل عدد املحافظات  ،21وتق�سم
املحافظات �إىل  323مديرية ،والتي يتفرع منها ُ 2.200عزلة
وحي ،ف� ً
ضال عن  36.986قرية و 91.489حملة وحارة.
كما يبلغ عدد الدوائر املحلية  5.620دائ��رة حملية (مركز
انتخابي).
و ُيعاب على هذا التق�سيم كرثة التق�سيمات الإدارية التي ت�ضمنها
�سواء على م�ستوى املحافظات �أو على م�ستوى املديريات ،بالإ�ضافة
ً
�إىل عدم و�ضوح الأ�س�س التي ُبنيت عليها هذه التق�سيمات.
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تق�سيم الوحدات املحلية يف اليمن:
�إن التق�سيم الإداري للوحدات املحلية يف
اليمن يتبنى الأ�سلوب الفرن�سي �أو الهرمي،
حيث يوجد نوعان �أو م�ستويان من الوحدات
الإداري�����ة ك��م��ا ذك��رن��ا ���س��اب��ق�� ًا :حمافظات
ومديريات ،ومبوجب �أحكام الد�ستور وقانون
ال�سلطة املحلية يوجد نوعان من الوحدات
الإدارية:

 )1وحدة �إدارية كربى «رئي�سية» ،املحافظة
ير�أ�سها حمافظ.
 )2وح ��دة �إداري ��ة �أ�ص ��غر ،املديري ��ة ،وه ��ي
تق�س ��يم ل�ل��أوىل ير�أ�س ��ها مدي ��ر ع ��ام حت ��ت
�إ�شراف املحافظ.

إدارة السلطات المحلية
180

وق���د �أع��ط��ى امل�����ش��رع ال��ي��م��ن��ي ال��وح��دات
الإداري��ة مقومات متكاملة متكنها من تنفيذ
مهامها و�إل���زام �أج��ه��زة ال��دول��ة التنفيذية
الواقعة �ضمن نطاقها اجلغرايف بقراراتها،
و�أهم هذه املقومات:

 .1ال�شخ�ص ��ية االعتباري ��ة :لق ��د من ��ح
القان ��ون اليمن ��ي ال�شخ�ص ��ية املعنوي ��ة �أو
االعتبارية للوحدة الإدارية ولي�س ملجل�سها،
وذلك ل�ضمان بقاء هذه ال�شخ�صية ،وتعترب
�أمان ��ة العا�ص ��مة وامل ��دن املتخ ��ذة عوا�ص ��م
للمحافظات وحدات �إدارية ميكن تق�س ��يمها
�إىل �أكرث من وحدة.
ووفقاً ملا ورد باملادة  166من قانون ال�سلطة
املحلية ،فقد ُخ�ص ���ص قانون م�ستقل لأمانة
العا�ص ��مة نظ ��راً مل ��ا تتمت ��ع به م ��ن اعتبارات
تاريخية و�سيا�س ��ية ،حيث جعلها يف م�ستوى
املحافظة� ،إال �أنها ال تخ�ضع لقانون ال�سلطة
املحلية �إال «جزئياً» ويف حدود معينة.
 .2قي ��ام هيئ ��ات الوح ��دات الإداري ��ة عل ��ى
�أ�سا�س االنتخاب احلر املبا�شر.

 .3قيام �أجهزة ال�س ��لطة املركزية بالإ�شراف
عل ��ى ن�ش ��اط املجال� ��س املحلي ��ة والوح ��دات
الإداري ��ة للت�أك ��د م ��ن توف ��ر ال�ش ��روط
القانوني ��ة يف الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن يتول ��ون
املنا�ص ��ب ،وم ��دى مطابقة ق ��رارات املجال�س
املحلي ��ة لقانون ال�س ��لطة املحلي ��ة والقوانني
واللوائح الأخرى ذات ال�ص ��لة ،وامل�ساهمة يف
حل امل�شاكل التي تواجه هذه املجال�س و�إدارة
الوحدة.

وت��ق��وم ال��وح��دات الإداري����ة على م�ستوى
املحافظات وامل��دي��ري��ات مبهام و�صالحيات
واح��دة ،حيث جند �أن امل��ادة  7من الالئحة
التنفيذية تن�ص على �أن ي��ت��وىل املجل�س
املحلي على م�ستوى املحافظة واملديرية ٌّ
كل
يف نطاق وحدته الإدارية ،ممار�سة  20مهمة
واخت�صا�ص ًا.
�إال �أن هناك اختالف ًا يف الأهمية واملهام بني
املحافظات واملديريات ،فالوحدات الإدارية
التابعة لل�سلطة املحلية تمُ��ار���س خمتلف
الأن�شطة الإدارية والتنفيذية على م�ستوى
املحافظة ،بالإ�ضافة �إىل الإ���ش��راف الفني
على الأجهزة املماثلة لها يف املديريات.
و�إىل جانب امل��ه��ام واالخت�صا�صات التي
تمُ ار�س من قبل املجال�س املحلية يف املحافظات
واملديريات� ،أ�شار قانون ال�سلطة املحلية �إىل
 11مهمة �إ�ضافية ُتناط باملجال�س املحلية
للمحافظات.
ول��ق��د ���س��اع��د وج����ود م�ستويني ف��ق��ط يف
التق�سيم الإداري ل��ل��وح��دات يف ال�سلطة
املحلية يف تقليل التعقيد يف التعامل بني
ال�سلطات املركزية واملحلية يف الوقت الذي
تزيد فيه ُفر�ص التعاون والتن�سيق والرقابة.
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�أ�ساليب تنظيم ال�سلطة الإدارية املحلية يف اليمن:
�إن قانون ال�سلطة املحلية ن�ص على قيام
هيئات ال�سلطة املحلية على �أ�سا�س:

 .1الالمركزية املالية والإدارية.
 .2انتخ ��اب �أع�ض ��اء املجال� ��س املحلي ��ة ،م ��ع
احتف ��اظ ال�س ��لطة املركزي ��ة بتعي�ي�ن ر�ؤ�س ��اء
الوحدات الإداري ��ة املحلية (املحافظ ومدير
عام املديرية).

 )1تو�س ��يع امل�ش ��اركة ال�ش ��عبية يف اتخ ��اذ
القرار.
�	)2إدارة ال�ش�ؤون املحلية يف جماالت التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،وذلك من خالل:
�أ .انتخاب �أع�ضاء املجال�س املحلية.
ب .ال�س ��لطات التي تتمتع بها هذه املجال�س
على �صعيد ال�ص�ل�احيات الوا�سعة يف اقرتاح
اخلط ��ط والربام ��ج واملوازنات اال�س ��تثمارية
يف جم ��االت اخت�ص ��ا�ص هيئ ��ات الوح ��دات
الإداري ��ة وتنفيذها له ��ذه اخلطط والربامج
التنموية.

الهيكل التنظيمي (الإداري) لأجهزة ال�سلطة املحلية يف اليمن:
تتكون ال�سلطة املحلية يف اليمن ٍّ
لكل من
املحافظات واملديريات ،على النحو التايل:

املحافظة عن طريق االق�تراع ال�شعبي ،وال
يجوز االزدواج يف الع�ضوية .فع�ضو الربملان
ال ي�ستطيع �أن يكون ع�ضو ًا يف املجل�س املحلي
للمحافظة �أو املديرية ،كما ال ي�ستطيع الع�ضو
يف جمل�س املديرية �أن يكون ع�ضو ًا يف جمل�س
املحافظة.
ويقوم �أع�ضاء املجل�س املحلي بت�شكيل 3
جل��ان دائمة من بينهم يف ك ٍّ��ل من املحافظة
واملديرية ،للقيام باملهام املناطة بهم .وت�شمل
هذه اللجان:

املجال�س املحلية:
ي��ت��ك��ون املجل�س امل��ح��ل��ي للمحافظة من
الأع�ضاء املنتخبني يف املديريات بواقع ع�ضو
واحد لكل مديرية ،يتم انتخابهم �إىل جمل�س

ويقوم املجل�س باختيار الأمني العام من بني
�أع�ضائه ،والذي يتوجب عليه �إكمال التعليم
اجلامعي ،و�أال يقل عمره عن  35عام ًا بالن�سبة
للمحافظات ،و 30عام ًا بالن�سبة للمديريات.

 املجل� ��س املحل ��ي للمحافظ ��ة واملجل� ��ساملحلي للمديرية.
 �س ��كرتارية املجل� ��س يف املحافظ ��ةو�سكرتارية املجل�س يف املديرية.
 الأجهزة التنفيذية للمحافظة والأجهزةالتنفيذية يف املديرية.

وت��ق��وم امل��ج��ال�����س املحلية يف املحافظات
واملديريات بو�ضع اخلطط ال�سنوية والقيام
بالإ�شراف والرقابة على الأجهزة التنفيذية
عند قيامها بتنفيذ تلك اخلطط.

إدارة السلطات المحلية

وم��ن ه��ذا املنطلق ميكن ال��ق��ول ب���أن نظام
ال�سلطة املحلية يف اليمن اعتمد حتى عام
 2007على� :أ�سلوب الدمج اجلزئي للوحدات
الإداري�����ة للمجال�س املحلية (الطريقة
الفرن�سية) ،التي جتمع بني املوظفني املعينني
يف هيئات الوحدات املحلية وانتخاب الق�سم

الأكرب من �أع�ضاء جمال�س هذه الوحدات� ،أي
�أن قانون ال�سلطة املحلية قد �ضمن عملية:

 جلنة التخطيط والتنمية واملالية. جلنة اخلدمات. -جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية.
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كذلك يتم ت�شكيل هيئة �إدارية للمحافظة،
و�أخ����رى للمديرية ،ت�ضم ر�ؤ���س��اء اللجان
واملحافظ �أو مدير املديرية ،والأمني العام.
�أي �أن هناك � 4أع�����ض��اء ي�شغلون مواقع
وظيفية ب��دوام كامل يف ك ٍّ��ل من املحافظة
واملديرية� ،أم��ا باقي الأع�ضاء ف�إنهم وفق ًا
للمادة  102من قانون ال�سلطة املحلية يعملون
ب�صورة تطوعية من دون مرتبات �أو مكاف�آت،
ولكنهم قد يمُ نحون بد ًال نقدي ًا عند �سفرهم
حل�ضور اجتماعات املجل�س.

إدارة السلطات المحلية

ال�سكرتارية (الدواوين):
تحُ�����دد ال�ل�ائ���ح���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة هيكل
و�صالحيات �سكرتارية املجال�س املحلية يف
املحافظات واملديريات على النحو التايل:
بالن�سبة للمحافظات:
تكون �سكرتارية املجل�س املحلي يف املحافظة
من:

	• املحاف ��ظ " -رئي� ��س املجل� ��س املحل ��ي يف
املحافظة".
	• نائ ��ب املحاف ��ظ�" -أم�ي�ن ع ��ام املجل� ��س
املحلي".
	• وكيل املحافظ.
	• � 7إدارات تنظيمي ��ة (ال�س ��كرتارية
الفني ��ة ،املعلوم ��ات والعالق ��ات العام ��ة،
البيان ��ات والإح�ص ��اءات ،التط ��ور الإداري
يف التدري ��ب ،حت�ص ��يل الواجب ��ات ،املوارد
املالية ،ال�ش�ؤون املالية والإدارية).

و�إىل جانب ال�سكرتارية تعمل الهيئات
التالية:

 الهيئة الإدارية يف املحافظة. املكت ��ب التنفي ��ذي للمحافظ ��ة ،وال ��ذييتك ��ون م ��ن املحاف ��ظ والأمني الع ��ام ووكيل
املحافظ ��ة (وكالء املحافظ ��ات) وم ��دراء
املكاتب التنفيذية يف املحافظة.
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 جمل� ��س املناق�ص ��ات للمحافظ ��ة ،يت ��مت�شكيله من بني �أع�ضاء الهيئة الإدارية.

بالن�سبة للمديريات:
تتكون �سكرتارية املجل�س للمديريات من:

	•مدي ��ر ع ��ام املديري ��ة" -رئي� ��س املجل� ��س
املحلي للمديرية".
	•�أمني عام جمل�س املديرية.
	•� 4إدارات تنظيمي ��ة (حت�ص ��يل الواجب ��ات،
حت�صيل الإيرادات ،املعلومات والإح�صاء،
والإدارة الفنية).

و�إىل جانب ال�سكرتارية تعمل الهيئات
التالية:

 الهيئة الإدارية يف املديرية التي تت�ش ��كلمن ر�ؤ�س ��اء اللجان ومدير املديرية والأمني
العام.
 املكت ��ب التنفي ��ذي يف املديري ��ة ال ��ذييت�أل ��ف من مدي ��ر املديرية ،والأم�ي�ن العام،
ومدراء الفروع التنفيذية يف املديرية.
 جمل�س املناق�صات للمديرية ُم�شكل من�أع�ضاء الهيئة الإدارية ذاتها.

الأجهزة التنفيذية:
ت��ت��ك��ون يف امل��ح��اف��ظ��ات وامل��دي��ري��ات من
موظفني تابعني للوزارات املخت�صة.
ولقد ن�صت امل��ادة  145من قانون ال�سلطة
املحلية على �أن حت��دد �سلطات الأج��ه��زة
املركزية ك ٌّ��ل يف م��ا يخ�صه ،على الأج��ه��زة
التنفيذية ل��ل��وح��دات الإداري�����ة يف ر�سم
ال�سيا�سات العامة و�سن اللوائح التنظيمية
وال��رق��اب��ة وال��ت���أه��ي��ل وال��ت��دري��ب ،وتنفيذ
امل�شاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل املجال�س
بناء على طلب
املحلية يف الوحدات الإدارية ً
منها� ،أو امل�شاريع التي تت�سم بطابع وطني
عام.
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مهام واخت�صا�صات ال�سلطة املحلية يف اليمن:
للمجال���س املحلية جمل��ة اخت�صا�صات تقريرية و�إ�شرافي��ة ورقابية ،وتتوىل القيام
بو�ض��ع الئحته��ا الداخلي��ة ،وت�شكي��ل جلانه��ا الدائم��ة وامل�ؤقت��ة ،وعق��د اجتماعاته��ا
الدوري��ة واال�ستثنائية ،واتخاذ القرارات الإدارية املتعلق��ة بال�ش�ؤون املحلية املحددة
بن�صو���ص قانونية ،وتنف��رد املجال�س املحلي��ة مبحا�سبة �أع�ضائها ،وقب��ول ا�ستقاالتهم
و�إقالته��م ،وتتوىل القي��ام ب�إن�ش��اء و�إدارة املرافق الإدارية ذات الطاب��ع املحلي ،وو�ضع
ميزانيته��ا ال�سنوية ،وموازنتها التخطيطية املتعلقة بامل�شروعات اال�ستثمارية وحتديد
النفق��ات اجلاري��ة واال�ستثماري��ة ،والت�صرف يف �أمواله��ا العقارية واملنقول��ة ،وجباية
ال�ضرائ��ب املخ�ص�ص��ة له��ا ،و�إدارة ميزانيته��ا ال�سنوي��ة والأمر بال�صرف منه��ا .ومتار�س
املجال���س املحلي��ة ما �سبق ذكره يف ح��دود الن�صو�ص القانوني��ة والالئحية ،وال�ضوابط
الإداري��ة ،و�أهداف ال�سيا�سة العامة للدولة ،وخطط وبرامج التنمية املحلية املر�سومة
لها يف تلك املجاالت.

لق��د �أورد امل�ش��رع القان��وين اخت�صا�ص��ات
املجال���س املحلي��ة يف كاف��ة م�ستوياته��ا وف��ق
قاعدة عام��ة م�ؤداها ممار�س��ة املجل�س املحلي
امله��ام املتعلقة بال�ش���ؤون املحلية ،فتبنى بذلك
الأ�سل��وب الع��ام �أو "الطريق��ة الفرن�سي��ة" يف
توزي��ع االخت�صا���ص ب�ين احلكوم��ة املركزية
واملجال�س املحلية.
ويف م��ا يتعل��ق بتوزيع امله��ام واالخت�صا�صات
ن�ص��ت امل��ادة  156من قان��ون ال�سلط��ة املحلية
�ضم��ن الأح��كام االنتقالية -عل��ى �أن ملجل�سال��وزراء �أن ُيق��رر �إرج��اء نق��ل كل �أو بع���ض
ال�سلطات وال�صالحيات املقرر انتقالها مبوجب
ن�صو���ص القانون ،من �أجهزة ال�سلطة املركزية
�إىل الوح��دات الإداري��ة يف جم��ال تنفي��ذ
امل�شاري��ع الإمنائية ،وذل��ك متى تبني للمجل�س
�أن ظ��روف الوح��دة الإدارية وت��دين م�ستوى
النمو االقت�صادي واالجتماعي واخلدمي منها
ي�ستدعي ذلك الإرجاء ،وعلى �أن يقوم جمل�س
ال��وزراء مبراجع��ة وتقييم �أو�ض��اع كل وحدة

إدارة السلطات المحلية

�أ�سلوب توزيع املهام واالخت�صا�صات:

�إداري��ة م��ن الوح��دات امل�شمول��ة باال�ستثناء،
ً
إ�ضاف��ة �إىل القي��ام بتقدي��ر
ب�ص��ورة دوري��ة� ،
طبيع��ة امله��ام واالخت�صا�ص��ات الت��ي ميك��ن
نقله��ا �إىل تلك الوح��دات� ،أو منحها املزيد من
ال�سلط��ات وال�صالحي��ات �إذا م��ا تب�ين حدوث
حت�سن يف الأداء.
كم��ا �أن املجال���س املحلية املنتخب��ة ال يجب
عليه��ا القي��ام مب�س�ؤولي��ة تق��دمي اخلدم��ات
وتنفي��ذ امله��ام املن�صو���ص عليه��ا يف القان��ون،
فتلك امل�س�ؤولية واملهام هي يف الواقع مرتوكة،
ح�س��ب ما جاء يف القانون ولوائحه التنفيذية
للأجهزة التنفيذية املتواجدة يف املديريات.
ودور املجال���س املحلي��ة املنتخب��ة يقت�ص��ر
عل��ى جم��رد امل��داوالت واتخ��اذ الق��رارات،
بينما تت��وىل الهيئة الإدارية للمجل�س القيام
بالإ�ش��راف والرقاب��ة على تنفي��ذ م�شروعات
التنمي��ة املحلي��ة ،والت��ي تت��وىل تنفيذه��ا يف
الواقع الأجهزة التنفيذي��ة (�أجهزة ال�سلطة
املحلي��ة) م��ن خ�لال القي��ام ب��دور "�أجه��زة
ال�سلطة املركزية" على ال�صعيد املحلي.
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اخت�صا�صات املجال�س املحلية للمحافظة:
	• درا�س ��ة و�إقرار م�شروعات اخلطط ال�شاملة
عل ��ى م�س ��توى املحافظ ��ة والإ�ش ��راف عل ��ى
تنفيذها.
	• التوجي ��ه والإ�ش ��راف والرقابة عل ��ى �أعمال
املجال� ��س املحلي ��ة للمديري ��ات والأجه ��زة
التنفيذية للمحافظة.
	• امل�صادقة على احل�سابات اخلتامية للوحدة
الإدارية.
	• الرقابة على تطبيقات ال�سيا�س ��ات واللوائح
والقوانني العامة.

وميار�س ب�صفة خا�صة املهام واالخت�صا�صات
الآتية:

إدارة السلطات المحلية
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 1.1اخت�صا�ص ��ات تتعل ��ق يف جم ��االت التنمي ��ة
واخلطط واملوازنة والو�ضع املايل.
 2.2اخت�صا�ص ��ات تتعل ��ق يف جم ��االت اجلمعيات
التعاونية والعمران وال�سياحة.
 3.3اخت�صا�ص ��ات تتعل ��ق يف جم ��االت الرقاب ��ة
والأمن.
 4.4اخت�صا�ص ��ات تتعل ��ق يف جم ��االت املي ��اه
والرثوة ال�سمكية وم�ساهمة املواطنني.

اخت�صا�صات املجال�س املحلية للمديرية:
	• اق�ت�راح م�ش ��روعات اخلط ��ط واملوازن ��ة
ال�س ��نوية واملوافق ��ة عل ��ى م�ش ��روع احل�س ��اب
اخلتام ��ي للمديري ��ة ،ورفعه ��ا �إىل املجل� ��س
املحلي للمحافظة ملراجعتها و�إقرارها.
	• درا�س ��ة و�إق ��رار م�ش ��اريع املخطط ��ات
العمراني ��ة ورفعه ��ا �إىل املجل� ��س املحل ��ي
للمحافظ ��ة ال�س ��تكمال �إج ��راءات امل�ص ��ادقة
عليها والإ�شراف والرقابة عليها.
	• يتوىل درا�س ��ة ومناق�ش ��ة حت�صيل الإيرادات
املركزي ��ة يف املديري ��ة و�إ�ص ��دار التوجيه ��ات
الالزمة ب�ش�أنها.
	• يت ��وىل حتدي ��د و�إق ��رار �أج ��ور االنتف ��اع
بخدم ��ات املراف ��ق الت ��ي تديره ��ا الأجه ��زة

التنفيذي ��ة يف املديري ��ة ،م ��ا مل تكن حمددة
بالقوان�ي�ن والأنظم ��ة والق ��رارات ال�ص ��ادرة
من جمل�س الوزراء.
	• يقوم مبناق�ش ��ة احلال ��ة الأمنية يف املديرية
و�إ�ص ��دار التوجيه ��ات املنا�س ��بة الت ��ي تعم ��ل
على تعزيز الأمن واال�ستقرار للمواطنني.
	• درا�س ��ة ومناق�ش ��ة احلال ��ة التمويني ��ة
باملديري ��ة ،واتخ ��اذ الإج ��راءات والتداب�ي�ر
الالزمة ب�ش�أنها.
	• يقوم بت�شجيع اجلمعيات التعاونية النوعية
مبختلف �أ�شكالها.
	• يعم ��ل عل ��ى ت�ش ��جيع قي ��ام امل�ش ��اريع
اال�س ��تثمارية يف املديري ��ة واتخ ��اذ التداب�ي�ر
الكفيل ��ة مبعاجل ��ة ال�ص ��عوبات املُعيق ��ة
لال�ستثمار.
اخت�صا�صات اللجان املتخ�ص�صة:

من خالل تكوين��ات اللجان املتخ�ص�صة فقد
�أن��اط امل�ش��رع بهذه اللج��ان �أن متار���س مهامها
واخت�صا�صاته��ا ،الأم��ر ال��ذي يتطل��ب درا�سة
اخت�صا�صات كل واحدة منها يف:
�أو ًال :جلن��ة التخطيط والتنمي��ة واملالية:
تخت���ص ه��ذه اللجن��ة بدرا�س��ة ومراجع��ة
املو�ضوع��ات والتقاري��ر املحال��ة �إليه��ا مما هو
مدرج يف جدول �أعمال اجتماع املجل�س املحلي،
واملتعلقة بالآتي:

 )1درا�س ��ة التقاري ��ر املتعلق ��ة بتنفي ��ذ املوازن ��ة
ال�س ��نوية واحلال ��ة املالي ��ة ،وم�س ��توى حت�ص ��يل
خمتلف املوارد املالية يف الوحدة الإدارية.
 )2درا�س ��ة م�ش ��روع احل�س ��اب اخلتامي وم�ستوى
تنفي ��ذ اخلط ��ط والربام ��ج ،وم�س ��توى �س�ي�ر
الن�شاط يف الوحدة الإدارية يف املجاالت الآتية:
�أ� .ش� ��ؤون الزراع ��ة وال�ث�روة ال�س ��مكية
واحليوانية واملوارد املائية.
ب� .ش�ؤون التجارة وال�صناعة واال�ستثمار.
� )3أية مو�ضوعات �أخرى تحُ ال �إليها من املجل�س
املحلي.
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ثاني ًا :جلنة اخلدمات:
تخت���ص بدار�س��ة ومراجع��ة املو�ضوع��ات
والتقارير املحالة �إليها مما هو مدرج يف جدول
�أعم��ال اجتم��اع املجل���س ،واملتعلق��ة مب�ست��وى
تنفي��ذ اخلطط والربام��ج وامل�شاريع التنموية
يف املجاالت اخلدمية الآتية:

 )1الرتبي ��ة والتعلي ��م والتدري ��ب املهن ��ي،
وال�ص ��حة العام ��ة ،وال�ش� ��ؤون البلدي ��ة
والتخطيط احل�ضري.
 )2النق ��ل واملوا�ص�ل�ات والكهرب ��اء واملي ��اه
وال�ص ��رف ال�ص ��حي ،والثقافة وال�س ��ياحة
والآثار.
 )3ال�ش ��باب والريا�ض ��ة ،واخلدمة املدنية،
و�أي ��ة مو�ض ��وعات �أخ ��رى تحُ ��ال �إليها من
قبل املجل�س املحلي.

 )1الرعاي ��ة االجتماعي ��ة وال�ض ��مان
االجتماع ��ي ،والتنمي ��ة االجتماعي ��ة،
وم�ش ��اريع الأ�س ��ر املنتج ��ة ،وال�ص ��ناعة
احلرفية والتقليدية.
 )2خدم ��ات الإغاث ��ة والإي ��واء يف ح ��االت
الك ��وارث والنكبات الطبيعية ،والأن�ش ��طة
التعاونية وال�ش� ��ؤون التموينية ،و�أن�ش ��طة
اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية.
 )3ال�ش� ��ؤون الأمني ��ة وخدم ��ات ال�ش ��رطة،
واحلق ��وق واحلري ��ات العام ��ة والآداب
العامة.

اخت�صا�صات الهيئات الإدارية:
� .1إدارة وت�سيري �أعمال املجل�س املحلي يف ما بني
�أدوار االنعق ��اد ،و�إق ��رار م�ش ��اريع ج ��داول �أعمال
املجل�س.

ونظر ًا ملا يتمتع به املجل�س املحلي للمحافظة
وما له م��ن �صالحيات رقابي��ة و�إ�شرافية على
جمال���س املديري��ات ،ف���إن الهيئ��ة الإداري��ة
ملجل�س املحافظة تقوم بالآتي:

 اقرتح �إن�شاء م�شاريع م�شرتكة مع وحدات�إدارية �أخرى يف نف�س امل�ستوى الإداري.
 متث ��ل املجال� ��س املحلي ��ة عل ��ى م�س ��توىاملحافظ ��ة يف امل�ؤمترات والن ��دوات الداخلية
واخلارجية.
 الإ�ش ��راف عل ��ى �أعم ��ال الهيئ ��ات الإداري ��ةللمجال� ��س املحلية للمديريات وم�س ��اعدتها
يف تنفيذ املهام املُناطة بها.
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ثالث ًا :جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية:
تخت���ص بدرا�س��ة ومراجع��ة املو�ضوع��ات
والتقارير املحالة �إليها مما هو مدرج يف جدول
�أعم��ال اجتم��اع املجل���س ،واملتعلق��ة مب�ست��وى
تنفي��ذ اخلط��ط والربام��ج ،وم�ست��وى تنفي��ذ
امل�شاريع يف املجاالت الآتية:

 .2درا�س ��ة ومناق�ش ��ة موازن ��ة النفق ��ات الإداري ��ة
والت�شغيلية ال�س ��نوية للمجل�س املحلي وعر�ضها
على املجل�س.
 .3الإ�ش ��راف والرقاب ��ة عل ��ى �أعم ��ال الأجه ��زة
التنفيذي ��ة يف نط ��اق الوح ��دة الإداري ��ة ومتابعة
تنفيذها للخط ��ط والربامج .كما تتوىل متابعة
تنفي ��ذ ق ��رارات وتو�ص ��يات املجل� ��س ،و�إع ��داد
التقارير الالزمة ب�ش�أنها �إىل املجل�س.
 .4ممار�سة مهام املجل�س يف الأحوال اال�ستثنائية
وامل�سائل العاجلة التي ال حتتمل الت�أجيل.
 .5متابعة م�ستوى حت�صيل املوارد املالية املحلية
وامل�شرتكة واملركزية.
 .6االقرتاح امل�س ��بب لإجراء امل�س ��اءلة واملحا�سبة
لر�ؤ�س ��اء الأجه ��زة التنفيذي ��ة العامل ��ة يف نط ��اق
الوح ��دة الإدارية وفق� �اً لقانون ال�س ��لطة املحلية
والقوانني النافذة.
 .7تعت�ب�ر الهيئ ��ة الإداري ��ة للمجل� ��س املحل ��ي
بحكم هذا القانون جلنة للمناق�ص ��ات العامة يف
الوحدة الإدارية.

مهام واخت�صا�صات الأجهزة التنفيذية:

وردت اخت�صا�صات الأجهزة التنفيذية على
م�ستوى املحافظة واملديرية يف املادتني (،12
 )13من الالئحة التنفيذية لقانون ال�سلطة
املحلية.
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وت�صل هذه املهام املحددة �إىل  46مهمة تقوم
به��ا الأجه��زة التنفيذي��ة يف املحافظة ،و130
مهمة حمددة تقوم بها الأجهزة التنفيذية يف
املديريات.
ويف م��ا يل��ي ا�ستعرا���ض خمت�ص��ر لتل��ك
امل�س�ؤوليات يف ٍّ
كل من املحافظة واملديرية:
على م�ستوى املحافظة:
بن ��اء وجتهي ��ز و�ص ��يانة املدار� ��س ومراك ��ز
التدري ��ب الفن ��ي واملهن ��ي واملعاه ��د العلي ��ا
للمدر�س�ي�ن وامل�ست�ش ��فيات اخلا�ص ��ة والعام ��ة،
وتوف�ي�ر خم ��ازن �أدوي ��ة ومع ��دات طبي ��ة
وخمت�ب�رات ومعاه ��د طبي ��ة ومراك ��ز ت�أهي ��ل
املعاق�ي�ن ودُور الأيت ��ام وامل�س ��نني ،وت�ش ��ييد
ال�س ��دود واخلزان ��ات املائي ��ة ،و�إن�ش ��اء معاه ��د
زراعي ��ة وبيطري ��ة و�س ��مكية ،ومراف ��ق �إداري ��ة
للمحافظات واملديريات ،واجل�س ��ور والأنفاق،
ومراك ��ز ثقافي ��ة و�ص ��االت فني ��ة ،ومتاح ��ف
ومكتبات ومراكز ترويحية لل�ش ��باب ومالعب
ريا�ضية ،وتطوير القطاع التنموي والتجاري.
على م�ستوى املديرية:
ن�ص��ت امل��ادة  17م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة
لقان��ون ال�سلط��ة املحلي��ة عل��ى �أن �صالحي��ات
الأجه��زة التنفيذي��ة يف املديري��ة تتح��دد يف
جمال تنفي��ذ امل�شاريع اخلدمية والتنموية يف
امل�ستويات الآتية:
�أو ًال� :إن�ش ��اء وجتهي ��ز و�إدارة و�ص ��يانة:
مدار� ��س حتفي ��ظ الق ��ر�آن الك ��رمي ومدار� ��س
التعلي ��م الأ�سا�س ��ي والثان ��وي وم ��ا يف حكمه ��ا،
مراك ��ز لتعليم الكبار ودور احل�ض ��انة وريا�ض
الأطف ��ال ،املكتب ��ات واملعامل املدر�س ��ية ،املراكز
ال�ص ��حية العام ��ة ومراك ��ز رعاي ��ة الأموم ��ة
والطفول ��ة وتنظيم الأ�س ��رة ،وح ��دات الرعاية
ال�ص ��حية الأولي ��ة والوح ��دات ال�ص ��حية
الريفي ��ة ،مراك ��ز تنمية املجتمع ودعم الأ�س ��ر
املنتج ��ة ،وح ��دات ومراكز اخلدم ��ات الزراعية
والبيطرية ،مراكز الإر�شاد الزراعي  -امل�شاتل

الزراعية وم ��زارع ال�ض ��احية ،احلواجز املائية
وم�ش ��اريع ال ��ري� ،ش ��بكات الكهرب ��اء ،مالع ��ب
الأطف ��ال ،وحدائ ��ق عام ��ة ،ط ��رق ثانوي ��ة
وج�س ��ور ،مواق ��ف وحمط ��ات ا�س�ت�راحة ونقل
ال ��ركاب ،وو�س ��ائل نق ��ل ،امل�س ��الخ والأ�س ��واق
واحلمام ��ات العام ��ة واملقاب ��ر ،مراف ��ق الدفاع
املدين واملالحي العامة والت�ش ��جري وم�شاريع
البيئ ��ة ،م�ش ��اريع املي ��اه وال�ص ��رف ال�ص ��حي
و�ص ��يانة املواق ��ع واملب ��اين الأثرية ،وامل�ش ��اريع
ال�سياحية وال�ساحلية واملن�ش�آت الريا�ضية.
ثاني� �اً� :إدارة وت�ش ��غيل و�ص ��يانة امل�ش ��اريع
املنفذة من �أجهزة ال�س ��لطة املركزية بنا ًء على
تفوي�ض منها.
ثالث� �اً� :إن�ش ��اء وجتهي ��ز و�إدارة و�ص ��يانة
امل�ش ��اريع الت ��ي تخ ��دم مديريت�ي�ن ف�أك�ث�ر من
مديريات املحافظات.
رابع� �اً� :إن�ش ��اء وجتهي ��ز و�ص ��يانة م ��ا توكل ��ه
�أجه ��زة ال�س ��لطة املركزي ��ة للمحافظ ��ة يف
م�شاريع ذات طابع ومتويل مركزي.

املهام الرقابية للمجال�س املحلية:

تن���ص امل��ادة الرابع��ة م��ن قان��ون ال�سلط��ة
املحلية على �ض��رورة خ�ض��وع ال�سلطة املحلية
�إىل عملي��ة حتك��م �شعب��ي و�إ�ش��راف عل��ى
الأجه��زة التنفيذية لل�سلط��ة املحلية ،بحيث
ي�ضعهم قيد امل�ساءلة.
وباعتباره��ا هيئ��ات حملية ،ف���إن امل�ؤ�س�سات
والأجهزة التنفيذية ت�صبح ُع ً
ر�ضة للم�ساءلة
م��ن قب��ل جمال���س املديري��ات واملحافظ��ات.
وت�شمل ه��ذه الرقابة ق��درة املجال�س املحلية
عل��ى الإ�ش��راف عل��ى �أن�شط��ة تل��ك الهيئ��ات
املحلية وم�ساءلة العامل�ين فيها و�سحب الثقة
م��ن ر�ؤ�س��اء الوح��دات الإداري��ة (املحاف��ظ
ومدير عام املديرية).
متويل ال�سلطة املحلية:
ال �شك �أن الن�ص الذي ورد يف قانون ال�سلطة
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ي�ستعر�ض املدرب
الهيكل التنظيمي
لل�سلطة املحلية
وي�ستعيد مع امل�شاركات
مكونات الهيكل التي
�سبق نقا�شها

إدارة السلطات المحلية

املحلي��ة ب�أن يكون للوح��دات الإدارية املحلية
م��وارد مالي��ة ،يقت�ض��ي متتعه��ا بال�شخ�صي��ة
املعنوي��ة ،واالع�تراف له��ا بالذم��ة املالي��ة
امل�ستقل��ة ،ويعن��ي ذل��ك توف�ير م��وارد مالي��ة
خا�ص��ة به��ا متكنها م��ن تنفي��ذ االخت�صا�صات
املوكل��ة �إليه��ا و�إ�شب��اع حاج��ات املواطن�ين يف
نط��اق عمله��ا ،ومتتعه��ا بح��ق متل��ك الأم��وال
اخلا�ص��ة والأم��وال العام��ة ،وع��دم �إمكاني��ة
ا�ستعم��ال �أموالها من قبل ال�سلطة املركزية �أو
�أية هيئة معنوية �إال ب�إذنها.
ومن البديهي الق��ول �إن اال�ستقالل الإداري
لل�سلطة املحلية يقت�ضي �أن ي�صاحبه ا�ستقالل
م��ايل ي�ؤك��د امل�س�ؤولي��ة املالي��ة للمواطن�ين
و�إ�سهامهم يف ميزانية �إدارتهم املحلية بتمويلها
مبا حتتاجه من �أموال بالقدر الذي تقدمه من
خدم��ات .وق��د خ�ص���ص امل�شرع اليمن��ي الباب
اخلام���س من قان��ون ال�سلط��ة املحلية لتعريف
وحتدي��د امل��وارد املالي��ة للوح��دات الإدارية،
حي��ث �أ�ش��ار يف ن�ص امل��ادة  123من��ه �إىل بنود
هذه املوارد.
وم��ن جه��ة �أخ��رى ،ح��دد القان��ون جماالت
ا�ستخ��دام امل��وارد املالي��ة ،م��ع الت�أكي��د عل��ى
�ض��رورة ات�ساقه��ا م��ع الإج��راءات املالي��ة
واملحا�سبي��ة املعتم��دة يف الدول��ة .وق��د حدد
القان��ون والئحت��ه التنفيذية وك��ذا الالئحة
املالية م�صادر املوارد املالية للوحدات الإدارية
الآتية:
 )1املوارد املحلية للمديرية:
وه ��ي امل ��وارد املالية التي تجُ ب ��ى يف املديرية
ل�صاحلها:
�أ .املوارد املحلية امل�ستقلة.
ب .املوارد امل�شرتكة على م�ستوى املحافظة:
وه ��ي املوارد املالي ��ة التي تجُ بى مركزياً با�س ��م
املجال�س املحلية.
 )2امل�صدر املركزي:
�أ .املوارد العامة امل�ش�ت�ركة ،وهي املوارد التي

تجُ بى مركزياً با�سم املجال�س املحلية.
ب .الدع ��م املرك ��زي :م ��ا تخ�ص�ص ��ه الدولة
م ��ن دع ��م م ��ايل مرك ��زي �س ��نوي للوح ��دات
الإدارية على م�ستوى اجلمهورية.
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نظام ال�سلطة املحلية

�إ�صدار قانون ال�سلطة املحلية

و�ضع الأ�سا�س الت�شريعي والقانوين
لالنتقال �إىل نظام ال�سلطة املحلية
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يقوم نظام ال�سلطة املحلية على مبد�أ
الالمركزية الإدارية واملالية وتو�سيع
امل�شاركة ال�شعبية.

يتحقق من خالل ممار�سة املواطن حقه
الد�ستوري يف انتخابات املجال�س املحلية.

انتخابات املجال�س املحلية

ع�ضو

188

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

ال�سلطة املحلية

الأجهزة التنفيذية
باملديرية

رئي�س املجل�س املحلي
املجل�س املحلي

انتخابات ر�ؤ�ساء
اللجان املتخ�ص�صة

 ع�ضو جلنة التخطيطوالتنمية واملالية
 ع�ضو جلنة اخلدمات -ع�ضو جلنة ال�شئون املالية

 جلنة التخطيط والتنميةواملالية
 جلنة اخلدمات -جلنة ال�شئون املالية

املهام واالخت�صا�صات
الهيئة الإدارية للمجال�س املحلية

 رئي�س املجل�س املحلي		
 الأمني العام -ر�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة

(رئي�س ًا)
(نائب ًا)
(�أع�ضاء)

إدارة السلطات المحلية

انتخابات �أمني عام
املجل�س املحلي

توزيع الأع�ضاء
على اللجان

املكتب التنفيذي للمحافظة

 رئي�س املجل�س املحلي		
 الأمني العام -مديرو الأجهزة التنفيذية

(رئي�س ًا)
(نائب ًا)
(�أع�ضاء)
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موارد ال�سلطة املحلية:

�أو ًال :املوارد املالية للمديرية:

تتك��ون امل��وارد املالي��ة للمديرية م��ن م�صدرين رئي�سي�ين؛ الأول
م�صدر حملي ،والآخر م�صدر مركزي.

 )1امل�صدر املحلي:

إدارة السلطات المحلية

ن�����������������ش��������اط

يطرح املدرب للم�شاركات
ت�سا�ؤل حول �أهم موارد
ال�سلطة املحلية

وي�شتمل على نوعني من املوارد :موارد م�ستقلة ،وموارد م�شرتكة.
�أ .املوارد املحلية امل�ستقلة:
وتتك��ون م��ن ال�ضرائ��ب والر�س��وم املحلي��ة التي تجُ ب��ى يف نطاق
املديرية ،و ُتخ�ص�ص ح�صيلتها ل�صالح املديرية دون م�شاركة غريها
من مديريات املحافظة .كما �أن �أوعية هذا النوع من املوارد املحلية
تختل��ف عن �أوعية املوارد املحلية امل�شرتكة يف حدود الن�سبة التي
حت�ص��ل عليها املديري��ة من غريها من املديري��ات الواقعة يف نطاق
املحافظة.
ب .املوارد املحلية امل�شرتكة على م�ستوى املحافظة:
ه��ي امل��وارد الت��ي تق��رر كر�س��وم �أو ن�س��ب معينة م��ن دخل معني
ل�صال��ح املجال�س املحلية يف نطاق املحافظ��ة ،وتوزيع ح�صيلتها بني
ه��ذه املجال�س ،وت�شكل الر�س��وم اجلزء الأ�سا�سي م��ن م�صدر املوارد
الذاتي��ة لهذه املجال�س ،حيث تبلغ الر�س��وم على م�ستوى املحافظة
 28نوع�� ًا كم��ا حددته��ا املادة  123البن��د «ثاني�� ًا» ،ويدخل يف هذه
امل��وارد �إي��رادات ال��زكاة والر�س��وم وال�ضرائ��ب والطرق��ات واملنح
والو�صاي��ا والتربعات املقدمة م��ن الأفراد وال�ش��ركات� ،إىل جانب
الدع��م املايل م��ن اجله��ات املانحة ع�بر الأجهزة املركزي��ة .ويتم
توزيعها مبعرفة الهيئة الإدارية للمجل�س املحلي للحافظة بح�سب
الآلية التالية:
  %25للمديرية التي قامت بالتح�صيل.  %25ل�صالح ن�شاط املحافظة. %50 -توزع على مديريات املحافظة بن�سب مت�ساوية.

 )2امل�صدر املركزي:

وي�شمل هذا امل�صدر نوعني من املوارد املركزية ،الأول :ما حت�صل
علي��ه املديري��ة من امل��وارد العام��ة امل�شرتكة ،والث��اين :ما حت�صل
عليه من الدعم املركزي الذي تخ�ص�صه احلكومة املركزية.
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ثاني ًا :املوارد املالية للمحافظة:
 )1امل�صدر املحلي:

وتتك��ون م��وارده م��ن احل�ص��ة الت��ي حت�صل
عليه��ا املحافظة م��ن املوارد املحلي��ة امل�شرتكة
التي تجُ بى يف نطاق مديريات املحافظة ،ويتم
ترحيلها �إىل �صندوق املوارد املحلية امل�شرتكة
يف املحافظ��ة ،ويجري توزيعه��ا دوري ًا مبعرفة
الهيئ��ة الإداري��ة ملجل�س املحافظ��ة ،ومن هذه
امل��وارد حت�ص��ل املحافظ��ة عل��ى  %25با�س��م
ن�ش��اط املحافظة كم��ا ذكرنا �سابق�� ًا يف املوارد
امل�شرتكة للمديرية.
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�أ .املوارد العامة امل�شرتكة:
ه��ي املوارد الت��ي ن�ص عليها قان��ون ال�سلطة
املحلي��ة يف البن��د «ثالث�� ًا» م��ن امل��ادة ،123
وتتكون من الآتي:
• م ��ا يت ��م حت�ص ��يله مركزي� �اً با�س ��م التع ��اون
واملجال�س املحلية ،مثل:
 الر�س ��وم املفرو�ض ��ة عل ��ى تذاك ��ر ال�س ��فراجلوية والبحرية.
 الر�س ��م املق ��رر عل ��ى كل برمي ��ل ب�ت�رول �أوديزل �أو جاز ُيباع للمحطات.
•  %30م ��ن �إجم ��ايل م ��ا يت ��م حت�ص ��يله م ��ن
ال�صناديق الآتية:
 �صندوق �صيانة الطرق. �صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي. �صندوق رعاية الن�شء وال�شباب والريا�ضة.على �أن تخ�ص�ص هذه املوارد لذات الأغرا�ض
التي ن�ش�أت ال�صناديق من �أجلها.
مم��ا جت��در الإ�ش��ارة �إلي��ه �أن حت�صي��ل ه��ذا
الن��وع من امل��وارد واج��ه العدي��د م��ن امل�شاكل
�أثناء التطبيق العملي ،من �أهمها:
 ع ��دم جت ��اوب بع� ��ض اجله ��ات احلكومي ��ةبتح�صيل الر�سوم املناط بها حت�صيلها.
 اعت ��ذار بع� ��ض اجله ��ات ع ��ن توري ��د ه ��ذاالر�سم حتت عدة مربرات.
 كم ��ا �أن ن�س ��بة  %30م ��ن امل ��وارد ال�س ��نويةلل�ص ��ناديق ال�س ��الفة الذك ��ر مل يت ��م توري ��د
ح�ص ��ة املجال� ��س املحلي ��ة م ��ن قب ��ل �إدارة هذه
ال�ص ��ناديق رغ ��م املتابع ��ة امل�س ��تمرة م ��ن قب ��ل
اجلهة املخت�صة (وزارة الإدارة املحلية).
ب .الدعم املركزي:
وه��و م��ا تخ�ص�ص��ه الدول��ة م��ن دع��م مايل

مركزي �سنوي للوحدات الإدارية على م�ستوى
اجلمهوري��ة ،و ُيفهم من ذلك �أن ه��ذا النوع من
امل��وارد ت�ستفي��د من��ه جميع املجال���س املحلية
على م�ستوى اجلمهوري��ة .ويتكون من �إجمايل
املبال��غ التي تقوم ال�سلط��ة املركزية بتوزيعها
عل��ى املديري��ات بح�س��ب �أولوي��ات املوازن��ة
العام��ة ،حي��ث ُتعت�بر الق��رارات اخلا�صة بها
جزء ًا من قرار املوازنة ال�سنوية للدولة .ويتم
بناء
حتدي��د جمموع ه��ذا الدع��م واعتم��اده ً
عل��ى الظروف ال�سنوي��ة اخلا�صة بكل موازنة،
فف��ي حال��ة تقلي�ص موازن��ة النفق��ات �ستكون
ال�سلط��ة املحلي��ة غالب ًا ه��ي �أول م��ن يتعر�ض
لتخفي�ض كبري يف �إيراداتها.

 )2امل�صدر املركزي:

وتتك��ون م��وارده م��ن امل��وارد املركزي��ة
امل�شرتك��ة ومعون��ة احلكوم��ة املركزي��ة .ومن
هذين املوردي��ن حت�صل املحافظة على الن�سبة
التي تخ�صها.
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موازنة ال�سلطة املحلية:

إدارة السلطات المحلية
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ماهية املوازنة:
املوازنة ال�سنوية للوحدة الإدارية هي التي
ت�شتمل على املوارد املُق��در حت�صيلها والنفقات
املتوقع �إنفاقها خالل ال�سنة املالية.
و ُتعت�بر املوازن��ة برناجم ًا تف�صيلي�� ًا يت�ضمن
�إي��رادات ونفقات الوح��دة املحلية خالل �سنة
مالي��ة قادم��ة تب��د�أ يف �أول يناي��ر وتنتهي يف
�آخر دي�سمرب من كل عام.
وت�ستقل كل وحدة �إدارية بخطة ا�ستثمارية
ومبوازنة مالية �سنوية.
ومتث��ل الوح��دة الإدارية الوع��اء الطبيعي
للموازنة املحلية ،ويف �إطارها تنفذ م�شروعات
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وت�ستقل كل من املحافظة واملديرية بخطة
ا�ستثماري��ة وموازن��ة مالي��ة �سنوي��ة تت�ضم��ن
كاف��ة امل��وارد العيني��ة والنقدي��ة املتوق��ع
حت�صيله��ا حملي ًا ،والتي حت�ص��ل عليها مركزي ًا
خالل �سنة قادمة ،وكذا �أوجه �إنفاقها اجلاري
واال�ستثم��اري خ�لال امل��دة ذاته��ا .وت�ش��كل
موازنة ال�سلطة املحلية جزء ًا هام ًا من املوازنة
العامة للدولة.
�إعداد املوازنة والت�صديق عليها:
�إعداد املوازنة وخطة التنمية االقت�صادية
واالجتماعي��ة يتطل��ب مراع��اة القواع��د
والأ�س���س والإر�ش��ادات ال�صادرة م��ن احلكومة
املركزي��ة ،وخ�صو�ص ًا تلك التي ت�صدر من وزير
بن��اء عل��ى ال�صالحي��ات املخولة له يف
املالي��ة ً
املادة  13من القانون املايل رقم  8ل�سنة 1990
املعدل بالقانون رقم  50ل�سنة .1999
كم��ا �أن �إع��داد اخلطة واملوازن��ة ُت�شارك يف
مناق�شته��ا و�إقراره��ا ع��دة جه��ات ،ومت��ر منذ
�إعدادها وحتى الت�صديق عليها بعدة مراحل،
هي:
املرحلة الأوىل:
على امل�ستوى املحلي ،ومتر بعدة خطوات:

اخلطوة الأوىل:
يتوىل املكتب التنفيذي يف ٍّ
كل من املحافظة
واملديري��ة حتدي��د احتياج��ات الوح��دة
الإداري��ة م��ن امل�شاري��ع واالعتم��ادات املالية،
وترتيب �أولوياتها ،ويف �ضوء ذلك يقوم اجلهاز
التنفي��ذي ب�إع��داد م�شاري��ع خط��ة التنمي��ة
واملوازن��ة املالي��ة ال�سنوية لكل م��ن املحافظة
واملديري��ة ،وع�بر املكت��ب التنفي��ذي املعن��ي
(املالية) يت��م عر�ض م�شروع اخلطة واملوازنة
عل��ى املجل���س املحل��ي للمحافظ��ة ملناق�شته��ا
و�إقرارها قبل رفعها �إىل ال�سلطة املركزية.
اخلطوة الثانية:
مناق�ش��ة و�إق��رار م�شروع اخلط��ة واملوازنة
على م�ستوى املحافظة.
يتلق��ى املحاف��ظ م�شاري��ع خط��ط وموازنات
الوح��دات الإداري��ة عل��ى م�ست��وى املحافظ��ة
واملديري��ات بع��د �إقراره��ا يف جمال�سه��ا
املحلي��ة ،عل��ى �أن يق��وم ب�إحالته��ا �إىل جلن��ة
اخلط��ة واملوازن��ة باملحافظ��ة الت��ي تت��وىل
مراجع��ة م�شاريع خطط وموازن��ات املحافظة
واملديري��ات التابعة له��ا وتبويبه��ا وجتميعها
يف �إط��ار م�شروع خط��ة وموازنة واحدة ت�شمل
املحافظة كلها ،وع�بر املحافظ يعر�ض م�شروع
اخلطة واملوازنة املجمع��ة على املجل�س املحلي
للمحافظ��ة ملناق�شتها و�إقرارها ،ثم رفعها عرب
املحافظ �إىل وزارة الإدارة املحلية.
املرحلة الثانية:
على امل�ستوى املركزي:
ترف��ع وزارة الإدارة املحلي��ة اخلط��ة
واملوازن��ة �إىل اللجن��ة العلي��ا للموازنة العامة
للدولة ،وتتوىل ه��ذه اللجنة مناق�شة خطط
وموازن��ات املحافظ��ات والتن�سي��ق بينه��ا وبني
اخلطة واملوازنة العامة للدولة ،متهيد ًا لرفعها
�إىل جمل���س ال��وزراء لإقراره��ا وا�ستكم��ال
الإجراءات الد�ستورية للم�صادقة عليها.
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احل�ساب اخلتامي للمحافظة
واملديرية:

يتم تق�سيم احل�ساب اخلتامي و�إعداده بذات
الأ�سلوب املتبع يف املوازنة ،بحيث يتوىل مكتب
وزارة املالي��ة يف املديري��ة مراجع��ة احل�س��اب
اخلتام��ي للمديري��ة وعر�ض��ه ع�بر مدي��ر
ع��ام املديري��ة �إىل املجل���س املحل��ي للمديرية
و�إقراره.
كما يقوم مكتب املالية يف املحافظة مبراجعة
م�شروع��ات احل�ساب��ات اخلتامي��ة للمحافظ��ة
واملديري��ات الواقع��ة يف نطاقه��ا مب��ا يف ذل��ك
املدينة عا�صم��ة املحافظة ،وجتميعها يف �إطار
م�ش��روع ح�ساب ختامي واحد قبل عر�ضه على
املجل�س املحلي للمحافظة لإقراره.
و ُتر�س��ل املحافظ��ات ح�ساباته��ا اخلتامي��ة
ً
�شاملة كافة الوثائ��ق �إىل ٍّ
كل من وزارة املالية
واجلهاز املرك��زي للرقابة واملحا�سبة ،ون�سخة
منه��ا �إىل وزارة الإدارة املحلي��ة ،بعد �إقرارها
من جمال�سها املحلية.
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مكونات املوازنة وجماالت �إنفاقها:
�أو ًال :مكونات املوازنة:
تتكون املوازنة املحلية من �شقني:
ال�ش ��ق الأول :الإنف ��اق اجل ��اري ال ��ذي تت ��وىل
الدولة متويله خارج نطاق املوازنة املحلية.
ال�ش ��ق الث ��اين :الإنف ��اق اال�س ��تثماري لتمويل
خط ��ة التنمي ��ة ،وي�ش ��مل كاف ��ة امل ��وارد املالي ��ة
املن�ص ��و�ص عليها يف املادة  123كما �أ�ش ��رنا �س ��ابقاً
يف املوارد املالية.
ويب ��د�أ العم ��ل بنظ ��ام اخلط ��ة واملوازن ��ة
باملحافظ ��ة واملديري ��ة يف ال�س ��نة املالي ��ة التالي ��ة
لإجراء �أول انتخابات للمجال�س املحلية ،على �أن
ُت ��درج كافة االعتمادات الالزم ��ة ملواجهة نفقات
املجال�س املحلية.
كم ��ا �أن الف�ت�رة الت ��ي ت�س ��بق تنفي ��ذ املوازن ��ة،
وبع ��د �إج ��راء االنتخاب ��ات املحلي ��ة الأوىل ،ف� ��إن
هذه املجال�س حت�صل على ما يلزمها من نفقات
�إدارية وت�ش ��غيلية عن طري ��ق احلكومة املركزية،
وذل ��ك يف احل ��دود الت ��ي يقرتحه ��ا وزي ��ر الإدارة
املحلية ،و ُيقرها جمل�س الوزراء ،ويتوىل الوزير
توزيعه ��ا على املجال� ��س املحلية .كم ��ا �أن الإنفاق
اال�ستثماري املخ�ص�ص لتمويل م�شروعات خطة
التنمي ��ة االقت�ص ��ادية واالجتماعي ��ة يف الوح ��دة
الإدارية ،ي�شكل املجال الوحيد لإنفاق تلك املوارد
املن�صو�ص عليها يف املادة  123من قانون ال�سلطة
املحلية ،على �أن تتوىل احلكومة املركزية تغطية
كاف ��ة النفق ��ات اجلاري ��ة واال�س ��تثمارية الت ��ي
تخ�ص�ص ��ها للأجه ��زة التنفيذي ��ة يف ٍّ
كل م ��ن
املحافظ ��ة واملديري ��ة وك ��ذا جمال�س ��ها املحلي ��ة،
بحي ��ث تلح ��ق مبيزاني ��ة كل جمل� ��س بالوح ��دة
الإدارية الواقعة يف نطاقه.
ثاني�� ًا :جم��االت �إنف��اق املوازن��ة« :الإنف��اق
اجلاري والإنفاق اال�ستثماري»:
 .1الإنفاق اال�ستثماري «الر�أ�سمايل»:
تخ�ص ���ص كاف ��ة امل ��وارد املالي ��ة مبختل ��ف
م�ص ��ادرها املحلية واملركزي ��ة ،والتي منها تتكون

م ��وارد املحافظ ��ة واملديري ��ة ،للإنف ��اق عل ��ى
م�ش ��روعات التنمي ��ة االقت�ص ��ادية واالجتماعي ��ة
دون غريه ��ا م ��ن �أوج ��ه الإنفاق اجل ��اري ،بحيث
ال يج ��وز �إنف ��اق املوازن ��ة �أو جزء منه ��ا لأغرا�ض
حزبية �أو غريها من الأغرا�ض.
 .2الإنفاق اجلاري:
وه ��و عبارة ع ��ن كافة النفقات الت ��ي يتطلبها
عم ��ل الأجه ��زة التنفيذي ��ة يف كل وح ��دة �إدارية؛
مث ��ل مرتب ��ات املوظف�ي�ن والنفق ��ات الإداري ��ة
الالزم ��ة لت�س ��يري العم ��ل اليوم ��ي يف الأجه ��زة
التنفيذي ��ة؛ كنفقات ا�س ��تهالك الكهرب ��اء واملياه
والهات ��ف ونفق ��ات ال�ص ��يانة والقرطا�س ��ية...
�إل ��خ .وهذه النفقات ت�س ��تمر الدول ��ة يف متويلها
�سنوياً ،حيث تقوم الدولة بتعزيز كافة الوحدات
الإداري ��ة عل ��ى م�س ��توى املحافظ ��ات واملديري ��ات
بهذه النفقات.
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إدارة السلطات المحلية

مدة التمرين

ت
العليمات حلل
تمرين:

تو�ضيح �أهمية
اخلدمات التي تقدمها
�إدارة ال�سلطة املحلية

الهدف:

حتتاج بع�ض املناطق
البعيدة �إىل اال�ستفادة
من خدمات �إدارة
ال�سلطة املحلية

النتيجة التي يجب
الو�صول �إليها:

 .1قومي مع جمموعتك بتحليل احلالة الدرا�سية.
� .2سجلي مع املجموعة �أ�سباب امل�شكلة يف م�ستوى تقدمي اخلدمات
العامة املحلية للمديرية.
 .3حددي مع املجموعة الآثار املرتتبة على هذه امل�شكلة.
� .4سجلي واملجموعة مقرتحات وبدائل ميكن �أن ت�ساهم يف حت�سني
م�ستوى تقدمي اخلدمة العامة.

يناق�ش املدرب مقرتحات املجموعات للو�صول
�إىل البدائل الأف�ضل
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ت�رصيح مزاولة مهنة

ت��وج��ه��وا يف ال���ي���وم ال��ت��ايل
ذهابهم
�إىل عا�صمة املحافظة ،وعند
�إىل مكتب الوزارة املخت�صة ب�إ�صدار الت�صاريح
واجهتهم العديد من العراقيل يف �إجناز مهمتهم،
فبالإ�ضافة �إىل الإج���راءات البريوقراطية
املعقدة داخل املكتب ،فقد ُطلب منهم �ضرورة

املطلوب:
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طلبت �أج��ه��زة ال�ضبط الإداري يف �إح��دى
املديريات ال�ساحلية من عدد من ال�صيادين
�ضرورة ا�ستخدام ت�صاريح مزاولة مهنة
ال�صيد البحري من �أجل ال�سماح لهم
با�ستخدام القوارب واملعدات اخلا�صة
باال�صطياد يف امل��ي��اه الإقليمية ،بح�سب
ما تن�ص عليه اللوائح والأنظمة اخلا�صة
ب��ه��ذه امل��ه��ن��ة ،وع��ن��د ذه��اب��ه��م �إىل هيئات
ال�سلطة املحلية يف املديرية ال�ستخراج
الت�صاريح ،مت��ت �إف��ادت��ه��م ب����أن اجلهات
امل�س�ؤولة ع��ن ه��ذه اخل��دم��ة ال يوجد
لها مكتب يف امل��دي��ري��ة ،و�أن عليهم
التوجه �إىل عا�صمة املحافظة من
�أجل ا�ستخراج الت�صاريح من فرع
الوزارة هناك.

�إح�����ض��ار ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي ت���دل ع��ل��ى ملكيتهم
للقوارب واملعدات البحرية حتى يتم ت�سجيلها
ب�أ�سمائهم ومنحهم الت�صاريح املطلوبة،
الأم����ر ال���ذي ا���ض��ط��ره��م �إىل �إر���س��ال
�أحدهم م��ر ًة �أخ��رى �إىل املديرية من
�أجل �إح�ضار تلك الوثائق ،ولكن امل�شكلة
الثانية التي اعرت�ضت طريقهم
متثلت يف �سفر مدير عام املكتب
يف مهمة �إىل ديوان عام الوزارة
يف �صنعاء ،و�أخ��ذ ختم املكتب
معه ،وع��دم تخويل �شخ�ص
ً
نيابة
�آخر يف املكتب للتوقيع
عنه على ت�صاريح ه���ؤالء
ال�صيادين ال��ذي��ن ظلوا
من �أج��ل احل�صول على
هذه اخلدمة عدة �أيام
بعيد ًا عن مناطقهم،
وت��وق��ف��ت �أع��م��ال��ه��م
ما نتج عنها خ�سائر
ومعاناة.

ّ 1 .1
�شخ�ص ��ي �أ�س ��باب هذه امل�ش ��كلة يف م�س ��توى تق ��دمي اخلدمات
العامة املحلية.
 2 .2ما هي الآثار املرتتبة على ذلك بني �صفوف املواطنني؟
 3 .3م ��ا ه ��ي مقرتحات ��ك للبدائ ��ل الالزم ��ة للخ ��روج م ��ن ه ��ذه
الأو�ضاع؟
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اجلل�سة الثالثة ع�شرة
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معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•ال�سبورة البي�ضاء  -اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة.

 1 .1ي�س�أل املدرب امل�شاركات عن �أهم اخلدمات التي تقدمها املجال�س املحلية يف املناطق املختلفة.
 2 .2يطلب من امل�شاركات ذكر بع�ض مميزات هذه اخلدمات.
 3 .3يتو�صل مع امل�شاركات �إىل الهدف من وجود هذه اخلدمات.
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اخلدمات العامة املحلية:
�إن اله��دف الأ�سا�س��ي م��ن وج��ود الدول��ة مبختل��ف هيئاته��ا
وم�ؤ�س�ساتها ،هو توف�ير اخلدمات لعامة التي من خاللها يتم �إ�شباع
احلاج��ات العامة الت��ي تهم املجتمع ب�صورة كامل��ة من �أجل �ضمان
تقدم��ه وتط��وره وحتقي��ق رفاهيت��ه وازده��اره .ويف �إط��ار نظ��ام
الالمركزي��ة الإداري��ة تعتم��د الدولة يف توفري اخلدم��ات العامة
على نوعني من املرافق العامة :القومية واملحلية.

املرفق القومي:

م�ش��روع عام ي�شم��ل ن�شاطه كاف��ة �أقاليم الوط��ن ،وي�ستفيد من
خدماته جميع �أبنائه ،وتقع م�س�ؤولية �إن�شائه و�إدارته على عاتق
احلكوم��ة املركزي��ة ،وتنق�س��م �إىل مراف��ق قومي��ة �سيادي��ة مثل:
الدف��اع والعدل والق�ضاء ،ومرافق قومية غري �سيادية مثل :النقل
واالت�صاالت والهاتف واملياه والكهرباء.

املرفق املحلي:

تتمتع الهيئات الالمركزية
بحرية القرار واالختيار يف
حتديد �أولويات امل�شروعات
التي ترى �إقامتها يف �ضوء
الإمكانيات االقت�صادية
والقدرات الإدارية والفنية.

إدارة السلطات المحلية

م�ش��روع ع��ام يقت�ص��ر ن�شاط��ه عل��ى ج��زء م��ن �إقلي��م الدول��ة،
وي�ستفي��د م��ن خدمات��ه وبطريق��ة مبا�شرة جماعة حم��دودة من
ال�س��كان ،وتت��وىل �إن�شاءه و�إدارت��ه ال�سلطة املحلية حت��ت �إ�شراف
ورقابة ال�سلطة املركزية.
�أنواع املرافق املحلية:
�أ) املرافق املحلية االختيارية ،وتتميز بالآتي:
 .1متث ��ل الأ�ص ��ل العام يف اخت�ص ��ا�ص الهيئ ��ات الالمركزية
الإقليمي ��ة من حيث حتديد مدى االحتي ��اج لهذه املرافق ذات
الطاب ��ع املحل ��ي ،والتي تندرج �ض ��من اخت�صا�ص ��ها املو�ض ��وعي
ونطاقها اجلغرايف.
 .2تتمت ��ع الهيئ ��ات الالمركزي ��ة بحري ��ة الق ��رار واالختي ��ار
يف حتدي ��د �أولوي ��ات امل�ش ��روعات الت ��ي ت ��رى �إقامته ��ا يف �ض ��وء
الإمكاني ��ات االقت�ص ��ادية والقدرات الإداري ��ة والفنية ،و�أهمية
اخلدمة يف حياة املجتمعات املحلية.
 .3م�س� ��ؤولية الهيئ ��ات الالمركزي ��ة يف �إقام ��ة ه ��ذه املراف ��ق
تخ�ضع لتقديرها دون �إلزام ال�سلطة املركزية لها.
ب) املراف ��ق املحلية الإجبارية :و ُيق�ص ��د به ��ا تلك املرافق التي يقدر
امل�ش ��رع �أهميتها يف حياة ال�س ��كان املحليني العتبارات �إن�سانية �أو بيئية،
فين� ��ص عل ��ى اعتباره ��ا مراف ��ق �إجباري ��ة مث ��ل ريا� ��ض الأطف ��ال ودور
العجزة وامل�س ��نني والعاطلني عن العم ��ل ،ومراكز الأمومة والطفولة،
وم�شروعات ال�صرف ال�صحي ،واملقابر وامل�سالخ وغريها.
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اخلدمات العامة املحلية يف اليمن:

قب��ل ا�ستعرا�ض �أنواع اخلدم��ات العامة املحلية يف اليمن ،نرى من
ال�ض��رورة الإ�شارة ال�سريعة لطبيعة اخلدم��ات العامة التي تقدمها
الدولة وفق ال�صالحيات الد�ستورية املخولة لها ،فقد �أ�شارت �إحدى
الدرا�س��ات الر�سمية �إىل وجود �صعوبات يف ت�صنيف هذه الوظائف،
وم��ن ثم حتدي��د اخلدمات العام��ة التي تقدمها الدول��ة للمواطنني
واللج��وء �إىل عملية ا�ستنباط تلك الوظائ��ف ،اعتماد ًا على قانون
املوازن��ة العام��ة للدول��ة لع��ام  ،1998ومت م��ن خالل��ه التو�صل �إىل
ت�صنيف اخلدمات العامة بح�سب املجاالت الآتية:

م ن�����������������������������وع اخل���������������دم���������������ة

إدارة السلطات المحلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

خ������دم������ات ع�����ام�����ة و����ش���ام���ل���ة
خ��������������دم��������������ات ال������������دف������������اع
خ��دم��ات الأم����ن ال��ع��ام وال��ع��دال��ة
خ������������دم������������ات ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م
خ�������������دم�������������ات ال�������������ص������ح������ة
خ���دم���ات ال�����ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي
خدمات الإ�سكان ومرافق املجتمع
خدمات ترفيهية وثقافية ودينية
خ�����دم�����ات ال�����وق�����ود وال���ط���اق���ة
خ����دم����ات ال������زراع������ة وال�����ص��ي��د
خدمات التعدين وامل���وارد املعدنية
خ����دم����ات ال���ن���ق���ل واالت�������ص���االت
خ����دم����ات اق���ت�������ص���ادي���ة �أخ������رى
خ����������دم����������ات غ�����ي����ر م�����ب�����وب�����ة

تق��وم احلكوم��ة يف الوق��ت الراه��ن يف �إط��ار برنام��ج الإ�صالحات
الإداري��ة وامل�ؤ�س�سي��ة يف جم��ال حتدي��ث اخلدم��ة املدني��ة واحلكم
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اخل�صائ�ص التي متيز م�ستوى الأداء الإداري احلكومي يف تقدمي
اخلدمات العامة للمواطنني على م�ستوى البلد ب�صفة عامة:
� .1ضعف م�ستوى تقدمي اخلدمات العامة
للمواطنني والقطاع اخلا�ص ميثل انعكا�س ًا
لطبيعة الأ���س��ال��ي��ب وامل��م��ار���س��ات الإداري����ة
اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي يت�صف بها عمل الأج��ه��زة
الإداري���ة للدولة ،وت��دين م�ستوى �أدائ��ه��ا يف
تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني.
� .2ضعف فاعلية اال�سرتاتيجيات والربامج
الإ�صالحية التي تنفذها احلكومة يف ت�صحيح
االختالالت القائمة و�إزالة الأ�سباب واملعوقات
لتطوير م�ستوى تقدمي اخلدمات العامة ورفع
م�ستوى �أداء اجل��ه��از الإداري للدولة على

ال�صعيدين املركزي واملحلي.
� .3ضعف التطبيق العملي ملبد�أ الالمركزية
الإداري����ة وامل��ال��ي��ة ،و�إزال����ة جميع العوائق
وال�صعوبات التي حتد من ق��درات ال�سلطات
املحلية يف ممار�سة مهامها واخت�صا�صاتها .ومنح
امل�ؤ�س�سات واملرافق العامة الإقليمية واملحلية
م�ستوى عالي ًا من املرونة وحرية الت�صرف يف
�إدارة �ش�ؤونها بعيد ًا عن التعقيدات الإدارية
احلكومية ،كفيل برفع م�ستوى �أدائها يف تقدمي
اخلدمات العامة املحلية لتلبية احتياجات
ال�سكان من هذه الوحدات الإدارية.

إدارة السلطات المحلية

الر�شي��د ،عل��ى تقيي��م الهي��كل التنظيم��ي والوظيف��ي ،لوح��دات
ومرافق اخلدمات العامة ،وت�صحيح ما ي�شوبها من جوانب الق�صور،
بغر�ض حتديد دور وطبيعة الدولة من �أجل تطوير هذه اخلدمات
ورف��ع كفاءة الدول��ة يف تقدميه��ا للمواطن .وقد اتخ��ذت الدولة
العديد من الإجراءات يف هذا ال�صدد ،نذكر منها ما يلي:
�أ) نقل وظيفة تقدمي خدمات املياه والكهرباء ومياه الريف ونظافة
املدن �إىل ال�سلطة املحلية.
ب) تب�س ��يط �إج ��راءات اخلدم ��ات احلكومي ��ة املقدم ��ة للجمه ��ور
والقطاع اخلا�ص ،والتي ا�شتملت على:
 .1ح�ص ��ر وتوثيق اخلدمات الت ��ي تقدمها الأجهزة احلكومية
�إىل اجلمهور والقطاع اخلا�ص.
 .2توحي ��د الإج ��راءات الإداري ��ة لتق ��دمي اخلدم ��ة يف �إط ��ار
الوحدة الإدارية الواحدة.
 .3تعمي ��م و�إخراج دليل اخلدمات الت ��ي تقدمها احلكومة �إىل
اجلمهور.
 .4حتليل وتبويب اخلدمات احلكومية.
ج) تعزي ��ز ال�ش ��فافية يف جمي ��ع املعام�ل�ات والإج ��راءات احلكومية،
وتب�س ��يط وت�س ��هيل �إجراءات املعامالت اخلدمية واحلكومية ليتمكن
املواطن من احل�ص ��ول على املعلومات واخلدمات ب�س ��هولة وي�س ��ر ويف
مواعيد زمنية حمددة.
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�أنواع اخلدمات العامة املحلية يف
اليمن:

إدارة السلطات المحلية
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نود �أن ن�شري �إىل �أنواع الأجهزة وامل�ؤ�س�سات
احلكومية التي مت��ار���س ن�شاطها يف تقدمي
خدماتها يف ال��وح��دات الإداري����ة املحلية،
وطبيعة عالقتها بهيئات ال�سلطة املحلية،
وتتكون من نوعني:
�أو ًال :الأجه��زة وامل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة ذات
الطاب��ع الوطن��ي ،والت��ي ال تخ�ض��ع لهيئ��ات
ال�سلطة املحلية:
�أ .الأج �ه��زة وامل��ؤ��س���س��ات ال�ت��ي ت �ن��درج يف �إط��ار
الوظائف ال�سيادية للدولة ،مثل �أجهزة ال�سلطة
الق�ضائية ،ووح ��دات ال �ق��وات امل�سلحة ،ووح��دات
الأم� ��ن ال �ع��ام ،وف� ��روع اجل �ه��از امل��رك��زي للرقابة
واملحا�سبة ،وفقاً لن�ص املادة  3من قانون ال�سلطة
املحلية.
ب� .أي م��راف��ق ذات ط��اب��ع ع ��ام ع�ل��ى امل���س�ت��وى
الوطني ،ي�صدر بتحديدها ق��رار جمهوري ،مثل
م��ؤ��س���س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل ،اجل��ام �ع��ات وك�ل�ي��ات
املجتمع ،وف��روع املعهد الوطني للعلوم الإداري��ة،
و�صناديق التنمية الوطنية ،مثل �صندوق التنمية
االجتماعية ،و�صندوق الأ�شغال العامة وغريهما،
والتي حتدد عالقتها بهيئات ال�سلطة املحلية يف
�إطار التن�سيق والتعاون.
ثاني�� ًا :الأجهزة وامل�ؤ�س�س��ات احلكومية التي
تقع �ضمن م�س�ؤوليات هيئات ال�سلطة املحلية:
�أ .الأج �ه��زة التنفيذية يف ال��وح��دات الإداري� ��ة،
ومت �ث ��ل ف ��روع � �اً لأج � �ه ��زة ال �� �س �ل �ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
املركزية (با�ستثناء الأجهزة وامل�ؤ�س�سات املذكورة
يف الفقرة �أو ًال) ،ومتار�س مهامها واخت�صا�صاتها
وفقاً لن�صو�ص قانون ال�سلطة املحلية ولوائحه
التنفيذية ،وتندرج يف �إطار الالمركزية الإقليمية
القائمة على �أ�سا�س التق�سيم اجلغرايف.
ب .املرافق العامة املحلية ،ويقت�صر ن�شاطها على
وظائف اقت�صادية معينة ،وي�ستفيد من خدماتها
جماعة حمددة من ال�سكان املقيمني يف �إقليم معني

من الدولة .وي�صدر ب�إن�شاء كل مرفق عام قانون
خا�ص ،وتندرج هذه املرافق يف �إط��ار الالمركزية
املرفقية القائمة على �أ�سا�س التق�سيم الوظيفي،
وم��ن �أمثلتها امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��ام��ة املحلية للمياه
وال�صرف ال�صحي يف املحافظات ،وكذلك الهيئات
املحلية ملياه وكهرباء الريف ،ووحدات نظافة املدن
الرئي�سية يف الوحدات الإدارية املحلية.
ثالث�� ًا� :أن��واع اخلدمات العام��ة املحلية وفق ًا
لطبيع��ة الهيئ��ات املحلي��ة املكلف��ة بالإ�شراف
عليها وتنفيذها:
جم ��االت اخل��دم��ات ال�ع��ام��ة امل�ح�ل�ي��ة ال�ت��ي تتوىل
الأجهزة التنفيذية يف املديرية ب�إدارة �سري �أن�شطتها،
و�إجن ��از كافة �أعمالها حت��ت �إ� �ش��راف و�إدارة ورقابة
املجل�س املحلي ،ويف �إط��ار ال�سيا�سة العامة للدولة
وال �ق��وان�ين والأن �ظ �م��ة ال �ن��اف��ذة ،وذل ��ك يف امل�ج��االت
الآتية:
 .1البلديات والأ�شغال العامة.
 .2ال�ش�ؤون ال�صحية.
 .3ال�ش�ؤون التعليمية.
 .4ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل.
 .5ال�ش�ؤون الزراعية والري والرثوة احليوانية وال�سمكية.

 .6ال�شباب والريا�ضة.
 .7الثقافة وال�سياحة والآثار.
 .8التموين والتجارة وال�صناعة.
 .9النقل واملوا�صالت.
 .10خدمات ال�شرطة.
 .11الأوقاف والإر�شاد.
 .12التخطيط والإح�صاء.
 .13املوارد املالية.
 .14اال�ستثمار.
 .15الكهرباء والطاقة.
بالإ�ضافة �إىل عملية الإ�شراف والرقابة من قبل
املجل�س املحلي يف املديرية التي ميار�سها عن طريق
جلانه املتخ�ص�صة يف املجاالت الآتية:
 .1جلنة اخلطة واملوازنة.
 .2جلنة اخلدمات.
 .3جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية.
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دق��������ي��������ق��������ة

خط
الوتات تطبيق
مرين:

الهدف:

النتائج التي يجب
الو�صول �إليها:

�أوال :التع ��رف على �أهم اخلدمات التي تقدمها �إدارة ال�س ��لطة املحلية
وكيفية الو�صول �إىل مطالب املواطنني ومعاجلة م�شاكلهم.
ثانــيا� :شرح التمرين للم�شاركات .
ثالــثا :تق�سيم امل�شاركات �إىل جمموعات ملناق�شة التمرين
رابعا :مناق�شة النتائج خالل 10

إدارة السلطات المحلية

مدة التمرين

�أهمية التعاطي ال�صحيح
ل�شكاوي املواطنني والت�أكد
من ر�ضاهم عن خدمات
ال�سلطة املحلية

ميثل املواطن �أهم هدف
الدارة ال�سلطة املحلية
ويجب التحقق من ر�ضاه
عن اخلدمات املقدمة �إليه

يقوم املدرب مبناق�شة وجهة نظر كل جمموعة والعوامل
والأ�سباب التي �أعاقت جمعية حماية امل�ستهلك من
حتقيق �أهدافها! وعالقة ذلك باللوائح التنظيمية؟
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إدارة السلطات المحلية

ت��زاي��دت �شكاوي امل��واط��ن�ين م��ن تعر�ضهم
ً
نتيجة ال�ستهالكهم
لإ�صابات مر�ضية خطرية
اح���دى امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة املعلبة ،ال��ت��ي تقوم
ب�إنتاجها �إحدى م�ؤ�س�سات القطاع العام ،ونظر ًا
لعدم �إعطاء هذا املو�ضوع االهتمام الكايف من
قبل اجلهات امل�سئولة يف احلكومة فقد قامت
جمعية حماية امل�ستهلك ب�إر�سال عينة من هذه
املادة الغذائية �إىل �أحد املختربات الغذائية
املتخ�ص�صة واملوثوق بها ،ولقد �أو�ضحت نتائج
الفحو�صات ب�أن تلك املادة الغذائية حتتوي على
م��واد خطرية وم�ضرة بال�صحة ،وغري �صاحلة
لال�ستخدام الآدم����ي ،وع��ل��ى �أث���ر ذل��ك قامت
اجلمعية بن�شر تقرير مف�صل عن املو�ضوع يف
ً
مطالبة اجلهات
�إحدى ال�صحف وا�سعة االنت�شار
امل�سئولة �ضرورة �سحب هذه املادة الغذائية من
الأ�سواق ،و�إخ�ضاع مثل هذه املنتجات لعملية
رقابة م�شددة للت�أكد من �سالمتها قبل �إنزالها
�إىل الأ�سواق من �أجل حماية املواطنني وعدم
تعري�ض حياتهم ملخاطر �صحية خطرية.
���ص��دى وا���س��ع�� ًا يف
�أث���ار ن�شر ه��ذا التقرير
ً
�أو�ساط ال��ر�أي العام واملهتمني على امل�ستويني

الر�سمي وال�شعبي والذين تباينت �آرائهم بني
م�ساند ومعار�ض لطبيعة الت�صرف الذي �أقدمت
عليه اجلمعية ول��وح��ظ �أن عملية اجل��دل
والنقا�ش ق��د �أخ���ذت منحى �آخ���ر ،ف��ب��د ًال من
الرتكيز على النتائج اخلطرية التي �أظهرتها
عملية الفح�ص للمادة الغذائية وما ت�سببه من
�أ�ضرار ج�سيمة على امل�ستهلكني من املواطنني
فقد احتد النقا�ش وردود الفعل ح��ول مدى
قانونية �أو عدم قانونية الت�صرف الذي �أقدمت
عليه اجلمعية من �إج��راء فحو�صات خمربية
دون �أذن م�سبق من اجلهات امل�سئولة وهل كان
ل��زام�� ًا عليها ع��ر���ض نتائج الفحو�صات على
اجلهات املخت�صة قبل ن�شرها يف ال�صحافة ،بل
و�صل الأمر �إىل حد �أن البع�ض اعترب اجلمعية
قد تورطت يف ارتكاب خمالفة قانونية ،ت�سببت
يف ت�شويه �سمعة احلكومة و�إحلاق �أ�ضرار مادية
ومعنوية ب�إحدى م�ؤ�س�سات القطاع العام ،وهكذا
مت التغا�ضي عن املخاطر التي تلحق باملواطنني
من جراء جوانب الق�صور يف تقدمي اخلدمات
العامة وغياب املعايري وال�ضوابط ال�صائبة التي
حتكم جودة هذه اخلدمات.

 .1ما هو تقييمك مل�ستوى جودة اخلدمات العامة املقدمة للمواطنني ومدى حتقيقيها
لر�ضا العمالء؟

� .2أين تكمن جوانب الق�صور وال�ضعف يف تقدمي هذه اخلدمات؟ وما هي �أ�سبابها؟
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اجلل�سة الثالثة ع�شرة
اجلزء الثاين

�إعداد وكتابة التقارير
الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:

.1

إعداد وكتابة التقارير

.2
.3
.4
.5

1ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال��ت��ق��ري��ر
و�أهدافه.
2تو�ضيح �أهمية فريق كتابة التقارير
ك��و���س��ي��ل��ة م���ن و���س��ائ��ل االت�����ص��ال
االدارية وتبادل املعلومات.
�3شرح �أنواع التقارير االدارية.
4التعرف على موا�صفات التقرير
اجليد.
5اكت�ساب مهارة �إعداد تقرير �إداري.

حمتويات
اجلزء الثاين :

تع

املو�ضوع

ريف مف
هوم و�أهداف التقرير

�أنواع التقارير
مراحل �إع
داد التقرير

هيك
ل التقرير

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	•جهاز الربوجكتور.
	•ال�سبورة البي�ضاء  -اللوح الورقي -بطاقات ملونة � -أقالم ملونة.
 .1يكتب املدرب على اللوح الورقي نقاط تو�ضح �أهم املعلومات التي يحتويها التقرير
(ا�سم املهمة – الهدف – املحتويات – النتائج – امل�سئول عن املهمة �أو االعداد )...
 .2يق�سم املدرب امل�شاركات �إىل  5جمموعات متجان�سة ( التخ�ص�ص – الوظيفة ).....
 .3يطلب من كل جمموعة كتابة ملخ�ص عن �آخر مهمة قمن بتنفيذها يف العمل مبا ال
يزيد عن � 6أ�سطر.
 .4يناق�ش املدرب كل جمموعة امللخ�ص الذي تو�صلت �إليه عن املهمة مع املقارنة باملكتوب
على اللوح الورقي.
 .5ي�صل املدرب مع املجموعة �إىل مفهوم مب�سط للتقرير االداري.
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تعريف التقرير:
• و�سيل��ة م��ن و�سائل االت�صال الفعال يف من�ش�آت الأعمال بني
امل�ستوي��ات الإدارية املختلف��ة ،وبني وحدات الن�شاط كل يف جمال
اخت�صا�صه.
• عر�ض مكتوب ملجموعة من احلقائق اخلا�صة مبو�ضوع معني
�أو م�شكل��ة معينة ،ويت�ضمن حتلي ًال واقرتاحات وتو�صيات تتما�شى
مع نتائج التحليل.

يهدف �إىل �أن يكون التقرير:

�أهمية التقارير:

• معاونة الإدارة يف �أداء وظائفها املختلفة.
• التوثيق والت�سجيل.
• تبادل املعلومات.
• معلومات مرجعية.
ورغ��م تن��وع و�سائ��ل االت�ص��ال داخ��ل دوائ��ر الأعم��ال� ،إال �أن
التقاري��ر له��ا �أهمي��ة خا�ص��ة ب�ين ه��ذه الو�سائ��ل ،ويرج��ع ذل��ك
للأ�سباب التالية:
 .1تعت�ب�ر التقارير م�ص ��دراً دائم ��ا للمعلومات ميك ��ن الرجوع
�إليها يف �أي وقت.
 .2ت�س ��اعد التقارير �أكرث من و�س ��ائل االت�ص ��ال الأخرى ،على
فهم وا�ستيعاب املعلومات واحلقائق.
 .3تعت�ب�ر التقاري ��ر القاع ��دة الأ�سا�س ��ية التي تتخ ��ذ القرارات
بناء عليها.
 .4تتمي ��ز التقاري ��ر باالعت ��دال يف �إعداده ��ا �إذا قورن ��ت ببع�ض
�أ�ساليب االت�صال الأخرى.
وعلى ذلك ف�إن التقارير املكتوبة تعترب من �أهم و�سائل االت�صال
يف من�ش�أة الأعمال.

إعداد وكتابة التقارير

• وا�ضحاً :ي�سهل فهمه وا�ستيعابه.
• موجزاً :مبا يكفي الغر�ض منه.
• كام ً
ال :يغطي كافة جوانب املو�ضوع.
• دقيقاً :يحتوي على معلومات �صحيحة.

مهارات �إعداد وكتابة
التقارير هي �إحدى مهارات
االت�صال الإداري ،وتندرج
حتت االت�صال املكتوب الذي
ميكن �أن يتخذ �أ�شكاال
متنوعة ،مثل :اخلطابات
واملذكرات والن�شرات
والأدلة والتقارير �أو لوحات
الإعالنات.
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ينبغي مراعاة ما يلي عند كتابة
التقرير:

• حتري الدقة واملو�ضوعية.
• الت�أكد من �صحة املعلومات.
• ال�صدق يف الإدالء باملعلومات.
• عدم تدخل الأغرا�ض ال�شخ�صية يف
كتاب ��ه التقري ��ر (كال�ص ��داقة والبغ� ��ض
وامل�صلحة).

�أهداف التقرير:

إعداد وكتابة التقارير
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 )1معاون��ة الإدارة يف �أداء وظائفه��ا
املختلفة التالية:
التخطي ��ط :يبنى على معلومات عن �أوجه
الن�ش ��اط املختلف ��ة ،ت ��رد �إىل الإدارة يف �ش ��كل
تقاري ��ر متثل الإجنازات ال�س ��ابقة والإمكانيات
املتاح ��ة ،ووجه ��ات نظ ��ر وتو�ص ��يات القائم�ي�ن
عل ��ى الأن�ش ��طة املختلفة ل�ل��إدارة ،مما ي�س ��اعد
على �إ�ص ��دار خطط مو�ض ��وعية وعلمية وقابلة
للتنفيذ ،وتتوفر لها مقومات النجاح.
الرقاب ��ة :حت ��ى تتمك ��ن الإدارة م ��ن �إجراء
ه ��ذه املقارن ��ة ف�إن ��ه يلزمه ��ا دائم ��ا معلومات يف
�شكل تقارير عن الإجنازات التي متت.
التوجيه والإ�شراف :ال ي�ستطيع الرئي�س �أو
امل�س�ؤول �أن ميار�س وظيفة التوجيه والإ�شراف
دون احل�ص ��ول عل ��ى معلومات عن �س�ي�ر العمل
و�أية م�ش ��كالت �أو معوقات تظهر �أثناء التنفيذ،
وال يتي�س ��ر ذل ��ك �إال م ��ن خالل نظ ��ام للتقارير
ميده ب�شكل منتظم باملعلومات الالزمة.
املتابع ��ة والتقيي ��م :تتطلب عملي ��ة متابعة
الأن�ش ��طة املختلف ��ة وتقيي ��م �أداء الأف ��راد
والوح ��دات الإداري ��ة� ،ض ��رورة وج ��ود تقاري ��ر
تعر�ض الإجنازات ،وت�س ��اعد على حتديد مدى
حتقيق الأهداف املو�ضوعة ،وحتدد االختالالت
الت ��ي وقع ��ت ،وتقدم حتلي�ل�ا لأ�س ��بابها وكيفية
تالفيها م�ستقب ً
ال.

 )2التوثيق والت�سجيل:
تعترب التقارير و�سيلة للتوثيق والت�سجيل،
فه ��ي تعرب عن ن�ش ��اط و�إجن ��ازات و�أعمال متت
ونتائج مت التو�صل �إليها.
 )3تبادل املعلومات:
تعت�ب�ر التقاري ��ر و�س ��يلة لتب ��ادل املعلومات
بني الوحدات والأن�شطة املختلفة داخل املن�ش�أة.
 )4معلومات مرجعية:
هن ��اك بع� ��ض التقاري ��ر الت ��ي تت�ض ��من
معلوم ��ات نحت ��اج دائم ��ا للرج ��وع �إليه ��ا ،مث ��ال
ذل ��ك :تقييم الأداء التي تو�ض ��ح خطوات �س�ي�ر
العم ��ل والإج ��راءات املختلف ��ة الواجب ��ة االتباع
والنم ��اذج الت ��ي ت�س ��اعد مث ��ل ه ��ذه املعلوم ��ات
املرجعية يف تدريب املوظفني اجلدد �أي�ضا.

فوائد ا�ستخدام التقارير:

� )1إجراء تغيري يف الإجراءات وال�سيا�س ��ات،
فل�سفة امل�ؤ�س�سة.
 )2التنب�ؤ باحلاجات :حيث �إن هناك تقارير
ت�ش�ي�ر �إىل وجود حاجات معينة يجب توفريها
للمنظمة ،مثل احلاجة �إىل زيادة عدد العاملني
يف �إدارة معينة.
 )3مقارن ��ة الإجن ��از مبعاي�ي�ر الأداء :وهذا
يعن ��ي ا�س ��تعمال التقاري ��ر يف الرقاب ��ة عل ��ى
التكاليف.
 )4تخفي�ض التكاليف :ت�ش�ي�ر التقارير �إىل
�ضرورة تخفي�ض التكاليف يف امل�ؤ�س�سة �أو ت�شري
�إىل الوف ��ورات املمك ��ن حتقيقه ��ا نتيجة تطبيق
التو�صيات واملتقرحات التي ت�ضمنها التقرير.
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�أنواع التقارير:

ثاني ًا :من ناحية الهدف:
 .1تقارير متابعة:
وه ��ي التقاري ��ر الت ��ي تك ��ون مرتبط ��ة بخط ��ة مو�ض ��وعة �أو برنام ��ج �أو
م�ش ��روع ج ��ا ٍر تنفي ��ذه ،وع ��ادة م ��ا تت�ض ��من عملي ��ة مقارنة بني ما ه ��و واقع
فع�ل�ا وم ��ا كان يج ��ب �أن يتم وفقا للخطة �أو الربنامج املو�ض ��وع ،وتو�ض ��يح
االنحراف ��ات وتق ��دمي حتليل له ��ا وبيان م�س ��بباتها .وقد يرتت ��ب على مثل
هذه التقارير اتخاذ قرارات ت�صحيحية �أو تعديل يف اخلطط املو�ضوعية �أو
�إعادة توزيع للمواد املتاحة.
 .2تقارير معلومات:
وه ��ي التقاري ��ر الت ��ي تنق ��ل معلوم ��ات ع ��ن �أح ��داث �أو مواق ��ف معين ��ة،
وت�سمى �أحيانا تقارير �إخبارية ،وقد تت�ضمن تعليقاً ميثل وجهة نظر كاتب
التقري ��ر ،مثل تقرير املبيعات ال�ش ��هري لفروع ال�ش ��ركة� ،أو تقرير الأ�س ��عار
العاملية لبع�ض املنتجات.

إعداد وكتابة التقارير

تنق�سم التقارير �إىل �أنواع عديدة مثل:
�أ -ح�سب مو�ضوعاتها ومنها:
التقارير الإخبارية  -التقارير التحليلية  -التقارير ال�سنوية  -التقارير
املالية  -تقارير دورية �إ�شرافية  -تقارير �إح�صائية  -تقارير �إدارية.
ب� -أنواع التقارير ح�سب درجة �شكليتها:
تقارير ر�سمية  -تقارير غري ر�سمية.
ج� -أنواع التقارير ح�سب ال�صورة التي تخرج عليها ،ومنها:
تقارير �شفهية  -تقارير مكتوبة.
د� -أنواع التقارير ح�سب اجلهة ال�صادرة �إليها ،ومنها:
تقارير داخلية  -تقارير خارجية.
هـ -تقارير ح�سب الفرتة الزمنية:
ن�����������������ش��������اط
تقارير دورية:
وقد تكون هذه التقارير :يومية � -أ�س ��بوعية � -ش ��هرية  -ربع �س ��نوية -
ن�شاط :يطلب املدرب من
ن�صف �سنوية – �سنوية.
املتدربات �أن ي�شرحن طبيعة
تقارير غري دورية:
وه ��ي الت ��ي تغطي فرتات زمنية غري ثابت ��ة ،وتختلف من تقرير لآخر ،التقارير التي ي�ستخدمنها يف
وع ��ادة م ��ا يرتبط �إ�ص ��دار مث ��ل ه ��ذه التقارير بوق ��وع �أحداث معين ��ة ،مثل عملهن ,ثم يطلب منهن حتديد
و�صول ر�صيد املخزون لأحد الأ�صناف الهامة �إىل م�ستوى معني� ،أو حدوث
نوع هذه التقارير
عطل مفاجئ لأحد الأ�صناف الهامة...
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 .3تقارير الدرا�سات:
وهي التقارير التي تعر�ض نتائج الدرا�سات التي
جترى داخل املن�ش�أة �أو يف البيئة اخلارجية ،وقد يقوم
به ��ا �أفراد م ��ن املن�ش� ��أة �أو جه ��ات �أخرى متخ�ص�ص ��ة،
مثل تقرير درا�س ��ة اجلدوى االقت�صادية لإن�شاء خط
�إنتاج ��ي جديد مب�ص ��نع �أو تنويع املنتج ��ات� ،أو دخول
�أ�سواق جديدة� ،أو اتباع �سيا�سة ت�سويقية �أو ترويجية
معينة.
 .4تقارير تقييم الأداء:
وه ��ي التقارير التي تقيم م�س ��توى الأداء قيا�س� �اً
مبعايري مو�ض ��وعية م�س ��بقاً ،وتهدف ه ��ذه التقارير
�إىل احلكم على الكفاءة �أو �إعطاء درجات �أو تقديرات
تعرب عن م�ستوى الأداء خالل فرتة التقييم.

إعداد وكتابة التقارير

ثالث ًا :من ناحية املحتوى:
تقاري��ر مالي��ة وحما�سبي��ة  -تقاري��ر
الأن�شطة  -تقارير الأفراد.
رابع ًا :من ناحية ال�شكل:
 .1تقارير و�صفية:
تقارير درا�س ��ات اجلدوى ،تقارير درا�س ��ة ال�س ��وق
واجتاهات امل�ستهلكني.
 .2تقارير �سابقة الت�صميم:
مطبوعة ،وعلى كاتب التقرير �أن ميلأ بياناتها،
مثل :التقارير املتعلقة بالرحالت اجلوية ،ال�صيانة،
تقييم الأداء للعاملني.
خام�س ًا :من ناحية التوجيه:
تقارير داخلية  -تقارير خارجية.

خ�صائ�ص التقرير اجليد:

هن��اك ع��دة خ�صائ�ص يتميز به��ا التقرير
اجليد ،من �أهمها:
 .1ه ��دف �أو غر� ��ض التقري ��ر :كل تقري ��ر فع ��ال
يجب �أن يكون هناك �سبب لكتابته.
 .2الإيجاز :كلما كان التقرير موجزا كان �أف�ضل،
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يجب �أن يكون خمت�ص ��راً ،مبا�شراً ،و�أال يكون الإيجاز
على ح�ساب ال�شمول والكمال.
 .3الو�ض ��وح :يج ��ب �أن يك ��ون التقري ��ر وا�ض ��حا
ومفهوما وبلغة غري غام�ضة.
 .4التوثي ��ق :يج ��ب �أن يكون التقري ��ر موثقا قدر
الإم ��كان ،ومدعم� �اً مبعطي ��ات مو�ض ��وعية .والغر�ض
م ��ن التوثي ��ق هو متكني القارئ م ��ن اتخاذ قرار غري
متحيز.
 .5التاري ��خ :يج ��ب �أن يك ��ون للتقري ��ر تاريخ ،و�أن
حتدد الفرتة الزمنية التي يغطيها التقرير.
 .6الإج ��راء الواج ��ب اتخ ��اذه :يج ��ب �أن تت�ض ��من
التقاري ��ر تو�ص ��ية مب ��ا يجب عمله كنتيج ��ة معطيات
الوارد ذكرها يف التقرير.
 .7التو�ض ��يحات :التقرير الذي يت�ضمن خرائط
ور�س ��وما بيانية تو�ض ��يحية �أف�ضل من التقرير الذي
يت�ضمن جمرد كلمات.

موا�صفات التقرير اجليد:

 .1البعد الزماين:
الف�ترة الت��ي يغطيه��ا التقري��ر ووق��ت
عر���ض التقرير ،فكلما قرب وق��ت العر�ض من
نهاية ف�ترة التغطية ،عظمت فائ��دة التقرير
لإمكانية االنتفاع به عند التخطيط للمرحلة
امل�ستقبلية.
 .2ال�شمولية واالرتباط باملو�ضوع:
ويق�صد بال�شمولية �أن يغطي التقرير كافة
جوانب املو�ض��وع ،ويجيب عل��ى كل الت�سا�ؤالت
املحتمل��ة للق��ارئ ،وذلك توفريا لوق��ت القارئ
ومعد التقرير.
 .3الدقة و�صحة البيانات:
تعترب دقة و�صحة البيانات التي يت�ضمنها
التقري��ر عام�لا �أ�سا�سي��ا يف احلك��م عل��ى مدى
جودته.
 .4منا�سبة احلجم:
يج��ب �أال يك��ون �أ�صغ��ر �أو �أكرب م��ن الالزم،
ويتوقف حجم التقرير على عدة عوامل منها:
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مراحل عملية �إعداد وكتابة
التقارير:

مت��ر عملي��ة �إع��داد وكتاب��ة التقاري��ر بـ5
مراحل:
�أوال :مرحلة الإعداد:
ويتم يف هذه املرحلة حتديد ًا الآتي:
 .1الإط ��ار الع ��ام للتقرير (املو�ض ��وع �أو املجاالت
التي يغطيها التقرير).
 .2معرفة الهدف من كتابة التقرير.
 .3ما الذي �أريد حتقيقه من هذا التقرير؟
 .4م ��ن ال ��ذي طل ��ب التقرير؟ من ال ��ذي يحتاج
�إليه؟
 .5اال�ستخدامات املتوقعة من التقرير.
 .6معلومات التقرير.
ثانيا :مرحلة التنظيم والبناء الهيكلي:

إعداد وكتابة التقارير

الفرتة الزمنية  -امل�ستوى الإداري  -املو�ضوع.
 .5القدرة على الإقناع:
كلما كان التقرير ق��ادر ًا على �إقناع القارئ
بوجه��ة نظ��ر �أو تو�صيات كاتب��ه ،زادت درجة
جودت��ه ،وي�ساع��د عل��ى ذل��ك كف��اءة الكاتب
وقدرته على التحليل واال�ستنتاج.
� .6أ�سلوب العر�ض:
ي�ساع��د �أ�سل��وب العر���ض ب�ش��كل مبا�شر يف
احلك��م عل��ى ج��ودة التقري��ر ،وي�سه��ل مهم��ة
الق��ارئ (التتاب��ع املنطق��ي للأف��كار ،والتكوين
الهيكل��ي للتقري��ر ،ووج��ود عناوي��ن رئي�سي��ة
وفرعي��ة ،وطريقه ثابتة للرتقيم ،وا�ستخدام
و�سائل �إي�ضاح منا�سبة.)...
 .7املو�ضوعية:
ومعن��ى ذلك البعد عن امل�ؤثرات ال�شخ�صية
عند عر�ض املعلوم��ات واحلقائق وحتليلها ،وال
ن�سم��ح ملواقفن��ا و�آرائنا ال�شخ�صي��ة ب�أن حتدد
�شكل ومو�ضوع املعلومات التي يعر�ضها التقرير،
ف�إن ذلك ي�ضعفه يف احلقيقة ال يقويه.

يت��م يف ه��ذه املرحل��ة ت�صمي��م وحتديد ما
يلي:
 .1املنط ��ق الع ��ام للتقري ��ر :الأف ��كار الرئي�س ��ية
وارتباطها مبو�ض ��وع التقرير ،وو�ض ��ع العناوين
الرئي�س ��ية املنا�س ��بة والعناوي ��ن الفرعي ��ة ل ��كل
عن ��وان رئي�س ��ي ،والت�أكد من ت�سل�س ��لها املنطقي
داخ ��ل التقري ��ر ،وارتب ��اط النتائ ��ج الت ��ي مت
التو�صل �إليها باحلقائق املجمعة.
 .2الهي ��كل الع ��ام للتقري ��ر :ال ��ذي يج ��ب �أن
يت�ضمن � 3أجزاء �أ�سا�سية:
بداية التقرير � -صلب التقرير  -اخلامتة.
 .3مراجع ��ة م ��ادة التقري ��ر :م ��اذا يعر� ��ض
التقري ��ر؟ وم ��اذا يعر� ��ض يف املالح ��ق؟ وكذل ��ك
درجة التلخي�ص املنا�سبة.
ثالث ًا مرحلة الكتابة:
غالب��ا ما يتطل��ب الأمر من كات��ب التقرير
كتاب��ة م�س��ودة �أو �أك�ثر قب��ل الو�ص��ول لل�شكل
النهائ��ي للتقرير ،ولعل �أ�صعب مهمة هي كتابة
امل�س��ودة الأوىل ،ويجب على الكاتب �أن يراعي
الآتي يف مرحلة الكتابة:
� .1أن يك ��ون التقرير وا�ض ��حا وملخ�ص ��ا وكامال
ودقيقا.
� .2أن تكون الفقرات ق�صرية ويت�ضمن كل منها
مو�ضوعا واحدا.
� .3أن يك ��ون االنتق ��ال م ��ن فق ��رة �إىل �أخ ��رى
ب�سال�سة وي�سر.
 .4اختيار �أ�سلوب الكتابة املنا�سب للقارئ.
 .5ا�ستخدام و�سائل الإي�ضاح املنا�سبة للمعلومات
التي تعر�ض.
رابع ًا املراجعة:
يج��ب الت�أكد م��ن منا�سبة �أ�سل��وب الكتابة
للق��ارئ ،تطبي��ق قواع��د الكتاب��ة (املقدم��ة،
اخلامت��ة) ،و�ض��وح القواع��د العام��ة للكتابة،
منطقي��ة وتنظي��م التقري��ر� ،صح��ة هج��اء
الكلمات ومراعاة قواعد اللغة.
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مراحل (خطوات كتابة التقرير):
 .1جمع وتنظيم املعلومات.
 .2حتديد الأفكار الرئي�سية.
 .3كتابه امل�سودة الأوىل للتقرير.
�	.4إعادة كتابة امل�سودة.
 .5قيا�س قابلية التقرير للقراءة.
 .6التدقيق.
 .7ت�صحيح الطباعة.

الهيكل العام للتقرير:

إعداد وكتابة التقارير
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بداية التقرير

�صفحة الغالف
�صفحة املحتويات
�إجراءات التعديل
املقدمة (الأهداف ،املجال)
ملخ�ص الإدارة

�صلب التقرير

عر�ض املعلومات واحلقائق
اجلداول
الر�سوم البيانية
الدرا�سة والتحليل

خامتة التقرير

النتائج
التو�صيات
املالحق
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اجلل�سة الرابعة ع�شرة
�إعداد وكتابة التقارير
الأهداف
التف�صيلية
للوحدة:

اجلل�سة:

مراجعة و
ا�سرتجاع ل
مترين 6

املو�ضوع

قت بال

ا�ستذكار
ملراحل �إعداد التقرير

نموذج �صلب ا
لتقرير وحمت

:2ا
عداد تقرير

دقيقة

وياته

الو

10

10

40

إعداد وكتابة التقارير

 1 .1ا�سرتجاع ما مت مناق�شتة يف
مو�ضوع �إعداد التقارير.
 2 .2اكت�ساب مهارة �إع��داد تقرير
�إداري.
 3 .3التطبيق العملي لكيفية �إعداد
التقرير االداري.

حمتويات

معينات و�أدوات التدريب امل�ستخدمة:

	• جهاز الربوجكتور.
	• اللوح الورقي� -أقالم ملونة.
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دق��������ي��������ق��������ة

مدة التمرين

26

�إعداد تقرير
التطبيق العملي
لكيفية �إعداد
تقرير

الهدف:

	•ي�ساعد التقرير اجليد
على الت�أكد من �إجناز
املهام وحتقيق الأهداف.
	•التحقق من ر�ضاه عن
اخلدمات املقدمة �إليه.

النتائج التي يجب
الو�صول �إليها:

خط
الوتات تطبيق
مرين:

 .1يناق�ش املدرب امل�ش ��اركات وي�س�ت�رجع معهن مراحل �إعداد التقرير والذي مت �شرحه يف اجلل�سة
ال�سابقة.
 .2يذكر املدرب امل�شاركات ب�أهم حمتويات التقرير اجليد با�سرتجاع منوذج �صلب التقرير.
 .3يق�س ��م امل ��درب امل�ش ��اركات �إىل جمموع ��ات ويطلب م ��ن كل جمموع ��ة �إعداد تقري ��ر متكامل مع
�ضرورة اختيار مهمة ذات عالقة بعمل املجموعة.
 .4يف�ضل �أن يتم تق�سيم امل�شاركات ح�سب طبيعة �أعمالهن (مالية – �إدارية  )....لت�سهيل حتديد
نوع التقرير و املهمة حمور التقرير.
 .5يناق�ش املدرب مع كل جمموعة التقرير الذي �إعدته مع الرتكيز على الفرق بني التقرير الذي
�إعدته نف�س املجموعة وطبيعة التقارير التي �سبق لأي من �أع�ضاء املجموعة �أن �أعدته يف العمل.
 .6يتو�صل املدرب مع امل�شاركات �إىل �أهم النقاط التي يجب الرتكيز عليها عند كتابة التقرير.

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

إعداد وكتابة التقارير
213

