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اإلدارة

'' '' إهداء 

إىل من غابت عن املكان الذي كانت متأله جبدارة وخربة املدير وتواضع املسئول 

حني يكون مهه وضع بصمة بارزة يف مسرية حياته املتميزة.

واليت لوال جهودها وخربهتا يف العمل مع املنظمات غري احلكومية ما كان هلذا 

العمل أن يكتمل ليصبح مرجعًا مهمًا لكل العاملني يف اجملال االجتماعي.

 لقد كانت هذه احلقيبة التدريبية واحدة من الطموحات  اليت تبنتها وعملت فيها 

كواحدة من فريق العمل كما كان شأهنا دائمًا .

فإىل روح  م/ أمة الويل الشرقي – رئيسة وحدة التدريب والدعم املؤسسي 

الطاهرة هندي هذا العمل املتميز ليكون خري خامتة خلري حياة.
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ف كلمة أفتتاحية

            يف إطار دعم الصندوق االجتماعي للتنمية  للمنظمات غري احلكومية يف اليمن  وخاصة تلك 

 اليت تشاركه هدفه   يف املساهمة يف التخفيف من الفقر وحتسني الظروف املعيشية للفئات الفقرية  من 

اجملتمع ، ُقمنا بإعداد وإصدار هذه احلقيبة التدريبية واملكونة من سبعة أدلة تدريبية اشتملت   على 

سبعة مواضيع رئيسية كل دليل مكون من ثالثة أجزاء خضعت ملراحل عديدة من اإلعداد والتطبيق 

اخلربة  ذوي  من  كفوء  بفريق  مستعينني  والواقعية  والسالسة  والفعالية  اجل��ودة  لضمان  والتقييم 

واملمارسة العملية واملعرفة األكادميية.

يتم  أن  على  عام،  بشكل  األهلية   /املؤسسات  اجلمعيات  احتياجات  احلقيبة  هذه  إعداد  عند  راعينا  وقد 

حتديد احتياجات األفراد بشكل خاص يف مرحلة الحقة.

املؤسسات   / اجلمعيات  ق��درات   وبناء  بتدريب  املعنيني  مجيع  منها  يستفيد  لكي  احلقيبة  ُصممت  وقد 

األهلية  سواءاً من اجلهات أو األفراد لتحقيق اهلدف املشرتك وهو تطوير وتنمية منظمات اجملتمع املدني 

الشريك األساس جلهود احلكومة يف عملية البناء والتنمية، حيث أن  قد أصبح اليوم عالمة بارزة من 

عالمات نهوض ورقي اجملتمع اليمين.

يف اخلتام وبكل مفردات التقدير وأمسى معاني االمتنان نتوجه بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد 

وإخراج هذه احلقيبة متمنني للجميع دوام التوفيق والرقي والسداد.

                                                                                          الصندوق اإلجتماعي للتنمية
وحدة التدريب و الدعم المؤسسي
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نبذة:

عن الحقيبة التدريبية "تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات األهلية"

مــدخــــل : 

إن  بناء قدرات اجلمعيات واملؤسسات األهلية هي عبارة عن عمليات متكاملة تستهدف متكني 
العاملني واملتطوعني فيها من أداء مسئولياتهم وفقًا ملتطلبات الدور املناط باجلمعية/ املؤسسة والذي 
يتوقعه اجملتمع منها كش���ريك يف التنمية للقطاع احلكوم���ي والقطاع اخلاص، ولتحقيق ذلك ال بد 
من  توفري التدريب املناسب للجمعيات واملؤسسات األهلية  وفق منهجية مدروسة مبنية على أساس 
تطوير قدراتها احلالية بش���كل تدرجيي وحتسني نقاط الضعف لديها، ولذلك أعدت وحدة التدريب 
والدعم املؤسس���ي يف الصندوق االجتماعي للتنمي���ة حقيبة تدريبية متكاملة لبناء قدرات اجلمعيات 

واملؤسسات األهلية يف اليمن وفق مستوياتها املختلفة .

وتهدف الحقيبة إلى :

- رفع مستوى أداء اجلمعيات/ املؤسسات األهلية ونقلها تدرجييًا إىل مستوى أداء أفضل مبا 
يسهم يف متكينها من أداء دورها للمساهمة يف التنمية.

ولتحقيق ذلك اهلدف فإن احلقيبة تتضمن أدلة تدريبية يف اجملاالت التالية:

التنموي يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية. العمل  1. أساسيات 
2. أساسيات اإلدارة يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية.

املالية يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية. 3. احملاسبة واإلدارة 
املشروعات يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية. إدارة   .4

التمويل للجمعيات واملؤسسات األهلية. 5. تدبري 
التخطيط االسرتاتيجي يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية.  .6

التأييد يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية. املناصرة وكسب   .7

و مجيع األدلة  مت إعدادها لغري املختصني يف اجملاالت املوضحة أعاله، وإمنا ُأعدت للممارسني 
و العاملني يف إدارة اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية،  بغض النظر عن ختصصاتهم ومؤهالتهم،  حيث 
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روعي يف إعدادها تزويدهم  باخلطوات العملية الس���هلة لتطبيق حمتويات األدلة وفق أسس سليمة 
ومبسطة ، لذلك مت إعداد كل دليل من ثالثة أجزاء كما يلي: 

1. اجلزء األول: اخللفية النظرية للمادة واليت حتتوي على التعاريف واملفاهيم واخلطوات 
...اخل.

دليل املتدرب والذي يعترب أداة  التفاعل يف التدريب بني املتدرب واملدرب  الثاني:  2. اجلزء 
ويعمل على حتقيق الفائدة العملية للتدريب أثناء وبعد التدريب ويشمل على األنشطة 

وملخص عام لكل موضوع من مواضيع املادة. 

تدريب  من  متكنه  للمدرب  عامة  توجيهات  على  ويشمل  املدرب  دليل  الثالث:  اجلزء   .3
اجلمعيات وفق أسس تشاركية وعملية أكثر.

وتعتمد احلقيبة على أس���اس تقسيم  اجلمعيات /املؤسسات األهلية إىل مستويات خمتلفة. 
ولذل���ك فق���د مت تصنيف مس���تويات أداء اجلمعي���ات يف اليمن إىل 4 مس���تويات م���ن األداء تتدرج من 
املستوى األول الذي حيتاج بشكل عام إىل بناء قدراته يف عدة جماالت وصواًل  إىل املستوى الرابع وهو 
املس���توى املأمول التوصل إليه )باالس���تفادة من خربات اختصاصيني( وعليه لن يتم البدء يف التدريب 
على حمتويات احلقيبة إال بعد حتديد مس���توى أداء  اجلمعية/ املؤسس���ة األهلية  وذلك باس���تخدام 

دليل معد خصيصًا هلذا الغرض وهو  حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات/ املؤسسات األهلية. 

مراحل إعداد الحقيبة التدريبية كاملة : 

املرحلة األوىل: االعداد ومت فيها :
• حتدي���د االحتياج���ات التدريبية لعدد من اجلمعيات واملؤسسس���ات األهلي���ة وفق منهجية 

حمددة تضمنها دليل  "حتديد مس���توى القدارات املؤسس���ية للجمعيات واملؤسس���ات األهلية" 
وال���يت مت من خالهل���ا التوصل إىل االحتياج���ات التدريبية لعدد من اجلمعي���ات يف أكثر من 
حمافظ���ة وال���يت تركزت يف  عدد م���ن املواضيع التدريبي���ة يف )جم���االت اإلدارة – واملالية- 

وإدارة املشاريع- وتدبري التمويل ...اخل(.
• دراسة وحتليل نتائج التدريب اليت تلقته عدد من اجلمعيات من قبل العديد من املنظمات 
وم���ن ضمنه���ا الصن���دوق االجتماع���ي للتنمية م���ن خالل تنفيذ ع���دد من الزي���ارات إىل تلك 
اجلمعي���ات وإجراء مقابالت مع احلاصلني على التدري���ب وحتليل أثر التدريب على أداء تلك 

اجلمعيات واملؤسسات.
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• دراسة وحتليل العديد من مناهج التدريب اليت تقدمها أغلب املنظمات الداعمة للجمعيات 
واملؤسسات األهلية يف اليمن ومقابلة عدد من املسؤولني عن التدريب يف تلك املنظمات.

• دراسة أدلة تدريبية لعدد من املنظمات خارج اليمن عربية وأجنبية وحتليل املواضيع اليت 
تقدمها وربطها بسياق اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن.

: التوصل إىل  •  وبناءاً على ذلك مت 

التدريبية. الرئيسية والفرعية حملتويات احلقيبة  o حتديد للمواضيع 

واقع  من  فعلية  مبخرجات  اخلروج  تضمن  عملية  تدريب  آلية  احلقيبة  تضمني   o
عن  اجلمعيات  أعمال  تأدية  يف  االستمرار  ميكنها  األهلية  واملؤسسات  اجلمعيات 

طريقها.

األهلية"  واملؤسسات  للجمعيات  املؤسسية  القدرات  مستوى  "حتديد  منهجية  اعتماد   o
أدائها  " ليتم نقل مستوى  أهلية  للبدء يف أي تدريب ألي مجعية/مؤسسة  كأساس 
أداء  مستوى  يف  االجيابي  التغري  واعتماد  أفضل  أداء  مستوى  إىل  احلالي  املستوى  من 

اجلمعية وفق املنهجية املذكورة  كأساس للتقييم واملتابعة .

ومت االنتهاء من إعداد املسودة األوىل للحقيبة واليت مشلت السبعة اجملاالت الرئيسية  واملذكورة 
سنة  حوالي  املرحلة  هلذه  االعداد  فرتة  امتدت  وقد  الفرعية  املواضيع  من  العديد  وتشمل  سابقًا 

ونصف .
املرحلة الثانية: تطوير احلقيبة التدريبية ومت فيها:

تشكيل فريق من املدربني املؤهلني يف اجملاالت السابقة إضافة إىل كونهم مؤسسني وأعضاء يف 
مجعيات ومؤسسات ناجحة وقد أجنز الفريق املهام التالي: 

-  وضع خطة عمل لتطوير احلقيبة التدريبية.

-  حتديد معايري يتم على أساسها مراجعة وتطوير احلقيبة التدريبية.

-  مراجعة جزئية ملواد األدلة التدريبية احملددة ضمن احلقيبة وفق تلك املعايري ومن 
وخرباته  واهتمامه  ختصصه  حبسب  كاًل  الفريق،  أعضاء  على  املواد  تلك  توزيع  ثم 
اليت  التعديالت  املرتاكمة وقوة مجعيته/ مؤسسته يف اجملال ليتم مراجعتها واقرتاح 
يراها مناسبة، ومن ثم مناقشة التعديالت من قبل الفريق، وبعد اعتمادها تسلم املادة  
املواد  مع  املادة  ترابط  يضمن  مبا  ولغوية،  فنية  نهائية  مراجعة  ملراجعتها  آخر  ملدرب 

األخرى للحقيبة.

- مت تطبيق األدلة التدريبية على مجعيات من مستويات خمتلفة وفق معايري حمددة 
مسبقًا وتضمني الدروس املستفادة من التطبيق يف األدلة.
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املرحلة الثالثة: التطبيق العام:

-  تدريب مدربني على مواضيع األدلة التدريبية وتضمني األدلة يف الدروس املستفادة 
من التطبيق.

- إتاحت األدلة للتطبيق من قبل فروع الصندوق االجتماعي وعدد من اجلهات لتدريب 
اجلمعيات وتضمني األدلة الدروس املستفادة من التطبيق. 

املرحلة الرابعة: الطباعة النهائية ومت فيها:

-  مراجعة نهائية للحقيبة التدريبية بشكل متكامل من قبل الفريق كاماًل 

-  طباعتها وإخراجها بالشكل النهائي )كإصدار أول(. 

لمن هذه الحقيبة:

هذه احلقيبة اليت تش���مل س���بعة جماالت رئيس���ية موجه���ة  للعاملني واملمارس���ني يف جمال إدارة 
اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية يف اليمن أيًا كانت ختصصاتهم ومس���تواهم العلمي، لذلك فقد مت 

وضع الدليل ليتناسب مع مجيع الفئات.

وهي من أجلك:

•  إذا كنت مهتمًا بالعمل االجتماعي وخدمة جمتمعك.
•  إذا كنت تطمح لتطوير  قدراتك.

•  إذا كنت مبادراً وإجيابيًا.
•  إذا كن���ت م���ن غ���ري املختصني يف هذا اجملال وتس���عى الكتس���اب أف���كار عملية جتعل 

مجعيتك/ مؤسستك األهلية أفضل.
الكفاية. الوقت واملال والكفاءة والقيادة ليست متوفرة مبا فيه  •  إذا كنت تشعر أن 

•  إذا كن���ت تريد أن تكتس���ب مه���ارات وخطوات عملية لتطوير أداء اجلمعية/ املؤسس���ة 
األهلية اليت تنتمي إليها.

و ليست من أجلك:

. •  إذا كنت تعمل يف قطاع اجلمعيات لالستفادة الشخصية 
. العمل اجلماعي واملؤسسي  •  إذا كنت تعمل بشكل فردي وختشى 

املستفيدين من مجعيتك/مؤسستك من االعتماد على أنفسهم. •  إذا كنت ال تؤمن بتمكني 
. التغيري والتطوير  •  إذا كنت ختشى 
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مقدمة عن دليل 
أساسيات اإلدارة

في الجمعيات والمؤسسات األهلية في اليمن
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مدخل:

تعترب اإلدارة هي العنصر الرئيس���ي الذي تس���تكمل به معادلة النجاح إلي منظمة تتوفر فيها 
العناصر الفنية واملادية بغض النظر عن وفرة أو شحة تلك العناصر، ألن األهم من وفرة تلك 
العناصر هو القدرة على إدارتها وإال ملا أخفقت بعض املنظمات اليت تتوفر فيها العناصر املادية 

والفنية وملا حققت بعض املنظمات النجاح بالرغم من تواضع إمكانياتها املادية والفنية.

فإذا كانت مجعيتكم/مؤسستكم من املنظمات اليت ترغب يف النجاح واالستفادة من إمكانياتها 
احلالية وتطويرها فهذا الدليل يوفر لكم املعرفة واخلطوات العملية لإلدارة.  

أهداف الدليل:

هذا الدليل يس���تهدف اجلمعيات واملؤسسات األهلية ويتناول بصورة أساسية 
تعزيز القدرات املؤسسية هلذه املنظمات باآلتي:

تزويد العاملني فيها باملعارف واملهارات والسلوكيات اليت متكن من إدارة اجلمعية/ 	o
املؤسس����ة األهلية بش����كل صحيح وتهيئ للتطبيق العملي واكتساب اخلربة العملية 

أثناء العمل وفق أسس سليمة

تعريف اجلمعيات/املؤسسات األهلية باملفاهيم اإلدارية. 	o

املختلفة  وعملياتها  اإلدارة  وظائف  أداء  من  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  متكني  	o
بكفاءة.

مكونات الدليل: 

1- اخللفية النظرية للدليل وتشمل توضيح للمفاهيم والتعاريف اخلاصة باإلدارةكما يلي: 

مفاهيم عامة لإلدارة.   	o

وظائف اإلدارة اخلمس )ختطيط-تنظيم-توظيف-توجيه-رقابة( وفق خطوات يسهل تطبيقها عمليًا.  	o

العمليات اإلدارية الالزمة لتنفيذ وظائف اإلدارة وفق خطوات يسهل تطبيقها عمليًا.  	o
2- دليل األنشطة للمتدرب وتشمل )84(  نشاط عملي. )باألضافة مللخص نهاية كل مرحلة (.

3- دليل األنشطة للمدرب وتشمل أنشطة دليل املتدرب إضافة إىل توجيهات للمدرب. 

ي��ق��ص��د ب��اجل��م��ع��ي��ات 
األهلية  وامل��ؤس��س��ات 
اجلمعيات واملؤسسات 
وفق  اليمنية  األهلية 
وأي  2001م  ق��ان��ون 
م��ص��ط��ل��ح مل��ن��ظ��م��ات 
اجمل�����ت�����م�����ع امل�����دن�����ي 
غ��ري  امل���ن���ظ���م���ات  أو 
احلكومية فإمنا يشار 
اجل��م��ع��ي��ات  إىل  ب����ه 

واملؤسسات األهلية. 
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شكل رقم )1( يوضح مكونات الدليل.

استخدام الدليل: 

يتم استخدام الدليل حبسب األجزاء املكونة له كما يلي:

اخللفي����ة النظري����ة ألساس����يات اإلدارة يف اجلمعيات واملؤسس����ات األهلية وحيتوى عل����ى املعلومات  	 -1
اخلاصة باإلدارة وبالتالي ميكن االطالع عليه واالستفادة من معلوماته بدون حضور دورة تدريبية. 

دلي����ل املت����درب وحيتوى على األنش����طة اليت تس����اعد يف التطبيق العمل����ي للمعلوم����ات املوجودة يف  	 -2
اخللفية النظرية وبالتالي لن يتم االستفادة منه إال حبضور دورة تدريبية.

دلي����ل امل����درب وهو خمصص الس����تخدامات امل����درب فقط ألنه يش����مل التوجيهات لضم����ان كفاءة  	 -3
تطبيق االنشطة واحلصول على املخرجات املتوقعة من التدريب.

وقفة 

 

ادارة

ادارة: ثانيًا وظائف ًعامة: أو ادارية: ثالثًامفاهيم العمليات

قبل أن تبدأ يف قراءة الدليل، هل أنت مستعد لالستفادة منه؟

هل تشعر أن هذا الدليل من أجلك ومن أجل مجعيتك/مؤسستك؟
إذا كان كذلك، فإنك ستس���تفيد منه استفادة كاملة وستضيف عليه من 

خرباتك. 

بة
قي

الح
ت 

سيا
سا

أ
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الوحدة األولى
مفـاهيـم إداريــة

محاور الوحدة األولى:

المحـور

ÌËÖ]Å˝]<l]Ö^„π]<Ê<ÏÖ]Å˝]<l^ËÁjä⁄

م

1

2

3

الهــدف

ÌÈ÷^¬<Ì¬^flŒ<Ê<’3é⁄<‹„ <±c<ŸÁëÁ÷]
<Ìäâˆπ]<K<ÌÈ√€¢]<|^rfl÷<ÏÖ]Å˝]<ÌÈ€‚`e

<^‚Ö]ÊÅ_<Ê<ÌËÖ]Å˝]<l^ËÁjäπ^e<ÃËÜ√j÷]
ÔÁjä⁄<ÿ”÷<Ì⁄á¯÷]<l]Ö^„π]<Ê<ÌÀ◊j~π]

4∆ <l^€øflπ] <ìÒ^íû <ÃËÜ√j÷]<
‡⁄<^‚4∆<‡¬<ÌÈùÜ÷] <4∆<ÌÈ⁄Á”£]<

Í⁄Á”£]<Ê<î^§]<≈^�œ÷]<l^€øfl⁄<<<<<<

^„jÈ€‚_<Ê<ÏÖ]Å˝]<ÃËÜ√i

l]Ö^„π] <Ê<ÏÖ]Å˝]<l^ËÁjä⁄<
ÌËÖ]Å˝]

4∆ <l^€øflπ] <ª <ÏÖ]Å˝]<
ÌÈùÜ÷]<4∆<ÌÈ⁄Á”£]<

تذكر أن ..
تعريف الشيئ جزء من تصوره
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مفاهيم إدارية

تعريف اإلدارة بشكل عام:

ال يوج���د تعريف موحد ل���إلدارة نتيجة لتعدد املدارس يف اإلدارة، ومبا أن املادة أعدت لغري 
املختص���ني يف اإلدارة، وليس���ت ألغراض علمية بل للتطبيق من قبل املمارس���ني والعاملني يف 
اجلمعيات واملؤسسات غري احلكومية غري الرحبية بغض النظر عن ختصصاتهم، فسنتطرق 
إىل بعض التعاريف وميكن أن نصل إىل تعريف مشرتك، وقد خنتلف حول صياغة التعريف 

ولكن األهم االتفاق على معيار جيد يتم االعتماد عليه عند تعريفنا لإلدارة وهو:

أن يتصف التعريف بالدقة والوضوح والش���مول والبساطة قدر اإلمكان حتى يسهل فهمه 
والعم���ل به يف حياتنا اليومية، ألننا نس���تخدم اإلدارة يف خمتل���ف مناحي احلياة ويف خمتلف 

املنظمات أيًا كان نوعها.

من التعاريف العامة لإلدارة:

•  يع���رف فريدري���ك تايلور – رائد مدرس���ة اإلدارة العلمية – اإلدارة 
بأنه���ا: " املعرفة الدقيق���ة ملا تريد من اآلخري���ن أن يقوموا بعمله، ثم 

التأكد من أنهم يقومون بعمله بأحسن طريقة وأرخصها".

•  ه���ي عملي���ة توظي���ف املوارد )بش���رية، مادي���ة، مالي���ة، معلوماتية( 
لتحقي���ق األه���داف م���ن خالل جمموع���ة م���ن الوظائف األساس���ية 

كالتخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والرقابة(.

 وميك���ن تصني���ف االجتاهات املتع���ددة حول تعري���ف اإلدارة إىل 
مخسة جمموعات رئيسة وذلك وفقًا لنظريات اإلدارة املتعددة:

1- مدخل المهارات الشخصية )اإلدارة فن(: 

اإلدارة هي نسيج متمايز من القدرات و املهارات الشخصية مثل اإلبداع واالبتكار يف حتليل 
املشاكل واختاذ القرارات وهذه الصفات تتوافر يف فئة األفراد املوهوبني.

ويقصد بالكفاءة: 
االس���������ت���������ف���������ادة 
امل��ث��ل��ى م��ن امل����وارد 
وال������رتش������ي������د يف 
بينما  استخدامها، 
بالفاعلية:  يقصد 
حت��ق��ي��ق األه����داف 
ب��أف��ض��ل م��س��ت��وى 

ممكن.
ية

دار
م إ

هي
مفا
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2- مدخل اإلدارة العلمية " اإلدارة علم":

 اإلدارة هي سلس���لة من اإلجراءات واألنش���طة املنطقي���ة واملتكاملة وتتمثل يف التخطيط 
والتنظي���م والتوظي���ف والتوجي���ه والرقابة.  وهي تسرتش���د باملنهج العلم���ي وخطواته يف أداء 

الوظائف اإلدارية، وتستفيد من أساسيات  ونظريات العلوم االجتماعية واإلنسانية.  

3- مدخل العالقات اإلنسانية: 

اإلدارة هي عملية إنس���انية وس���لوكية بالدرجة األوىل؛ فاإلنس���ان هو العنصر األساسي 
احملرك واملوجه للعمل اإلداري، و لذلك فاإلدارة يف حقيقتها هي فن وعلم التعامل مع البش���ر 

واستقطاب جهودهم من أجل حتقيق أهداف املنظمة.    

4- المدخل االجتماعي )بناء الفريق( :

 تتمثل اإلدارة يف جهود جمموعة من األفراد يعملون معًا لتحقيق أهداف مشرتكة. 

5- مدخل اتخاذ القرارات:

 اإلدارة هي اختاذ القرارات وفقًا ملنهج معني من أجل حل املشكالت، وذلك باستخدام أدوات 
خمتلفة، منها التحليالت الرياضية.

السائدة؛  االجتاهات  مجيع  يشمل  متكامل-  -كنظام  اإلدارة  مفهوم  بأن  القول  ميكن  و 
التطبيقية  العلوم  من  العديد  تستخدم  ولكنها  واحد،  علم  على  مبنية  ليست  فاإلدارة 
واإلنسانية. اإلدارة هي العملية اليت تعنى بتدبري املوارد البشرية وغري البشرية يف املنظمة، 
واستخدامها بكفاءة وفاعلية، من خالل القيام بالوظائف اإلدارية واليت تتمثل يف التخطيط، 

والتنظيم، والتوظيف، والتوجيه، والرقابة واختاذ القرارات وفقًا ألسس علمية صحيحة.

شكل رقم )2( يوضح مداخل اإلدارة وأهميتها.
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خصائص اإلدارة الناجحة:

العمل،  ليتطور  العامل  بتطوير  واالهتمام  العمل،  يف  اإلنساني  اجلانب  على  الرتكيز   	-
أماكنها  يف  واستغالهلا  والذاتية،  الشخصية  القدرات  بإظهار  االهتمام  كذلك 

الصحيحة، وربطها بتنمية قدرات العاملني العلمية. 

-	 العمل املؤسسي البعيد عن االعتبارات الشخصية والعشوائية؛ وذلك عن طريق التخطيط 
اجليد، والتطبيق العلمي والعملي للوظائف اإلدارية.

-	 تكاملية الوظائف اإلدارية األساسية وترابطها مع بعضها.

-	 االستفادة من اخلربات السابقة.

-	 القدرة على إجياد االعتماد املتبادل بني املنظمات، وتكامل أنشطتها وأهدافها.

االجتماعية  النواحي  من  باملنظمة  احمليطة  البيئية  للظروف  اجليدة  الدراسة   	-
واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية. 

أهمية اإلدارة:

تكمن أهمية اإلدارة يف كونها:

•   تس���اعد عل���ى حتديد قواعد ووس���ائل وأس���اليب تس���هل عمليات الوص���ول إىل األهداف، 
وحتقيقها بدرجة عالية. 

•   متك���ن م���ن اس���تغالل املوارد القليل���ة املتاحة باس���تخدام أفضل الط���رق لتوجيهها حنو 
حتقيق األهداف. 

الواجب تنفيذها  النش���اطات واملهام  املوارد املتاحة واملطلوبة وحصر  •   تس���اعد على حصر 
)ع���ن طريق التخطي���ط( وحصر املوارد البش���رية، وم���دى مالءمتها لتحقي���ق األهداف 
)ع���ن طريق التوظي���ف( ومتابعة األعمال، وتوجيهها حنو حتقي���ق األهداف )عن طريق 

الرقابة(. 

– بشرية(.  – مالية  املتاحة )مادية  املوارد  •   حتد من إهدار 

املنظمة. النزاعات بني األفراد داخل  •    حتد من 
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 مستويات اإلدارة

ميكن حتديد ثالث مستويات لإلدارة وهي:

شكل رقم )3( يوضح مستويات اإلدارة وأدوارها.

اإلدارة العليا: وهي مسئولة عن:

العامة للمنظمة. • وضع وترتيب األهداف 

العامة للمنظمة. • السياسات 

املوارد وتوجيهها. • تدبري 

املدى(. • التخطيط االسرتاتيجي )طويل 

املنظمة بالبيئة احمليطة. • ربط 

الرئيسية احلاكمة. القرارات  • صنع 

الكبرية. • إدارة األزمات 

• اإلشراف على اإلدارة )الوسطى(.

 

وسطى إدارة

تنفيذية-إشرافيةإدارة

عليــاإدارة

 

عليا إدارة

وسطىإدارة

تنفيذية- إشرافيةإدارة

المستفيدة الفئة

ترسم

تساند

خدمت
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اإلدارة الوسطى: وهي مسئولة عن:

• تلقي االس���رتاتيجيات والسياس���ات العريضة من اإلدارة العليا وترمجتها يف شكل أهداف 
وبرامج حمددة ميكن تنفيذها.

املنظمة. املستويات اإلدارية املختلفة يف  • الربط بني 

املدى. • التخطيط متوسط 

املتوسطة.  • إدارة األزمات 

• اإلشراف على اإلدارة )التنفيذية(.

اإلدارة اإلشرافية: وهي مسئولة عن:

الفعلي للسلع واخلدمات. التنفيذ أي اإلنتاج  •  اإلشراف والرقابة على عمليات 

•  املتابعة والتقويم للمشروعات والربامج.

أو برنامج. التنسيق والتعاون داخل كل مشروع  •  حتقيق 

املدى. •  التخطيط قصري 

أو الصغرية. البسيطة  •  إدارة األزمات 

المهارات اإلدارية:

يتوق���ف أداء الوظائف واألنش���طة اإلدارية املختلفة داخل املنظم���ات بكفاءة وفاعلية على 
الق���در املتوف���ر من املهارات اإلدارية اليت ميتلكها املدي���رون أو العاملون، واليت تتمثل يف ثالثة 

أنواع رئيسة وهي:

1- مهارات فكرية:

ويقص���د بها الق���درة على التفكري املنطقي املرت���ب، وتصور األمور، ورؤي���ة األبعاد الكاملة 
ألي مش���كلة م���ا، وحتديد العالق���ات بني املتغ���ريات املختلفة. ومن أمثلة ذل���ك: مهارة حتليل 
املش���كالت، مهارة القيادة، مه���ارة اإلقناع، مهارة التفاوض، مهارة اخت���اذ القرار. وهذه املهارات 

يتم اكتسابها عن طريق التأهيل والتدريب واخلربة املرتاكمة.
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2- مهارات إنسانية:

ويقص���د به���ا: القدرة على التعام���ل الفعال الناجح مع )الزمالء- املرؤوس���ني- الرؤس���اء – 
املس���تفيدين( القدرة على إجناز عمل مع اآلخرين. وتتضم���ن هذه املهارة القدرة على حتفيز 

اآلخرين، وتطبيق منط قيادي. 

وم���ن أمثل���ة املهارات اإلنس���انية: االتص���ال مع اآلخرين، مه���ارة اإلنصات، مهارة كس���ب 
اآلخرين وكسب احرتامهم....

3- مهارات فنية:

ويقصد بها: القدرة على القيام بالعمل املطلوب بالش���كل الس���ليم واملتخصص. ومن أمثلة 
ذل���ك: مه���ارة رصد وحتليل البيان���ات، مهارة توزيع األعم���ال، مهارة كتاب���ة التقارير، مهارة 

العرض والتقديم، مهارة وضع امليزانية.

ونظ���راً الختالف املهارات الس���ابقة فإن املزي���ج املالئم من هذه امله���ارات خيتلف باختالف 
املس���توى اإلداري للش���خص املس���ئول.  وتتفاوت أهمية كل مه���ارة طبقًا للمس���توى اإلداري 

حبسب الشكل التالي: 

شكل رقم )4( يوضح عالقات املهارات اإلدارية باملستويات اإلدارية.

وتتكون القدرة اإلدارية مما يلي:

املعرفة بعلم اإلدارة.   .1

املوهبة واالستعداد الشخصي. املناسبة من  القدرة    	.2

املمارسة واخلربة.   	.3

وسطى إدارة

- إشرافیةإدارة
تنفیذية

علیــاإدارة
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  اإلدارة يف املنظامت غري الحكومية غري الربحية

أساليب اإلدارة في المنظمات غير الحكومية:

 أسلوب اإلدارة املستخدمة يف املنظمات غري احلكومية أثار جداًل، وقد اختلفت آراء اخلرباء 
فيما إذا كان جيب أن تدار املنظمات غري احلكومية غري الرحبية بنفس األس���اليب واملفاهيم 
العامة لإلدارة أو إدارة األعمال واملستخدمة سلفًا يف القطاع احلكومي و اخلاص، أو البد من 

وجود إدارة خاصة بها. وانقسمت اآلراء إىل ثالث  مدارس خمتلفة:

المدرسة األولى:  .1

 تدع���و إىل أن اإلدارة واح���دة يف كل املنظمات أي���ًا كان نوعها،  و املنظمات غري احلكومية 
غ���ري الرحبية ال ختتلف عن بقية املنظمات؛ فجميعه���ا جيب أن حتقق هدفًا معينًا، ومجيعها 
حتتاج إىل إدارة موارد بشرية ومالية، وهيكل تنظيمي...إخل، و بالتالي على مديري املنظمات 

غري احلكومية غري الرحبية استقطاب مجيع األساليب اإلدارية من القطاع اخلاص. 

المدرسة الثانية:   .2

تؤم���ن أيضًا بأهمية اس���تقطاب املعلومات واألدوات من اإلدارة العام���ة وإدارة األعمال، إال 
أن���ه جيب تكييف األس���اليب اإلدارية مبا يتناس���ب م���ع خصوصية نوع ونش���اط املنظمات غري 

احلكومية غري الرحبية، و مبا يتناسب مع مبادئها وقيمها.

3. المدرسة الثالثة:

 تؤم���ن بض���رورة إجي���اد إدارة جدي���دة خاص���ة باملنظمات غ���ري احلكومية غ���ري الرحبية 
الختالف نوعها، ونشاطها وأهدافها عن باقي املنظمات.

و بغض النظر عن اخلالفات يف وجهات النظر السابقة، فقد يكون هناك تشابه كبري بني 
إدارة املنظم���ات غري احلكومية وب���ني إدارة املنظمات األخرى يف القط���اع اخلاص و احلكومي. 
وق���د ال ختتل���ف وظائف ومب���ادئ وتعاريف اإلدارة م���ن منظمة ألخرى، وال خيتلف أس���لوب 
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اإلدارة، إال أن املنظم���ات غ���ري احلكومي���ة -مهم���ا كان نوعها- جيب عليه���ا إدارة أربع جوانب 
مرتبطة ببعضها وهي: 

1.	 إدارة األم���ور الداخلية للمنظمة من موارد بش���رية ومالية وتنظيم، وإجراءات إدارية 
تنفيذية.

التنموية اليت تقوم بتنفيذها. املشاريع  إدارة   	.2

3.	 إدارة عالقاته���ا باجملتمع���ات احمللية والفئة املس���تهدفة، والقطاعات األخرى )حكومي 
وخاص(.

السابقة. الثالث اجلوانب  البيئة اخلارجية واليت تتحكم يف  إدارة   	.4

ويركز هذا الدليل )أساسيات اإلدارة( على أمور املنظمة الداخلية وسيتم التطرق للجوانب 
األخرى يف بقية أدلة احلقيبة التدريبية )بناء قدرات اجلمعيات واملؤسسات األهلية(

شكل رقم )5( يوضح اجلوانب األربعة املرتابطة إلدارة املنظمات غري احلكومية غري الرحبيى.

اجلوانب األربعة املرتابطة إلدارة املنظمات غري احلكومية غري الرحبية.

خصائص المنظمات غير الحكومية غير الربحية:

 إن للمنظم���ات غري احلكومية ممي���زات وخصائص متعددة جتعله���ا خمتلفة يف طبيعة 
عمله���ا و نوعها، و بالتالي جتعل إدارتها أكثر حتديًا وصعوبة، وأيضا أكثر أهمية. وميكننا 

تلخيص هذه اخلصائص يف النقاط الرئيسية التالية:

 

الخارجية البيئة
والمشاريع انشطة

التنموية

العالقات
المنظمة أمور
الداخلية
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1- من السهل أن يكون لديها أهداف غير واضحة وغير محددة:

على املنظمات غري احلكومية جعل أهدافها حمددة وواضحة، إال أن األهداف االجتماعية 
والصحي���ة والتعليمي���ة والبيئية من الصعب حتديدها بدقة ش���ديدة، وكلما حاولنا حتديد 
األه���داف بدق���ة كلما أصبح م���ن الصعب عل���ى اجلمعية/املؤسس���ة معرفة ما ال���ذي  تريد 
حتقيق���ه بش���كل كم���ي. و م���ن ناحية أخ���رى هناك ق���وى مؤث���رة خمتلفة تؤث���ر يف قرارات 
اجلمعية/املؤسس���ة مثل أفراد العمل، الفئات املس���تهدفة، الداعمني، جملس اإلدارة، وبالتالي 
متي���ل اجلمعيات إىل وض���ع أهداف عامة إلرض���اء اجلميع بدون التفكري عن ُس���بل حتقيقها 

بفاعلية.

2- صعوبة قياس األثر:

إن صعوب���ة حتديد أهداف واضحة ودقيقة يرتتب على ذل���ك صعوبة قياس أثرها، مثل: 
رفع نسبة الوعي لدى اجملتمع، أو تلقي املواطنني نصائح صحية جيدة. أما يف القطاع اخلاص 

فيسهل قياس األثر مثل : نسبة مبيعاته أو ارتفاع أرباحه أو قياس جودة املبيعات. 

3-  مسئولة أمام عدد من الجهات المختلفة:

كما ذكرنا س���ابقًا إن ملنظمات اجملتمع املدن���ي قوى خمتلفة مؤثرة عليها مثل العاملني 
والداعم���ني والفئة املس���تهدفة و غريه���ا، ومجيع هذه القوى هل���ا أولويات خمتلف���ة وهلا آراء 
خمتلفة عن الكيفية اليت يكون عليها أسلوب اإلدارة، و كيف جيب أن تكون ثقافة اجلمعية 
واملؤسس���ة. وعلي���ه فإن اجلمعية واملؤسس���ة تعت���رب مس���ئولة وملزمة أمام كل ه���ذه القوى  

بتحقيق رؤيتها وإرضائها.

4-  الهياكل و التنظيمات اإلدارية معقدة ومتشعبة:

احلاجة للجمعية/املؤسس���ة أن توازن بني الرغبات املختلفة جلميع املعنيني باألمر )ممن 
مت ذكرهم س���ابقا( قد ينتج عنها هيكل تنظيمي مركب حيتوى على أفراد، جلان، مجاعات 
داعم���ة، مجاعات مس���تهدفة ممن هم ذو س���لطة ويف موقع ش���رعي الختاذ الق���رار. وبالتالي 
إجناز األعمال يستغرق وقتًا طوياًلبسبب أعمال التنسيق، واإلدارة، واالستشارة للوصول إىل 

القرار النهائي. 
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5-  تعتمد على العمل التطوعي بشكل رئيسي:

معظم العاملني يف املنظمات غري احلكومية متطوعون سواءاً كانوا جملس إدارة أو عاملني 
ومن دون أي عائد مالي. و بالتالي البد من إدارة جيدة لعملية حتفيز هؤالء املتطوعني. حيث 
يتوقع املتطوع يف مقابل التزامه وعمله االس���تماع آلرائه واملشاركة بفاعلية يف عملية اختاذ 

القرارات.

6-  غاية المنظمة أو رسالتها ممكن أن تؤثر على أسلوب اإلدارة المتبع:

إن غاي���ة املنظمة تؤث���ر يف االفرتاضات لدى رؤس���ائها عن أس���لوب اإلدارة املتبع، فمثاًل يف 
املنظمات اليت تعمل احلمالت و املناصرة  يتخذ رؤس���اء املنظمات أسلوبًا سياسيًا يف إدارتهم، و 
يس���تخدمون بناء مجاعات وجلان هلا نفس اآلراء ووجهات النظر، ويقومون باملناصرة الختاذ 
القرار بداًل من أن يس���تخدموا أس���اليب اختاذ القرارات الرمسية. بعكس املنظمات اليت تعمل 
يف جم���ال الصحة وال���يت تهدف إىل العالج فهي متيل إىل االستش���ارات واألخذ بعني االعتبار  
اس���تيعاب مجيع وجهات النظر مما يصعب الوصول إىل القرار بش���كل س���ريع. بينما تستخدم 
املؤسس���ات اخلدمية مثل التدريب والتأهيل أس���اليب إدارية تقوم عل���ى التقييم جلودة األداء، 
و يعت���رب إرض���اء الفئة املس���تهدفة )عمالؤه���ا( ه���و العامل الرئيس���ي املؤث���ر يف عملية اختاذ 

القرارات.

7-  لها قيم البد من تحقيقها:

 للعامل���ني ولألعضاء يف اجلمعية/املؤسس���ة  قيم مش���رتكة وافرتاض���ات معينة عن قيم 
اجلمعية/املؤسس���ة وكي���ف جي���ب أن يكون أس���لوب اإلدارة املتب���ع، وبالتال���ي أي خرق هلذه 
القي���م أو عدم االلتزام بها من املمكن أن حُيدث نقص ثق���ة، وعدم حتفيز، وصراعات داخلية 
خمتلف���ة. وهذا ال يعنى أنه ليس لدى الش���ركات يف القط���اع اخلاص قيم، ولكن يف املنظمات 

غري احلكومية تعترب القيم عاماًل حمفزاً رئيسًا للعاملني فيها، وحتقيقها يعترب أساسيًا.

8-  ال يعتبر الربح أو المال العامل الرئيس التخاذ القرارات وتحديد األولويات: 

ق���د يك���ون الرب���ح والعائد املالي أس���اس ق���رارات القطاع اخل���اص، ولكنه لي���س كذلك يف 
املنظم���ات غري احلكومية. فاختاذ القرارات و حتديد األولويات يف اجلمعية/املؤسس���ة خيضع 
ملفاوض���ات عديدة ومعق���دة بني اجلهات املختلف���ة املعنية باألمر)كما ذكرنا س���ابقًا( واليت 

ختتلف معايريها من مؤسسة إىل أخرى.
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9-  العاملون في الجمعية/المؤسسة لهم حوافز مختلفة ومتنوعة: 

لتن���وع العامل���ني يف اجلمعيات/املؤسس���ات ب���ني متطوع���ني ومدفوع���ي األجر وبس���بب أن 
اجلمعي���ات واملؤسس���ات تق���وم على قيم و مبادئ إنس���انية فقد  ترتب على ذل���ك تنوع احلوافز 
لدي العاملني فيها. فمنهم من حيفزه العمل اخلريي بسبب الدافع الديين، ومنهم من حيفزه 
العمل االجتماعي وتكوين العالقات، وآخر بس���بب حتس���ني وضع���ه االجتماعي أمام اآلخرين 
)كمجل���س اإلدارة( أو بس���بب الرغبة يف حتس���ني امله���ارات واخلربات، واعتب���ار املنظمات غري 
احلكومي���ة نقطة انتقال إىل مكان آخر وبأجر أكرب. وكل ه���ذه الرغبات الكامنة تؤثر على 
إدارة اجلمعي���ات واملؤسس���ات، مما جيعل عملية إدارتها تأخذ وقت���ًا وأولوية أكثر من أولوية 

تنفيذ األهداف اخلاصة بها.

10-  تعتمد في تمويلها على داعمين وممولين: 

تتص���ف املنظمات غري احلكومية )غري الرحبية( بش���حة املوارد، وعدم ضمان اس���تمرارية 
مص���ادر الدخ���ل؛ مم���ا جيع���ل إدارته���ا أكثر أهمي���ة وصعوب���ة م���ن إدارة القط���اع احلكومي 

واخلاص. 

إضاف���ة ملا س���بق يوضح اجل���دول التالي بع���ض الفروقات ب���ني املنظمات غ���ري احلكومية 
ومنظمات القطاع اخلاص واحلكومي:

 

 

المقارنة الحكوميةمجال الخاصالمنظمات القطاع
التي الحكومية غير المنظمات

للربحال تهدف

التمويل مصدر
منها الدولة وتوفره تحدده

الدولة/ الضرائب موارد
لفرد خاصة / ملكية

أفراد
والهبات المنح من جمعه يتم

والتبرعات

المال رأس ملكية
واألرباح

وال بالكامل للشعب ملك
تعود وجدت وإن أرباح يوجد

الدولة لخزينة

واألرباح خاصة ملكية
المالك على تعود

تعود وجدت إن واألرباح عامة ملكية
الجمعية .ومشاريعهالصالح

الرئيس التجاريجميعهاةالقوانين والمؤسساتالقانون الجمعيات األهليةقانون

العامةأهدافها الخدمة إلى الربحتهدف إلى معينةتهدف فئة خدمة إلى تهدف

مداألجرامدفوعوالعاملون رمزيةاألجراوعوفاألغلب بأجور أو متطوعون األغلب

ية
دار

م إ
هي

مفا

الوحدة الثانية 
الوظائف االدارية



27
أساسيات
اإلدارة

الوحدة الثانية 
الوظائف االدارية
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وظـــائف اإلدارة:

ل���إلدارة وظائف عدة مرتبطة ببعضها البع���ض، حبيث أن النجاح يف أي منها يؤثر ويتأثر 
بكفاءتها يف باقي الوظائف. وقد اختلف العلماء والباحثون يف حتديد واضح وموحد هلا، فمنهم 

من يرى أن وظائف اإلدارة تتمثل يف:

- صنع القرار

- القيادة

- التخطيط 

- الرقابة

ومنهم  من يرى  وظائف اإلدارة يف:

- ختطيط 

- تنظيم 

- توجيه

- رقابة

 وهذا الدليل يتناول اخلمس الوظائف اإلدارية التالية:

التخطيط. 	.1

التنظيم. 	.2

التوظيف. 	.3

التوجيه.  	.4

الرقابة. 	.5

كما أن الوظائف اخلمس السابقة ال تنفصل عن عملية: حتليل املشاكل واختاذ القرارات.
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أواًلً: التخطيط

إذا لم تخطط فأنت تخطط للفشل  

سيتم تناول وظيفة التخطيط من حيث:

تعريف التخطيط : 

مصطل���ح التخطيط من املفاهيم اليت ترد يف علم اإلدارة مبعان متنوعة وخمتلفة، ولكن 
مجيعها تش���رتك يف خيط فك���ري واحد، يتمحور يف اعتبار التخطيط نش���اطًا جوهريًا ومهمًا 
لإلدارة، ووظيفة حيوية لإلدارة العليا، والتخطيط هو أس���اس اإلدارة، وعلى قاعدته تؤس���س 

األعمدة اإلدارية األخرى، من تنظيم وتوظيف وتوجيه ورقابة واختاذ القرار.

وهناك العديد من التعاريف للتخطيط، واليت من أهمها: 

الذي يقوم به. املسبق ملا جيب عمله، وكيف يتم، ومن  التقرير  •   أنه 

•   أن���ه عملي���ة حتديد واقع املنظمة، واألهداف اليت تس���عى إىل حتقيقها، والوس���ائل اليت 
ستس���تخدمها لتحقيق تلك األهداف. فالتخطيط حيدد لنا "أين كنا؟ وأين حنن اآلن؟ 
وأي���ن نريد أن نصل؟ وكيف؟ وما هي العوامل اليت ستس���اعدنا أو س���تعيقنا عن حتقيق 

اهلدف؟ وما هي البدائل املتاحة لدينا لتحقيق اهلدف؟ وما هو البديل األفضل؟" 

القيام بالعمل وفقًا حلقائق ال افرتاضات. املسبق للقيام بالعمل، ثم  التفكري  •   التخطيط هو 

•   التخطيط هو عملية حتديد "احتياجات" والعمل على وضع أفضل الطرق "لالستجابة" 
لتلك االحتياجات، كل ذلك ضمن دراسة لكل األولويات واإلمكانيات املتوفرة.
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    الخـطـة:

 هي احملصلة الرئيس���ة لعملي���ة التخطيط، وهي عب���ارة عن قائمة 
تضم األهداف املطلوب حتقيقها، واألنش���طة والوس���ائل اليت ستستخدم 
لتحقي���ق تل���ك األهداف وحتديد من س���يتكفل بالتنفيذ، وم���ا هي املوارد 

املطلوبة.

شكل رقم )6( يوضح عملية التخطيط.

وم���ن التعريفات الس���ابقة جن���د أن التخطيط -على الرغم من التع���دد يف تعريفه- إال أن 
هناك عناصر يشملها أيًا كان التعريف وهي:

أو احلاضر. التنبؤ باملستقبل؛ فالتخطيط يتعلق باملستقبل وليس باملاضي   •

أن التخطي���ط يعتم���د على التفكري املس���بق قبل القيام بالعم���ل، ويعتمد على التحليل   •
والدراس���ة للبيئة والظروف احمليط���ة، واحلصول على املعلومات ع���ن املاضي واحلاضر 

من أجل استشراف املستقبل و التهيئة لألوضاع املستقبلية ليسهل التعامل معها.

أن التخطي���ط يب���دأ بتحديد األهداف املطلوب حتقيقها يف املس���تقبل وينتهي بتحقيق   •
هذه األهداف.

أن التخطيط هو نشاط يتضمن اختيار أو مفاضلة بني بدائل متاحة أمامنا ومرتبطة   •
حبقائق حمتملة للمس���تقبل، وبالتالي تصميم أنش���طة ضروري���ة مرتابطة  تؤدي إىل 

حتقيق أهداف مستقبلية منشودة.
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  أهمية التخطيط:

يساعد على حتديد املدخالت واملخرجات كمًا ونوعًا.  •

فرد  كل  ومسؤولية  التنفيذ  مراحل  وتتابع  العمل  خطوات  تسلسل  التخطيط  حيدد   •
يف املنظمة وبالتالي يسهل التنظيم والرقابة ملدى تنفيذها خلططها املوضوعة.

اليت تسعى  األهداف واإلجنازات  حول  املنظمة  داخل  مشرتكًا  فهمًا  يوفر  التخطيط   •
املنظمة إىل حتقيقها واخلطوات الالزمة للتنفيذ. 

وحتديد  املتاحة  واإلمكانيات  املوارد  ورصد  األولويات  حتديد  على  يساعد  التخطيط   •
أفضل الطرق الستخدامها. 

املسار الصحيح.  املنظمة وأعضاءها يف  التخطيط يبقي   •

التخطيط يساعد على حتديد دقيق لألهداف واألدوار ومؤشرات قياس األداء.  •

التخطيط يساعد على االبتعاد عن االرجتال والعشوائية يف اختاذ القرارات، كما يساعد   •
على اختاذ القرارات بطريقة عقالنية وموضوعية.

املفاجآت ويوفر األمن النفسي للعاملني. املنظمة  جينب   •

أداء اجلمعية.  ارتكاز لتقييم  اخلطة نقطة   •

العمل اخلارجية. أداة ميكن استخدامها للتواصل مع بيئة  اخلطة   •

وقفة 

قبل أن تبدأ يف معرفة خطوات التخطيط:  

 هل أنت مقتنع بأهميته؟ هل تعتقد أن مجعيتك/مؤسستك حباجة إليه؟ 
 إذا كان كذلك فإنك ستستفيد من توضيح تلك اخلطوات وستطبقها بكفاءة.
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اخلطة 
التنظيمية

مستوى إداري 
أعلى

خطة ُتغطي 
املنظمة ككل

مستوى إداري 
أدنى

الُبعد الزمينًبعد التكرار

خطة ُتغطي جزءاً 
من املنظمة

ُبعد الشمولُبعد املستوى

خطة تستخدم 
ملرة واحدة

فرتة زمنية 
قصرية

خطة تستخدم 
لعدة مرات

فرتة زمنية 
طويلة

)samule ،2003 ، 193 ( : املصدر

 أنواع التخطيط والخطط:

التصنيف  لطريقة  ووفقًا  طريقة،  من  بأكثر  عنه  الناجتة  واخلطط  التخطيط  تصنيف  ميكن 
نستطيع حتديد حمتويات اخلطط املوضوعة، والطريقة اليت سيتم تنفيذها بها، فهناك أربعة أبعاد 

على األقل لتصنيف اخلطط، وتتلخص فيما يلي: 

•  التكرار:
 أي عدد مرات تنفيذ اخلطة، فبعض اخلطط تصمم ليتم تنفيذها مرة واحدة، وغالبًا ما تكون قصرية 
املدى، وهذا النوع يتسم بعدم إمكانية تكراره، بينما هناك خطط تصمم ليتم تنفيذها مرة بعد أخرى، 

وتكون هذه اخلطط الطويلة قابلة للتكرار.

•  الوقت/الزمن: 

و يقصد به الوقت الذي يلزم لتنفيذ اخلطة.

•  الشمول: 
بعض اخلطط تصمم لتشمل نظام اإلدارة الكامل )البيئة التنظيمية، املدخالت، العمليات، واملخرجات( 
و يطلق عليها أساس التخطيط، و البعض اآلخر من اخلطط تصمم لتشمل جزءاً من نظام اإلدارة، 
زاد اجلزء  اإلدارة، وكلما  نظام  من مدخالت  يعترب جزءاً  التوظيف، حيث  ذلك خطط  أمثلة  ومن 

الذي تغطيه اخلطة من نظام اإلدارة كلما كان امتداد اخلطة أكرب.

•  المستوى: 
اسرتاتيجية  خطط  هلا  العليا  اإلداري��ة  فاملستويات  اخلطة؛  إليه  تهدف  الذي  املنظمة  مستوى  وهو 
واملستويات اإلدارية الوسطى هلا خطط تنفيذية، واملستويات اإلدارية التشغيلية هلا خطط تشغيلية.

شكل رقم )7( أبعاد اخلطة
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 وعليه ميكن تصنيف التخطيط حبسب اهلدف منه إىل:

1- التخطيط االستراتيجي: 
ختطيط طويل املدى ملا قد يزيد عن ثالث سنوات، وفيه حتدد رؤية املنظمة ورسالتها، وأيضًا األهداف 

بعيدة املدى واملشتقة من الرؤية والرسالة.

2-  التخطيط التنفيذي:
 يهتم بالدرجة األوىل بتنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية عن طريق اإلدارة الوسطى؛ وهى خطط ال تقل 

مدتها عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات. 

3- التخطيط التشغيلي: 
ختطيط قصري املدى ال يزيد عن س���نة، ويركز على وضع خطة عمل مكونة من عدد من األنش���طة 

واإلجراءات لتنفيذ اخلطة التنفيذية. 
وفيما يلي جدول تفصيلي ألنواع التخطيط واخلطط حبسب اهلدف:  

نوع
الخطةالتخطيط تعريفهانوع

الفترة
الزمنية

بالتخطيط يقوم من
التخطيط عملية قائد
الخطة تنفيذ ومتابعة

يط
خط

ت
جي

راتي
ست

ا

ةـخط
جية

راتي
ست

إ

الصــورةيوهــ لتوضــع الجمعيــة تعــدها التــي الخطــة
بهــا الخــاص العمــل وإطــار للجمعيــة وتعتبــر،الكليــة

لمــدة المــدى ــدة بعي وتتضــمن،ســنوات5-3خطــة
ورؤيتهــا المنظمــة اســتراتيجيات،.اهــداف.رســالة

الجمعيـة، وضـعف قـوة اسـتراتيجيةاهـدافنقـاط
تحقيقهـا، إلـى تسعى تسـعىأيأالتي مـا توضـح نهـا

تحقيقه إلى .وكيف،الجمعية

طويلة
المدى

ا الهيئة رية،ادأعضاء
التنفيذي، المدير

المتطوعون، العاملون،
منأ الفئاتفراد

من قيادات المستهدفة،
المحلي، المجتمع

خارجيون مستشارون

العلياا دارة

ذي
نفي

طت
طي
خطتخ
ال

ـ
ــةال

ذية
نفي

ت

التالية التساؤت عن تجيب التي الخطة هي: وهي ما
مـن المهـام؟ هـذه إنجاز سيتم كيف المطلوبة؟ المهام
مــا نجازهــا؟ الزمنيــة المــدة هــي مــا عنهــا؟ المســئول

نجازهـا المطلوبـة المـوارد الخطــط. هـي هـذه وتـأتي
الخطـة في الموجودة استراتيجية اهداف لترجمة

خطــةاســتراتيجية الجمعيــة تعــد وقــد أنشــطة، إلــى
ــة تنفيذيــ خطــــط أو عــــام بشــــكل للجمعيــــة تنفيذيــــة
خطـــة عامــة، عالقـــات خطــة تطـــوير، خطــة منفصــلة،
نشاط حجم بحسب وتحدد وغيرها، الجمعية لتقييم

.الجمعية

متوسطة
المدى

العاملون، اللجان،
المتطوعون

الوسطى ادارة

ـ
خط

ت
ـيـ

تش
ط

ـغـ
يلي

ــخط
مل

الع
ة

مــنوتشــمل المــأخوذة الرئيســة النشــاطات تحديــد
ــي ف وتفصــيلها ــة، التنفيذي ــة،الخطــة فرعي نشــاطات

نشـاط كـل لتنفيذ اتخاذها الالزم اجراءات وتحديد
والفريق الزمنيـةفرعي، والمـدة تنفيـذه عـن المسـئول

يحتاجونهـا التـي والمـوارد لتنفيـذه لتنفيـذه،المتاحـة
الت للخطـة يكـون أن جـدًا الطبيعـي أكثـرومن نفيذيـة

وتنفيذ عمل، خطة فيمن سيؤدي هذه العمل خطط
التنفيذية الخطة تطبيق إلى .المحصلة

قصيرة
المدى

المتطوعون، العاملون،
المشرفون

التنفيذيةادارة
للبرام، تخطيط

للمشاريع لألقسام،
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خطوات تنفيذ عملية  التخطيط

شكل رقم )8( يوضح خطوات تنفيذ عملية التخطيط.

أواًل: تحديد األهداف: 

وحتديد  التخطيط،  وهي  اإلدارة  وظائف  من  وظيفة  أول  يف  خطوة  أول  هو  اهلدف  حتديد  يعترب 
اهلدف يعين حتديد النتيجة املراد التوصل إليها وما الذي تريد اجلمعية/ املؤسسة حتقيقه ولذلك 

فإن جناح اجلمعية يقاس مبدى حتقيقها ألهدافها. 

كيف تصيغ الجمعيات أهدافها:

عندما تصاغ األهداف جيب مراعاة اآلتى: 

1.  مراعاة الرؤية والرسالة: ترتبط األهداف بصفة جوهرية برؤية ورسالة املنظمة واليت هي نابعة 
من اخلدمة اليت تقدمها اجلمعية/املؤسسة، والفئة املستهدفة اليت تستفيد من هذه اخلدمة. 

وعليه ال بد من تطابق األهداف وتكاملها مع الرؤية والرسالة.

2.	 جيب أن تكون األهداف نابعة من احتياجات املستهدفني. 

املراد صياغته وهناك نوعان من األهداف للجمعية:  3.  حتديد نوع اهلدف 

الرؤية:
 هي األحالم و اآلمال والرؤى املستقبلية االسرتاتيجية للمنظمة. و تعترب الرؤية 

هي املصدر األساسي للشعور باالنتماء والوالء للمنظمة. 

الرسالة: 

املنظمة  دور  هو  ما  على  حيتوي  والذي  الرؤية؟  أحقق  بكيف  اخلاص  اجلزء  وهى 
األساسي يف حتقيقها. وغالبًا ما حتتوي على املعلومات اآلتية: نوع املنظمة، وسائلها 

لتحقيق الرؤية وفئتها املستهدفة ونطاقها اجلغرايف. 
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األهداف العامة:   •

الغرض العام أو النتيجة العامة، وهي األهداف طويلة املدى، مثل بقاء اجلمعية ومنوها، واملشاركة 
يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

األهداف المحددة:   •

ه���و بي���ان بالنتيجة املطلوب حتقيقه���ا خالل فرتة زمنية حمددة، وميكن قياس���ها، وتش���مل األهداف 
قصرية األجل، ويعرب عنها بصورة كمية يف إطار األهداف العامة للجمعية.

وفيما يلي ميكننا ذكر بعض معايري األهداف اجليدة من حيث املضمون والصياغة حيث جيب أن : 

حتدد وفقًا لدور اجلمعيات واملؤسسات األهلية.  •

املنظمة وأنشطتها. تتالءم مع حجم   •

مرتبطة باحتياجات مستهدفيها.  •

املؤسسة وأهدافها.  منسجمة مع قيم   •

الكلمات اإلجيابية.  دقيقة، واضحة وحمددة جيداً وتستخدم   •

أداء مرتفعة، ولتشجيع التقدم.  التحدي لتنشيط معايري  الرغبة يف  تثري   •

النوعية.  أو  الكمية  ميكن قياسها حبيث تكون مرتبطة مبعايري األداء   •

ميك���ن حتقيقه���ا من خالل ق���درات األفراد مع األخذ يف االعتب���ار أي معوقات قد تؤثر يف   •
ق���درة الف���رد على حتقي���ق األهداف، وقد يش���مل ذلك نقص امل���وارد )املالل، الوق���ت، املعدات, 
مس���اندة اآلخرين( أو نقص اخلربة والتدريب، أوالعوامل اخلارجية اليت تقع خارج سيطرة 

الفرد...اخل. 

مرتبط���ة بالوقت وميك���ن حتقيقها خالل إطار زمين حم���دد )ال ينطبق ذلك على األهداف   •
املستمرة(.
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وتستخدم بعض املؤسسات االختصار )األهداف الذكية( SMART لتعريف اهلدف اخلاص 
اجليد: 

S               = SPECIFIC         حمدد 

M    = MEASURABLE         ميكن قياسه 

A      = ACHIEVABLE         قابل للتحقيق

R           = RELEVANT         ذو عالقة 

T  = TIME-RELATED         مرتبط بالوقت 

مثال:

قد يكون اهلدف العام جلمعية ما:

... املعيشي للنساء األرامل يف  الوضع  • حتسني 

األهداف الخاصة:

100 امرأة مهارات حياتية يف جمال.... • إكساب 

• توفري قروض صغرية وأصغر ملن اكتسنب مهارات عالية ويعملن بكفاءة

كبرياً  ع��دداً  أن  نالحظ 
م��ن اجل��م��ع��ي��ات أه��داف��ه��ا 
مركبة  أو  حم���ددة  غ��ري 
وهناك خلط بني األهداف 
كما  واخل��اص��ة،  العامة 
ج��داً،  كبرية  أهدافها  أن 
خمتلفة،  جم����االت  ويف 
ق����درات  م���ع  ت���ت���الءم  وال 
وإم����ك����ان����ات اجل��م��ع��ي��ة 
بأن  واعية  غري  احلالية. 
ما نعجز عن قياسه نعجز 

عن إدارته. 
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ثانيًاً:  تحليل وتقييم البيئة ووضع االفتراضات والمخاطر

حتليل و تقييم البيئة:

 -تحليـــل البيئـــة العامـــة )البيئـــة الخارجية غير المباشـــرة(: و يقصد بها دراس���ة واستكش���اف العوامل واملتغريات 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والتكنولوجية والقانونية. 

شكل رقم )9( يوضح عالقة املنظمة ببيئتها املباشرة وغري املباشرة.

- تحليـــل البيئـــة الخارجيـــة والداخلية المباشـــرة للمنظمة: ويقصد بالبيئة اخلارجية املباش���رة؛ البيئة احمليطة 
باملنظم���ة، واملتعلقة بالفئة املس���تهدفة، واملنظمات املماثل���ة، ويقصد بالبيئة الداخلية املباش���رة؛ قدرتها 
الوظيفية والتنظيمية، وقدراتها اإلدارية وحتليل مواردها. وهنا ميكن اس���تخدام تقنية SWOT . وهي 

تقنية حتليل الفرص والتهديدات اخلارجية وحتليل نقاط القوة والضعف الداخلية.

SOWT:حتليل سوات

- وضـــع االفتراضـــات والمخاطـــر: هي حتليل للمخاطر اليت قد تعيق حتقي���ق األهداف، وكيف ميكن تفاديها 
والتنب���ؤ بها، ووضع االفرتاضات اليت س���وف تبنى عليها اخلطة بطريقة علمي���ة ومنهجية، آخذين بعني 

االعتبار عوامل البيئة الداخلية واخلارجية، وميكن تقسيم الفروض التخطيطية إىل ثالثة أنواع: 
•  فروض ال ميكن السيطرة عليها: مثل األسعار...اخل.

•  فروض ال ميكن السيطرة عليها، ولكن بإتباع سياسات معينة ميكن احلد من تأثريها مثل ارتفاع معدل 
دوران العمل.

•  فروض ميكن السيطرة عليها، وهي اليت يتم إقرارها إىل حد كبري بواسطة إدارة اجلمعية مثل موقع 
اجلمعية ...إخل

 

سیاسیة عوامل

المستھدفة  الفئة

 
 المنظمة

الداخلیة البیئة
 المباشرة

البیئة
الخارجیة
 المباشرة

الخارجیة البیئة
مباشرة  الغیر

عوامل
 اقتصادیة
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ثالثًاً:  تحديد البدائل

ويتم ذلك ببناء قائمة من االحتماالت لس���ري األنش���طة اليت س���تقودك باجتاه أهدافك، واليت يتوقع أن تقدم 
أفضل النتائج للمخطط، وقد تكون اسرتاتيجية حمددة/جمال حمدد،...إخل.

رابعًا: تقييم البدائل واختيار البديل األمثل:

 بعد حتديد البدائل املتاحة يتم تقييمها بناًء على قائمة من املزايا والعيوب لكل احتمال من احتماالت س���ري 
األنش���طة يف ضوء أه���داف اجلمعية؛ حيث يتم اختيار البدائل اليت حتقق أه���داف اجلمعية يف ظل الدور 

الذي اختارت العمل فيه. ومن ثم اختيار االحتمال صاحب أفضل مزايا وأقل عيوب فعلية.

خامسًا: تحديد األنشطة الفرعية والتفصيلية

ويتم ذلك باإلجابة على األسئلة التالية:

ما: األنشطة اليت جيب القيام بها؟

أين: سيتم التنفيذ؟

متى: سيتم التنفيذ؟

كيف: سيتم التنفيذ؟

ملاذا: جيب تنفيذه بهذه الطريقة؟

سادسًا: تحديد السياسات والقواعد وإجراءات العمل

السياسات: هي املرشد للسلوك واختاذ القرارات يف املستقبل، وهى منبثقة عن أهداف املشروع لتحديد االجتاه 
الذي يسري عليه العمل اإلداري.

مثال:

الهدف: رفع مهارات الفتيات ذوات الدخل احملدود يف جمال استخدام احلاسب اآللي.

السياسة تكون في: التميز يف األداء، العدالة يف اختيار املتدربات.

وقد تكون السياسة عامة تتعلق باملنظمة ككل، وقد تكون حمددة لنشاط معني.

القواعـــد: هي عبارة عن جمموعة من التعليمات اآلمرة احملددة، مثل: ال متنح مقاعد احلاس���ب اآللي جمانًا 
إال للفتيات ذوات الدخل احملدود.

اإلجـــراءات: ه���ي اخلط���وات التفصيلية ال���يت تتبع لتنفيذ قاع���دة أو سياس���ة معينة، مثل إج���راءات التقديم 
للحصول على مقعد يف دورة الكمبيوتر.
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سابعًاً: تحديد التوقيت 
من حيث الوقت الالزم لكل نشاط ووقت البداية والنهاية.

ثامنًا: تحديد المسئولية 
مسئولية تنفيذ كل نشاط حبسب التخصص واملهام املوكلة إليهم.

تاسعًا: وضع الموازنات التقديرية
وضع مجيع املوارد املالية واملادية والبشرية الالزمة لتنفيذ األنشطة.

عاشرًا: وضع خطوات التخطيط السابقة على شكل خطة مقترحة
بعد أن يتم اختيار احلل األمثل، وحتديد األنشطة الفرعية له، وحتديد الوقت واملسئولية، يتم وضع مجيع 
ما سبق على شكل خطة، واليت تعترب حمصلة للعملية التخطيطية، وميكن تعريف اخلطة بأنها: )قائمة 
تضم األهداف املطلوب حتقيقها، والتصرفات والوس���ائل اليت ستس���تخدم لتحقيق تلك األهداف، حتديد 

من سيتكفل بالتنفيذ، وما هي املوارد املطلوبة لتحقيق ذلك، وكيف ستقّيم اخلطة(.

وهناك العديد من أشكال اخلطط، واليت ميكن للجمعية اختيار الشكل املالئم هلا مثل:   خرائط "جانت":

يعترب هذا األس���لوب أكثر األساليب شيوعًا واس���تخدامًا يف عمليات التخطيط، وميكن تعريف هذا األسلوب 
بأن���ه عب���ارة عن خريطة ذات حمورين: احملور األول ميثل املخرج���ات، واحملور الثاني ميثل وحدات الزمن 
)الوقت( وبالتالي توضح هذه اخلريطة األعمال املخططة، واألعمال اليت مت إجنازها وفقًا ملدى ارتباطها 

ببعضها البعض، وارتباطها بالوقت احملدد لكل منها.

إبريلمارسفبرايرينايرالنشاط
التخطيط مرحلة
للتدريب اعداد
المتدربين تعيين

المتدربين استقطاب
التدريبية الدورة
العملي التطبيق

التقييم
المشروع إنهاء

رقم "جانت"لخريطةنموذج) 10(شكل

ادارية المصفوفة اخر :والمثل
:الهدف

انشطة
الرئيسية

النشاط
الفرعي

الموارد
الشخصالوقتالتكلفةالمطلوبة

المسئول

رقم اداريةنموذج) 11(شكل المصفوفة
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ما بعد التخطيط: 

يفرتض أن يتم البدء بتنفيذ اخلطة حبسب الزمن احملدد، وحبسب املسئوليات املوزعة، وما إذا كان اهليكل 
التنظيم���ي للمنظم���ة جاهزاً ومالئمًا لتنفيذ اخلطة، ما مل فيتم تهيئته، كما جيب أن يتم متابعة س���ري 
اخلط���ة كم���ا هو متوقع هلا وإجراء التعديالت الالزمة هلا، أي أنه إذا أردنا تنفيذ اخلطة، ال بد من تأدية 

الوظائف األخرى، وهو ما سنقوم بتوضيحه الحقًا.

   أخطاء شائعة في عملية التخطيط: 

اإلدارية  املستويات  التخطيط عادة ما حتدث بعض األخطاء من خمتلف  املختلفة لعملية  املراحل  خالل 
املشاركة يف إعداد اخلطة، وقد تتعلق األخطاء أحيانًا بأسلوب العمل أو	عدم الوضوح.

ومن أهم األخطاء اليت يواجهها املخططون ما يلي:

1. إهمال الرئيس لمشاركة المعنيين في للجمعية/المؤسسة في التخطيط:

ينبغي أن يكون الرئيس قائداً لعملية التخطيط، وأن يلعب دوراً حموريًا يف كل خطواتها؛ ألن 
عدم قيامه بهذا قد يؤدي إىل اإلخفاق والفشل يف حتقيق أو االستمرار يف التخطيط، وخاصة عند 

استغراق القائمني عليه يف تفاصيل ال داعي هلا.

2. انفراد الرئيس بالتخطيط:

ينبغي أال ينفرد الرئيس مع جهاز التخطيط بأداء كل املهام التخطيطية، فمن ناحية قد يؤدي 
مشاركة  عدم  يؤدي  قد  أخرى  ناحية  ومن  السلطوية،  أو  الفرد  حكم  من  نوع  إىل  الوضع  هذا 

اآلخرين إىل افتقاد اخلطة لعناصر هامة.

3. رسالة المؤسسة:

أن  والواقع  الفلسفي،  بالطابع  ويتسم  معقد،  أمر  الرسالة  أن  العاملون  يعتقد  أن  الشائع  من 
التحديد الدقيق لرسالة املؤسسة ضروري لتوجيه مجيع األعمال واجلهود حنو خدمة األغراض 

اليت أنشئت من أجلها، والعمالء الذين أنشئت خلدمتهم.

4.  المبالغة في الطموح في أهداف المؤسسة:

ال ينبغي اإلفراط يف حتديد األهداف؛ فكلما زادت وتعددت األهداف زادت احتماالت اخلطأ، لذلك 
البد من االهتمام مبؤشرات قياس األهداف وبالفرتة الزمنية احملددة إلجناز كل هدف.

5. اختيار األساليب التخطيطية المعقدة:

لكٍم  حنتاج  ال  قد  كما  املعقدة،  التخطيطية  األساليب  دائمًا  نستخدم  أن  الضروري  من  ليس 
ضخم من البيانات التفصيلية؛ لذلك جيب تركيز االهتمام على توقع املشكالت واألخطاء اليت 

قد حتدث، وأهم االستجابات والقرارات املمكنة.
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6. أخطاء التنبؤ:

-عند  دائمًا  ينبغي  ولذا  اجلذور؛  عميقة  تكون  التنبؤ  أخطاء  فمعظم  باملستقبل،  التنبؤ  يصعب 
حماولة التنبؤ- أن نسرتشد ببيانات عدة سنوات ماضية، وال جيب أن نغفل أهمية استبعاد عوامل 
التضخم، ومراعاة وضع جمموعة كبرية من االفرتاضات واالفرتاضات املضادة اليت تبنى عليها 

عملية التنبؤ.

7. قصور البدائل:

الطموح  الطابع  ذات  البديلة،  للحلول  املنظم  الواسع  التصور  افتقار  الفشل  أسباب  أحد  يعترب 
واجملدد.

8. إغفال التقييم الكافي:

جيب اختيار احللول/البدائل بافرتاض مواجهتها ألصعب الظروف، وذلك بتوجيه جمموعة من 
األسئلة اليت تبدأ ب� "ماذا حيدث لو …؟" ملعرفة قدرة املنظمة على الصمود يف مواجهة الصعوبات 
كافة  من  احللول  هذه  عملية  مدى  اختيار  يتم  وحبيث  للحلول  تنفيذها  عند  ستقابلها  اليت 

اجلوانب املالية واإلدارية.. وغريها.

9. اإلغراق في التفاصيل:

مرة أخرى حنذر من اإلغراق يف التفاصيل؛ فعندما تضع خطة متس أمراً ما، الحظ أنه ينبغي أن 
ترتك ملن سيقوم بالعمل يف هذا اجملال حرية وضع تفاصيل خطته.

- الصعوبات التي تواجه المخططين في المنظمات غير الحكومية:

التنبؤ  قدرة  ضعف  وبالتالي  اجلمعية/املؤسسة،  تنفذها  اليت  النشاطات  بطبيعة  املستمر  التغري  	.1
لفرتات طويلة.

عدم وجود موارد مالية ثابتة متكن من وضع برامج ثابتة وطويلة األمد. 	.2

االعتماد على كوادر بشرية قليلة العدد مقارنة مبتطلبات العمل؛ لذا يصعب وصف املهام للوظائف  	.3
بدقة.

التخطيط. أنواعًا خمتلفًة من  االعتماد على برامج ومشاريع متعددة، تتطلب  	.4

االعتماد على ممولني يعملون بطرق وأساليب متنوعة؛ مما يساهم بصعوبة اعتماد خطة واضحة. 	.5

رسم  يف  املؤسسات  مهمة  من  يصعب  مما  املستمر؛  وتطورها  وتعددها  اجملتمعية  االحتياجات  تنوع  	.6
برامج وخطط ثابتة للعمل على سد تلك االحتياجات.
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4-  أفضل ممارسات التخطيط الالزمة لتحقيق العمل المؤسسي

ممارسات  من  البد  اجلمعية/املؤسسة  داخل  املؤسسي  العمل  حتقيق  يف  تساهم  التخطيط  عملية  جلعل 
معينة تضمن ذلك ونوردها كما يلي: 

العاملني  لدى  وثقافة  كقناعة  املؤسسة  أداء  حتسني  يف  ودورها  التخطيط  وظيفة  أهمية  •  غرس 

يف اجلمعية/املؤسسة.

التخطيط له. التخطيط على مبدأ اجلدوى من كل نشاط يتم    •

التخطيط مبا حيقق اسرتاتيجية وأهداف اجلمعية. تنفيذ    •

املؤسسة. التخطيط مبا يالئم قدرات  اتباع أفضل ممارسات    •

التخطيط إىل نظام للتخطيط داخل اجلمعية عرب: حتويل عملية    •

o-	وض���ع جمموع���ة من السياس���ات + القواعد واألس���اليب + إجراءات حم���ددة + خطوات ثابتة 

ومرنة متفق عليها من قبل اجلميع.

o-	توثيق تلك اإلجراءات، وحتديثها بش���كل دوري، حبيث يتمكن أي عامل من معرفة إجراءات 

التخطي���ط م���ن مصدر موثوق وبش���كل فوري؛ مبا يضم���ن ثبات العمل واس���تمراره، وحيافظ 
على تراكم اخلربات واملعلومات، وال تتأثر بتغري القيادات والعاملني. )وميكن تسمية اإلجراءات 

املوثقة بدليل العمليات(.

واكسابهم املهارات الالزمة لعملية التخطيط، وإسناد مهمة التخطيط  التخطيط  مسئولي  تأهيل   •

للمؤهلني منهم.

املهارات يف كل مستوى. املستويات اإلدارية وفق  التخطيط حبسب  أن متارس عملية   •

بيانات  قواعد  لنا  يتوفر  ومشاريع؛ حتى  برامج  من  تنفيذها حاليًا  يتم  اليت  النشاطات  مجيع  توثيق   •

استخدام  وبالتالي  األداء،  يف  والضعف  القوة  نقاط  علي  العمل  أوضاع  تقييم  من  متكننا  ومعلومات 
تلك املعلومات يف وضع تصورات مستقبلية عن النشاطات الواجب أو املمكن تنفيذها وشكل األداء الالزم 

إلجنازها.

النشاطات  تقييم  عمليات  يف  كمدخالت  وتستخدم  نتائجها،  توثيق  يتم  مستمرة  متابعة  وجود   •

يف  تساعد  تصورات  وضع  يف  يستخدمها  مفيدة  معلومات  املخطط  إعطاء  يف  يساهم  دوري  بشكل 
تعديل اخلطط.

النشاط،  ذلك  بأهداف  ترتبط  مستقبلي،  لنشاط  التخطيط  عند  والتقويم  للمتابعة  آليات  تصميم   •

وحتدد مسئولية األفراد يف ذلك، واألوقات الالزمة للمتابعة والتقييم.
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•  ضرورة جتزئة اخلطط إىل وحدات خمططة ترتبط بأنواع النشاطات، وأن يكون لكل نشاط خطة 

منفصلة عن النشاطات األخرى.

التخطيط له. املراد  املعنيني بالنشاط  املشاركة احلقيقية والفاعلة جلميع األفراد  •  اعتماد املخطط على 

دوريًا  ومراجعتها  مبحتوياتها،  العاملني  إعالم  يتم  وموثقة  مكتوبة  خطط  على  املخطط  اعتماد   •

معهم.

وقفة 

تناولنا أول وظيفة من وظائف التخطيط وفق أربع حماور هي:

1- تعريف التخطيط وأهميته 2- خطوات عملية التخطيط- 3- صعوبات التخطيط  
وستكون  اجلمعية،   يف  املؤسسي  العمل  لتحقيق  الالزمة  التخطيط  ممارسات   -4
اجلمعية  قدرات  على  بناًء  للجمعية  تنفيذية  خطة  هي  الوظيفة  هذه  خمرجات 
وإمكاناتها؛ ألنه على أساسها سيقيم أداء اجلمعية، كما سيتم على أساسها بناء عملية 

التنظيم والتوجيه والتقييم.
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ثانـيـاًً: الـتـنـظـيـم
 

    لكل جهد منظم عائد مضاعف
سيتم توضيح  وظيفة التنظيم من حيث:

   

1  
 

2   

3  
 

4 
 


 

 
 

 

1- تعريف التنظيم وأهميته:

تعريف التنظيم:
 ه���و جتميع األنش���طة الضروري���ة لتحقيق أهداف املنظمة، وإس���ناد 
كل جمموعة منها إىل ش���خص ميلك السلطة املناسبة لتحقيق أداء 
هذا النش���اط، مع ضرورة حتديد السلطات، وتنسيق العالقات عموديًا 

وأفقيًا. 

ويت���م ذلك عرب بن���اء هيكل تنظيمي للمنظمة، يش���مل تلك اخلطوات 
املذك���ورة يف تعري���ف التنظي���م ويؤطرها، حيث يعت���رب وضع اهليكل 
التنظيم���ي املهمة األساس���ية لعملي���ة التنظيم، ومن هن���ا يأتي خلط 
البعض بني التنظيم واهليكل التنظيمي، وقد يشري البعض إىل اهليكل 
التنظيم���ي بأن���ه التنظي���م، والعكس صحيح، وس���وف تتض���ح عملية 
التنظي���م وعالقته���ا باهلي���كل التنظيم���ي أكثر من خ���الل التعريف 

التالي: 

)التنظيم(: وظيفة إدارية يتم مبوجبها حتديد أو تصميم اإلطار أو اهليكل 

تعريف اهليكل التنظيمي:
التنظيمية  اخلارطة  أو  اإلط��ار  هو 
ال����ذي حي����دد ال��رتك��ي��ب ال��داخ��ل��ي 
التقسيمات  يوضح  حيث  للمنظمة؛ 
والتنظيمات والوحدات الفرعية اليت 
واألنشطة  األع��م��ال  خمتلف  ت��ؤدي 
املنظمة.  أه���داف  لتحقيق  ال��الزم��ة 
بني  ال��ع��الق��ة  ن��وع��ي��ة  يعكس  ك��م��ا 
أقسام املنظمة وخطوط الصالحيات 
وامل��س��ئ��ول��ي��ات، ف��ض��اًل ع���ن حت��دي��د 
املعلومات  وانسياب  االتصال،  وسائل 
املختلفة  اإلداري�����ة  امل��س��ت��وي��ات  ب��ني 

يف املنظمة.
وسيلة  التنظيمي  اهل��ي��ك��ل  يعترب 
أه���داف  لتنفيذ  وف��ع��ال��ة  أس��اس��ي��ة 
امل��ن��ظ��م��ة، ومت���ك���ني ال��ع��ام��ل��ني من 
ال���ع���م���ل ب������روح ال���ف���ري���ق ال����واح����د؛ 
وس��ي��اس��ات  اس��رتات��ي��ج��ي��ات  لتنفيذ 
توضيحي  م��ص��در  وه���ى  امل��ن��ظ��م��ة. 
وللجهات  األخ���رى،  للمنظمات  ه��ام 

الداعمة لفهم كيفية سري العمل.
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ال���ذي من خالل���ه تنظم وترتب جهود مجاعة من األفراد، وتنس���ق يف س���بيل حتقيق أه���داف حمددة، وهذا 
يستدعي حتديد عدد ونوع املهام الالزمة لتحقيق األهداف، ثم حتديد األفراد املكلفني واملسئولني عن تنفيذ 

املهام الرئيسة وحتديد العالقات بينهم من حيث املهام واملسؤوليات والصالحيات )عقيلي، 1996(.

ومن التعريفني السابقني يتضح أن التنظيم حيتوي على املكونات التالية:

هدف حمدد يرتتب عليه حتديد املهام الرئيسة والوظائف الالزمة لتحقيق األهداف. 	.1

املهام الرئيسة وفقًا للشروط واملواصفات الالزمة. وجود جمموعة من األشخاص ممن ينفذون هذه  	.2

املستويات اإلدارية املختلفة. العالقات وتنظيمها بني  حتديد  	.3

بناء هيكل تنظيمي، وهو ما سيتم احلديث عنه الحقًا. 	.4

حتديد الس���لطات واملسؤوليات لكل مستوى من املستويات اإلدارية املختلفة واملتتابعة، وكذلك لكل  	.5
مركز وظيفي.

والســـلطة هـــي: الصالحيات املمنوحة لإلداري، وهي مرتبطة بالنش���اط، وتعطي صاحبها احلق يف إصدار   •
األوامر والتعليمات، وكذلك القيام بعمل، أو االمتناع عن القيام بعمل. وتنقسم السلطات إىل ثالثة أنواع:

الســـلطة التنفيذية: وهى الس���لطة اآلمرة اليت هلا حق اختاذ القرارات وإصدار األوامر والتعليمات لتنفيذ   •

هذه القرارات.

الســـلطة الوظيفيـــة: ه���ي الس���لطة اليت يس���تمدها صاحبها من ختصص���ه الفين وامله���ين يف جمال معني؛   •

كاحملاس���بة، وصاحب هذه الس���لطة ميكن أن تكون له سلطة تنفيذية بالنس���بة للموظفني التابعني له، 
وقد تكون له سلطة استشارية بالنسبة لألقسام األخرى املختلفة. 

•  الســـلطة االستشـــارية: وهى اليت يكون لصاحبها احلق يف تقديم املقرتحات واالستشارات، وهذه املقرتحات 

ال تعترب ملزمة، بل هى جمرد توصيات جيوز ملتخذي القرار األخذ بها أو ال.

المسؤولية:   -

وهي تعين االلتزام بالواجبات، وااللتزام بالنتائج املرتتبة على القيام بالواجبات واستخدام السلطة.

أهمية التنظيم

التنظيم ليس هدفًا يف حد ذاته، وإمنا وسيلة لتحقيق أهداف املنظمة بطريقة أفضل، وأسلوب أكفأ؛ 
ومن ثم فإنه حيقق عدداً من الفوائد، منها:

التخطيط. املنظمة احملددة سابقًا يف عملية  حتقيق غاية   •

توضيح بيئة العمل: كل شخص جيب أن يعلم ماذا يفعل. املهام واملسؤوليات املكلف بها، والتقسيم   •
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التنظيمي العام جيب أن يكون واضحًا. ونوعية وحدود السلطات جيب أن تكون حمددة.

إجناز  إمكانية  حتسني  من  اإلدارة  ستتمكن  التنظيمية  العملية  بتطبيق   " العمل:  بيئة  تنسيق   •

وظائف العمل؛ فهو يعترب وسيلة مثلى لتحقيق نوع من االنسجام والتوافق يف تنفيذ األعمال، وحتقيق 
األهداف؛ بعيداً عن االزدواجية والتضارب يف االختصاصات.

بني  األعمال  توزيع  يتم  حيث  األفراد؛  وإمكانات  قدرات  من  االستفادة  حتقيق  على  التنظيم  يساعد   •

العاملني على أساس التخصص يف العمل وسابق اخلربة.

األفراد بعضهم ببعض، وبينهم وبني اإلدارات  بني  للعالقات  الدقيق  التحديد  على  التنظيم  يساعد   •

األخرى يف خمتلف أجزاء التنظيم.

الواجبات  حتديد  التنظيم  خالل  من  يتم  حيث  األداء؛  على  للرقابة  جيداً  أسلوبًا  التنظيم  حيقق   •

واملسئوليات لدى كل فرد يف فريق العمل باملنظمة.

التنظيم. املعلومات واألوامر والقرارات بني أجزاء  التنظيم على تسهيل تدفق  يساعد   •

يؤدي التنظيم القائم على أساس منهجي سليم إىل حتقيق وفرة يف املوارد املالية والبشرية للمنظمة   •

عن طريق االستثمار األمثل للموارد.

يساعد التنظيم على تظافر وتوحيد اجلهود بني األفراد يف املنظمة، والعمل كفريق واحد على أساس   •

من التعاون والتآلف بني مجيع أفراد التنظيم.

يعترب التنظيم وسيلة لتوزيع السلطة على األفراد يف مجيع أجزاء املنظمة، ويؤدي إىل حتديد مصادر 
السلطة الرمسية يف التنظيم على أساس التسلسل اهلرمي.

وقفة 

قبل أن تبدأ يف معرفة خطوات التنظيم:  

  هل أنت مقتنع بأهميته؟ هل تعتقد أن مجعيتك/مؤسستك حباجة إليه؟ 
وستطبقها  اخلطوات  تلك  توضيح  من  ستستفيد  فإنك  كذلك  كان  إذا 

بكفاءة.
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2-  خطوات التنظيم )بناء الهيكل التنظيمي(:

 يبنى اهليكل التنظيمي على جمموعة من اخلطوات األساسية وهى:

 

شكل رقم )12( يوضح خطوات التنظيم .

الخطوة األولى: مراجعة األهداف العامة وتحديد أهداف إنشاء الوحدات

مراجعة أهداف املؤسسة، وحتديد اهلدف من إنشاء كل وحدة أو قسم وهذا يف حالة تكوين منظمة 
مت  اليت  للمنظمة  العامة  األهداف  ومراجعة  مراعاة  فيتم  القائمة  املنظمة  حالة  يف  أما  جديدة 
وضعها مسبقًا، أو يف حالة تغيري كل أو بعض أهداف املنظمة؛ وفقًا للظروف احمليطة والحتياجات 

املستهدفني.  

الخطوة الثانية:  تحديد الوظائف

حتديد عدد ونوعية الوظائف )األنشطة الرئيسية( اليت يتطلبها حتقيق أهداف املؤسسة عرب إعداد 
املؤسسة؛ حبيث يوضع كل هدف مقابل  أهداف  اليت يتطلبها حتقيق  بالنشاطات  قوائم تفصيلية 
حتديد  مثاًل:  القادمة.  األهداف  يف  األنشطة  تكرار  عدم  مراعاة  مع  حتققه،  اليت  األنشطة  مجيع 

األنشطة اليت حتقق هدف املنظمة يف ...  

الخطوة الثالثة: تصنيف األنشطة

جتميع األنشطة املتشابهة معًا، ووضعها يف وحدة إدارية واحدة.

الخطوة الرابعة: تحديد العالقات التنظيمية

بعد تكوين الوحدات اإلدارية فإنه البد من ربط هذه الوحدات مع بعضها من خالل حتديد العالقات 
املناسبة بني العاملني يف خمتلف املستويات اإلدارية رأسيًا وأفقيًا؛ حبيث يتم جتاوز حاالت التقاطع أو 
التضارب اليت قد تنشأ أثناء تنفيذ األعمال، وال بد من إجياد التنسيق بني الوحدات اإلدارية املختلفة 
بتبادل  تسمح  بينهم  رمسية  اتصاالت  شبكة  إجياد  خالل  من  املتعددة  اإلدارية  للمستويات  وفقًا 

البيانات واملعلومات بانسياب ويسر.
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الخطوة الخامسة : رسم الهيكل التنظيمي )الخريطة التنظيمية(

عادة ما يرس���م اهليكل رأسيًا ثم أفقيًا، وحيرص على التوازن بينهما؛ حبيث ال يكون رأسيًا بشكل كبري؛ مما 
يفقد عملية االتصال والرقابة، وكذلك احلال بالنس���بة للتقس���يم األفقي والذي قد تؤدي املبالغة فيه إىل 

فقدان التعاون والتنسيق بني الوحدات اإلدارية األفقية.  

الخطوة السادسة :بناء الدليل التنظيمي

يف هذه املرحلة يتم إعداد ما يس���مى بالالئحة التنظيمية، وهو عبارة عن ملخص يف ش���كل كتيب يتضمن 
اسم املنظمة، وعنوانها، وأهدافها، وسياساتها، وهيكلها التنظيمي بتقسيماته الرئيسية والفرعية، وإجراءاتها 
الضابطة واملنظمة للعمل، وتقس���يم النشاطات، وحتديد الواجبات واملس���ؤوليات والسلطات واألجور وآليات 
الرتقي���ة املتبعة يف املنش���أة، وسياس���اتها الداخلي���ة واخلارجية، والعالق���ات اإلدارية بني املس���تويات اإلدارية 
املختلفة، وخطوط االتصال، وأس���اليب العمل... وغريها؛ حيث تعترب الالئح���ة التنظيمية مكماًل للخرائط 
التنظيمي���ة، فبينما تبني اخلريط���ة التنظيمية اهليكل التنظيمي بصورته اجلام���دة دون أن تبني معلومات 
أخرى فإن الالئحة التنظيمية حتتوي على معلومات واس���عة ومفصلة عن املنش���أة، وعن خمتلف وحداتها، 
وع���ادة ما يت���م توزيع الالئحة عل���ى خمتلف املس���تويات اإلدارية والعامل���ني، بغض النظر عن مس���توياتهم 
اإلداري���ة، وذلك ليتمكنوا من اإلحاطة جبميع جوانب العمل يف املنش���أة، وهلذا فال ب���د من مراقبته وتعديله 

بني احلني واآلخر، وكلما اقتضت الظروف.

أنواع الهياكل التنظيمية :

1-  الهيكل التنظيمي البسيط: 

ويس���تخدم هذا اهليكل يف املنظمات الناش���ئة وغري املقس���مة أفقيًا، وغالبًا ما تتم إدارة هذه املنظمة من قبل 
مؤسسيها.

شكل رقم )13( يوضح اهليكل التنظيمي املبسط .

  2-   الهيكل التنظيمي بحسب الوظيفة:

وهو األكثر استعمااًل يف املنظمات؛ حيث يتم تقسيم املنظمة إىل عدد من الوحدات التنظيمية؛ حبيث تكون 

كل وح���دة خمتص���ة يف أداء مه���ام وواجبات حم���ددة، وهذا التقس���يم قائم على التخص���ص يف العمل مما 

حيسن األداء، وقد يواجه هذا التقسيم الصعوبات عند تعدد املناطق اجلغرافية.

 

 المؤسـس
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شكل رقم )14( يوضح اهليكل التنظيمي حبسب الوظيفة .

3-  الهيكل التنظيمي حسب مراحل العمل:

ويف هذه احلالة يتم تقس���يم نش���اطات املنظمة حسب تسلس���ل مراحل العمل، ومن مزايا هذا التنظيم 
االس���تفادة م���ن التخصص، وس���هولة اإلش���راف، والرقابة على عملي���ة معينة، ويع���اب عليه صعوبة 

التنسيق بني مراحل العمليات املختلفة.

شكل رقم )15(  يوضح اهليكل التنظيمي حسب مراحل العمل.

4-  الهيكل التنظيمي الجغرافي:

حيث يتم تقس���يم أنش���طة املنظمة حس���ب املناطق اجلغرافية اليت تعمل فيها، ويتم ختصيص وحدة 
تنظيمية لكل منطقة جغرافية يشرف عليها مدير.

ومييز هذا التقس���يم الس���رعة يف اختاذ القرار، والس���هولة يف التنس���يق واإلجناز، ويساعد على تنمية 
قدرات املديرين، ويؤخذ عليه صعوبة التنس���يق ب���ني املواقع اجلغرافية املختلفة؛ مما يؤدي إىل بعض 

التضارب يف السياسة الكلية للمنظمة .

شكل رقم )16( يوضح اهليكل التنظيمي اجلغرايف .

 

 

 

 إدارة العالقات

 الرئيس اداري

إدارة الشئون 
 المالية

إدارة شئون 
 إدارة التدريب الموظفين

 

 

 مدير التدريب

 الرئيس اداري

 قسم اختبارات قسم شئون الطلبة

 

 الرئيس اداري

 فرع صنعاء فرع الحديدة فرع عدن
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5-  الهيكل التنظيمي حسب العمالء أو المستفيدين:
تعمل املنظمة على تقسيم أعماهلا وأنشطتها حسب العمالء املتعاملني معها، ومن مزاياه: إمكانية التنسيق 
لنوع معني وموحد من العمالء ودعم خدمتهم، وأهم س����لبياته: تعدد السياسات للعمالء، وعدم االستخدام 

األمثل للموارد البشرية واملادية، خاصة يف بعض الظروف غري العادية اليت قد  متر بها املنظمة .

شكل رقم )17( يوضح اهليكل التنظيمي حسب العمالء أو املستفيدين .

6-  التقسيم حسب الخدمة المقدمة:
وهنا يتم تقس���يم نش���اطات املنظمة حسب الس���لعة املنتجة، أو اخلدمة املقدمة، ويغلب استخدام هذا 
التنظيم يف املؤسسات اليت تنظيمها معتمد على أساس وظيفي، وأهم إجيابيات هذا اهليكل: االستفادة 
الكامل���ة من تقس���يم العمل، والتخصص يف األداء، وأيضًا التنس���يق اجليد يف العملي���ة اإلنتاجية لكل 

سلعة أو خدمة على حدة.

وأهم س���لبيات هذا التنظيم: صعوبة التنس���يق بني األقس���ام املختلفة، وخاصة األنش���طة املتش���ابهة، 
وصعوبة إجياد كفاءات لإلدارات والوظائف املختلفة.

                              

شكل رقم )18(  يوضح اهليكل حبسب اخلدمة املقدمة.

7-  الهيكل المصفوفي: 
وهو من اهلياكل اليت تعمل به معظم املنظمات، حيث يتم فيه دمج جمموعة من اهلياكل يف هيكل واحد. 

شكل رقم )19(  يوضح اهليكل املصفويف.

 

 

 

 

تدريب المنظمات 
 غير الربحية

 الرئيس اداري

تدريب القطاع 
 الخاص

تدريب المنظمات 
 تدريب الشباب الحكومية

 

 

 

 

 

 الرئيس اداري

إدارة تدريب  الكمبيوترتدريب 
 تدريب اعالم اللغاتتدريب  اعمال

 

 الرئيس اداري   

اللغات وحدة  وحدة السكرتارية
 والكمبيوتر

 وحدة تنمية المهارات

قسم تدريب  تدريب اللغة تدريب الكمبيوتر
 المنظمات

 قسم تدريب افراد
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  العوامل المؤثرة على تصميم الهيكل التنظيمي: 
يتأثر اهليكل التنظيمي بعدة عوامل عند تصميمه وصياغته منها:

•  االس���رتاتيجية: فاهلي���كل التنظيمي هو وس���يلة لتحقيق أهداف املنظمة، وعلي���ه فإن أي حتليل أو 

حتدي���د هلي���كل املنظم���ة ال بد أن ينطل���ق من أه���داف واس���رتاتيجية املنظمة )األه���داف طويلة املدى 
للمنظمة( فالتغيري يف اسرتاتيجية املنظمة يالزمها تغيري يف اهليكل التنظيمي للمنظمة. 

حج���م املنظم���ة: جي���ب أن يعكس اهلي���كل حجم املنظمة احلقيق���ي؛ فال يكون أكرب منه���ا، وبالتالي   •

يصب���ح عبئًا على املنظم���ة، أو أصغر وبالتالي يعيق أنش���طة املنظمة، وقد اختل���ف البعض حول مدى 
تأثريه، ولكن اآلثار واضحة من حيث درجة التعقيد والرمسية واملركزية.

درجة التخصص: إن التخصص يف املهام يؤثر على اهليكل التنظيمي للمؤسسة؛ فإن كان التخصص   •

يف العمل منخفضًا كان اهليكل بسيطًا، والعكس صحيح. 

امل���وارد البش���رية: عندم���ا يك���ون املطلوب أفراداً ذوي قدرات بس���يطة يك���ون اهليكل التنظيمي بس���يطًا   •

أيضًا.

•  األساليب اإلدارية املعتمدة: إن األساليب اإلدارية املعتمدة من قبل اإلدارة تساهم يف تغري اهليكل التنظيمي، 

و يرجع اعتماد هذه األساليب إىل قيم ومبادئ املؤسسة. ومن أمثلة ذلك حتديد نطاق اإلشراف.

نطاق اإلش���راف: ويقصد به عدد املرؤوس���ني الذين يستطيع اإلداري اإلش���راف عليهم بفعالية، فإذا   •

كان نطاق اإلش���راف واسعًا فس���يؤدي ذلك إىل هيكل تنظيمي مس���طح )أفقي(، حيث تكون املستويات 
اإلدارية حمدودة. أما إذا كان نطاق اإلشراف ضيقًا فسيؤدي ذلك إىل هيكل تنظيمي طولي )عمودي(، 

حيث تزداد املستويات اإلدارية.

•  نظام اإلدارة )املركزية والالمركزية(: إن وجود املركزية وتركز السلطة يف اإلدارة العليا، يقلل 

م���ن حجم اهليكل التنظيم���ي، بينما وجود املركزية املخفف���ة أو الالمركزية يزيد من حجم اهليكل 
التنظيمي لوجود توزيع لالختصاصات، وعدم حصرها يف يد الرئيس األعلى.

التكنولوجي���ا: التكنولوجي���ا إحدى املتغريات اهليكلية؛ ألنها تؤثر -وبش���كل مباش���ر ومس���تمر- على عالقات   •

األفراد باملنظمة، وأيضًا تؤثر على االتصال بينهم، وعلى املستويات اإلدارية، وعلى األداء واإلجناز.. وغريها.

التكيف  •   بيئة املنظمة: فاملنظمة ال بد من أن تتفاعل مع بيئتها، وتتكيف معها، وال بد للهيكل من 

والتعامل مع البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة على السواء؛ لضمان استقرار وتطور املنظمة.

دور حياة املنظمة: حيث يتأثر اهليكل التنظيمي بعمر املؤسس���ة، وهل هي يف بداياتها أو يف مرحلة   •

تطورها، أو احندارها؛ فاملنظمة تشبه اإلنسان؛ تبدأ حياتها بنشأتها، وتنتهي بزواهلا.

• املوقع اجلغرايف للمنظمة: فاملنظمات اليت يتعدى عملها عدة مواقع جغرافية كأن تكون إقليمية أو 
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عاملية حتتاج إىل هيكل تنظيمي كبري وخمتلف عن املنظمة يف املكان الواحد. 

إعادة التنظيم وفاعلية الهيكل التنظيمي:
إن التطوي���ر التنظيم���ي ه���و عملي���ة متكامل���ة تش���مل املنظم���ة كله���ا م���ن خالل ختطي���ط حمكم 
التنظيمي���ة،  الفاعلي���ة  م���ن  درج���ة  أقص���ى  وحتقي���ق  املنظم���ة،  إدارة  كف���اءة  رف���ع  	يس���تهدف 
وتعت���رب عملي���ة قياس فاعلية اهليكل التنظيمي مهمة لقياس م���دى حاجة املنظمة إلعادة تنظيم أو 
معاجل���ة العي���وب التنظيمية إن وجدت، ويف ه���ذه احلالة يتطلب األمر –بالض���رورة- قياس فاعلية 
اهلي���كل التنظيمي بالوحدة اإلدارية، إم���ا للتوصل إىل إبقاء هذا اهليكل على ما هو عليه، وإما بتعديله 

تعدياًل شاماًل أو جزئيًا، حبسب ظروف كل حالة على حدة.

و تقوم فاعلية اهليكل التنظيمي على أبعاد أساسية ثالثة هي: 

التطبيق. التنظيمية اليت تظهر يف  استبعاد األخطاء   •

التنظيمي. الفهم اجليد للهيكل   •

تطبي���ق املبادئ التنظيمية املش���ار إليها مع مراعاة أن م���ا يصلح من احللول التنظيمية   •

إمنا يعتمد دائمًا على ظروف ومالبسات وأبعاد املوقف القائم. 

ويتطلب األمر وجود مقاييس موحدة تكفل املوضوعية املطلوبة عند قياس فاعلية اهليكل التنظيمي، 
وميكن إعداد مؤشرات قياس فاعلية اهليكل التنظيمي وتصنيفها يف مخس جمموعات رئيسة، تشتمل 

كل جمموعة على املؤشرات الرئيسة والفرعية املكونة هلا، وذلك وفق التصور التالي: 

1 - مدى وضوح الهدف من إنشاء الجمعية واألقسام والوحدات داخل الجمعية ومدى 
اتفاقها مع رسالة وسياسات الجمعية من حيث:

الكمي. الوصفي إىل األسلوب  ترمجة اهلدف من األسلوب   •

املوضوعية بربامج وجداول زمنية.  ارتباط األهداف   •

وضع معايري ومقاييس منطية ملراجعة األهداف بصفة دورية.  •

املكاني والنوعي لألهداف.  النطاق  مدى وضوح   •

املادية والبشرية. •  تناسب األهداف مع اإلمكانيات 

املستويات اإلدارية. •  وضوح اهلدف لكافة 

2- مدى ترجمة االختصاصات العامة للهدف العام وكذا إبراز الهيكل لالختصاصات العامةمن حيث:

• وجود اختصاصات ترتبط بتحقيق هدف أو أكثر.
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3-  مدى التوازن في تنظيم العالقات بين االختصاصات المختلفة وعدم تضاربها أو ازدواجها من حيث:  

إدارية. وحدة اهلدف لكل وحدة   •

القيادة. وحدة   •

املستويات اإلدارية املتعددة.  حتديد نطاق اإلشراف لكل مستوى من   •

4-  مدى مرونة الهيكل التنظيمي المعتمد من حيث:

اس���تيعاب التغريات اليت حتصل يف بيئة املنظم���ة الداخلية واخلارجية دون اإلخالل باهليكل   •

التنظيمي املعتمد.

5-  مدى محافظة الهيكل التنظيمي المعتمد على االستمرارية من حيث:

الدقة واملوضوعية والواقعية يف بناء اهليكل. مراعاة جوانب   •

املستقبلية وأخذها بعني االعتبار أثناء بناء اهليكل. التغريات  وجود رؤية اسرتاتيجية لقراءة   •

و يف األخري وجب التنويه إىل أن هناك نوعني من اهلياكل التنظيمية هما:

السابقة. التنظيمي الرمسي: ويتم وفق اخلطوات  اهليكل   •

اهليكل التنظيمي غري الرمسي: وهو عبارة عن خريطة تنظيمية   •

وهمية تنش���أ م���ن خ���الل العالق���ات االجتماعي���ة والتفاعل بني 
العاملني يف املنظمة )العميان، 2002م(.

ي���ع���ت���م���د وض���ع   
اخل��������������������������ربات 
االس��ت��ش��اري��ة يف 
التنظيمي  اهليكل 
حبسب الوظائف، 
ه��ل االس��ت��ش��ارات 
مؤقتة؟  أم  دائمة 
ل��������إلدارة ال��ع��ل��ي��ا 
ل���ل���وظ���ائ���ف  أم 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة؟ 

…اخل
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   مبادئ وخصائص التنظيم الجيد:

  1. مبدأ التخصص وتقسيم العمل: 

حيث يقوم على أساس أن تكون كل جمموعة من األفراد أو كل فرد مسئواًل عن عمل معني، وذلك 
حسب ختصصه.

مزايا تخصيص وتقسيم األعمال: يؤدى إىل إتقان العمل، وزيادة القدرة على إجادته؛ وبالتالي اكتساب املهارة 

واخلربة يف األداء. 

جماالت  يف  والكفاءة  اخلربة  تنوع  وعدم  امللل،  التخصص  على  يرتتب  قد  األعمال:  وتقسيم  التخصص  سلبيات 

ارتفاع معدل دوران املوظفني،  املعنوية لدى األفراد، وبالتالي  الروح  أخرى، ويرتتب على ذلك اخنفاض 
حيث وأن:

كفاءة األداء = اخلربة والتخصص x الدافعية

األداء سيكون صفراً، ولذلك  فإن  املوظف  لدى  الدافعية  توجد  فإذا كان هناك خربة و كفاءة وال 
الوقت جتنب  التخصص، ويف نفس  االستفادة من  التوازن بني  تعمل على  ظهرت نظريات متعددة 

مساوئه وسلبياته مثل:

تدوير العمل: ويعنى ذلك حتريك املوظفني بني عدة أعمال ويف أوقات خمتلفة.

توسيع نطاق العمل: توسيع نطاق عمل املوظف أفقيًا.

إثراء العمل: ويرتتب عليه تنمية املسار الوظيفي عن طريق التدريب والتأهيل للموظف، وترقيته إىل وظيفة 

أعلى، مما يفتح الباب لزيادة فرص املوظف للتحدي وتوسيع مسئوليته واستقالليته يف العمل. 

إعادة تصميم الوظائف: وذلك على أساس أن التوصيف الوظيفي ليس توصيفًا ثابتًا، بل ميكن أن يتغري ويتوسع 

وفقًا لعدة عوامل؛ منها ما يتعلق بالعمل ذاته و توسيع نشاطه، ومنها ما يتعلق بالتنظيم الداخلي والتطور 
التكنولوج���ي للوظيفة، وكذلك العوامل املتعلقة خبصائص الفرد ذاته، القائم بالعمل من حيث كفاءته 

وقيمه وإبداعاته وتعليمه، ومستوى تطوره يف العمل.

2-  مبدأ وحدة السلطة اآلمرة )وحدة القيادة(:

  وهي من القواعد اهلامة اليت نادى بها العامل الفرنسي )هنري فايول( بأن املرؤوس جيب أن يتلقى أوامره 
وتعليماته من رئيس إداري واحد، حيث وأن املوظف قد يقع يف شيء من اللبس والتضارب والضيق والقلق 
عندما تصدر إليه األوامر من أكثر من رئيس، واليت قد تكون خمتلفة ومتعارضة مع بعضها البعض، 

رة
إلدا

ف ا
ائـ

وظ



55
أساسيات
اإلدارة

وهذا يرتتب عليه تشتت والء املرؤوس وعدم تركيزه على رئيسه اإلداري املباشر الذي يعلوه.

 3- مبدأ تكافؤ السلطات والمسؤوليات:

فالسلطة هي جمموعة  املسئولية،  توازي  أن  السلطة جيب  إن  تقول:  هناك قاعدة تنظيمية هامة 
واختاذ  والتعليمات،  األوامر  إصدار  له  حيق  مبوجبها  واليت  اإلداري  للرئيس  املمنوحة  الصالحيات 
القرارات، واليت تتحقق بها أهداف عمله، ولكن جند أنه مقابل ذلك جيب على الرئيس حتمل كل 
األعباء والنتائج املرتتبة على استعماله للسلطة املمنوحة له؛ فاملسؤولية تعين احملاسبة؛ أي أن الرئيس 
يكون مسؤواًل يف حالة التقصري، ويعاقب على ذلك، ويف املقابل يكون مسئواًل عن النتائج اإلجيابية 

لعمله ويكافأ على ذلك.

 4-  مبدأ نطاق اإلشراف: 

الذين خيضعون لرئيس إداري واحد. وجيب أن ندرك أن حتديد نطاق  املرؤوسني  ويتمثل يف عدد 
إليه، ومع  املوكل  العمل  أن يتناسب مع طبيعة  اإلشراف للرئيس اإلداري ليس مطلقًا، إمنا جيب 

كل مستوى من املستويات اإلدارية املختلفة، وأيضًا مع القدرات القيادية للرئيس اإلداري. 

وكقاعدة عامة، أنه كلما ارتفع املستوى اإلداري قل عدد املرؤوسني الذين يشرف عليهم الرئيس 
اإلداري، والعكس صحيح. 

5- مبدأ المركزية والالمركزية: 

التنظيم اإلداري ولكل  اليت وجدت لتطوير  التنظيم اإلداري  املستخدمة يف  الوسائل  تعترب من أهم 
منهما مزاياه وعيوبه، وجماالت استخدامه املختلفة، موضحة فيما يلي:

المركزية اإلدارية:

وتعين تركز السلطة يف يد اإلدارة العليا، وتتميز بعدة خصائص أهمها:

القرارات النهائية تكون بيدها. أن سلطة اختاذ  	.1

أنها تقوم على أساس التدرج اهلرمي، أو الرئاسي؛ حيث توجد وفقًا ملستويات إدارية متتابعة، وكل  	.2
مستوى من هذه املستويات خيضع للمستوى الذي األعلى منه.

لرئيسه  املرؤوس  طاعة  وجوب  من  ذلك  على  يرتتب  وما  والتبعية،  اخلضوع  أساس  على  تقوم  أنها  	.3
اإلداري  أالعلى منه مباشرة.

الس���لطة الرئاس���ية، أو الرقابة الرئاس���ية: وتتمثل حبق الرئيس يف مراقبة مرؤوس���ه، وأن تكون له  	.4
سلطات رقابية متنوعة ملمارسة هذا احلق.
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أنواع المركزية اإلدارية:

املركزية املتش���ددة: وهى األصل حيث ترتكز الس���لطة اإلدارية يف ي���د الرئيس اإلداري؛ فهو صاحب  	.1
القرار النهائي يف كل صغرية وكبرية. وهذا النوع من املركزية ال ينطبق إال على املنش���آت احلديثة 

النشأة، وذلك نتيجة لصغرها وقلة موظفيها وقلة مواردها، وبالتالي فإن النظام يتالءم معها. 

املركزي���ة املخفف���ة: وهى النوع الثاني م���ن أنواع املركزية اإلدارية واملقص���ود منها ختفيف العبء  	.2
عل���ى اإلدارة العلي���ا، وتوزيع امله���ام على املس���تويات اإلدارية املتتابع���ة، ويكون ذلك بوس���يلتني هامتني 

هما:

أ-  التفويض.

ب - توزيع االختصاصات وفقًا للوائح الداخلية بني الرئيس واملرؤوس.

ويفضل تطبيق املركزية املخففة يف كل املنظمات املختلفة أيًا كان نوعها.

ونظراً ألهمية التفويض يف العملية اإلدارية - فإننا سنقدم نبذة خمتصرة عنه كما يلي:

التفويض:

هي عملية يتم مبوجبها منح أو إعطاء الرئيس اإلداري بعض اختصاصاته ليمارس���ها املرؤوس ابتداًء 
بدون تدخل منه، ولكنه يقوم باإلشراف واملتابعة.

مزايا التفويض: 

ختفي���ف الع���بء عن الرئيس اإلداري فيما يتعل���ق بالعمل التنفيذي الذي بإمكان مرؤوس���ه القيام به،  	.1
وتفرغه للقيام باألعمال اجلوهرية اليت ال يستطيع أن يقوم بها غريه.

الوظيفية. املرؤوسني وتدريبهم ورفع كفاءتهم  تنمية مهارات  	.2

العمل، وسرعة إجناز األعمال وعدم تراكمها، وبالتالي رفع كفاءة األداء. تبسيط إجراءات  	.3

الرئيس اإلداري. الوقوع يف األخطاء، نتيجة لعدم تراكم األعمال على  قلة  	.4

الرئيس واملرؤوس. الثقة والتعاون بني  بناء  	.5

معوقات التفويض:

بالنسبة للرئيس اإلداري:

حب السيطرة والتحكم يف األعمال؛ وبالتالي عدم تفويضها للمرؤوس. 	.1

املرؤوس الحتمال توليه منصبه. الرئيس اإلداري من تنمية كفاءة  خوف  	.2

البسيط. التنفيذي  العمل  التفكري والتخطيط، واهلروب إىل  القدرة على  عدم  	.3
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املرؤوس يف اخلطأ. اخلوف من وقوع  	.4

بالنسبة للمرؤوس اإلداري:

الثقة بالنفس. الوقوع يف اخلطأ، وعدم  املسئولية واخلوف من  القدرة على حتمل  عدم  	.1

إليه. املوكلة  املادي واملعنوي للقيام باألعمال  عدم وجود احلافز  	.2

العمل. الزائدة يف  األعباء  	.3

املشاحنات مع رئيسه اإلداري. التنافسية واملبادرة، واالنغماس يف  افتقاده للروح  	.4

من معوقات التفويض ذاته:

املعوقات: هو أن السلطة تفوَّض ولكن املسؤولية ال تفوَّض، وإمنا يتحمل الرئيس اإلداري  من أهم 
أخطاء مرؤوسه أمام اإلدارة العليا، وبالتالي يكون ذلك عائقًا أمام الرئيس اإلداري الذي قد خيشى 

من وقوع مرؤوسه يف اخلطأ؛ فيقوم باالحتفاظ بالسلطة وحتمل املسؤولية.

كيف يمكن التغلب على صعوبات التفويض:

تنمية القدرة القيادية للمفوَّض، بالتالي تنمية قدرته على حتديد االختصاصات املناسبة للمرؤوس  	.1
ليمارسها، مع احتفاظه باالختصاصات اجلوهرية.

حث وتدريب القائد على وضع نظام رقابة وإشراف على سري أعمال املرؤوس؛ وذلك جتنبًا لوقوعه  	.2
دائم،  تدخل  بدون  االختصاصات  هذه  ملمارسة  للمرؤوس  الفرصة  إتاحة  يف  التوازن  مع  اخلطأ،  يف 
كما ميكن وضع آلية إدارية تتمثل يف رفع صورة من كل قرار يتخذه املفوض إىل قائدة اإلداري 

وهو ما سيمكن القائد من الرقابة والتقييم أواًل بأول.

القيام بها. الوظائف قبل  املوظف على ممارسة هذه  تدريب  	.3

وبالتالي  وحدته؛  كفاءة  رفع  يف  واملساهمة  املشاركة  من  نوع  التفويض  بأن  القائد  شعور  تنمية  	.4
حتقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

الالمركزية اإلدارية:

هي األسلوب الثاني من أساليب التنظيم اإلداري، ويعنى بها توزيع االختصاصات واملهام بني هيئات 
إدارية متعددة، وذلك وفقًا لقانون صادر من السلطة التشريعية، واليت متارس أعماهلا على أساس 

االستقالل املالي واإلداري، وختضع لرقابة قانونية من السلطة املركزية.

خصائص النظام اإلداري الالمركزي:

يف  املشاركة  أساس  على  ويقوم  األم(  )املنظمة  املركزية  السلطة  نظام  جبانب  يطبق  نظام  هو  	.1
ممارسة االختصاصات وفقًا لقانون ينظم العالقة بينهما.
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املالي واإلداري. يعتمد على االستقالل  	.2

ممارسة  يف  استقالله  مع  تتعارض  ال  حبيث  املركزية  السلطة  من  قانونية  لرقابة  خيضع  	.3
االختصاصات. 

يستخدم هذا النظام:

- يف املنظمات اخلاصة الكبرية اليت هلا نشاط خارج إقليم الدولة.

- يف املنظم���ات احلكومي���ة؛ نتيجة لتضخم اجلهاز اإلداري للدولة، وتقدمي���ه للخدمات يف كل جماالت 
احلياة، وعلى مستوى إقليم الدولة ككل.

- يف تنظي���م عالق���ة املؤسس���ات واجلمعي���ات األهلي���ة م���ع الس���لطة املركزي���ة املمثلة يف وزارة الش���ئون 
االجتماعية )يف اجلمهورية اليمنية(

شكل رقم )20( يوضح املركزية والالمركزية اإلدارية .

 

   

 

 اداري التنظيم

الالمركزية ادارية في 
 المركزية ادارية كوميةحالمنظمات ال

 مركزية مشددة

المجالس المحلية 
 المنتخبة

المؤسسات والهيئات 
 ات العامةوالشرك

 اداريةمركزية الال
 المحلية

  اداريةمركزية الال
 )لمرفقية أو المصلحيةا( 

  مركزية مخففة
 )عدم التركيز اداري( 

توزيع اختصاصات في نطاق 
 التفويض اداري أسس التنظيم اداري المركزي

 وسائلها
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3- الصعوبات التي تواجه عملية التنظيم في المنظمات غير الحكومية: 

• التغيري املستمر يف طبيعة النشاطات يف اجلمعية/املؤسسة يؤدي إىل صعوبة حتديد أوصاف وظيفية ثابتة للوظائف.

وبالتالي  متباينة؛  متعددة  نشاطات  جمموعة  تنفيذ  على  يعتمد  اجلمعيات/املؤسسات  يف  العمل   •

صعوبة تصميم وحدات إدارية ذات مهام حمددة وثابتة، كما يف البنوك والشركات والوزارات، بل 
إن العمل يعتمد على وجود مشاريع وبرامج ذات مدة حمددة غالبًا.

وأوصاف  وظيفية  مسميات  وضع  يصعب  وبالتالي  نشاط،  من  أكثر  على  يعملون  غالبًا  األفراد   •

هلؤالء العاملني، مما يسبب نوع من عدم االستقرار والرضا أحيانًا.

العاملني الذين يؤدون  واألفراد  العمل،  مبتطلبات  مقارنة  العدد،  قليلة  بشرية  موارد  على  االعتماد   •

مهامًا متنوعة قد تتطلب معلومات ومهارات خمتلفة، مما يسهم يف صعوبة تقييم أدائهم، وكذلك 
احتياجاتهم للتدريب املستمر.

التخطيط والتنظيم. أنواعًا خمتلفًة من  االعتماد على برامج ومشاريع متعددة، تتطلب   •

االعتماد على ممولني يعملون بطرق وأساليب متنوعة؛ مما يساهم يف صعوبة إجياد خطة واحدة.  •

التغيري املستمر يف النشاطات ينتج عنه حدوث تغيري مفاجئ يف نطاق مسئولية أي جزء يف التنظيم،    •

ألنه حيدث بدون تفهم كامل هلذا التغيري من جانب كل األفراد املعنيني.

املساءلة  مسارات  تكون  أن  جيب  حيث  املباشرين؛  رؤسائهم  علم  بدون  للمرؤوسني  أوامر  إصدار   •

واضحة حبيث حتافظ على انضباط العمل.

الصراع احملتمل بني جملس اإلدارة وجلانه.  •

املتعاونني واملتطوعني. املتفرغني والعاملني  العاملني  التنفيذي بني  الصراع احملتمل يف اجلهاز   •

4-   أفضل ممارسات التنظيم الالزمة لتحقيق العمل المؤسسي:

جلعل وظيفة التنظيم تساهم يف حتقيق العمل املؤسسي داخل اجلمعية/املؤسسة ال بد من ممارسات 
معينة تضمن ذلك ونوردها كما يلي: 

يف  العاملني  لدى  وثقافة  كقناعة  املنظمة  أداء  حتسني  يف  ودورها  التنظيم  وظيفة  أهمية  غرس   •

اجلمعية/املؤسسة.

املنظمة. التنظيم مبا حيقق اسرتاتيجية وأهداف  تنفيذ   •

اإلداري، ويضمن عدم  االستقرار  املنظمة، وحيقق  قدرات  التنظيم مبا يالئم  أفضل ممارسات  اتباع   •

تفرد القائد بالقيادة واختاذ القرار.
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التنظيم إىل نظام داخل اجلمعية عرب: حتويل وظيفة   •

ثابتة  خطوات   + احملددة  اإلجراءات   + واألساليب  القواعد   + السياسات  من  جمموعة  وضع  	o
ومرنة متفق عليها من قبل اجلميع.

إجراءات  معرفة  من  عامل  أي  يتمكن  حبيث  دوري  بشكل  وحتديثها  اإلجراءات  تلك  توثيق  	o
التنظيم من مصدر موثوق وبشكل فوري، مبا يضمن ثبات العمل واستمراره وحيافظ على 
تراكم اخلربات واملعلومات، وال تتأثر بتغري القيادات والعاملني. وميكن تسمية تلك اخلطوات 

املوثقة )بدليل العمليات التنظيمي(.

التنظيم للمؤهلني منهم. التخطيط، وإسناد مهمة  التنظيم باملهارات الالزمة لعملية  تأهيل مسئولي   •

إعداد لوائح خاصة بكل إدارة أو قسم، وذلك مبا يتوافق مع حجم املنظمة، وتوثيقها ونشرها- وحتديثها   •
بشكل مستمر، وتطويرها. 

العم���ل على إنش���اء هي���اكل تنظيمية، لي���س بالضرورة لوحدات إداري���ة قائمة، وإمنا أيضًا للمش���اريع   •
والربامج، وامتالك القدرة على تطوير وتصميم تلك اهلياكل بشكل مستمر.

النشاطات. تصميم مهام مربجمة ومفصلة بدقة، تتضمن وصف مجيع اخلطوات الالزمة إلجناز   •

حتديد األعمال واملسؤوليات واملهام وتوزيعها على وظائف حمددة بشكل موثق.  •

املنظمة، كالتدريب واملشاريع والعالقات. النشاطات يف  تصميم الوصف اخلاص باملهام، جلميع   •

اتباعها. العاملني  العمل اليت على  حتديد قواعد   •

العمل وصفة تقييمه. أو اآللية واملمكن استخدامها يف متابعة سري  اليدوية  النماذج سواًء  تطوير   •

النشاط. املعنيني بذلك  العاملني  النشاطات وذلك باملشاركة مع  اتباعها لتنفيذ  الواجب  حتديد اإلجراءات   •

املراجعة املس���تمرة للهياكل واملهام واإلجراءات واألوصاف، وذلك حس���ب س���ري العمل وتقدمه، والعمل   •
على تطويرها مجيعًا مبا يتناسب مع املتطلبات الالزمة إلجناز العمل وحتقيق األهداف.

املهام واإلجراءات للنشاطات بشكل مستمر وتطويرها كلما اقتضى األمر. مراجعة   •

تطوير أوصاف املهام للعاملني يف نش���اطات املنظمة، بش���كل يضمن تقدمهم وضمان حتقيقهم لألهداف   •
اخلاصة بكل نشاط.

وقفة 
التنظي���م هو الوظيف���ة الثانية من وظائ���ف اإلدارة، واحملصل���ة النهائية من 
التنظي���م يف املنظم���ة ه���و أن كل الوحدات ال���يت يتألف منه���ا )النظام( تعمل 

بتآلف لتنفيذ املهام وحتقيق األهداف بكفاءة  وفاعلية.
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ثالثاً: التوظيف

إن المصدر الرئيسي للتنافسية في هذا القرن 

هم أفرادنا الذين يعملون بشكل أكثر كفاءة

   سيتم تناول وظيفة التوظيف كما يلي:

- تعريف التوظيف وأهميته:

تعريف التوظيف: 

توفري  بغرض  وذلك  البشرية،  املوارد  بتخطيط  تهتم  اليت  والفعاليات  األنشطة  من  جمموعة  هو 
وتدريبهم  وتطويرهم  جهودهم  تنظيم  ثم  املنظمة،  يف  املطلوبة  التخصصات  حسب  العاملة  القوى 
نظام  وتأمني  بينهم،  بالعمل  اخلاصة  العالقات  وإدارة  هلم  املكافآت  نظم  وحتديد  أدائهم،  وتقييم 

األمان والسالمة هلم. 

ومن التعريف السابق ميكن القول بأن أهم العناصر واملكونات اليت تقوم عليها عملية التوظيف هي:

البشرية. املوارد  ختطيط  	.1

املوظفني واملتطوعني. استقطاب  	.2

االختيار. 	.3

العمل فيها. املوظفني اجلدد باملنظمة وآليات  تعريف  	.4

التدريب. 	.5

تصميم األداء. 	.6
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املكافآت..إخل القرارات اخلاصة بالتوظيف وما يتعلق بها من ترقية وحتديد  	.7

إنهاء اخلدمة وما يرتتب عليها من حقوق وواجبات. 	.8

أهمية التوظيف:

تعترب هذه الوظيفة من الوظائف املهمة واألساسية يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية؛ ألنها تساهم 
محاية  يف  حامسًا  عنصراً  البشرى  العنصر  لكون  وذلك  فشلها؛  أو  املنظمة  جناح  يف  مباشر  بشكل 

مستقبل اجلمعية/املؤسسة وحتديد مصريها. وميكن تلخيص أهمية هذه الوظيفة كما يلي:

املنظمة. البشرية اليت حتتاجها  يساعد يف إجياد معايري واضحة للموارد  	.1

املهام على األفراد. العمل، مما يسهل توزيع  يساعد يف حتليل  	.2

العمل. العالقات اإلنسانية وظروف  حيسن  	.3

العاملني وكفاءتهم. حيدد معايري جيدة نستطيع احلكم من خالهلا على إجناز  	.4

املالئم  التدريب  ووضع  قدراتهم،  لتطوير  خطط  ورسم  العاملني،  أداء  لتقييم  آليات  إجياد  يف  يساعد  	.5
هلم.

العمل. العمل، والتقليل من تدوير  املوظفني واحملافظة عليهم يف  يساعد على استقرار  	.6

الكفاءة والفاعلية يف حتقيق األهداف. 7.	 يضمن حتقيق 

وقفة 

قبل أن تبدأ يف معرفة خطوات التوظيف: 

 هل أنت مقتنع بأهميته؟ هل تعتقد أن مجعيتك/ مؤسستك حباجة إليه؟ 
وستطبقها  اخلطوات  تلك  معرفة  من  ستستفيد  فإنك  كذلك  كان  إذا 

بكفاءة.
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- خطوات وظيفة التوظيف:

أواًل: قبل دخول العاملين للمنظمة: 

وأدوات  وسائل  عرب  للمنظمة  والتنظيمي  اإلداري  للضبط  نظام  تأسيس  فيها  يتم  املرحلة  هذه  يف 
للوصول للعمل املؤسسي املنظم، واليت تشمل مايلي:

1- اإلعداد:  

الالئحة  وإعداد  التنظيمية،  اخلريطة  رسم  ذلك  يف  مبا  للمنظمة  التنظيمي  اهليكل  بناء  يف  املساهمة   •
التنظيمية للمنظمة وفق األسس اإلدارية السليمة.  

سهولة وانسيابية العمل كما يضمن االلتزام  حيقق  مبا  دقيقة  أنظمة  إعداد  على  واملساهمة  اإلشراف   •
بسياسات ونظم والئحة املنظمة، ومتابعتها وتقييمها وجتديدها مبا يتوافق مع مهمة املنظمة.

نظام تقييم شفاف يضمن فاعلية وعدالة التقييم.)معدالت أداء – معايري قياس وتقييم/أدوات للتقييم   •
– نظام للتقييم/معدالت للتقييم(. 

العاملني باملنظمة. السابقة وتوضيحها جلميع  العمليات  توثيق   •

2- تخطيط الموارد البشرية: 

الغاية من ختطيط املوارد البشرية هو احلصول على األعداد املطلوبة من املوارد البشرية ذوي الكفاءة 
لش���غل الوظائف الشاغرة يف الوقت املناسب، وتتطلب هذه العملية ترمجة خطط وأهداف املنظمة يف 

جداول زمنية حتدد املتطلبات من املوارد البشرية العاملة. 

ويتم ذلك عرب سلسلة من اإلجراءات التالية: 

دراسة متكاملة للوظائف احلالية للمنظمة وموظفيها وفقًا للرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية   •
واحمل���ددة للمنظم���ة يف إط���ار الظ���روف البيئية اخلارجي���ة والداخلية احمليط���ة باملنظم���ة؛ ليتم معرفة 
الوظائف احلقيقية املطلوبة وتقدير موظفيها، وكذلك الوظائف غري املطلوبة، وحتديد العمالة الزائدة 

يف املنظمة وفقًا لذلك.

حتديد احتياجات املنظمة من املوارد البشرية للفرتة احلالية والتنبؤ باحتياجات املنظمة املستقبلية من   •
املوظفني. 

الوظيفة(: املطلوبة وتوصيفها وحتديدها )مواصفات  الوظائف  القيام بتحليل   •

تحليل الوظيفة: حتديد املعرفة واملهارات واخلربات املطلوبة لتأدية الوظيفة أي معرفة مجيع احلقائق   0

واملعلومات املرتبطة بتأدية عمل معني، ومن أمثلة ذلك حتديد املستوى التعليمي املطلوب لتأدية هذه 
الوظيفة واخلربات املطلوبة يف جمال الوظيفة مثل 3 إىل 5 سنوات.
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توصيــــف الوظيفــــة: وهى عبارة عن عملية وصف للمهام واملس���ئوليات احمل���ددة للوظيفة، وعالقة هذه   o

الوظيفة بالوظائف األخرى وفقًا للمستويات اإلدارية املتعددة رأسيًا وأفقيًا.

حيث يتم  وصف نوعية الفرد األفضل ألداء الوظيفة املطلوبة، وذلك يف ضوء املهارات  تحديد الوظيفة:   o

والتعليم واخلربة الس���ابقة املطلوبة ملمارسة الوظيفة. ومن أمثلة ذلك القدرات الذهنية لدى الفرد؛ 
واليت يتفرع منها قدرته على التحليل واالس���تنتاج، وربط األفكار ببعضها...إخل. والقدرة على التعبري 
والتأثري على اآلخرين. أيضًا قد تتطلب الوظيفة صفات تتعلق مبظهر الش���خص والتناسق اجلسدي 

مثل الصفات اجلسدية املطلوبة يف الطيار.

االســــتقطاب: واليت تعين القيام مبجموعة من النش���اطات واإلجراءات املنظمة جلذب العمالة املطلوبة   •

وفق���ًا للتخصص���ات احمل���ددة يف خط���ة املوارد البش���رية املوج���ودة يف املنظم���ة. والغرض م���ن عملية 
االس���تقطاب هي جذب أكرب ع���دد من املتقدمني املؤهلني، ليتم اختيار األفضل بينهم لش���غل وظائف 

املنظمة وفقًا ملواصفات الوظيفة ومتطلباتها.

ومن أهم املبادئ اليت حترص عليها املؤسسات واجلمعيات اخلريية يف استقطابها للموظفني املؤهلني ما يلي:

إتاحة الفرصة للجميع، وعدم حرمان أي فرد من فرصة التقدم للعمل طاملا حيمل املواصفات   •
املطلوبة للوظيفة.

توفري معلومات واقعية عن الوظائف املطلوبة للمتقدمني؛ من حيث الراتب واحلافز واملكافأة..   •
وغريه���ا من املناف���ع، وجمال عمل املنظمة، وحجم عملها؛ حيث تبال���غ بعض املنظمات يف إظهار 

وظائفها جلذب املتقدمني، وبشكل غري واقعي وال يتم  االلتزام بالشفافية مع اجلمهور.  

وتتم عملية االستقطاب عن طريق:

االستقطاب داخل المنظمة: وذلك عن طريق ترقية أو نقل املوظفني من قسم إىل آخر داخل املنظمة   .1
وهذه الوسيلة هلا مزايا وسلبيات وذلك كما يلي: 

املزايا:   •
- تؤدي إىل رفع املعنويات لدى املوظفني داخل املنظمة.

- تقدير أفضل للكفاءات والتحفيز لتحسني األداء.

- خفض تكلفة االستقطاب من اخلارج.

السلبيات:  •
- قد يرتتب عليها اخنفاض معنويات الذين ال يرتقون.

- قد تؤدي إىل الصراع على الرتقية داخل املنظمة.

يف  مكانه  حيل  ملن  وكذلك  اجلديدة،  أعماله  يف  للموظف  مكثفة  تدريب  برامج  إىل  احلاجة   -
الوظيفة السابقة.
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ويتم االستقطاب الداخلي عن طريق اإلعالن الداخلي للوظيفة اجلديدة، أو بناًء على قاعدة املعلومات املتوفرة 
لدى اإلدارة عن املوظفني األكفاء يف أعماهلم.

االستقطاب من خارج المنظمة:  .2

وهذه الوسيلة تتم بعدة طرق:

املنافسة. املنظمات  االستقطاب من   •

املعاهد املتخصصة أو شركات التوظيف. أو  االستقطاب من اجلامعات   •

املواقع االلكرتونية،  اإلعالن عرب وسائل اإلعالم املختلفة مثل الصحف،   •

املتصلني  واألفراد  اجلهات  مع  الشخصي  التواصل  أو  اإللكرتوني،  الربيد  باستخدام  اإلعالن   •
باملنظمة، وممن تثق بهم إدارة املنظمة لرتشيح بعض األمساء لشغل الوظيفة.

-  مزايا االستقطاب من الخارج:

- ضخ روح جديدة يف املنظمة.

- أقل تكلفة من تدريب املوظفني احلاليني.

- اكتساب خربات ومهارات وكفاءات جديدة يف املنظمة.

سلبيات االستقطاب من الخارج:   -

- قد ال يكون االختيار األفضل مما قد يرتتب عليه وقوع أخطاء وبطء يف العمل.

- قد يؤثر على معنويات املوظفني اآلخرين العاملني يف املنظمة ممن يشعرون بأحقيتهم يف شغل 
هذه الوظيفة.

  ثانيًا:  االختيار:

ويتم يف هذه املرحلة إدارة وتنظيم دخول املوظفني اجلدد إىل املؤسسة وتتضمن اخلطوات التالية: 

تلقي طلبات التوظيف:  .1

يتوىل املسئول عن التوظيف، وعادة تكون إدارة شئون املوظفني أو املسئول اإلداري مقابلة املتقدمني 
يدويًا  وأرشفتها  تبويبها  ويتم  اإللكرتوني،  بالربيد  أو  يدويًا  التسليم  يكون  وقد  الطلبات،  وتسلم 

وإلكرتونيًا، وذلك بعد دراستها والتأكد من استيفاء املتقدمني لشروط الوظيفة املعلن عنها.

تعبئة طلبات أو نماذج التوظيف الرسمية:  .2

 وتكون عادة ملن تتوافر فيهم شروط ومواصفات الوظيفة املطلوبة. 
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3. فحص المتقدمين بوسائل متعددة ومن أهم هذه الوسائل: 

وسيلتان هامتان هما املقابالت أو االختبارات، وأحيانًا يتم اجلمع بني الوسيلتني إىل جانب التحري 
عن املتقدمني من أماكن عملهم السابقة، أو عن طريق معارفهم. 

االختبارات:  •

 وقد تتنوع االختبارات حبسب مواصفات الوظيفة وتوصيفها ومن أهمها ما يلي:

- اختبار القدرات الذهنية أو اجلسدية أو الشخصية للمتقدم، وذلك حبسب متطلبات الوظيفة.

واهتماماته يف  املتقدم  املكتسبة لدى  املهارات  املهنية، وذلك ملعرفة  واالهتمامات  املهارات  اختبار   -
جمال ختصصه.

- اختبار ذكاء وحتليل لقيم ودوافع واجتاه الفرد يف حياته العامة.

المقابالت:  •

 وتهدف املقابالت إىل التعرف على اجلوانب الشخصية للمتقدم واليت قد ال تظهر من خالل االمتحانات، 
وهناك أنواع متعددة من املقابالت ومنها:

- املقابالت املخططة وهى تنظم وفقًا جملموعة من األسئلة ذات الصلة بطبيعة الوظائف املعلن عنها. 

- مقابالت تتعلق بسلوكهم، وكيفية حلهم ملشاكلهم اليت تعرتض حياتهم العامة واخلاصة.

- مقابالت تهدف إىل خلق جو من التوتر والقلق والضغط النفسي على املتقدم، ومراقبة كيفية 
التصرف يف الظروف احلرجة.

وقد حتتوي املقابلة على هذه األنواع جمتمعة.

التحري عن المتقدمين:   •

قد تتم عملية التحري عن املتقدمني قبل أو بعد االنتهاء من االختبارات الشفوية أو التحريرية، وقد 
يتم التحري يف مكان العمل السابق، أو يف األماكن املتواجد فيها مثل اجلامعة، ومراكز التدريب.

4. إعداد قوائم المتقدمين واختيار الموظفين األكثر تأهياًل: 

اليت حصلوا  للتقديرات  وفقًا  ترتيبهم  ويتم  االختبارات،  اجتازوا  والذين  باملؤهلني،  قوائم  إعداد  يتم 
عليها، وترفع إىل اإلدارة العليا الختاذ القرار النهائي. 

 ثالثًا:  مرحلة انضمام الموظف / المتطوع  للمنظمة )بأجر رمزي(:

ويتم يف هذه املرحلة اتباع اخلطوات التالية:   

باملنظمة: مبجرد اختيار املوظف جيب أن يتم دجمه باملنظمة. حيث أن عملية التعريف  التعريف   .1
باملنظمة تتضمن تعريف جمموعات العمل باملوظف اجلديد، واطالعه على سياسات وأنظمة وقيم 
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املنظمة ليعرف املنظمة أواًل، وليعرف اآلخرين بها ثانيًا.

)املفتوح(:  املستمر  التأهيل والتدريب   	.2

التأهيل املستمر للعاملني يف املؤسسة )االستثمار البشري( مبا يواكب التحديات واملشاكل اليت تواجه 
املؤسسة، ومبا يساعد األفراد على حتقيق أهداف املنشأة. وتتعدد وسائل التأهيل لتشمل:

العمل. أثناء  املستمر  التوجيه   •

الدراسية. املنح   •

املؤسسات املماثلة واملتميزة. زيارات تبادل اخلربات مع   •

االطالع  مداومة  على  العاملني  وحتفيز  باملسابقات،  أثرها  وتفعيل  متخصصة،  مكتبة  توفري   •
التخصصي – احللقات النقاشية.

التخصصية. العمل  ورش   •

وتنمية  صقل  يف  تأثرياً  األكثر  العنصر  إنه  حيث  التأهيل؛  وسائل  أهم  أحد  التدريب  ويبقى   •
النفس البشرية. 

العالقة )احلقوق والواجبات( بني األفراد واملنظمة وتشمل: إدارة وتنظيم   	.3

الدورية للموظفني )األجور والبدالت واحلوافز واملكافآت(.  املالية  تنظيم احلقوق   •

النقل والرتقية. تنظيم عمليات   •

تنظيم اإلجازات.  •

العام(. العمل )االنضباط  تنظيم بيئة   •

املتنوعة للعاملني. تنظيم تقديم اخلدمات   •

اليدوية واإللكرتونية. األرشفة   •

املنظمة. الثواب والعقاب داخل  تنظيم عملية   •

العامة. العالقات  إدارة  تنظيم األنشطة االجتماعية والرتفيهية للعاملني بالتنسيق مع   •

تطوير العضوية:  	.4

تطوير  وهي  األهلية؛  واملؤسسات  باجلمعيات  خاصة  مهمة  )التوظيف(  الثالثة  الوظيفة  تشمل 
العضوية للمتطوعني الذين يقومون بشغل إحدى وظائف اجلمعية/املؤسسة، وليس عن املتطوعني 

املومسيني ذوي العالقة ببعض الربامج املؤقتة، وتشمل مهمتني رئيستني وهما: 

- احملافظة على األعضاء احلاليني من التسرب: 
ويتم ذلك من خالل حتديد احتياجات املتطوعني للعمل يف اجلمعية/املؤسسة، ووضع االسرتاتيجيات 

واإلجراءات الالزمة للمحافظة عليهم كما يلي.
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- استقطاب أعضاء جدد: 
لرتكز  نفقاتها  ختفض  أن  تريد  اليت  احملدودة   املوارد  ذات  املنظمة  يف  العمل  سري  ضمان  يتم  حتى 

على اإلنفاق على مشاريعها؛ فإنه ال بد من استقطاب أعضاء جدد، وقد 
ترجع أسباب ضرورة استقطاب أعضاء جدد إىل:

- االحتياج لتخصصات حمددة )مثاًل حماسب(.

- ختفيف العمل عن بعض املوظفني املتطوعني السابقني.

ويتم العمل من خالل:

الغرض من استقطابهم بدقة. حتديد   •

املطلوبة منهم. املهام  حتديد   •

حتديد أماكن تواجد املستهدفني.  •

الزمنية والوقت املالئم. الفرتة  حتديد   •

عليها  سيحصل  اليت  واملزايا  واملهمة،  املنظمة  عن  تعريف  إعداد   •
من خربات وغريها. 

 5.  التقييم: 

وضع نظام تقييم أداء العاملني باملنظمة ومتابعة تنفيذ هذا النظام: 

أداء  العاملني وصالحيتهم وإجنازاتهم وسلوكهم. وتتمثل أهمية تقييم  والتقييم يعين قياس كفاءة 
العاملني فيما يلي: 

لديهم،  والضعف  القوة  نقاط  عن  بالكشف  العاملني  أداء  وتطوير  لتحسني  موجهة  عملية  إنهاء  	.1
وهذا يرتتب عليه تطوير أداء املنظمة ككل. 

نتيجة  عادلة  ومكافآت  تقديرات  على  واحلصول  للرتقية  للعاملني  الفرصة  إتاحة  على  تعمل  	.2
للتقييم العادل بني العاملني، والذي يراعي املوضوعية ويستبعد االعتبارات الشخصية.
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مثاًل: حتديد الغرض 
م�����ن االس���ت���ق���ط���اب: 
اس��ت��ق��ط��اب حم��اس��ب 
ج���دي���د ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، 
ليقوم بإعداد حسابات 
ي���دوي���ة، وي��ف��ض��ل أن 
امل��س��ت��وى  يف  ي���ك���ون 
ال���راب���ع حم��اس��ب��ة أو 
ويراعى  جديد  خريج 

الوقت املالئم له.
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املوظفني للتدريب والتأهيل. يساهم يف حتديد احتياجات  	.3

آليات وضع نظام التقييم:

املنظمة. املوظفني ومؤهالتهم واحتياجات  التقييم وفقًا الحتياجات  حتديد أهداف  	.1

التقييم. املنظمة لعملية  السياسات واإلجراءات والقواعد  وضع  	.2

وهذه  به،  يلتزموا  لكي  للعاملني  املنظمة  حتدده  الذي  اإلجناز  مستوى  ملعرفة  األداء  معايري  حتديد  	.3
املعايري قد تكون كمية أو نوعية أو كالهما.

الوظيفي مثل: الوظيفة وتوصيفها  القياس مع مراعاة تناسبها مع طبيعة  حتديد أساليب  	.4

املوظف بفئة أخرى خمتارة بعناية. أداء  مقارنة   •

رأي اخلرباء يف األداء الذي يقوم به املوظف.  •

العمل فيه. الذي يتم  الوقت  دراسة   •

التقييم. اختيار أوقات زمنية حمددة إلجراء  	.5

التدريب(. – خطة  الراتب  املكافآت وزيادة  – نظام  التقييم و) نظام الرتقيات  ربط جيد بني نتائج  	.6

7.	 نظام إجراءات للمتابعة والتقييم يشارك فيه أكثر من فرد ومستوى.

 – –مستوى األداء الوظيفي  8.	 مشول وتوازن التقييم حبيث يشمل )مستوى سلوك وانضباط املوظف 
اإلبداعات واالبتكارات اخلاصة – االستعداد للنمو والرتقي(، مع توزيع نسيب متوازن لكل عنصر من 

عناصر التقييم حبيث يضمن الفاعلية والشفافية، والعدالة واملوضوعية.

رابعًا: تأديب الموظفين و االستغناء عن خدماتهم

إجراءات  أو  املوظفني  لتأديب  والتنظيمية  القانونية  واإلجراءات  السياسات  وضع  بذلك  ويقصد 
االستغناء عنهم باالستعانة بالتشريع الوطين اخلاص بتعيني املوظفني واالستغناء عن خدماتهم.

النظام التأديبي: ويقصد به وضع النظم واإلجراءات اخلاصة بتصحيح إحنرافات املوظفني وخمالفتهم 

عناصر  على  تأدييب  نظام  أي  يشمل  أن  وجيب  باملنظمة،  املتعلقة  والسياسات  واإلجراءات  للقواعد 
حمددة كالتالي: 

على  احملافظة  عدم  الرمسي،  العمل  مواعيد  احرتام  عدم  ذلك  أمثلة  من  املخالفات،  أنواع  حتديد  	.1
ممتلكات املنظمة أو مسعتها. 

العقوبات وإجراءاتها مع مراعاة العاملني يف حتديد هذه العقوبات من أمثلة ذلك: أنواع  حتديد  	.2

أسلوب التأديب التدرجيي، وهو أسلوب يعتمد على اختاذ إجراءات متعددة قبل االستغناء عن املوظف ومنها 
توجيه حتذير شفوي يف حالة املخالفة األوىل، ثم لفت نظر أو إنذارخطي يف حالة املخالفة الثانية، ويف حالة 

املخالفة الثالثة يتم تعليق املوظف عن العمل ملدة معينة وبعدها ميكن أن يصدر قرار الفصل من العمل.

ويسمح للموظف يف خالل إصدار هذه املخالفات التظلم والدفاع عن نفسه سواًء لإلدارة الرئيسية 
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املباشرة أو لإلدارة العليا.

الصعوبات التي تواجه وظيفة التوظيف في الجمعيات والمؤسسات األهلية:

الكفاءة  العمل حبسب  الالزمني ألداء  األفراد  القدرة على تعيني  املالية مما يؤدي إىل عدم  املوارد  ضعف   •
والقدرة واخلربة املطلوبة.

التغيري املستمر يف طبيعة النشاطات، وبالتالي ضعف القدرة على حتديد االحتياجات من املوارد البشرية   •
على املدى الطويل.

املهام  وصف  صعوبة  وبالتالي  العمل؛  مبتطلبات  مقارنة  العدد  قليلة  بشرية  كوادر  على  االعتماد   •
للوظائف بدقة.

عدم توفر املوارد املالية الذي يؤدي إىل زيادة االعتماد على املتطوعني؛ مما يربك العمل أحيانًا، وال ميّكن   •
اإلدارة من ضبط جودة العمل أو التحكم باملخرجات.

وتدريب  ملتابعة  هلم  الكايف  الوقت  مينح  ال  وبالتالي  العمل،  يف  ضغط  يسبب  األفراد  من  القليل  العدد   •
الكوادر اجلديدة. وكذلك يسبب عدم الرضا من قبل املوظفني.

املشاريع والربامج اليت ال  العاملني على خمصصات حمددة من  اعتماد إجراءات تطوير وتدريب األفراد   •
تكون مربجمة ضمن خطط املنظمة قد يضعف القدرة على إجياد آليات مؤسسية طويلة األمد لتطوير 

املوارد البشرية.

أفضل ممارسات التوظيف الالزمة لتحقيق العمل المؤسسي:

جلعل عملية التوظيف تساهم يف حتقيق العمل املؤسسي داخل اجلمعية/املؤسسة البد من ممارسات 
معينة تضمن ذلك ونوردها كما يلي: 

يف  العاملني  لدى  وثقافة  كقناعة  املنظمة  أداء  حتسني  يف  ودورها  التوظيف  وظيفة  أهمية  غرس   •
اجلمعية/ املؤسسة.

املنظمة. املطلوبة واحملققة ألهداف  املواصفات واملهارات  الفعلية إىل  الفرد ومهاراته  حتويل مواصفات   •

تطوير وتنمية املعارف واملعلومات والقدرات واملهارات واالجتاهات والدوافع والقيم واملعتقدات مبا حيقق   •
اسرتاتيجية وأهداف املنظمة.

عدم  ويضمن  اإلداري،  االستقرار  وحيقق  املنظمة،  قدرات  يالئم  ميا  التوظيف  ممارسات  أفضل  اتباع   •
تفرد القائد بالقيادة واختاذ القرار.

رة
إلدا

ف ا
ائـ

وظ



71
أساسيات
اإلدارة

تحويل وظيفة التوظيف إلى نظام داخل المنظمة عبر:

وضع جمموعة من السياسات + القواعد واألساليب + اإلجراءات احملددة + خطوات ثابتة ومرنة  	-
متفق عليها من قبل اجلميع.

توثيق تلك اإلجراءات وحتديثها بشكل دوري، حبيث يتمكن أي عامل من معرفة إجراءات التوظيف  	-
من مصدر موثوق وبشكل فوري، مبا يضمن ثبات العمل واستمراره وحيافظ على تراكم اخلربات 

واملعلومات، وال تتأثر بتغري القيادات والعاملني.

التوظيف. التوظيف باملهارات الالزمة لعملية  تأهيل مسئولي   •

إعداد لوائح خاصة بكل إدارة أو قسم؛ وذلك مبا يتوافق مع حجم املنظمة وتوثيقها ونشرها،   •
وحتديثها بشكل مستمر، وتطويرها. 

العمل على إنشاء هياكل تنظيمية للمشاريع والربامج، وامتالك القدرة على تطوير وتصميم   •
تلك اهلياكل بشكل مستمر.

البشرية. املوارد  تطوير إجراءات موثقة وواضحة للتعامل مع   •

والتطوير  التدريبية  باالحتياجات  وربطها  العاملني  أداء  وتقييم  ملراجعة  أنظمة  تطوير   •
الوظيفي.

التعيني لتدريبهم وتطوير قدراتهم. الوقت ختصص ملتابعة األفراد حديثي  إجياد نسبة من   •

املتطوعني، وتصميم برامج خاصة بتوجيههم وتدريبهم. آليات واضحة لزيادة أعداد  تطوير   •

املنظمة، وطب�يعة نشاطاتها. اعتماد معايري خاصة عند تعيني أفراد جدد منبثقة من حاجة   •

املعرفة الشخصية. التعيني وبعيداً عن  آليات أكثر تنافسية يف عمليات  اعتماد   •

املاحنة لتوفري فرص لتدريب  أو اجلهات  املؤسسات  الدائم لتطوير شراكة مع بعض  السعي   •
وتطوير القدرات.
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رابعاًً: التوجيـه

أنت مدير ناجح عندما تترك المنظمة التي كنت تديرها ناجحة، ويستطيع أن يحل 
مكانك العديد من الموظفين الذين كانوا يعملون تحت قيادتك.

سيتم توضيح وظيفة التوجيه من حيث:

-  تعريف التوجيه وأهميته: 

الذي  النشاط  أو  الوظيفة  التنفيذ، فهي  ومالزمة لعملية  التوجيه وظيفة مستمرة  تعترب وظيفة 
يعايش العمل والتنفيذ والعاملني طوال الوقت، وذلك من خالل مدراء املستويات اإلدارية املتتابعة، 

والذي يقومون بإرشاد املرؤوسني أثناء تنفيذ أعماهلم بغية حتقيق أهداف املنظمة.

المسئوليات الرئيسة للتوجيه:

السليمة والواعية واملفيدة. التوجيهات واألوامر اإلدارية  إصدار  	.1

التقبل والتحمس والتنفيذ ملا هو مطلوب. املرؤوسني حنو  حث وحتريك  	.2

العمل الصحي واملالئم. التفاعل اإلجيابي، ويف جو من  العمل يف مناخ من  ممارسة  	.3

أهمية وظيفة التوجيه:

احلرص على التأكد من فهم األهداف املتفق عليها لضمان الوصول إليها. 	.1

العمل على ضمان وضع اخلطط موضع التنفيذ السليم، وأن كل موظف يؤدي ما عليه بالوسائل السليمة. 	.2

العمل على متابعة االحنرافات املتوقعة وتصحيحها يف الوقت املناسب. 	.3

العمل على حتفيز األفراد حنو األهداف املطلوبة. 	.4
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دعائم عملية التوجيه:

يقوم املدير أو الرئيس اإلداري بعملية التوجيه يف املستويات اإلدارية املتتابعة؛ ولذلك البد أن تتوفر 
عملية  ممارسة  يف  مدير  أي  جناح  ويتوقف  املرؤوسني،  بني  احلماس  إثارة  على  تعمل  صفات  فيه 

التوجيه على توافر دعائم هامة له وللعمل وللمنظمة، وتتمثل هذه الدعائم مبا يلي:

املدير إىل قائد إداري وليس جمرد مدير رمسي. القيادة اجليدة، حيث يتحول  	.1

القدرة على االتصال والتواصل اجليد. 	.2

األفراد  سلوك  تفهم  يتطلب  وهذا  سلوكية،  أو  معنوية  أو  مادية  بوسائل  كان  سواًء  التحفيز،  	.3
واجلماعات ودوافعهم وكيفية التعامل معهم.

وسوف نتكلم عن هذه الدعائم بالتفصيل:

- القيادة :

تعريف القيادة وأهميتها:

فإنه  املرؤوسني  وإرشاد  التوجيه  وظيفة  ميارس  الذي  هو  اإلدارة  مستويات  مجيع  يف  املدير  أن  مبا 
يتعني أن تتوفر فيه صفة سلوكية هامة وهي " القيادة" فال يكفي أن يكون املدير مديراً رمسيًا بل 

جيب أن يتحول إىل مدير قائد.

فما هي القيادة؟ وما أهميتها؟ وكيف تكون؟ 

- للقيادة تعاريف متعددة منها ما يلي:

األهداف  من  جمموعة  أو  هدف  حتقيق  حنو  ودفعهم  واجلماعات  األفراد  يف  التأثري  على  القدرة   •
احملددة.

الفرد وتؤثر يف اآلخرين من حوله. صفات متيز   •

شخص خبري ذو صفات وقدرات خاصة تؤثر يف اآلخرين.  •

شخص ميتلك قدرات غري عادية، يؤثر يف اآلخرين لتحقيق أهداف معينة.  •
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 للقيادة جانبان:

جانب مادي عملي: يتمثل يف شخصية القائد وقدراته ومعرفته وخرباته سواءاً يف العمل أو يف أساسيات اإلدارة.

جانب سلوكي: يتمثل يف سلوكياته وأسلوبه ومنهجه يف العمل مع العاملني ورؤيته ونظرته إىل العاملني 

وإحساسه مبشاعرهم ثم قدرته التأثريية عليهم.

أهمية القيادة في إدارة المنظمات غير الحكومية:

وجناحها  املنظمات،  حياة  يف  الزاوية  حجر  الشاملة،  وبأبعادها  صفات  من  متثله  مبا  القيادة  تعترب 
الذين  وهم  والسياسات،  األهداف  ويضعون  خيططون  الذين  هم  فالقادة  وريادتها،  واستمراريتها 
الذين  وهم  هلا،  واالستجابة  معها،  التفاعل  يتم  اليت  والسلطات   االختصاصات  ويضعون  ينظمون 
يوجهون  الذين  وهم  البناءة،  التصحيحية  القرارات  ويتخذون  البناءة،  الرقابة  ويراقبون  يتابعون 
واستدعاء  األفراد،  واجتاهات  سلوك  يف  ويؤثرون  واإلرشادات،  والتوجيهات  التعليمات  ويصدرون 

طاقاتهم إذا حدثت االستجابة واالرتباط، واالحرتام والثقة املتبادالن.

الفرق بين المدير والقائد:
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سمات خاصة لقيادات المجتمع المدني ومن بينها الجمعيات والمؤسسات األهلية:

املدني هي إفراز جمتمعي شعيب وقاعدي. إن قيادات اجملتمع   •

إنها قيادة طبيعية طوعية وإرادية.  •

إنها نتاج الحتياجات جمتمعية، وحتديات تواجه اجملتمع.  •

العمل الرمسي احلكومي، وال يصدر بتزكيتها قرار رمسي. إنها بعيدة عن   •

املشاركة. العمل اجلماعي، قادرة على استقطاب  قيادة حمركة باعثة للهمم حمفزة على   •

ويوجد العديد من النظريات اليت تفسر ماهية القيادة، وكيفية اكتسابها، وهي كما يلي:

نظريات تركز على أن القيادة نتاج تنشئة اجتماعية وسياسية متميزة، ومن ثم فإن القائد تتوافر له  	.1
شخصية ومهارات خاصة تؤهله للقيادة.

للقادة  وتكون  معينة،  وسياسية  اجتماعية  أحداث  أو  مواقف  إطار  يف  تربز  القيادة  أن  ترى  نظريات  	.2
مسات شخصية جتعلهم أكثر استجابة للمواقف واألحداث.

نظريات ترى أن القائد يولد وال يصنع، ويوجد له مواصفات جسدية وذهنية تؤهله لدور القائد. 	.3

وهنا ميكن أن منيز بني منوذجني من القيادة:

قيادة إجرائية:

مبعنى قيادة تعمل على تنشيط اجلماعة وتوجيهها، وتعتمد يف ذلك على الثواب والعقاب، أو ما ميكن أن 
نطلق عليه نظرية التبادل، مثال ذلك أن يعطى أعضاء املنظمة األهلية أصواتهم يف االنتخابات يف ضوء 

توقعهم لنتائج معينة ترتبط بهذا الشخص، وترتبط بتواجده يف موقع املنظمة )رئيس جملس اإلدارة(.

قيادة إصالحية أو قيادة تغييرية:

 وهي قيادة تتبنى رسالة ورؤية للواقع واملستقبل املأمول، يف جمال العمل األهلي، هذه القيادة ال تتوقف 
عند حد حتريك األصوات يف حلظات االنتخاب، وإمنا تنجح يف تعبئة اجلماعة، واستقطاب مشاركتهم 
التغيري، وما لديه من  أو  القائد من رسالة ورؤية لإلصالح  ومساندتهم، اعتماداً على ما تتوافر لدى هذا 

مهارات التأثري واإلقناع للجماعة  وهي قيادة تنزع إىل تغيري الواقع.

سمات القائد وفقًا للنموذج اإلصالحي:

لديه قدرات للتأثري يف اجتاهات وسلوك أفراد اجملتمع.  •

لديه رؤية نقدية حتليلية ألوضاع اجملتمع.  •
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لديه قدرات لطرح البدائل.  •

لديه رؤية تنموية واضحة يتحرك حنوها، وليس امليل إىل معاجلة املشكالت جزئيًا.  •

لديه رؤية متكاملة للعامل واملتغريات املتسارعة.  •

اآلراء  إزاء  بالتسامح  ويتسم  دميقراطي،  بأسلوب  واخلالفات  االختالفات  إلدارة  قدرات  لديه   •
املخالفة.

لألمور  النظر  ومهارة  وحتليلية،  شخصية  ومهارات  وإنسانية،  وفنية  إدارية  مهارات  لديه   •
بشمولية ...إخل.

على  قادرة  اجلماعي،  العمل  على  حمفزة  للهمم،  باعثة  حمركة،  قيادية  خبصائص  يتميز   •
استقطاب املشاركة. 

نظريات ومداخل القيادة:

أوال: نظرية السمات) نظرية الرجل العظيم(:

تفرتض هذه النظرية أن القائد يولد وال يصنع، فهوالء القادة يصبحون قادة ألنهم ولدوا  وهم حيملون 
صفات القيادة.

ومن أهم صفات هذا القائد ما يلي:

مستوى غري عادي من األخالق الشخصية. 	.1

الطاقة والنشاط. قدر كبري من  	.2

الرباعة يف ترتيب األعمال حسب أهميتها وأولوياتها. 	.3

القدرة على االبتكار واإلبداع. 	.4

التفكري املتزن واملعتدل والواقعية. 	.5

االنتقادات املوجهة هلذه النظرية:

القادة على مر األزمان. اختالف الصفات واخلصائص اليت متيز   •

القائد فيها جناحه أحيانًا، وفشله أحيانًا أخرى. العديد من احلاالت واملواقف اليت أثبت  ظهور   •
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ثانيًا: النظريات السلوكية:

وأهم منوذج هلذه النظرية منوذج الشبكة

هذه  وحتدد  العمل،  يف  واهتماماته  للقائد،  الظاهر  الفعلي  السلوك  على  بالرتكيز  الشبكة  هذه  وتقوم 
النظرية للقائد اهتمامان هما:

االهتمام بالعمل. 	.1

االهتمام بالعاملني. 	.2

شكل رقم )21( يوضح النظريات السلوكيةللقيادة .
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نموذج الشبكة اإلدارية في القيادة:

ووفقًا هلذه النظرية حددت أمناط للقيادة تتمثل يف اآلتي:

النمط المتساهل أو الضعيف:  .1

وفيه يتصف القائد بقلة االهتمام بالعمل والعاملني معًا، واهلدف األساسي لذلك؛ فهو حيرص على 
البعد عن املشاكل وجتنب التصادم مع العاملني، وهو يبذل أقل ما ميكن من اجلهد لالطمئنان على 

تنفيذ األعمال.

النمط االجتماعي :  .2

النمط من  القائد باالهتمام الكبري بالعاملني وقلة االهتمام بالعمل، واهلدف األساسي هلذا  يتصف 
القيادة خلق مناخ عائلي )اجتماعي( مريح يثق من خالله أن األفراد سوف يثابرون يف العمل.

النمط المتسلط :   .3

وفيه يتصف القائد باالهتمام الكبري بالعمل وقلة االهتمام بالعاملني، ويرى هذا النمط أن حتقيق األهداف 
ال يكون أال بالضغط واستخدام القوة الشرعية والفردية عليهم لتحقيق األهداف الكمية لإلنتاج.

النمط المعتدل:  .4

وفيه يتصف القائد بالسعي لتحقيق التوازن بني حاجات العاملني وأهداف اإلنتاج للمنظمة. 

نمط الفريق )القيادة الجماعية(:  .5

وفيه يتصف القائد باالهتمام العالي بكل من العمل والعاملني، والقائد يف هذا النمط حياول خلق 
فريق عمل متماسك يقوم على أساس االحرتام وااللتزام، وحيضى القائد هنا بالثقة واالحرتام بني 

العاملني، ويتمكن من حتقيق مستوى عاٍل من اإلنتاج، ومن الرضا عن العمل.

ثالثًا: النظريات الموقفية:

تعتمد هذه النظريات على أنه ليس هناك أسلوب واحد ديكتاتوري أو دميقراطي يف القيادة يصلح لكل 
زمان ومكان، وأنه ليس هناك صفات معينة جيب توافرها يف كل قائد ليكون ناجحًا، بل جند أن املوقف 
والظروف احمليطة قد يكون هلا أهمية كبرية يف حتديد فعالية القيادة، وتعتمد هذه النظرية على 

عدد القوى اليت تكون متواجدة لدى القائد، أو لدى املرؤوسني، أو قوى يف املوقف املوجود فيه القائد.

من أمثلة ذلك شخصية القائد من حيث كفاءته ومهاراته اإلنسانية والفعلية، وخصائصه اجلسمية.
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كذلك الصفات املتوفرة يف املرؤوسني من حيث توفر مهاراتهم، أو عدمها، كذلك القوى املوجودة يف 
بيئة العمل؛ مثل طبيعة العمل ومدى تعقيده أو بساطته.

طيف  منوذج  وكذلك  وبالنكارد،  هلرسي  املوقفية  القيادة  منوذج  النظرية  هذه  مناذج  أهم  ومن 
السلوك القيادي.

منوذج القيادة املوقفية هلرسي وبالنكارد، منوذج طبق السلوك القيادي: ينطلق هذان النموذجان من   •
وجود نوعني من السلوك لدى القائد وهما:

- التوجيهي )مشابه للرتكيز على العمل(.

- والتدعيمي )مشابه للرتكيز على العاملني( وتتباين مستويات السلوك من كل نوع لدى القائد 
الفريق، وبالتالي  أو  العامل،  اعتماداً على مستوى املرؤوسني من حيث اجلودة واملعرفة، أو نضج 

تتحدد أمناط القيادة وفقًا هلذه اخلربة واملعرفة لدى املرؤوسني.

القيادة التوجيهية:  .1

مبا  ويبلغهم  املرؤوسني،  واجبات  حيدد  حيث  واحد  باجتاه  االتصال  على  القائد  يعتمد  عندما  حتدث 
يفعلونه، ومتى؟ وأين؟

فالقيادة التوجيهية حتدد وتسيطر وتشرف على أعضاء الفريق.

القيادة التدريبية:   .2

حتدث عندما يعتمد القائد االتصال بالتجديد، حيث يصغي ويشجع ويشرك العاملني يف اختاذ القرار.

القيادة التدعيمية:  .3

حتدث يف حالة وجود مرؤوسني لديهم ثقة كاملة يف إجناز مهامهم؛ عندها يفتح القائد االتصال مع 
املرؤوس لتنشيط اإلصغاء إليه ودعمه، ومشاركته يف عملية اختاذ القرار.

القائد التفويضي:   .4

ويف هذه احلالة يكون املرؤوس على درجة عالية من النضج جتاه املهام اليت يؤديها، وعلى درجة عالية 
املهام  حتديد  يف  مستمراً  يبقى  قد  القائد  أن  الرغم  وعلى  املسؤولية،  لتحمل  واالستعداد  التأهيل  من 
إال أن مسؤولية التنفيذ متنح للمرؤوس الذي أصبح ذو خربة عالية، ويسمح له باختاذ القرار حول 

الكيفية والتوقيت، واملكان إلجناز العمل
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رابعًا: أنماط أخرى من القيادة:

القائد المميز: هو القائد الذي ميكن مرؤوسيه من قيادة أنفسهم.  •

بالمشاركة:  العمل بنوع من التشارك بني املرؤوسني والقائد )تكوين فريق( وبعكس هذا النوع  القيادة   •

احلرص على صنع القرارات والسياسات بطريقة مجاعية ويف إطار من الشفافية.

القيادة على أساس اإلدارة بالتجوال: وهو منهج يقوم على ممارسة القيادة للزيارات والتجوال يف الوحدات   •

التنظيمية لالطالع على واقع العمل عن كثب، ومعرفة التفاصيل اليت ال ميكن أن يصل إليها من 
العاملني، واالستماع إىل  موقعه يف املكتب، وهلذا األسلوب مزايا أخرى من التحفيز، ورفع معنويات 

آرائهم، واالتصال املباشر بهم.

ما نوع القيادة الالزمة لجعل طموحاتنا حقيقية؟ 

العمل   – اآلخرين  إجناح  على  العمل   – املؤثرات  على  االنفتاح   – الصراحة  جتسد  قيادة  جديدة:  سلوكيات 

كفريق – الثقة ، وال جيب أن نكون قدوة يف هذه السلوكيات فحسب بل ندرب اآلخرين على تبنيها.

التنوع: قيادة تقدر تنوع القوى العاملة على كافة مستويات املنظمة،  )السن – اجلنس – العرق ..إخل( 

تنوع يف اخلربة، تنوع يف وجهات النظر، االستفادة من القدرات واخللفيات للمنظمات األخرى، تشجيع 
التنوع يف مراكز السلطة العليا.

التكريم: قيادة تقدم تكرميًا كبرياً للناجحني سواءاً ماديًا أو معنويًا لألفراد والفرق، وتعترب جناحهم من 

جناح املنظمة، وترحب باألفكار اجلديدة وإن اختلفت مع أفكارها.

املمارسات األخالقية للقيادة: قيادة تعترب قدوة يف السلوك األخالقي؛ فتعرتف باخلطأ، وحترتم آراء اآلخرين.

املطلوب  ما  العاملون  يعرف  وأن  واألفراد  والوحدة  املنظمة،  ألهداف  تام  وضوح  لديها  قيادة  االتصاالت: 

منهم، وأن يتلقوا تقارير دورية صادقة عن أدائهم وعن طموحات مهنتهم.

التفويض: قيادة تزيد من سلطة ومسؤولية العاملني األقرب إىل اإلنتاج وإىل الفئة املستهدفة.

2-  االتصال

 ونظراً ألن جمال االتصال والتواصل واسع ومتشعب سنركز هنا على االتصاالت اإلدارية واالتصاالت 
اليت تتعلق بعمل اجلمعيات واملؤسسات األهلية كما يلي:

األفراد  بني  تبادهلا  أو  والتوجيهات،  واألفكار  واحلقائق  واملعلومات  البيانات  نقل  عملية  هي  االتصاالت: 

مسببًا  أو  املنظمة  داخل  فعالة  عالقات  حتقيق  يف  مساعداً  عاماًل  االتصال  يكون  وقد  واجلماعات، 
للمشاكل يف العالقات أثناء العمل.
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مكونات االتصال:

شكل رقم )22( يوضح مكونات االتصال .

أهمية االتصال:

املتوفرة. املعلومات  املناسب مستنداً إىل دقة ووضوح وسالمة  الوقت  املناسب يف  القرار  اختاذ  	.1

العمل، والتعرف على كافة األمور والرقابة عليه. سهولة تتبع نشاط  	.2

املناسب. الوقت  العمل يف  حتريك وتفعيل  	.3

أهداف االتصال:

املنشأة وتوجيه األفراد والتنسيق بني جهودهم. إدارة  	.1

املنشأة وخططها وسياساتها للعاملني، والزبائن، )املستفيدين(. شرح أهداف  	.2

املنشأة. العاملني بعملهم ومهامهم داخل  تعريف األفراد  	.3

نقل اقرتاحات وآراء العاملني للمستويات اإلدارية العليا. 	.4

إصدار األوامر والتعليمات إلجناز األعمال. 	.5

املنشأة. النشاطات املختلفة، وذلك خلدمة مصلحة  إحداث تأثري على  	.6

إحداث تكامل لوظائف اإلدارة وتنسيقها.                                         	.7

شروط االتصال الجيد:

الرسالة( وحتديدها يف ذهن املتصل. الفكرة )موضوع  وضوح  	.1

الفكرة أي صياغة الرسالة بأسلوب ميكن من استيعابها بسرعة. سهولة  	.2

املناسب. الوقت  إمتام االتصال بدقة ويف  	.3

الوسيلة املالئمة اليت حتقق أدنى تكلفة. اختيار  	.4

رسالة مستقبلمرسل

اتصال قناة

راجعة تغذیة
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أنواع االتصاالت:

1- اتصاالت داخلية:

اتصاالت إىل أسفل: التعليمات والتوجيهات.

اتصاالت إىل أعلى: توصيل معلومات تساعد يف اختاذ القرار )تقارير ومقرتحات(.

االتصاالت األفقية: التنسيق بني اإلدارات واألقسام ذات املستوى التنظيمي الواحد.

العمل والعالقات  أو غري رمسية، وحتدد طبيعة  إما رمسية  الداخلية  وقد تكون االتصاالت 
املوجودة اختيار االتصال الرمسي وغري الرمسي، وبالطبع فإن املنظمة  اليت هلا نظام اتصال 

داخلي فعال تكون أكثر قدرة على حتقيق عالقات ممتازة داخل وخارج املنظمة.

الرسائل-  الرمسية-  غري  –اللقاءات  الرمسية  االجتماعات  الداخلي:  االتصال  أدوات  ومن 
املذكرات – التقارير- التلفون- الفاكس- االنرتنت.. إخل.

2- اتصاالت خارجية:

وتشمل كل االتصاالت مع اجلهات اخلارجية مثل احلكومة – اجملتمع بشكل عام - الفئات 
املستهدفة- املاحنون- اجلمعيات واملؤسسات واملنظمات األخرى يف نفس القطاع.

ومع اختالف الفئات ختتلف أدوات االتصال ولكل أداة مميزات وعيوب نوضحها كما يلي: 

العوامل التي تتوقف عليها وسائل االتصاالت : 

من  جمموعة  على  االتصاالت  من  وغريها  والشفهية،  والكتابية  السمعية  االتصاالت  وسائل  تتوقف 
العوامل وهي:

سواءاً كانت  املنشأة  داخل  املوجودة  االتصال  وسيلة  على  تتوقف  وهي  العمل:  يف  املتاحة  الظروف  	.1
)هاتف أو فاكس أو إنرتنت(.

  
  

  وبـیـع  ممیزات  أداة االتصال المتاحة  الفئة

   تصلح للفئات امية  كبر عدد تصل  لقاءات –بروشورات   المجتمع

  تحتاج إلى شرح وتوضيح  توفر معلومات وأرقام  تقارير  الحكومة

اتصال  – بروشورات  المانحون
  لقاءات -هاتفي

تحقق معرفة جيدة 
  بعمل المنظمة

ليست كافية حيث كل مانح لديه توجه 
  محدد قد  يكون معروف لدى المنظمة

الجمعيات 
والمؤسسات 

  اخرى

  اسبات وفعالياتمن

  بروشوراتو
توفر تعارف سريع 

  وواسع
وغير  يغالبًا ما يكون اتصال شكل

  .ويغلب عليه المجاملة يجدي وآن
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العامل للتعليمات اخلاصة باملنشأة. العمل: وخيضع هذا  املتبع يف  التعامل  أسلوب  	.2

نوعية املعلومة املراد توصيلها: فأحيانًا تكون هناك معلومة ضرورية تستدعي نقلها مباشرة للشخص  	.3
اآلخر عن طريق اهل�اتف، أو معلومة سرية تستدعي املقابلة الشخصية، أما إذا كانت معلومة عادية 

فيمكن إيصاهلا عن طريق السكرتارية.

مديراً  املستقبل  الشخص  باختالف  الوسيلة  اختيار  خيتلف  حيث   لالتصال:  املستقبل  ال�شخص  	.4
مسئواًل كان أو شخصًا عاديًا.

وسائل االتصال: 

سنقوم باستعراض وجيز لكل وسيلة من وسائل االتصال من حيث املميزات والعيوب وهي كاآلتي:

   


 

  .يعطي ردود أفعال سريعة ومباشرة

تبادل سريع للمعلومات وافكار بحيث 
 .يسهل فهمها وتعديلها

ثقة المرؤوس وينعكس على  يزيد من
  .معهالمعنوية نتيجة اجتماع الرئيس  هروح

 يوفر الوقت  جتماعات النكثير من ا
دون الوصول إلى نتائ  طويًال ًاتستغرق وقت

  .يجابيةإ

يتم إصدار قرارات سريعة دون حساب 
  .دقيق للنتائ

 

 

ا تم بطريقة سريعة جدًا لذتحيث 
بامكان التواصل مع جميع فروع المنشأة 

ومن  ،خالل ثوان مهما كانت المسافة بعيدة
شبكات الكمبيوتر  أمثلة هذه الوسائل

  .وانترنت

  .تكاليف باهظة -

  .تقنية عالية تتطلب تدريب العاملين عليها -

  .يتطلب الصيانة الدورية -

بسبب طبيعتها السريعة تؤدي إلى جفاف  -
  .المستخدمةفي العبارات 

  .كثرة اعطال الفنية -

 

نه مسجل ومدون ويمكن  ًايعتبر مميز
توثيقه، ولهذا بامكان استخدامه كوسيلة 

  .ثبات قانونيةإ

يمكن وصولها لجمهور كبير وبطريقة 
 .سرية وبامكان توزيعه بالبريد

  .سة عن بعدافي الدر هيعتمد عليو

  .هعدادإوقت وجهد كبير في 

على  نيوقادر نيماهر يرينليس كل المد
 .كتابته وصياغته بشكل جيد

 .تلفهااحتمال تراكم اوراق المحفوظة و

  .الدقة عدم فهم المعنى الموجود فيه بنفس

 

 

) غير اللفظية(تتبع اتصات الحركية 
  .اتصات الشفهية لتأكيد ما يقال

معلومات  ية أحيانًا تعطحركاتنا الجسمي
  .بكمية تفوق ما نفعله بالكلماتوأكثر عنا 

  ت الحركية من العيوب حيثتصاتخلو ا
  .ما تفهم هذه الحركات بطريقة مغلوطة غالبًا
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من معوقات االتصال:    

عدم وجود ختطيط كاف لعملية االتصال. 	.1

أو ناقصة يف بعض جوانبها. آراء وفرضيات غري واضحة  وجود  	.2

املادي للشخص. احمليط  	.3

االختالفات يف اإلدراك.  	.4

القرار. التشويه، للتأثري على متخذ  أو  أو اإلضافة  املعلومة باحلذف  حتريف  	.5

املرؤوسني يزيد من صعوبة االتصال. الرؤساء  الثقة واخلوف والتهديد بني  عدم  	.6

كيف تعمل على تحسين االتصال؟ 

أسهل،  املستلم  من  حتليلها  جيعل  مما  سهلة  برموز  وبثها  أفكارك  توضيح  على  اعمل   •
وفهمها أسرع؛ فقبل إعطاء األمر أو إصدار التعليمات كن متأكداً من تفسري وتوضيح رسالتك.

املعنى احلقيقي للرسالة، كيف هلجتك؟ كيف تعبريك واختيارك لكلمات الرسالة؟ اخترب   •

تأكد من أن تصرفاتك مع كلماتك تؤيد تعليماتك.  •

املادي واإلنساني يف مسار التعليمات وهي تأثري مؤثرات البيئة على  املوقف  إمجالي  االعتبار  يف  خذ   •
االتصال، سواءاً كانت التعليمات واضحة ومفهومة أو غري مفهومة.

بدقة  رسالتك  استالم  من  تتأكد  حتى  عكسية،  تغذية  على  لتحصل  اتصالك  تابع   •
ووضوح ولتطمئن من جدوى متابعتك لالتصال.

اصغ ملرؤوسيك وناقش مشاكلهم حتى تزيد من مقدار الثقة بينك وبينهم، واعمل على تشجعيهم   •
على الكالم.

الكشف عن الصعوبات قبل وقوعها، وذلك عن طريق املالحظة املستمرة. حاول   •

كرر عملية االتصال ) بطريقة غري مملة ( حتى يتم التأكد من فهم ذلك االتصال.  •

إىل  يؤديان  اللذان  املناسبة  االتصال  وسيلة  واختيار  االتصال  عملية  توقيت  على  احرص   •
حتسني كبري يف عملية االتصال.

بإمكانك استخدام طرقًا عديدًة ملساعدة املرؤوسني إليصال آرائهم صعوداً لرؤسائهم عن طريق:   •

-  صناديق الشكاوى.

-  سياسة الباب املفتوح.

-  عمل دراسات مسحية ملعرفة اجتاهات املرؤوسني.
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جيب على كل موظف االهتمام بتنمية مهارة االتصال لديه عرب اخلطوات اآلتية:  •

-  التعبري اجليد والواضح.

-  اإلنصات احلسن.

-  الفهم العميق.

3- التحفيز:

 تعريف التحفيز وأهميته:

مدى  على  تعتمد  املنظمة  أن  به  املسلم  من 
التزام املوظفني، واجلهود اليت يبذلونها لتحقيق 
أهداف املنظمة, لذلك نشط الكثري من الباحثني 
واملديرين يف استنباط وسائل وطرق ونظريات 

تتعلق بكيفية حتفيز املوظف.

وهنا سنورد هذين التعريفني للتحفيز كما يلي:

اإلجيابي  السلوك  على  احملافظة  يف  أهمية  هلا  اليت  العوامل  من  جمموعة  به  يقصد  التحفيز:   •
للموظف، وحتافظ على استمرارية هذا السلوك.

من  جمموعة  وتوفر  املنظمة  وحاجات  العاملني  حاجات  االعتبار  بعني  تأخذ  عملية  التحفيز:   •
احلوافز خللق الدافع للفرد للتوجه حنو سلوك معني خيدم أهداف املنظمة.

ومن هذين التعريفني جند أن التحفيز يعين توفري جمموعة من احلوافز خللق الدافع حنو سلوك معني.

الحوافز:

هي الوسيلة أو األداة اليت تقدم للفرد اإلشباع املطلوب بدرجات متفاوتة حلاجاته الناقصة.

وختلق  رغباتهم  بها  لتثري  العاملني  لألفراد  املنظمة  إدارة  توفرها  معنوية  أو  مادية  وسائل  هي  أو 
لديهم الدافع من أجل السعي للحصول عليها, عن طريق اجلهد والعمل املنتج والسلوك السليم وذلك 

إلشباع حاجاتهم اليت حيسون ويشعرون بها واليت حتتاج إىل إشباع.

أنواع الحوافز:

حوافز مادية , وحوافز معنوية.

وكل منها ينقسم إىل حوافز إجيابية وحوافز سلبية، وقد تكون حوافز فردية أو حوافز مجاعية.
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أوال : الحوافز المادية:

احلوافز املادية االجيابية:

احلوافز الفردية:

األجر  - املكافآت – العالوات – البدالت – الرتقيات.

احلوافز اجلماعية:

– عالج  إسكاني  اشرتاك يف األرباح – تأمينات – مساعدات مالية – حتسني نظام املعيشة– مشروع 
- قروض– اجياد نظام عادل لالجور واملكافآت والرتقيات.

احلوافز املادية السلبية:

العمل  عن  توقيف  والرتقيات–  واملكافآت  العالوات  من  – حرمان  الراتب  من  خصم  فردية:  حوافز 
العمل. – فصل من 

حوافز مجاعية: حرمان اجملموعة من العالوات – حرمان اجملموعة من اخلدمات السابقة.

ثانيا : الحوافز المعنوية

احلوافز املعنوية االجيابية:

 الفردية: تقدير اجلهود – شهادات تكريم – قائمة الشرف – الثناء.

الرؤساء  مع  طيبة  عالقات   – املسؤوليات  يف  اإلدارة  مع  اشرتاك   - مناسبة  عمل  ظروف  مجاعية: 
– نشاط رياضي – اشرتاك يف نادي.

احلوافز املعنوية السلبية:

 فردية: إنذار – وضع األمساء يف القائمة السوداء.

مجاعية: حرمان من األنشطة – إنذار بالفصل اجلماعي.

الدوافع: 

الدافع هو احملرك أو احلافز الداخلي للسلوك، فالسلوك ال يتحرك إال نتيجة ملثري داخلي، ويتحرك 
الفرد  سلوك  يوجه  فالدافع  اإلشباع,  تتطلب  لديه  مشبعة  غري  حباجة  الفرد  لشعور  نتيجة  الدافع 
باجتاه معني إلشباعها, فطاملا بقيت احلاجة غري مشبعة استمر شعور الفرد بالقلق نسبيًا وإذا مل تشبع 

متامًا ظل القلق على ما هو عليه ورمبا زاد وتطور إىل اإلحباط.

كما ميكن تعريف الدافعية بأنها قوة داخلية يف اإلنسان توجهه باجتاه سلوك معني, ويصعب قياس 
الدافعية لدى الفرد ألنها قوة غري منظورة موجهة حنو إشباع حاجات ناقصة غري مشبعة؛ فهي وراء 

سلوك الفرد وتفسر سبب سلوكه سلبًا أو إجيابًا.
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السلوك اإلنساني:

سلوك  ويتميز  سلبيًا،  أو  إجيابيًا  التصرف  هذا  يكون  وقد  لإلنسان  امللموس  اخلارجي  التصرف  هو 
اإلنسان بثالثة خصائص هامة هي:

حاجات  نقص  يكون  قد  والسبب  الفرد،  سلوك  حيرك  الذي  هو  فالسبب  سبب؛  السلوك  أن   •
ثانوية أو أساسية حتتاج إىل إشباع؛ فينشأ عنه الدافع وهو احملرك للسلوك حنو اهلدف.

السلوك اإلنساني هو هادف، فهو ال يتحرك إال إلشباع احلاجة. أن   •

السلوك هو حمصلة دوافع حمركة له حنو اهلدف. أن   •

العالقة بني الدوافع واحلوافز والسلوك وأثرهما على الفاعلية والكفاءة للموظف:

اخلارجي  التصرف  أو  سلوكه،  ليوجه  الفرد  لدى  الدافع  خياطب  خارجيًا  عنصراً  احلوافز  تعترب 
بإجتاه إجيابي حنو املنظمة.

حاجات غري مشبعة -  دوافع - حوافز - سلوك اجيابي إلشباع احلاجات

 فإذا كانت احلوافز اليت ختاطب الدوافع مالئمة هلذه الدوافع وفيها إشباع للحاجات فإنه يرتتب 
عليه سلوك إجيابي، له تأثري على املنظمة ويدفع الفرد حنو زيادة اإلنتاج واالبتكار واإلخالص.

الحتياجات  مشبعة  وغري  مالئمة  غري  الدوافع  ختاطب  اليت  احلوافز  كانت  إذا  ذلك  من  والعكس 
الفرد، فإنه يرتتب عليه سلوك سليب له تأثري على املنظمة، مثل الدوران الوظيفي- اإلحباط - التوتر- 
كثرة الغياب – هبوط مستوى األداء، ومن أمثلة ذلك إذا كانت احلاجات غري املشبعة لدى املوظف 
مادية تتمثل يف الرغبة يف احلصول على حتسني دخله ورفع مستواه املعيشي؛ فمنها ينشأ عنده قلق 
يدفعه إىل سلوك معني يهدف إىل الزيادة يف الدخل فتبادر املنظمة بعد أن تعرف احتياجاته ودوافعه 
بتوفري احلوافز املناسبة كاملكافآت والعالوات ...إخل، ومن ثم خيتفي القلق إىل أن تستجد احتياجات 

أخرى.

نظريات التحفيز )الدافعية(:

باحلوافز  حتفيزهم  وبالتالي  املوظفني،  دوافع  على  التعرف  لكيفية  متعددة  نظريات  ظهرت 
اإلجيابي  التصرف  إىل  يدفعهم  مما  احتياجاتهم  ومعرفة  الداخلية،  لدوافعهم  املالئمة  اخلارجية 

الذي يعود باخلري على املنظمة، وحيقق أهدافها.

من هذه النظريات ما يلي:

أوالً: نظرية الثواب والعقاب: 

لألفراد  مكافأة  تقديم  أساس  على  النظرية  وتقوم  التحفيز،  جمال  يف  النظريات  أقدم  من  تعترب 
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ومعاقبة املسيء واملخطئ، وخوف العامل من العقاب، ورغبته يف احلصول على املكافأة كان احلافز 
وراء القيام بالسلوك اإلجيابي.

ثانيًا: نظرية إبراهام ماسلو )مدرج الحاجات اإلنسانية(:

بنى ماسلو إطار نظريته على ثالثة فروض رئيسية هي:

غري  االحتياجات  وخاصة  سلوكهم  على  احتياجاتهم  تؤثر  أن  ميكن  تامة  غري  كائنات  الناس  	.1
املشبعة.

الطعام  إىل  )كاحلاجات  األساسية  باحلاجات  تبدأ  فهي  ألهميتها،  وفقًا  ترتتب  الفرد  حاجات  2.	أن 
واألمان واملأوى( وتنتهي إىل احلاجات األكثر تركيبًا )كتلك املتعلقة بالذاتية والنمو واإلجناز(.

احلاجات  إشباع  يتم  عندما  الرتتيب  يف  تال  مستوى  إىل  مستوى  من  حباجاته  الشخص  3.	ينتقل 
األوىل؛ فهو مثاًل قد ينتقل من تطلعه إىل احلاجات املركبة فقط عندما تشبع حاجاته األساسية وهكذا.

ومن ثم فإن نظرية ماسلو تفرتض أن الناس من وفق أعماهلم يدفعون إىل العمل لرغبتهم يف إشباع 
جمموعة من االحتياجات املتدرجة تصاعديًا، وبنفس الرتتيب من أسفل إىل أعلى.

وقد اقرتح ماسلو مخسة تقسيمات أو جمموعات من احلاجات وفقًا ألهميتها للفرد وهي:

الكرمية(. املعيشة  الفسيولوجية )كالطعام واملأوى، واحلد األدنى من  1. احلاجات 

2. حاجات األمن واآلمان.

3. احلاجات االجتماعية واالنتماء.

الذاتية واملركز واالحرتام. 4. احلاجات 

الذات. 5. احلاجة إىل حتقيق 

شكل رقم )23( يوضح هرم ماسلو للحاجات اإلنسانية.

رة
إلدا

ف ا
ائـ

وظ



89
أساسيات
اإلدارة

ومن أهم االنتقادات الموجهة لنظرية ماسلو ما يلي:

1.	أظه���رت إح���دى الدراس���ات ال���يت أجري���ت عل���ى ش���ركتني كبريت���ني أن���ه ال يوج���د م���ا يدل عل���ى وجود 
هذه املس���تويات اخلمس���ة املتدرجة من احلاجات، بل إن ما ظهر هو وجود مستويني من احلاجات هي مستوى 

احلاجات الفسيولوجية ومستوى شامل أو عام من احلاجات اليت ميكن أن تلي هذه احلاجات الفسيولوجية.

أن حاج���ات الف���رد ال ميك���ن حتديده���ا بهذا الش���كل واالنتقال م���ن حاجة منخفض���ة إىل حاجة  	.2
أعلى منها بنفس الرتتيب، بل هي تتسم بالديناميكية حيث تتغري احلاجات الفردية دائما نظراً لتعدد 

وتغري املوقف الذي يتعرض له الفرد.

افرتض���ت النظري���ة أن احلاج���ة ال���يت مت إش���باعها ل���ن تص���ري بع���د ذل���ك دافع���ًا، وه���ذا وإن كان  	.3
صحيح���ًا إال أن هن���اك حقيق���ة أخرى وهي أن حاجات األف���راد ال ميكن عمليًا إش���باعها كليًا أو على 
الدوام، س���واًء نتيجة تصرف واحد أو عدة تصرفات، فمن طبيعة احلاجات وجوب اس���تمرار حتقيقها 

إذا أردنا استمرار عمل الفرد بكفاءة.

ثالثًا: نظرية هيرزبرج )العامل المزدوج(:

تقوم النظرية على وجود نوعني من العوامل املزدوجة، وذلك كما يلي:

جمموع���ة م���ن العوام���ل اليت تس���بب يف ع���دم رض���ا الفرد ع���ن عمل���ه أو وظيفته وش���عوره بعدم  	.1
اإلشباع الوظيفي، وهذه عوامل تتعلق )باحمليط الوظيفي(.

أي أن الظروف احمليطة بالوظيفة مثل األجر- ظروف العمل – حسابات الشركة وتنظيمها- األمان 
الرضا  عدم  غيابها  على  يرتتب  ...إخل،  الزمالء  مع  والرابط  العالقات  مستوى  املركز-  الوظيفي- 

الوظيفي مما يؤدي إىل اإلهمال والتأخري عن العمل، والغياب والرغبة يف ترك العمل.

الرضا، ولكن ليس بالضرورة  أو أسباب عدم  الرضا  العوامل فإنها قد تزيل عدم  وإذا ما توفرت هذه 
)العوامل  العوامل  العاملني، وقد أطلق على هذه  تواجدها حتفيز  الرضا، وقد ال يرتتب على  حتقيق 

الصحية( أو عوامل إزالة عدم الرضا.

اليت  وهي  الوظيفي،  واإلشباع  الرضا  وجود  تسبب  اليت  هي  العوامل  من  جمموعة  هناك  أن  	.2
تدفع إىل العمل واألداء اجليد والتجديد وااللتزام واالرتباط، وهذه العوامل تتعلق بالوظيفة نفسها 

أي )مبحتويات الوظيفة( وهي:

أ – أال تقتصر وظيفة الفرد على التنفيذ، وإمنا متتد إىل إعطائه مسؤوليات متنوعة ومتسعة 
يف جمال مهنته.

التطور والتقدم. الذي يتيح للفرد  ب – العمل 

ج – االعرتاف من قبل الغري بالعمل والقائم به وأهميته.
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د – أن يكون يف العمل نوع من التحدي بالنسبة للفرد.

ه� – شعور الفرد بإجناز شيء ما يف عمله.

و – النمو والتنمية الشخصية للفرد واليت تتحقق نتيجة للعمل.

) بالدوافع ( باعتبارها دافعًا إىل حتسني األداء والعمل، وبالتالي وفقًا هلذه  العوامل  وقد مسيت هذه 
إىل  االجتاه  ثم  بالوظيفة،  احمليطة  الرضا  عدم  عوامل  إزالة  عليها  جيب  املنظمة  فإن  النظرية 

حمتويات العمل نفسه إلجياد رضا العاملني ودفعهم إىل األداء األفضل.

أهم االنتقادات الموجهة إلى هذه النظرية:

الفرد  طبيعة  على  يتوقف  فذلك  األفراد؛  لكل  بالنسبة  ينجح  ال  الوظيفة  إغناء  منهج  أن  	.1
وطموحه ومدى تطلعاته لتحمل املسؤولية واإلجناز.

تؤدي  قد  املوظفني  بعض  عند  الرضا  عدم  إىل  تؤدي  واليت  الصحية  العوامل  من  هناك  أن  	.2
أو  أخرى كالعمر  الرضا يرجع إىل عوامل  أن عدم  اآلخر، كما  البعض  الوظيفي عند  الرضا  إىل 

املستوى الوظيفي والتنظيمي للفرد.

من  أكثر  الرضا  وعدم  الرضا  موضوع  على  وركزت  اهتمت  ونظريته  هريزبرج  دراسة  أن  	.3
اهتمامها مبوضوع الدافعية يف حد ذاتها واألداء.

رابعًا: نظريات أخرى: 

األفراد  أن  النظرية  هذه  وترى  والتحصيل  اإلجناز  دوافع  على  تركز  اإلجناز:  نظرية   •
الذين يتوافر لديهم دافع التحصيل يتميزون بالقدرة على اخللق واالبتكار وحتمل مسؤولية األعمال 

الصعبة ويهتمون باإلجنازات يف حد ذاتها أكثر من اهتمامهم باملكآفات اليت حيصلون عليها.

النشاط  لنوع  الفرد  اختبار  حتكم  اليت  العملية  باعتبارها  الدوافع  إىل  تنظر  التوقع:  نظرية   •
حيقق  الذي  للبديل  واختياره  ومفاضلته  الفرد،  أمام  املتاحة  البدائل  خالل  من  وذلك  يؤديه،  الذي 

اهلدف، أو النتيجة اليت ينشدها ويدرك أمكانية بذل اجلهد الالزم لتحقيقها. 

أمثلة لدرجة التوقع وتنشيط الدافع :

توقع قوي + اهتمام ورغبة يف حتقيق اهلدف =  دافعية قوية لإلجناز.

توقع قوي + اهتمام ضعيف يف حتقيق اهلدف =  دافعية ضعيفة لإلجناز. 

توقع ضعيف + اهتمام بتحقيق اهلدف = حترك ضعيف.

توقع قوي: ثقة كاملة يف حتقيق اهلدف.  •

توقع ضعيف: عدم ثقة يف حتقيق اهلدف.  •
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خطوات التحفيز الفعال

الخطوة األولى: 

قم بإزالة املمارسات السلبية اليت تقلل من التحفيز الطبيعي ملوظفيك لالستفادة من قدرة موظفيك 
الطبيعية، وفيما يلي قائمة باملمارسات اليت تثبط من عزمية املوظفني يف العمل وجيب تفاديها:

ملءجو العمل بالسياسات.   •

تكوين توقعات غري واضحة عن أداء املوظفني.   •

اتباعها.  املوظفني  وضع قواعد كثرية غري ضرورية على   •

حتديد اجتماعات غري مفيدة على املوظفني حضورها.   •

تشجيع املنافسة الداخلية بني املوظفني.   •

املوظفني هم حباجة هلا ألداء عملهم.  حجب معلومات مهمة عن   •

تقديم النقد البّناء بداًل من التعليقات.   •

القبول مبستوى أداء منخفض، بالتالي سيشعر املوظفون ذوو األداء العالي بأنهم قد استغلوا.   •

معاملة املوظفني بشكل غري عادل.   •

الخطوة الثانية: 

عل���ى منظمتك أن توجد وتطور حمفزات حقيقة ميكنها إثارة املوظفني وزيادة اندفاعهم. والتحفيز 
الطبيع���ي للموظف���ني يعتم���د عل���ى أّن كّل الن���اس عنده���م رغب���ات إنس���انية لالنتس���اب واإلجناز، 
وللسيطرة والس���لطة على عملهم. إضافة لذلك، عندهم الرغبات للملكية والكفاءة واالعرتاف، وأن 

يكون لعملهم معنى.

إذا كان عمل موظفيك روتينيًا، أضف بعض أشكال املرح هلذا الروتني.  	-

أعط موظفيك فرصة اختيار الطريقة اليت يودون القيام بأعماهلم بها.  	-

شّجع حتمل املسؤولية وفرص القيادة ضمن مجعيتك/مؤسستك.  	-

شجّع التفاعل بني موظفيك وتكوين فرق العمل بينهم. 	-

ميكنك تعليمهم من أخطائهم مع جتّنب النقد القاسي. 	-

طّور األهداف والتحديات لكّل موظف.  	-
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قّدم الكثري من التشجيع.  	-

اظهر اإلعجاب بأعمال موظفيك.  	-

موظفي���ك عن���د  لإلنت���اج  الطبيعي���ة  للرغب���ة  توص���ل  األداء  يف  التق���دم  يظه���ر  مقياس���ًا  ط���ّور  	-	
بإزال���ة مثبطات التحفيز وإضافة حمفزات غري مكلفة تق���وم بتحفيز الرغبات الطبيعية املوجودة يف 

موظفيك؛ لتقديم أقصى مستوى لألداء واإلنتاجية لديهم.

قّيم األداء بإنصاف. 	-

ضع وصفًا وظيفيًا واضحًا ومعقواًل لكّل موقع ومنصب يف مجعيتك/مؤسستك.  	-

اسرتشد بنموذج تقييم املوظفني عند املراجعة السنوية.  	-

تأّك���د من أن املراج���ع قد قام مبا جيب عليه، ولدي���ه البيانات ذات الصلة الوثيق���ة باملوضوع، ويعرف  	-
احلقائق، وأنه قام بالتقييم بناًء على حتليل موضوعي للحقائق. 

طّبق كّل النتائج بشكٍل متساٍو على اجلميع.  	-

قم مبراجعة أخرى إن لزم األمر. 	-

وّثق مجيع النتائج، اإلجيابية والس���لبية، اصغ إن كان لدى العاملني مش���اكل يف العمل، ناقش هذه  	-
األمور بش���كل معقول وعقالني، واس���تمع ملا يقوله املوظفون بعناية. وضع أهدافًا لتحس���ن مس���اهمة 

املوظفني.

وّض���ح توّقعاتك. من املمكن أن يؤدي املوظف عماًل مميزاً وبارزاً، لكنه ال ميت بصلة لألعمال املطلوبة  	-
منه يف الوصف الوظيفي لوظيفته، تذّكر أنك تستأجر وتبقي املوظفني يف العمل إلجناز أدوار ومهام 

معينة؛ وأنك ال ختلق أدواراً ملوظفيك.

ق���ّدر األعمال املتمي���زة. إذا حتلى املوظف بروح املبادرة، وجتاوز التوّقع���ات لألفضل، وأّدى عماًل مميزاً  	-
وبارزاً، دعه يعلم بأّنك تقّدر مساهمته.

شّجع املوظفني، الرتبيت على ظهور املوظفني يف الوقت املناسب له أثر ملحوظ على معنوياتهم. 	-
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- الصعوبات التي تواجه وظيفة التوجيه في الجمعيات والمؤسسات األهلية:

الوحدات العاملة يف املنظمة. عدم االعتماد على وصف واضح ملهام   •

عدم االعتماد على وصف واضح ملهام األفراد/الوظائف.  •

عدم االعتماد على أنظمة تقييم األداء لألفراد.  •

التوجيه واإلشراف بناء على خطط واضحة. الرؤساء على  عدم اعتماد   •

عدم االعتماد على خطط عمل مفصلة وواضحة.  •

العاملني. عدم وجود معايري واضحة وموثقة الختيار األفراد   •

عدم وجود معايري تتمتع بالشفافية لقياس أداء العمل وإجناز النشاط.  •

الرؤساء بقدراتهم. املنظمات أحياناً، وعدم قناعة  املوظفني يف  مزاجية   •

التفضيل الشخصي بداًل من معايري العمل. • اعتماد 

- أفضل ممارسات التوجيه الالزمة لتحقيق العمل المؤسسي:  

جلع���ل وظيف���ة التوجي���ه تس���اهم يف حتقيق العم���ل املؤسس���ي داخل اجلمعي���ة/ املؤسس���ة ال بد من 
ممارسات معينة تضمن ذلك ونوردها كما يلي: 

ل���دى  وثقاف���ة  كقناع���ة  املنظم���ة  أداء  حتس���ني  يف  ودوره���ا  التوجي���ه  وظيف���ة  أهمي���ة  غ���رس   •
العاملني يف اجلمعية/ املؤسسة.

العاملني. ضمان قيادة تشاركية توجه حنو حتقيق اهلدف، وحتفز طاقات   •

اإلداري،  االس���تقرار  وحيق���ق  املنظم���ة،  ق���درات  يالئ���م  مب���ا  التوجي���ه  ممارس���ات  أفض���ل  اتب���اع   •
ويضمن عدم تفرد القائد بالقيادة واختاذ القرار، وحيقق مرونة كافية يف االتصال.

التوجيه إىل نظام داخل اجلمعية عرب: حتويل وظيفة   •

- وضع جمموعة من السياس���ات + القواعد واألس���اليب + إجراءات حم���ددة + خطوات ثابتة ومرنة 
متفق عليها من قبل اجلميع.

- توثي���ق تل���ك اإلج���راءات وحتديثها بش���كل دوري؛ حبي���ث يتمك���ن أي عامل من معرف���ة إجراءات 
) االتص���ال – التحفي���ز- ... إخل ( م���ن مص���در موث���وق وبش���كل فوري، مب���ا يضمن ثب���ات العمل 

واستمراره، وحيافظ على تراكم اخلربات واملعلومات، وال تتأثر بتغري القيادات والعاملني.

وتوثيقه���ا  املنظم���ة،  م���ع حج���م  يتواف���ق  وذل���ك مب���ا  قس���م،  أو  إدارة  ب���كل  لوائ���ح خاص���ة  إع���داد   •
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ونشرها- وحتديثها بشكل مستمر . 

املنظمة. العاملة وللوظائف يف  الوحدات  تطوير بطاقات وصف ملهام   •

العمل اليت تبني مسؤوليات األفراد بدقة. اعتماد خطط   •

املوظفني وتقييمه. أداء  آليات ومناذج ملتابعة  تصميم   •

املوظفني. آليات واضحة مؤسسية تتمتع بالشفافية الختيار  تصميم   •

أداء موظفيهم. الرؤساء خلطط خاصة مبتابعة وتطوير  تصميم   •

العمل. تطوير مهارات االتصال والتواصل داخل   •

تقب���ل ال���رأي وال���رأي اآلخ���ر م���ن قب���ل مجيع األعض���اء العامل���ني من خ���الل تعزيز عم���ل الفريق   •
وروح اجلماعة. 

التوجيه واإلشراف. أدوات اإلدارة لتعزيز  الدورية كأحد  اعتماد االجتماعات   •

وقفة 

إن التوجي���ه ه���و الوظيف���ة الرابع���ة  م���ن وظائف اإلدارة ويس���عى إىل إرش���اد 
املرؤوس���ني عرب قيادة حكيمة تش���اركية ونظام اتصاالت م���رن وفعال وقدرة 
على التحفيز وتش���غيل طاقات العاملني الكامن���ة مبا يضمن جتاوز الصعوبات 
واإلس���هام يف حتقيق العمل املؤسس���ي ال���ذي جيعل العمل موجه���ًا حنو اهلدف 

ويعتمد على املنظمة كنظام وال يعتمد على األشخاص.
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خامساً: الرقابة 

سيتم توضيح وظيفة الرقابة من حيث:

1- تعريف الرقابة اإلدارية وأهميتها:

تعت���رب الرقابة اإلدارية إح���دى الوظائف اإلدارية اخلمس األساس���ية، حيث أش���ار إليها هنري فايول 
بقوله: " اخضع كل شيء للرقابة ".

فإذا كان التخطيط املقدم للمسافرين يتمثل يف خارطة الطريق والرحلة، والتنظيم يوضح وسائل 
الوصول إىل اهلدف، والتوجيه يساعد على قيادة الفريق أثناء الرحلة، والتنسيق فيما بينهم، والقدرة 
على إرش���ادهم وحتفيزهم ملواصلة الس���ري، فإن الرقابة تؤكد أن املس���افرين يعرفون الطريق جيداً، 
وتؤك���د صحة خارطتهم، و حتدد ما هي التحوالت والتعديالت إن وجدت اليت جيب عملها للحفاظ 
على س���ري اخلطة كما هي، وبناًء عليه ميكن اختاذ القرارات الصحيحة واحلكيمة ملواصلة س���ريهم 

حتى يتحقق اهلدف. 

وللرقابة عدة تعريفات أهمها:

يعرفه���ا هن���رى فايول بأن الرقابة هي التحقق من أن كل ش���يء حيدث وفق���ًا للخطة املوضوعة،   •
والتعليم���ات الص���ادرة، واملب���ادئ املقررة، و ته���دف الرقاب���ة إىل إظهار نقاط الضع���ف واألخطاء حتى 
تعمل املنظمة على تاليف وقوعها مرة أخرى، وتش���مل الرقابة مجيع ما يف املنظمة من أموال و أفراد 

وأعمال. 
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الرقاب���ة ه���ي: التأك���د م���ن أن النتائج اليت تتحق���ق أو حتققت مطابقة لأله���داف اليت مت وضعها   •
واالتفاق عليها.

ويرى كونرتو ادونيل بأن الوظيفة اإلدارية للرقابة هي قياس وتصحيح أساليب األداء للمرؤوسني   •
من أجل التأكد أن أهداف املنظمة، واخلطط اليت وضعت لتحقيق األهداف قد ُأجنزت، وعلى هذا 
فإن الرقابة تعترب وظيفة كل مدير ابتداًء من املستويات اإلدارية التنفيذية إىل املستويات اإلدارية 

العليا.

ومن التعريفات السابقة يمكن القول أن :

فهو  اإلدارية؛  العملية  يف  األساسي  العنصر  يعترب  فالفرد  إنساني،  نشاط  اإلدارية  الرقابة  	.1
احملور احلركي للعملية وجوهرها؛ وهو وسيلة اإلدارة إىل حتقيق أهدافها وغايتها؛ وهو اليد 

العاملة والعقل املفكر. 

يقيم  الذي  املراقب  وهو  بالنشاط،  القائم  والعضو  الرقيب  أي  الرقابة؛  ميارس  الذي  هو  والفرد 
األداء لألفراد. 

وينظ���ر البع���ض إىل هذا العنصر من الناحية الس���لبية، على أنها أداة تفتيش وختوين وس���لطة يف يد 
القائم بالرقابة، وأنها أداة لتصيد أخطاء العاملني، وينظر البعض اآلخر إىل العنصر اإلنساني بنظرة 
إجيابية، ويركز على العالقات اإلنسانية والتأثري السلوكي يف القيام بالعملية الرقابية؛ حيث أنهم 
يرون أن الرقابة ليست أداة تصيد األخطاء، أو أداة حتكمية، ولكن أداة  لتوجيههم، وتقييم أخطائهم؛ 

باعتبارهم العنصر اهلام يف حتقيق األهداف. 

الرقابة هي مطابقة النتائج احملققة بالنتائج املخططة، فهي مقارنة بني املدخالت وما تهدف  	.2
إليه والنتائج الفعلية اليت حتققت.

الرقابة اإلدارية تهدف إىل حتديد االحنرافات، ومنع حدوثها أوتصحيحها.  	.3

أهمية الرقابة اإلدارية:   

العمل حبسب ما هو خمطط له. التأكد من حسن سري  	.1

التطوير املستمر وحتسني األداء. 	.2

التخطيط. الكفاءة والفاعلية، وهي مرتبطة بشكل خاص بوظيفة  تضمن حتقق  	.3

املؤسسي. تعزيز قيم تعلم األفراد، والتعلم  	.4
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العالقة بين التخطيط والرقابة:

تعترب وظيفة الرقابة وظيفة مالزمة لوظيفة التخطيط، حيث تعتمد على التخطيط اعتماداً كليًا 
وترتبط به ارتباطًا وثيقًا فعناصر التخطيط اليت تتمثل يف األهداف والسياسات والقواعد واإلجراءات 
واخلطط والربامج وامليزانيات تعترب معايري رقابية، ويف نفس الوقت عوامل أساسية لبناء هيكل نظام 

الرقابة يف الواقع الفعلي.

ومن ناحية أخرى ميكن للمخطط أن يستفيد عن طريق التغذية العكسية من نتائج القيام بعملية 
الرقابة يف تعديل خططه مبا يتالءم واألوضاع اليت تكشف عنها الرقابة.

الرقابة والتخطيط: مثال للعالقة بني   •

اهلدف: رفع مستوى وتنمية )50( مديراً من املنظمات غري احلكومية يف املهارات اإلدارية والقيادية.

النشاط: دورة تدريبية ل� )50(  مديراً من املنظمات غري احلكومية يف جمال املهارات اإلدارية والقيادية 
ملدة )30( ساعة خالل ) 16( يومًا بواقع )5( ساعات يوميًا.

فوجود اهلدف أو النشاط الالزم لتحقيق اهلدف ال يعين أن اهلدف قد حتقق أو أن النشاط نفذ يف 
الوقت احملدد له.

ومن هنا تظهر عملية الرقابة يف التأكد من أن اهلدف قد مت فعاًل وأن النشاط قد حتقق يف الزمن 
وما  له،  املخطط  عن  خمالفة  وتكون  تظهر  قد  اليت  االحنرافات  حتديد  ويف  اخلطة،  يف  له  احملدد 
هي أسبابها؟ وكيف ميكن معاجلتها؟ سواءاً قبل البدء أو أثناء التنفيذ أو يف املستقبل، فمثاًل قد يتم 

تدريب 50 مديراً من منظمات اجملتمع املدني، وبالتالي فإن اهلدف قد حتقق.

مديرًا، وبالتالي هنا احنراف عن اهلدف احملدد، ووفقًا للمعايري اليت حددتها   45 أو قد يتم تدريب 
اخلطة ميكن أن حندد إذا كان هذا احنراف طبيعي أو سليب.

أو قد يتم تدريب 35 مديراً فقط، وبالتالي جند أن اهلدف مل يتحقق بشكل كامل وأن هناك احنراف 
ملحوظ عن اخلطة املوضوعة.

أو ميكن القول أن التدريب مل يتم العتذار املديرين عن احلضور، وبالتالي فإن اهلدف مل يتحقق.

ومن هنا نستنتج أن:

1. وجود خطة ال يعين أن اهلدف قد حتقق.

الفعلي قد يكون خمالفًا لإلجناز املخطط له. 2. أن اإلجناز 
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وبالتالي البد أن ندرس ما هي أسباب االحنرافات، وإىل من تعود األخطاء، وهل هي لعملية التخطيط 
ذاتها أو التنفيذ أو التفاؤل الكبري عند وضع األهداف مبا ال يتالءم مع اإلمكانيات البشرية واملالية.

ووجود نظام رقابة فعال يبدأ من املدخالت وأثناء التنفيذ، وكذلك يف حتليل النتائج ميكن أن يضمن 
تنفيذ اخلطط املوضوعة يف املواعيد احملددة، وأن يكون مستوى اإلجناز الفعلي يساوي تقريبًا مستوى 

االجناز املخطط له.

أنواع الرقابة:

رقابـــة مســـبقة: متن���ع حدوث احنراف؛ وهي اليت تس���بق التنفيذ ومتنع ح���دوث االحنرافات عن املعايري   •

املوضوعة، وتسمح باختاذ اإلجراءات التصحيحية قبل حدوثها.

رقابة متزامنة: وهي اليت تكشف احنرافات األداء أثناء تنفيذ النشاط.  •

رقابة الحقة: اخلطوات التالية: قياس األداء بعد حدوث التنفيذ، وحتديد االحنراف - يؤدي إىل تصحيح   •

االحنراف وتعديل األداء احلالي وحتديد اخلطوات العالجية يف املستقبل.

مجاالت الرقابة والتقييم داخل المنظمات غير الحكومية _ غير الربحية:

املنظمة،  أهم موارد  باعتبارها  احلكومية  غري  املنظمات  داخل  البشرية  املوارد  ألداء  وتقييم  فحص  	.1
ويتم التقييم يف حمورين:

املوظفني، وكذلك فحص عوامل احلفز واألداء  إدارة  فحص وتقييم منتظم لكفاءة وفعالية   •

والرواتب والتدريب.

واألنشطة  للمهام  تنفيذه  ومدى  التزامه  ومدى  املنظمة  داخل  املوظف  ألداء  وتقييم  فحص   •

املوكلة إليه.

للموازنة  اإلنفاقات  مطابقة  ومدى  والشكلية،  القانونية  الناحية  من  املالي  لألداء  وتقييم  فحص  	.2
التخطيطية املوضوعة للمنظمة.

التقييم والفحص من ثالثة جوانب: املنظمات، ويتم هذا  فحص وتقييم للمشاريع والربامج اليت تقدمها  	.3
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وكذلك  املنظمة  ورؤية  مواءمتها،  ومدى  األهداف  وضوح  حيث  من  للمدخالت  فحص   •

ومدى  احملدد،  الربنامج  أو  للمشروع  املوضوعة  التقديرية  واملوازنات  واألنشطة  للخطط 
مواءمته لإلمكانيات املالية والبشرية واملادية.

فحص وتقييم للعمليات اإلدارية أثناء تنفيذ هذا الربنامج من حيث أنشطته، وإعطاء صورة   •

واضحة عن عمليات اإلنتاج أثناء التنفيذ، وأن الربنامج ينفذ ويسري باالجتاه الصحيح أو ال. 

تقييم لإلجنازات احملققة من الربنامج من مجيع جوانبها املختلفة، ومدى مالءمتها لألهداف   •

واخلطط واملوازنات املوضوعة.

2-  خطوات تنفيذ وظيفة الرقابة:

للرقابة الفعالة خطوات عديدة جيب اتباعها لضمان تنفيذ عملية الرقابة بفاعلية وكفاءة، وهذه 
اخلطوات هي:

الخطوة األولى: تحديد الهدف من الرقابة:

قد يكون اهلدف من الرقابة عامًا، وهذا يعين خضوع املنظمة لشيء من الرقابة، وبهذا تكون عملية 
املنظمة، وهي تتمثل يف اإلشراف واملتابعة،  النشاط اإلداري من داخل  الرقابة شاملة لكل جزئيات 

وقياس األداء، وحتديد املهام، والرقابة تكون رأسية وفقًا للمستويات اإلدارية املتتابعة.

وقياسها  حمددة  أعمال  نتائج  ومتابعة  مالحظة  خالل  من  فتتضح  للرقابة  اخلاصة  األهداف  أما 
بالنسبة ملعايري ومناذج حمددة، ومن أمثلة ذلك الرقابة يف اجملال املالي؛ حيث تركز الرقابة على 

حسن استغالل املوارد املالية، وعدم تسرب األموال وضياعها دون وجه شرعي.

الخطوة الثانية :وجود معايير لألداء محددة وواضحة؛ 

وفقًا لألهداف املوضوعة، تعرف بأنها ميزان أو رقم أو مستوى جودة معني يستخدم مقياسًا للحكم 
على اإلجنازات اليت سوف تتحقق أو حتققها، واملفروض أن تعرب عن األهداف املوضوعة واحملددة، 
قواعد  من  ومتابعته  مراقبته  الالزم  اإلداري  العمل  برنامج  حتويل  طريق  عن  املعايري  هذه  وحتدد 
وتسجيل  قياسها  ميكن  معادالت  إىل  املوضوع  اهلدف  لتحقيق  الزمة  وخطط  وسياسات  وإجراءات 
كانت  إذا  ما  وحتديد  فورية،  بدقة  اإلدارة  مستويات  مجيع  على  أعمال  من  يدور  وما  نتائجها، 
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العمليات اجلارية تسري بصورة منتظمة، وإعطاء صورة كاملة عن اإلجناز، وما إذا كان يسري وفق 
نظام وإجراءات وخطط حمددة مسبقًا، وما إذا كانت تؤدي إىل حتقيق اهلدف احملدد هلا أم ال.

وتنقسم معايير األداء إلى معايير كمية ومعايير نوعية: 

المعايير الكمية:  •

وهي معايري مادية ملموسة دقيقة ومن أمثلتها ما يلي:

معايير مالية: كمعايري تكلفة املبيعات، أو تكلفة املوارد، أو تكلفة العمالة. 

معايير طبيعية: كمعايري كمية اإلنتاج أو كمية املبيعات. 

معايير زمنية:  كمعيار املدة الزمنية اليت ينبغي أن تؤدى بها الوظيفة أو اإلجراء.

وتستخدم هذه املعايري كأصل عام يف املنظمات التجارية اليت يكون هدفها الربح، و تكون أعماهلا 
واضحة وحمددة وقابلة للقياس باعتبارها أعمال حمسوسة ميكن قياسها من حيث الوقت الالزم 

ألداء العمل ...إخل.

الفئة  أو  املوظف  رضا  درجة  مثل  وذلك  معنوية  وهي  ملموسة  غري  معايري  وهي  النوعية:  المعايير   •

املستهدفة اليت تقدم هلا اخلدمة؛ فهذه معايري البد من البحث عن أدلة حتقق لنا القدر الكايف من 
الدوران  عدم  للموظف  بالنسبة  ذلك  أمثلة  ومن  املوظف،  رضا  أو  العميل،  لرضا  املعنوية  املعرفة 
وسلوكيات  قيم  يف  التغيري  أو  املنظمة،  خدمة  من  الدائمة  االستفادة  للعميل  وبالنسبة  الوظيفي، 

املستفيد من الربنامج، مبا يتالءم مع أهداف هذا الربنامج.

وتعترب املنظمات غري احلكومية وغري الرحبية من املنظمات اليت تقدم خدمات غري ملموسة ويصعب 
قياسها، وخاصة إذا ما تعددت أهداف اخلدمات إلرضاء الداعمني األساسيني للمنظمة كلما زادت 
صعوبة حتديد املعايري زادت تعقيداً ولذلك جند أن الكثري من هذه املنظمات تركز يف رقابتها على 
األداء  حتقيق  يف  املستخدمة  املوارد  على  الرتكيز  إىل  ومتيل  منها،  املخرجات  من  بداًل  املدخالت 

أكثر من تركيزها على األداء ذاته، وذلك نظراً لسهولة قياس املدخالت بدرجة أكرب.
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الخطوة الثالثة: قياس األداء الفعلي: 

من  له  حدد  وما  املوضوعة،  للخطط  وفقًا  يسري  الفعلي  النشاط  كان  إذا  ما  التأكد  تعين  وهي 
أهداف. فعملية القياس تسعى إىل اإلجابة على السؤال التالي: )كيف يسري العمل؟(  ويتم القياس 

عن طريق مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج املخططة هلا، وفقًا ملعايري األداء احملددة مسبقًا.

وعملي���ة التعمي���م واملقارنة تعترب عملية حركية مس���تمرة ش���املة للنش���اط اإلداري ومنجزاته؛ 
فاملقص���ود منها ليس فق���ط التعميم واملقارنة للنتائ���ج النهائية، بل هي ش���املة لتعميم العمل قبل 
تنفي���ذه وأثناء تنفيذه، وبعد أداء العمل اإلداري بهدف اكتش���اف احتم���االت االحنراف يف األداء عن 
مس���توياته املس���تهدفة، ومن ثم اختاذ ق���رارات التصحيح للمس���ارات وتأمني الوص���ول إىل األهداف 

املرغوبة.

وتتوقف فاعلية عملية التقييم على ما يلي: 

توفر املعلومات يف الوقت املناسب، وحتديد أساليب جتميعها، لتقييم النتائج الفعلية، ومقارنتها   •
بالنتائج املخططة.

– التفتيش.  – املالحظة الشخصية  – التقارير  املعلومات  ومن أهم وسائل تدفق   •

الفئة املس���تهدفة، وغريها من وس���ائل تدفق املعلومات إىل  التقييمات اليت تطرح على  مناذج   •
القائمني بالرقابة، وعملية التقييم واملقارنة تشمل الوسائل اإلدارية أو املالية.

الرتكيز يف عملية التقييم واملقارنة بالنتائج احملققة أكثر من االهتمام بطريقة أو أسلوب   •
األداء املبذول لتحقيق هذه النتيجة؛ مما يعطي العاملني مرونة أكثر يف األداء املبذول لتحقيق 

هذه النتيجة، وتعمل على حتفيزهم لتحقيق األهداف املرجوة.

الرتكي���ز عل���ى النتائ���ج اهلامة س���واءاً كانت مادي���ة أو نوعية؛ طامل���ا أنها تؤثر عل���ى األهداف   •
الرئيس���ة، وال يعين ذلك أن���ه يف حالة وجود صعوبات يف قياس النتائج غري امللموس���ة، جتاهلها 
وع���دم الرتكيز عل���ى رقابتها، ب���ل ميكن االس���تعانة باملقايي���س البديلة اليت تك���ون هلا عالقة 

بالنشاط وحمل الرقابة. 
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الخطوة الرابعة: تحديد االنحرافات وتصحيحها: 

تعترب عملية املقارنة والتقييم وسيلة لدفع األنشطة يف االجتاهات احملققة لألهداف ومنعها   •
من االحنراف.

كما تعترب وسيلة لتصحيح مسار األنشطة اإلدارية عند احنرافها.  •

ويتم حتديد االحنرافات وفقًا لثالث حاالت هي: 

املانعة(. )الرقابة  اكتشاف االحنرافات ومنعها من احلدوث  	.1

)الرقابة التصحيحية(. اكتشاف االحنرافات بعد حدوثها وتصحيحها  	.2

حتديد مؤشرات االحنراف. 	.3

عملية  إلمتام  كافيًا  ليس  االحنرافات  اكتشاف  أو  النهائية  النتائج  تقييم  أن  جند  سبق  مما 
التقييم، بل جيب أن ينصرف إىل تقييم األداء املتوقع حدوثه أثناء تنفيذه ومتابعته خطوة خبطوة، 
ثم مقارنة ذلك باألهداف املقررة واستنباط مؤشرات االحنراف املتوقعة، واملعاجلات الالزمة هلذه 

االحنرافات.

خصائص الرقابة اإلدارية الفعالة: 

رقابة تقوميية ال حتقيقية. 	.1

الرتكيز على اجلانب املوضوعي يف حتليلها، وأن ال تنطلق من نتائج مفرتضة مسبقًا؛ فهي ليست  	.2
مقررة النتقاد أي شخص أو أي هيئة.

حتقيق التوازن يف نتائج الرقابة، وذلك عن طريق حتديد اجلوانب اإلجيابية يف األداء إىل جانب  	.3
اجلوانب السلبية، واليت مل يصل فيها األداء إىل احلدود املتوقعة له.

إىل  ال  موثقة  حقائق  إىل  تستند  أن  جيب  والتوصيات  والنتائج  املكتشفة  املالحظات  مجيع  أن  	.4
مظاهر أو افرتاضات.
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مؤشرات األداء المؤسسي:

األداء  حتدد  اليت  اجملاالت  خالل  من  إليها  ينظر  واليت  قياسها،  ميكن  اليت  العوامل  عن  عبارة  هي 
املكاسب  التنافسي- درجة  املنظمة  العاملني- موقع  – رضا  املستفيدين  أمثلتها: رضا  الفعال ومن 
اإلنتاجية،  املنظمة ورسالتها ورؤيتها   باسرتاتيجيات  – االلتزام  األداء  االلتزام مبعايري  والنتائج- 

والتنمية املهنية للعاملني، والنتائج املالية والروح املعنوية.

ويشترط أن: 

بعد  فيما  تستخدم  واليت  الرئيسة؛  النتائج  مناطق  خالل  من  قياسها  ميكن  عناصر  عن  تعرب   •
يف حتديد األهداف.

تكون )قيمًا رقمية- نسبًا مئوية- مشكالت مطلوب حلها(  •

تستخدم املؤشرات يف حتديد املطلوب قياسه، وليس حتديد القيمة والكمية، أو اجتاه التغيري؛   •
فاملؤشرات ختدم غرض حتديد املناطق املطلوب الرتكيز عليها.

متثل عوامل ميكن تتبعها على أساس مستمر ألقصى مدى ممكن.  •

مسئولية عملية الرقابة في الجمعية/ المؤسسة األهلية: 

تعترب مسئولية الرقابة يف اجلمعية / املؤسسة األهلية مسئولية جلنة الرقابة، واليت وضحها قانون 
اجلمعيات واملؤسسات األهلية 2001م  يف املادة )38-37-36( ولكن على مجيع اهليئة اإلدارية أن 

تؤدي وظيفة الرقابة بشكل عام مبا يسهم يف تطوير األداء. 

3- الصعوبات التي تواجه وظيفة الرقابة والتقييم في الجمعيات والمؤسسات:

الالزم لتنفيذها. عدم وجود خطط عمل تفصيلية على مستوى نشاطات األهداف والوقت   •

أداء األفراد ووقته ونوعه. أداء تبني شكل  عدم وجود سجالت   •

الرؤساء. املباشر من قبل  التوجيه واإلشراف  أدوار حمددة لألفراد واخنفاض درجات  عدم وجود   •
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عدم برجمة مواعيد ومسئوليات األفراد بناًء على عمليات املتابعة والتقييم.  •

عدم وجود خطط تتضمن مؤشرات كمية ونوعية وزمنية دالة على حتقق األهداف.  •

التطوير واالستمرارية. التقييم واملتابعة خبطط  عدم ربط نتائج   •

4-  أفضل ممارسات الرقابة الالزمة لتحقيق العمل المؤسسي:  

جلعل وظيفة الرقابة تساهم يف حتقيق العمل املؤسسي داخل اجلمعية/ املؤسسة ال بد من ممارسات 
معينة تضمن ذلك ونوردها كما يلي: 

غرس أهمية وظيفة الرقابة ودورها يف حتسني أداء املنظمة كقناعة وثقافة لدى العاملني   •

يف اجلمعية/ املؤسسة.

الرقابة مبا حيقق اسرتاتيجية وأهداف املنظمة. تنفيذ   •

الرقابة مبا يضمن حتسني األداء وتصحيح األخطاء. اتباع أفضل ممارسات   •

على  وليس  العمل  على  الرتكيز  مع  العمل  وأركان  مكونات  مجيع  الرقابة  تشمل  أن   •

األشخاص لذواتهم.

املنظمة عرب: الرقابة إىل نظام للرقابة داخل  حتويل عملية   •

املتفق  واملرنة  الواضحة  العمل  وأدلة  واالجراءات  والقواعد  السياسات  -  وضع جمموعة من 
عليها من قبل اجلميع.

-  توثيق تلك اإلجراءات واألدلة وحتديثها بشكل دوري، حبيث يتمكن أي عامل من معرفة 
واستمراره،  العمل  ثبات  يضمن  مبا  فوري،  وبشكل  موثوق،  مصدر  من  الرقابة  إجراءات 

وحيافظ على تراكم اخلربات واملعلومات، وال تتأثر بتغري القيادات والعاملني.

الرقابة. الرقابة باملهارات الالزمة لعملية  تأهيل مسئولي   •

املستويات اإلدارية وفق املهارات يف كل مستوى. أن متارس حبسب   •

الواجب متابعتها. العناصر  العمل بشكل يتضمن  تطوير خطط   •

املتابعة. حتديد مسئوليات األفراد عند   •

املتابعة. حتديد األوقات واألماكن واألعمال الالزمة لتنفيذ   •
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املتابعة وربطها بالتقييم. توثيق نتائج عمليات   •

حتديد مؤشرات كمية وزمنية ونوعية ترتبط بالعمل واملخرجات والنشاطات واألهداف.  •

التقييم ومسؤولية األفراد منه.  حتديد مواعيد دورية لتنفيذ   •

التطوير. التقييم وحتليلها وربطها باخلطط املستقبلية وعمليات  توثيق نتائج   •

التقييم. تعديل األهداف والنشاطات وشكل املخرجات بناًء على خمرجات   •

وقفة 

الرقاب���ة هي الوظيفة اخلامس���ة من وظائف اإلدارة، وتش���مل املتابعة والتقييم 
للعمل بش���كل عام يف كافة جماالته ومكوناته، وتشمل أربع خطوات وهي إعداد 
معاي���ري األداء، ومتابع���ة األداء الفعل���ي، وقي���اس األداء، وتصحي���ح االحنراف���ات، 
وتعتمد اعتماداً كبرياً على وظيفة التخطيط؛ حيث تتم املراقبة على مدى ما مت 

تنفيذ ما خطط له؟ وهل مت بكفاءة وفاعلية؟
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خالصة :

الوظائ���ف اإلداري���ة واليت تش���مل ) ختطيط – تنظي���م – توظيف 
- توجي���ه – رقابة ( هي الوظائف اإلدارية اليت تضمن االس���تخدام 
األمثل للموارد واإلمكانات لتحقيق األهداف، وسيتم توضيح كل 
وظيفة من حيث تعريفها وأهميتها – خطوات التنفيذ- الصعوبات 
اليت تواجه الوظيفة- املمارس���ات الالزمة يف كل وظيفة لتساهم 
يف حتقيق ممارس���ة العمل املؤسس���ي للجمعيات واملؤسسات، كما 

مت تناول عملية اختاذ القرارات.
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الوحدة الثالثة
العمليات اإلدارية
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العمليات اإلدارية

الرتكيز  وسيتم  اإلدارة  وظائف  لتأدية  تتم  اليت  اإلدارية  العمليات  من  العديد  يوجد 
يف هذا الدليل على أبرز العمليات اإلدارية اليت تتم  يف املنظمات غري احلكومية اليت ال 

تهدف للربح وهي:

القرار. اختاذ   •

االجتماعات.   •

األرشفة والتوثيق.  •

التقارير. كتابة   •

) واليت أعدت بشكل خطوات عملية قابلة للتطبيق(
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أواًل: اتخاذ القرار:

يعت���رب اختاذ الق���رارات اإلدارية حمور العملي���ة اإلدارية ومن املهام اجلوهرية والوظائف األساس���ية 
للمدي���ر، ويتوقف مقدار النجاح ال���ذي حتققه أية منظمة يف املقام األول عل���ى قدرة وكفاءة القادة 
اإلداريني وفهمهم للقرارات اإلدارية وأساليب اختاذها، ومبا لديهم من مفاهيم تضمن رشد القرارات 

وفاعليتها، وتدرك أهمية وضوحها ووقتها، وتعمل على متابعة تنفيذها وتقوميها.

ولذل���ك فإنه���ا عملية متداخلة يف مجيع وظائف اإلدارة ونش���اطاتها، فعندما مت���ارس اإلدارة وظيفة 
التخطيط فإنها تتخذ قرارات معينة يف كل مرحلة من مراحل وضع اخلطة سواء عند وضع اهلدف 
أو رسم السياسات .. اخل، وعندما تضع اإلدارة التنظيم املالئم ملهامها املختلفة وأنشطتها املتعددة فإنها 
تتخذ قرارات بش���أن اهليكل التنظيمي ونوعه وحجم���ه .. اخل، وعندما ميارس املدير وظيفته القيادية 
فإنه يتخذ جمموعة من القرارات س���واءاً عند توجيه مرؤوس���يه وتنس���يق جمهوداتهم، وعندما تؤدي 
اإلدارة وظيفة الرقابة فإنها أيضًا تتخذ قرارات بش���أن حتديد املعايري املالئمة لقياس نتائج األعمال، 
والتعديالت اليت س���وف جتريها على اخلطة، والعمل على تصحيح األخطاء إن وجدت، وهكذا جتري 

عملية اختاذ القرارات بصورة مستمرة مع استمرار العملية اإلدارية نفسها.

تعريف عملية اتخاذ القرار:

يوجد العديد من التعاريف لعملية اختاذ القرار ومنها:

القرارات هي ترمجة فعلية ملا هو مطلوب حتقيقه من أهداف ومهام،  إن عملية اختاذ   •
وهي مهمة تناط عادة باملدير؛ سواءاً كان هذا املدير يف مستوى اإلدارة العليا أو الوسطى أو 

التنفيذية، وهذه املهمة املفرتض أال تتم بشكل فجائي ألنها عملية منسقة جتري وفق خطوات 
منطقية حمكومة بإمكانات حمددة.

تعت���رب عملية اخت���اذ القرارات جوه���ر العملية اإلدارية بش���كل عام، ويقص���د بعملية اختاذ   •
الق���رار بأنه���ا جمموعة اخلط���وات اليت يق���وم بها متخذ الق���رار من أجل الوص���ول إىل اهلدف 

الذي يسعى من أجله.

الق���رار يعت���رب ترمجة لرغبة معينة تتحول إىل فعل يف الواقع العملي، وهو أيضًا تعبري عن   •
إرادة وتصمي���م مع���ني م���ن قبل جهة تعرف باس���م متخ���ذ الق���رار أو املدير أو املس���ئول، وهذه 
الرغب���ة أو اإلرادة تتح���ول م���ن الواقع العملي إىل فع���ل إلجناز مهام حتدث تغي���رياً حمدداً يف 

البيئة اليت يتخذ القرار بها.
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الق���رار ه���و حصيلة اختيار أفض���ل البدائل املتاحة، أو هو الطريق���ة املنظمة ملواجهة املواقف   •
واملش���كالت أثناء العم���ل، وتوفري املعلوم���ات الكافية، وإجي���اد البدائل املناس���بة واختيار البديل 

األكثر مناسبة، من بينها يف سبيل حتقيق اهلدف املرغوب؛ حسب املوقف وظروفه.

البدائل املختلفة لتحقيق اهلدف. القرارات هي االختيار بني  عملية اختاذ   •

الفرق بين اتخاذ القرارات وتحليل المشكالت:

يعرف موضوع حتليل املشكلة على أنه عملية حتديد املشكلة وتعريفها، أما اختاذ القرار فيهتم أساسًا 
مبوضوع الوصول إىل حل املشكلة اليت مت حتليلها. 

فاملصطلح���ان متقاربان ويكمالن بعضهم���ا البعض باعتبارهما ميثالن املراح���ل أو اخلطوات الالزمة 
باألسلوب العلمي لتحليل املشكالت وصنع القرارات( ولكن القرار طبعًا ليس دائمًا حل ملشكلة معينة 

بل هو أكثر من ذلك هو إختيار بني البدائل املختلفة لتحقيق اهلدف.

أنواع القرارات: 

خيتل���ف الق���رار الذي يتخذه متخذ القرار باختالف املركز اإلداري الذي يش���غله ومدى الصالحيات 
ال���يت يتمتع بها والبيئة اليت يعمل ضمنها، وتتعدد املعايري اليت ميكن اختاذها أساس���اً للتصنيف كما 

يف أنواع القرارات املنظور إليها من زوايا خمتلفة:

وفقًا للوظائف األساسية في إدارة األعمال :   .1

وهذا التصنيف قائم على أساس الوظائف األساسية للمؤسسة وهي:

أ- قـــرارات تتعلـــق بالوظائـــف اإلداريـــة: متخذ القرار يف ه���ذا النوع يتخذ قرارات تتعل���ق بتحديد األهداف 

املطلوب حتقيقها والسياس���ات العامة والفرعية واإلجراءات ال���يت تتبع يف التنفيذ، وكذلك القرارات 
املتعلقة بتصميم اهليكل التنظيمي وإسناد املناصب اإلدارية فيه وتوجيه العاملني وإرشادهم وحتديد 

املعايري الرقابية.

ب- قـــرارات تتعلـــق باإلنتـــاج: يتضمن هذا النوع، قرارات عديدة كق���رارات حتديد موقع املصنع و حجمه 

وحج���م اإلنت���اج وسياس���اته ) إنتاج مس���تمر أو بناء عل���ى الطلب أو إنتاج س���لع حم���دودة أو متنوعة(، 
وق���رارات ترتي���ب املصنع ) التصميم الداخل���ي للمصنع( وأنواع اآلالت.كذل���ك تتضمن هذه القرارات 

مصادر احلصول على عناصر اإلنتاج والرقابة على اإلنتاج وجودته. 
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ج- قرارات متعلقة بالتســـويق: وتش���مل هذه القرارات تلك املتعلقة بتحديد نوعية الس���لعة ومواصفاتها، 

وحتديد األسواق اليت سيتم البيع فيها وقنوات التوزيع اليت توصلها إىل السوق. كما تتضمن القرارات 
املتعلق���ة بتعبئ���ة املنتجات وتغليفها وتس���عريها والقي���ام بربامج اإلعالن والدعاية وحبوث التس���ويق 

املستخدمة وتقديم خدمات البيع وما بعد البيع.

د- قـــرارات متعلقـــة بالتمويـــل: القرارات اليت تتخذ يف هذا اجملال حتدد حجم رأس املال الالزم ورأس املال 

العامل والس���يولة النقدية، وطرق التمويل )قروضًا مصرفية أو شخصية أو إعادة استثمار األرباح(. 
كم���ا تتضم���ن حتديد نس���بة األرباح املطل���وب حتقيقه���ا وكيفية توزيعه���ا واإلجراءات احملاس���بية 

اخلاصة بذلك.

بتحدي���د  تتعل���ق  ق���رارات  اجمل���ال  ه���ذا  يف  تتخ���ذ  )بشـــرية(:  العامليـــن  بشـــؤون  متعلقـــة  قـــرارات  هــــ- 

وأس���س  تدريبه���م،  وبرام���ج  وتعيينه���م  اختياره���م  وط���رق  األف���راد،  عل���ى  احلص���ول  مص���ادر 
واملكاف���آت. والتعويض���ات  األج���ور  دف���ع  وسياس���ات  وتقوميه���ا،  وتوصيفه���ا  الوظائ���ف  	حتلي���ل 

كما تتضمن حتديد أساليب الرتقية والتقاعد والفصل من العمل، ومعاجلة التأخري والغياب وشكاوي 
العاملني وعالقة املؤسسة باالحتادات والنقابات العمالية واملؤسسات املختلفة املرتبطة بالعاملني.

وفقا ألهميتها:   .2

حسب هذا املعيار منيز ثالثة أنواع من القرارات كما قدمها Ansoff وهي:

أ. قـــرارات إســـتراتيجية: وه���ي تلك القرارات اليت ختص عالقة املؤسس���ة مع حميطها، فه���ذا النوع يتأثر 

مبحيط املؤسسة اخلارجي وعالقاتها املتبادلة. فالقرارات االسرتاتيجية تعنى بتحديد برنامج العمل 
املستقبلي للمؤسسة، إعداد اخلطط املستقبلية والسياسات كقرارات حتديد جمال النشاط اإلنتاجي 
أو اخلدمي الذي ستمارس���ه املؤسسة أو اختيار األس���واق واملنتجات من أجل ضمان تكيف املؤسسة مع 

احمليط.

هذا النوع من القرارات يؤخذ عند قمة اهليكل التنظيمي بواسطة اإلدارة العليا يف املنظمات، وهي عادة 
تغطي مدة زمنية أطول من النوعني اآلخرين.

ب. قـــرارات تكتيكيـــة )إداريـــة(: وه���ي ق���رارات تتعل���ق بإع���ادة اهلي���كل التنظيم���ي وح���دود الس���لطات 

واملس���ؤوليات والعالق���ات ب���ني الوظائ���ف، فه���ذا الن���وع م���ن الق���رارات ينص���ب عل���ى تس���يري امل���وارد، 
اإلداري  التنظي���م  ألن  والتكنولوجي���ة.  املالي���ة  البش���رية،  املادي���ة،  امل���وارد  وتطوي���ر  تنظي���م 
املختلف���ة. اإلنتاجي���ة  العملي���ات  لتنفي���ذ  اإلنتاجي���ة  امل���وارد  تدف���ق  يضم���ن  ال���ذي  ه���و  	اجلي���د 

ية
دار

ت إ
ليا

عم



111
أساسيات
اإلدارة

تؤخذ هذه القرارات عند مستوى إداري )اإلدارة الوسطى( أقل مما تؤخذ فيه القرارات االسرتاتيجية.

ج. قـــرارات تنفيذيـــة )تشـــغيلية(: ه���ي تلك القرارات الالزمة للتعامل مع املش���اكل املتصلة بتنفيذ خطط 

املنظمة، فهي قرارات روتينية بسيطة تعنى بتسيري األعمال اليومية التشغيلية واألنشطة الروتينية 
البس���يطة للمنظم���ة، ومثل ه���ذه الق���رارات تتطلب ق���دراً ضئياًل من اإلب���داع واالس���تقاللية، كون 
معظمها إجراءات منطية معينة. وتتعلق هذه القرارات بتحديد وس���ائل االس���تخدام األمثل لعناصر 
اإلنت���اج وحتديد أفضل أس���اليب اإلنتاج اليت تعمل على زيادة األرب���اح أو ختفيض التكاليف أو ضبط 
توقيت املوظفني، وجدولة إجازاتهم، وتنظيم حركة التوزيع والنقل والتس���عري وغريها. وُتصنع هذه 

القرارات يف املستويات التنظيمية الدنيا.

وفقًا إلمكانية برمجتها: لقد ميز األستاذ H. Simon بين نوعين أساسيين هما:  .3

أ. القـــرارات المبرمجـــة: ه���ي" ق���رارات متك���ررة وإجرائي���ة إىل ح���د أن���ه ميكن إخ���راج إج���راء حمدد من 

معاملتها،حبيث أنها ال جيب أن تعامل كأنها جديدة يف كل مرة حتدث" ، فإجراءات اختاذ القرار هنا 
حمددة بش���كل واضح مسبقًا. إىل أن القرارات املربجمة تشبه القرارات التشغيلية أو الروتينية، حيث 
تق���وم بإتباع برنامج حمدد ثم تصبح بعد فرتة ذات طبيعة روتينية متكررة تعاجل مش���اكل متكررة. 
بعب���ارة أخ���رى، " القرارات املربجمة: هي الق���رارات اليت ال يتطلب اختاذها امل���رور مبرحليت التعريف 
باملشكلة و تصميم احلل، بل اختاذ القرار فوراً وفق معايري مربجمة سلفًا". ومثال القرارات املربجمة: 
قرار منح إجازة للموظف أو مطالبة الزبائن املدينني عند مس���توى معني من املديونية وفرتة حمددة 

من التأخري.. فهذه القرارات إذاً ال حتتاج إىل جهد وإبداع فكري.

الع���ادة، وال توج���د  وه���ي " جدي���دة وغ���ري مرتب���ة وليس���ت متتابع���ة يف  المبرمجـــة:  القـــرارات غيـــر  ب. 

طريق���ة واضح���ة ملعاجل���ة املش���كلة ألن���ه مل يس���بق هل���ا الظهورم���ن قب���ل، أو بس���بب أن طبيعته���ا 
أنه���ا يف حاج���ة إىل  لدرج���ة  أنه���ا مهم���ة  بس���بب  أو  أو معق���داً  يك���ون حم���رياً  الدقي���ق  وتكوينه���ا 
وض���ع ح���ل خ���اص مفص���ل هل���ا"، فه���ي ق���رارات جدي���دة واس���تثنائية وال تتك���رر بصف���ة دوري���ة 
	منتظم���ة، وبالتال���ي ال ميك���ن برجمته���ا أو جدولته���ا، فه���ي ح���االت جدي���دة وليس���ت متش���ابهة. 
لذل���ك فإن مثل هذه القرارات يصعب اختاذها بش���كل ف���وري، ألنها تتطلب جهداً فكري���ًا ووقتًا كافيًا 
جلم���ع املعلوم���ات وتقديم البدائل ومناقش���تها والبح���ث يف احتماالت نتائجها، فه���ذه القرارات حتتاج 
إىل اإلب���داع واالبتكار يف إجياد احللول املناس���بة، وق���د مساها جوردن Grdon  بالق���رارات اإلبداعية  
ومثال على هذا النوع من القرارات: قرار إنش���اء فرع جديد، أو قرار التوس���ع يف سوق البيع إىل األسواق 

اخلارجية وأطلق على القرارات املربجمة: القرارات التكيفية.

وفقًا لظروف صناعة القرار:  .4

ية
دار

ت إ
ليا

عم



أساسيات112

اإلدارة

تتضمن البيئة اليت يتخذ فيها القرار عدداً من املتغريات واملؤثرات اإلنس���انية والطبيعية اليت تؤثر يف 
نوع القرارات املتخذة، وميكن تقسيم القرارات حبسب تأثري البيئة احمليطة إىل:

أ- القرارات تحت ظروف التأكد: هذه القرارات تتخذ يف حالة التأكد التام من الظروف واملتغريات اليت تؤثر 

يف القرار الواجب اختاذه، وعليه فإن متخذ القرار يعي متامًا نتائج القرار وآثاره مسبقًا قبل اختاذه.

ب- القرارات تحت ظروف المخاطرة: وهي القرارات اليت تتخذ يف ظروف وحاالت حمتملة الوقوع،وبالتالي 

ف���إن عل���ى متخذ القرار أن ُيقدر الظ���روف واملتغريات احملتملة احلدوث يف املس���تقبل وكذلك درجة 
احتمال حدوثها، مبعنى آخر هي قرارات تتخذ يف ظل ظروف معروفة من احملتمل حدوثها، و درجة 

احتمال احلدوث هذه معروفة نسبيًا أيضًا. 

ج- القـــرارات تحـــت ظـــروف عـــدم التأكـــد: وهي القرارات اليت غالب���ًا ما تقوم بها اإلدارة العليا عندما ترس���م 

أهداف املش���روع العامة وسياس���ته وتكون اإلدارة يف ظروف ال تعلم فيها مس���بقًا إمكان حدوث أي من 
املتغ���ريات أو الظ���روف املتوقع وجودها بعد اختاذ القرار، وذلك بس���بب عدم تواف���ر املعلومات والبيانات 
الكافية وبالتالي صعوبة التنبؤ بها، فهي إذاً قرارات تتخذ يف ظل ظروف من املمكن حدوثها، ولكن ال 

تعرف درجة احتمال حدوثها.

وفقًا للنمط القيادي المتخذ فيه القرار:  .5

ميكن تصنيف القرارات من حيث القائمني باختاذها إىل:

قـــرارات انفراديـــة: القرار االنفرادي هو الذي ينفرد متخذ القرار بصنعه دون مش���اركة من يعنيه أمر  أ . 

القرار، وبالتالي فإن عملية حتديد املشكلة وحتليلها واختيار البديل املناسب حللها تعترب عمليات متأثرة 
كليًا باخليارات السابقة واألحكام الشخصية للفرد متخذ القرار.

قرارات جماعية: القرار اجلماعي هو الذي يكون مثرة جهد ومشاركة مجاعية، وحسب درجة تأثري  ب . 

أفراد اجلماعة على اختاذ القرار النهائي، وميكن التفريق بني ثالثة أنواع من مشاركاتهم:

الذي يتخذ القرار. املقرر وهو  أفراد اجلماعة ينصحون  	o

أفراد اجلماعة ال بد أن جُيمعوا باملوافقة على القرار النهائي، ومتخذ القرار يدير النقاش  	o
وينميه، وتدعى أيضًا القرارات اجلماعية باالتفاق.

أغلبي���ة اجلماعة تواف���ق على القرار النهائي، والفرق بني هذا النوع والذي يس���بقه هو أنه  	o
هن���ا ال يل���زم إمجاع كل أف���راد اجلماعة، بل يل���زم أن تكون هناك أغلبية عل���ى القرار، وهذا 

ما يسمى بالقرارات اجلماعية باألغلبية.
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مزايا القرارات الجماعية:

املعلومات. الدقة والصحة وغزارة   •

اجملموعة لديها خيارات وبدائل أكثر.  •

القرار اجلماعي وإن اختلف مع القرار الفردي. االلتزام حنو قبول   •

القرارات. تنمية قدرات أعضاء اجلماعة يف اختاذ   •

الوصول إىل قرارات صائبة. التفاهم وبالتالي  الثقة بني األعضاء، والقدرة على  تعزيز   •

خطوات عملية اتخاذ القرارات:

 حدد معظم  الباحثون أن عملية اختاذ القرارات متر  باخلطوات التالية:

التحليل البيئي  •

التعرف على الوضع.  •

الوضع. حتديد وحتليل   •

وضع االفرتاضات.  •

البدائل. توليد   •

التقييم واالختيار.  •

التطبيق.  •

الرقابة واملتابعة.  •

الخطوة األولى: تحليل البيئة:

إن حتليل الوضع القائم ميكن من اكتش���اف املش���كالت قبل وقوعها أو فور ظهورها، ويعترب ذلك من 
األمور احلتمية لتحقيق جناح املنظمة، ويكون ذلك عن طريق املراقبة والتحليل املستمرين لكل من 

البيئتني الداخلية واخلارجية،  ويتم ذلك بعدة وسائل منها:
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مجع املعلومات عن املنافسني والعاملني يف نفس اجملال، وذلك ملقارنة ممارساتها باملمارسات  	.1
اليت تقوم بها اجلمعية/املؤسسة.

االس���تعانة باملفكرين واملستش���ارين للبحث عن املشكالت اليت قد تظهر، وغالبًا ما تكون لديهم  	.2
القدرة على ذلك.

البيئية. املتغريات  املبكر عن نقاط الضعف، وعالمات اخلطر يف  الكشف  	.3

الخطوة الثانية: التعرف على الوضع القائم/وتحديده:

إن التع����رف عل����ى الوضع القائ����م ميكننا من حتديد ما ال����ذي جيب أن يتخذ من قرار بش����أنه - هل هي 
مش����كله فيحلها - أم هو ظرف حمدد أم فرصة جيب االس����تفادة منها مثاًل، فإذا كانت مش����كلة  فمن 
الطبيع����ي أن نتع����رف على املش����كلة /الوضع القائم حتى نتمك����ن من التعامل معه، ويت����م التعرف على 
املش����كلة/الوضع الراهن عن طريق املعلومات اليت مت مجعها أثناء حتليل البيئة، واليت ستنتج إمكانية 

التعرف على وجود املشكلة وضع غري مرغوب.

ومن أهم أس���اليب التعرف على وجود املش���كلة )الوضع غري املرغوب( تصور الوضع املستقبلي املطلوب 
الوصول إليه، ثم مقارنة ذلك بالوضع احلالي، وحتديد الفروق وأسبابها.

الخطوة الثالثة: تحليل الوضع القائم:

ويف هذه احلالة نقوم بتشخيص الوضع بصورة سليمة. "التشخيص السليم للوضع هو نصف احلل"، 
وهي أهم مرحلة يف اختاذ القرارات. وإذا وجدت مشكلة فإنه من الضروري عدم اخللط بني أعراض 
املش���كلة واملش���كلة احلقيقية؛ فاملش���كلة هي وض���ع جديد غري مرغ���وب فيه، نتيجة تغ���ري يطرأ على 

طريقة العمل أو بسبب ظروف معينة. 

وقبل أن نبدأ حبل املش���كلة جيب علينا أواًل فهمها. ولفهم املش���كلة جيب التعرف على طبيعتها، وذلك 
بتحديدها ثم تصنيفها على أس���اس من التجربة واخلربة. يلي ذلك القيام بتصنيف املش���كلة، وميكن 
تصنيف املش���كالت بالقياس إىل ما تنطوي عليه من درجة املخاطرة. وبعد حتديد موقع كل مشكلة 
من حيث األهمية، ميكننا الرتكيز على املش���كالت األخطر ش���أنًا على جناح مشروعاتنا. أما املشكالت 

قليلة اخلطورة فقد ٌيغض النظر عنها مؤقتًا إىل أن تتوافر اإلمكانات الكافية حللها مستقباًل.

وحتديد املشكلة يعتمد أساسًا على األسلوب املنطقي الرشيد، وميكن القول بأن هناك عدداً من األسئلة 
ميكن أن توصلنا إىل هذا املنطق، وهي أسئلة جيب أن جند إجابات هلا وهي ما يلي:

ماذا حدث؟ وماذا سيحدث؟ 	.1

ما اجلوانب اليت أثرت أو ستؤثر عليها املشكلة؟ 	.2
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التأثري؟ أين حدث أو سيحدث  	.3

املشكلة؟ متى حدثت أو ستحدث  	.4

كيف حدثت املشكلة أو كيف ستحدث؟ 	.5

أو ملاذا ستحدث؟ ملاذا حدثت املشكلة  	.6

القيام به لنكون أكثر جناحًا؟ ما الذي ميكن  	.7

إن هذه األسئلة ستؤدي إىل الغوص داخل املشكلة واكتشافها عن قرب، وتفتيتها إىل عناصر خمتلفة 
للوصول إىل األسباب احلقيقة هلا، والتعامل مع كل جزء بصورة أكثر فاعلية.

الفرق بين األعراض والمشكلة؟

املقصود بتحديد املش���كلة هو التأكد من أن ما نبذله من جهد وما نتخذه من قرارات موجهة بصورة 
مباشرة حنو املشكلة الفعلية وليس حنو أعراض أو مظاهر للمشكلة.

من أمثلة األعراض:

الدوران الوظيفي ال يعترب املش���كلة إمنا عرض، املش���كلة أألساس���ية: هي عدم رضا املوظفني- أو سوء 
اختيار العاملني عند التوظيف.

وتش���خيص املش���كلة املراد حلها واختاذ القرار فيها يرتتب عليه: حتديد اهلدف اخلاص من تناول هذه 
املش���كلة، وحتدي���د نطاقها حتى ميكن حتدي���د عناصرها األساس���ية، كما يتعني وض���ع املعايري اليت 

تربهن على أن املشكلة قد مت حلها.

الخطوة الرابعة: وضع االفتراضات:

يف هذه املرحلة البد أن نضع افرتاضات عن العوامل املس����تقبلية املؤثرة يف املشكلة املطروحة للدراسة، 
وحندد االفرتاضات اليت نستطيع السيطرة عليها، واالفرتاضات اليت ال نستطيع السيطرة عليها، ومدى 

تأثريها على حل املشكلة املعروضة؛ فهي قد متثل عائقًا رئيسًا أمام جناح احلل املطروح للمشكلة.

ومن االفرتاضات اليت ال نس���تطيع الس���يطرة عليها، الوضع االقتصادي داخل الدولة عند إنتاج سلعة 
ما، أو القوانني الصادرة من الدولة؛ فهي من االفرتاضات اليت ال ميكن السيطرة عليها.

أما االفرتاضات اليت ميكن الس���يطرة عليها، افرتاض ارتفاع أس���عار املنتج يف املس���تقبل نتيجة الرتفاع 
أسعار املواد الداخلة يف إنتاجه، وبالتالي ميكن السيطرة من خالل حتديد السعر مبا يتالءم مع إنتاجه 
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وحتقيق هامش من األرباح.

الخطوة الخامسة: توليد بدائل الحلول:

تتضمن هذه املرحلة وضع قائمة بالبدائل املعروفة )االعتماد على األسلوب املنطقي الرشيد( وكذلك 
جمموعة من البدائل اإلضافية.

واهل���دف م���ن وجود هذه البدائل هو ضمان الوصول إىل مرحل���ة التقييم واالختيار، وهناك جمموعة 
كافية من احللول احملتملة.

الخطوة السادسة: تقييم البدائل واالختيار من بين البدائل:

تعتمد عملية صنع واختاذ القرار على التقييم املنهجي املنظم للبدائل؛ وفقًا للمعايري اليت مت وضعها 
م���ن قبل، وال���يت مبوجبها مت حتدي���د النتائج احملتملة للبدائ���ل املتعددة املتاحة، وكلم���ا زادت درجة 
فاعلي���ة حتديد النتائج احملتملة زادت فرص اختيار البدائل الفعالة، وقد ال يصل أي حل من احللول 
املطروح���ة إىل درج���ة الكمال، حبيث يزيل مجيع أضرار املش���كلة أو آثاره���ا، لكن جيب الرتكيز على 

البدائل اليت حتقق ما يلي:

أ - احلد من األضرار. 

ب - تفادي اإلضرار جبوانب أخرى من خطة العمل. 

ج - جدوى مقبولة يف إطار املوارد املتاحة.

وميك���ن لكل بديل من تل���ك البدائل أن يؤدي إىل حل، وقد حيقق كل منه���ا النتائج املطلوبة يف إطار 
اإلمكاني���ات املتوف���رة، إال أن اختيار البديل األفضل يتوقف على أي العوامل املطلوبة يف حمصلة احلل 
يع���ّد أكثر انس���جامًا مع الظ���روف القائمة. وم���ن ناحية أخرى ق���د يتطلب أحد احلل���ول املطروحة 
توظي���ف م���وارد وإمكانات غري متوف���رة أو باهظة الثم���ن، وعليه ميكن وضع قائم���ة مواصفات عامة 
للحلول املقبولة، فاحلل املناسب هو الذي حيقق القدر األدنى من النتائج املطلوبة، بشرط أال يتطلب 

احلل تكاليف أو موارد أكثر مما هو متوفر.

الخطوة السابعة: التطبيق ومتابعة الحل :

يف ه����ذه املرحلة يتم تب����ين البديل املختار وتطبيقه، وجيب اختيار الوق����ت املالئم الختاذ القرار، ووضع 
خط����ة للتنفي����ذ واملتابعة، وحتديد متى حنت����اج إىل مراجعة النتائج، ومعرفة ه����ل أوصلك القرار إىل 

اهلدف أم ال.
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وجي����ب القي����ام بعمل منظم حلل املش����كالت كلما أمكن ذل����ك، ألن هذا األس����لوب - إضافة إىل فعاليته 
وج����دواه - يتي����ح فرصة توثيق العم����ل واخلربة، وتكوين رصيد مس����جل ميكن الرجوع إليه إذا نش����أت 

أوضاع مشابهة يف املستقبل مما مينع التكرار وإهدار اإلمكانيات.

إال أن عامل الوقت أو العوامل األخرى احلساس���ة كالنواحي القانونية واألمنية مثاًل، قد ال يس���عفنا يف 
البح���ث ع���ن احلل من خالل إجراءات منظمة، ويف هذه احلالة جيب التش���اور ب���ني القائمني على احلل 
وتقدير البدائل، مع العلم أنه جيب تدوين العمل واالحتفاظ بالوثائق وامللفات كلما سنحت الفرصة. 

- شجرة القرارات:

 شجرة القرارات هي تعبري جمازي ملا ميكن أن يكون عليه احلال بالنسبة ملتخذ القرار، حبيث إذا اختذ 
قراراً فإن هذا القرار األساسي ميكن أن يتفرع عنه قرارات ثانوية تعتمد على مؤشرات أخرى، ومن 
هذه القرارات الثانوية ميكن أن تتفرع قرارات أكثر خصوصية، وذلك باالعتماد على نسب احتمالية 

معينة؛ حيث يؤخذ يف هذه احلالة كافة البدائل املمكنة للقرار وفق احتمال معني.

 وبذلك جند أن القرار األساسي والقرارات الثانوية وما يرتبط بها من قرارات فرعية أخرى تشكل يف 
جمموعها ما يشبه الشجرة بفروعها.

اليت تتكون فيها  للعناصر والعالقات  القرار هي عبارة عن أسلوب كمي تصويري وبياني  وشجرة 
املشكلة، ويف ظل حاالت املخاطرة املختلفة للطبيعة فالشكل البياني يعترب مبثابة الدليل أو املرشد 
ملتخذ القرار حنو بيان ذلك الفرع من الشجرة الذي ميكن أن يؤدي إىل أفضل النتائج وأقل املخاطر.

شكل رقم )25( يوضح بدائل إختاذ القرارات.
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النظريات واألساليب المستخدمة في اتخاذ القرارات:

هناك أساليب متعددة تساهم يف إجناح القرار املتخذ وسوف خنتار منها أسلوبني: 

مصفوفة السالمة والقبول:

وتعين هذه النظرية أن أي قرار يتخذ ال بد أن يكون يف ضوء عاملني نسميهما عامل )السالمة( وعامل 
)القبول( ويس���تخدم عامل السالمة لتصوير مدى أهمية أن يكون القرار سليمًا بالنسبة للمنظمة أو 

ذا أهمية منخفضة: 

o أهمية عامل السالمة:

 )عامل السالمة مرتفع(

اختي���ار الداعم���ني الدوليني أو احملليني للمنظمة، فعامل الس���المة يف ه���ذه احلالة مرتفع 
نتيجة ألهميته بالنس���بة للمنظمة ومركزها داخل اجملتمع، فاالختيار السليم يدعم قوة 

ومنافسة املنظمة داخل اجملتمع. 

)عامل السالمة منخفض( 

م���ن أمثلة ذلك اختي���ار نوعية األدوات املس���تخدمة يف الطباع���ة أو يف التنظيف، فمثل هذا 
القرار أهميته ضئيلة بالنسبة لسالمة املنظمة.

)عامل القبول(

يستخدم عامل القبول لتصوير مدى تأثري القرار على العاملني يف املنظمة، فنجاح القرار 
يعتمد على قبول وتعاون هؤالء األفراد. 

شكل رقم )26( يوضح عالقة قبول القرارات بالسالمة املطلوبة.

 

  
  أهمية السالمة مرتفعة والقبول منخفضة   -          أهمية السالمة والقبول مرتفعة       -   

 

 

أهمية السالمة والقبول منخفضة              -         أهمية القبول مرتفعة والسالمة منخفضة   - 
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الشروط  الواجب توافرها ملتخذي القرار وفقًا هلذه املصفوفة:

املنطقة رقم )1(: القرار له أهمية كبرية بالنسبة لسالمة املنظمة، وبذلك يفضل استشارة 
اخلرباء يف هذا اجملال.

املنطقة رقم )2(: يف هذه احلالة يتم استشارة اخلرباء أو الفنيني، وكذلك إشراك األفراد الذين 
يتأثرون بهذا القرار باعتباره هام بالنسبة للمنظمة والعاملني أيضًا.

املنطقة رقم )3(: ميكن اختاذ القرارات بدون عقد اجتماعات فهي قرارات تنفيذية ال تؤثر على 
السالمة أو القبول.

املنطقة رقم )4(: من الضروري إشراك األفراد الذين يتأثرون بالقرار يف عملية اختاذ القرار.

خصائص القرارات: 

يواجه املدير من املشاكل واملوضوعات اليت حتتاج إىل اختاذ القرار ومتثل ضغوطًا عليه للبت فيها وهناك 
بعض املشكالت واملوضوعات البسيطة اليت ال حتتاج إىل اختاذ قرارات ونظراً ألن البيئة اليت يعمل فيها 
املدير ختتلف من قرار آلخر فإن النتائج اليت ترتتب على املسلك الذي يسلكه متخذ القرار خيتلف من 

حالة ألخرى ولذلك نفرق بني أربع حاالت متثل خصائص القرارات اإلدارية وهي كاألتي:

اتخاذ القرارات في حالة التأكد: وهذه احلالة يعرف متخذ القرار ماذا س���يحدث بالضبط حيث لديه   .1

معلومات كاملة وواضحة عن النتائج املتوقع وهذا القرار يأخذ يف حالة التأكد وقد حيدث خماطرة 
يف املستقبل ولكن حالة التأكد عند اختاذ القرار كانت موجودة .

اتخـــاذ القـــرارات فـــي حالة المخاطـــرة: إن معظم القرارات اليت تتخذ يف حال���ة ظروف املخاطرة ترجع   .2

لنق���ص املعلومات أو وجوده���ا ولكنها غري كافية لتحديد النتيجة املتوقعة وتكون هناك خماطرة إذا 
كان احتمال جناح القرار يقل عن نس���بة مائة باملائة وإذا كانت نس���بة النجاح تس���عني باملائة تعترب 

مقبولة يف املخاطرة وتعترب املخاطرة كبرية إذا قلت نسبة النجاح عن تسعني باملائة.

اتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد: يعين أن املدير ليس لديه معلومات كاملة عن احتماالت النجاح   .3

أو الفش���ل للق���رار، وه���ي احلال���ة اليت ال ميكن ملتخ���ذ القرار أن حي���دد االحتماالت ال���يت حتدث حلل 
املش���كلة. وعلى أي حال ف���إن بعض الٌكتاب يرون ذلك من الناحي���ة العلمية غري حقيقي حيث أنه من 
املمك���ن دائمًا االعتماد على اخل���ربة يف ختمني احتماالت وقوع البدائل املمكن���ة، وعلى أي حال ال مفر 
م���ن وجود حاالت عدم التأكد يف الواقع، واملديرون حياولون اس���تكمال املعلومات وحتويل حالة عدم 

التأكد إىل حالة عدم املخاطرة احملسوبة.
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حالة الصراع والمنافسة: وهي احلالة اليت تكون عملية اختاذ القرارات أكثر صعوبة ألن املدير عليه   .4

ضغ���وط من الط���رف املنافس ومن خالل الوقت الذي يتخذ فيه الق���رار، والظروف احمليطة والبدائل 
املتاحة أمامه يف اختاذ القرار حيث يفرتض أن املنافسني أو اخلصوم يتصرفون بطريقة رشيدة كما 
ل���و كان لدين���ا مب���اراة معينة فإن افرتاض رش���دهم ميكننا م���ن التنبؤ بتحديد االس���رتاتيجيات اليت 

خيتارونها.

العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار وفاعليته:

السائدة. القيادة  االختالف يف نوع   •

االختالف يف اخلربة الشخصية.  •

الدوافع وخطأ تعميم الصفات. االختالف يف   •

الرؤساء واملرؤوسني. أوامر   •

القوانني وامليزانيات.  •

الضغوط والعوامل اإلنسانية.  •

قرارات الجمعيات والمؤسسات األهلية:

1- قرارات الجمعية العمومية:

تنص املادة )280( من قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية 2001م على:

تتخذ قرارات اجلمعية العمومية العادية بأغلبية األعضاء احلاضرين، كما تصدر قرارات اجلمعية 
العمومية غري العادية باألغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجلمعية، مع مراعاة ما تنص عليه املادة )24( 

من هذا القانون. 

2- قرارات الهيئة اإلدارية:

كما توضح املادة )32( أن اهليئة اإلدارية تتخذ قراراتها باألغلبية وترتكز قرارات اهليئة االدارية 
على تسيري األداء داخل اجلمعية أو املؤسسة.
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ثانياً: االجتامعات

- االجتماع: 

ه���و لق���اء بني ش���خصني أو أكثر بغ���رض تبادل املعلوم���ات ومناقش���تها، أو حبث مش���كلة أو أكثر أو 
بغرض اختاذ قرارات معينة أو مجيع هذه األمور معًا. وتعترب االجتماعات من آليات العمل الرئيس���ة 

اليت تعتمدها معظم اإلدارات يف إجناز أعماهلا، كما يعد االجتماع من أهم الوسائل االتصالية.

أركان االجتماع:

الموضوع: ماذا سيتم مناقشته؟

الهـــدف: ما هو الغرض الذي يس���عى اجملتمعون  
لتحقيقه؟

الحضور: من سيشارك يف االجتماع؟

جدول األعمال: كيف سيسري االجتماع؟ 

مكان وزمان االجتماع: متى وأين سيتم االجتماع؟

معـــد أو مســـئول االجتماع: هو الش���خص املس���ؤول عن إدارة االجتماع س���واءاً كان املدي���ر أو من يكلفه 
برئاسة االجتماع. وهو شخص جيب أن يلم خبطوات ومبادئ إدارة االجتماعات، وأن يكون فعااًل، فهو 
ال���ذي يبين عالقته مع بقية األعضاء على التعاون والثقة واملس���اواة يف إعطاء فرص احلديث جلميع 

األعضاء حبيث يتيح لكل عضو أن يعرب عن آرائه وأفكاره حبرية. 

كاتـــب محضـــر االجتماع: وهو الش���خص ال���ذي يكتب مجيع ما ي���دور يف االجتماع، ثم يق���وم بتلخيصه 
ووضعه يف صورته النهائية.

أهمية االجتماعات: 

التوصل إىل دراس���ات كاملة وش���املة ومس���تفيضة ومتأنية للق���رارات املتعلقة باملواضيع  	.1
الكب���رية، وذلك من خالل تنوع خربات وختصصات األعضاء ونقاش���اتهم البن���اءة القائمة على 

املشورة وتبادل الرأي.

التوصل إىل قرارات مجاعية تتس���م بالنضج والعمق والصدق واملوضوعية، بعكس القرارات  	.2
الفردية اليت تعتمد على قدرات شخصية تتسم أحيانا بالتحيز واملصاحل الشخصية.
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التنسيق بني خمتلف أوجه األنشطة واجلهود بني اإلدارات واألقسام داخل املنظمة الواحدة،  	.3
أو مع املنظمات األخرى.

إتاحة الفرصة للموظفني حديثي العمل لالحتكاك مبن هو أقدم منهم خربة، وتدريبهم على  	.4
املمارسة واكتساب اخلربة.

إتاح���ة الفرصة للق���ادة اإلداريني واملش���رتكني يف االجتم���اع لتوصيل آرائه���م وتوجيهاتهم  	.5
ووجه���ات نظره���م إىل بقي���ة العاملني ع���ن طريق األعضاء املش���اركني، كم���ا تتيح يف نفس 

الوقت توصيل مطالب وشكاوى العاملني.

رفع معنويات األعضاء املشاركني من خالل إتاحة الفرصة هلم للتعبري عن آرائهم وأفكارهم  	.6
واملشاركة يف صنع القرارات.

أنواع االجتماعات:

من حيث المدة أو الزمن:  .1

اجتماعات دورية: وهي اليت تعقد بصورة دورية قد تكون أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو  	•
خالفه، ويغلب عليها الطابع الرمسي، ومن أمثلتها اجتماعات فريق العمل، اجتماع الوحدات، 

اجتماع جملس اإلدارة أو اجتماع قيادات اجلمعية/ املؤسسة.

اجتماعات غري دورية: وهي اليت تعقد كلما دعت احلاجة إليها )ليس هناك وقت حمدد   •
لعقدها( لبحث مشاكل أو مواضيع طارئة.

من حيث الشكل:  .2

اجتماع���ات رمسي���ة: وهي ال���يت يتحك���م يف تكوينها ويف س���ري إجراءاتها قوان���ني وأنظمة   •
حمددة )أس���لوب التصويت يف االجتماع، حق األغلبية يف إصدار القرار، عدد املرات اليت حيق 

للعضو فيها الكالم، الفرتة احملددة للعضو للكالم(.

اجتماع���ات غري رمسية: وه���ي اليت ال حيكم تكوينه���ا قوانني أو أنظمة حمددة، وتتس���م  	•
باملرونة والسهولة، وال يوجد هلا قواعد أو أصول للمناقشة أو كيفية اختاذ القرار.

من حيث المستوى:   .3

املستوى االقليمي أو الدولي: مثل اجتماعات اجلامعة العربية وهيئة األمم املتحدة. اجتماعات على   •

الشورى. الوزراء وجملس  الدولة: مثل اجتماع جملس  اجتماعات على مستوى   •

: مثل اجتماع جمالس اإلدارات واللجان يف الشركات. املنظمات  اجتماعات على مستوى   •
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المراحل الرئيسة لعملية إدارة االجتماعات:

المرحلة األولى: ما قبل انعقاد االجتماع:

حتديد اهلدف من االجتماع:  	.1

حيدده املدير املس���ئول ع���ن أمر عقد االجتماع  م���ع وجوب التفكري 
فيما إذا كان االجتماع هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك اهلدف. 
وهن���ا جيب التفرقة بني موضوع االجتم���اع وهدف االجتماع حيث 
وأن اهل���دف هو امُلْخَرج املباش���ر لالجتماع مثل ق���رار معني، توطيد 

عالقات، الوصول إىل حل للمشكلة...إخل.

حتديد من الذي سوف يدعى لالجتماع: 	.2

جي���ب توافر ع���دة ش���روط يف األعض���اء املزم���ع دعوته���م حلضور 
االجتماع، أهمها ما يلي:

أن يكون ذا صلة باملوضوعات املطروحة للنقاش يف االجتماع.  •

أن تتوافر لديه اخلربة واإلملام باملوضوع.  •

الرغبة واحلافز للمشاركة يف االجتماع. أن تتوافر لديه   •

العمل اجلماعي. أن يكون قادراً على   •

الذي يفرض رأيه على اآلخرين. النوع  أال يكون من   •

أال يك���ون م���ن الن���وع ال���ذي ال يس���تطيع التح���دث أم���ام اآلخري���ن )خجول وغ���ري منفتح   •
اجتماعيًا(.

إعداد جدول األعمال: 	.3

لتصميم جدول أعمال ناجح جيب اتباع التعليمات التالية: 

جيب أن يكون جدول األعمال دقيقًا وحمدداً  للهدف الرئيسي لالجتماع.   •

حتدي���د قائم���ة خمتص���رة وبس���يطة وواضح���ة باملوضوع���ات الضرورية املزم���ع طرحها   •
للنقاش.

املتشابهة معًا. املوضوعات  املوضوعات بشكل منطقي، مع جتميع  ترتيب   •

 

 

 

 

 قبل اجتماع

 أثناء اجتماع

 بعد اجتماع

 مراحل اجتماع

شكل رقم )27( يوضح مراحل االجتماع
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حتدي���د وق���ت حم���دد وختصيص���ه لكل موض���وع لتف���ادى جت���اوز حصص الوق���ت احملددة   •
ملوضوعات االجتماع.

جي���ب أن حيت���وي ج���دول األعمال عل���ى تفاصيل تاري���خ انعق���اد االجتماع ووقت���ه ومكانه   •
والغرض منه.

إرس���ال ج���دول أعم���ال واض���ح إىل املش���اركني مقدمًا قبل موع���د االنعقاد، م���ع األخذ يف   •
احلسبان إمكانية تعديله من قبلهم قبل االجتماع.

املشاركني مبا هو متوقع منهم يف االجتماع.  إملام كل   •

الوقت احملدد له قدر اإلمكان.  ال يتعدى وقت االجتماع   •

اختيار وتنظيم قاعة االجتماع: 	.4

جيب أن يؤخذ بعني االعتبار: مناسبة حجم القاعة لعدد املشاركني، وكذلك مناسبة ترتيب طاولة 
ومقاعد االجتماعات، وتوفر كافة األجهزة واألدوات الالزمة لعرض املوضوعات، وايضًا توافر درجة 

اإلضاءة والتهوية واحلرارة املالئمة، وأخرياً خطة وبطاقات حتدد أماكن جلوس املشاركني.

الدعوة واملعلومات الالزمة لالجتماع:  إعداد وإرسال  	.5

ويراعي أن يكون ذلك قبل موعد عقد االجتماع بوقت كاف، وأن يرفق معها جدول أعمال االجتماع.

المرحلة الثانية: أثناء انعقاد االجتماع:

وهي تشمل كافة الفعاليات اليت تتم خالل فرتة عقد االجتماع ) الفرتة احملددة لبداية ونهاية اجللسة 
(، ويتوقف جناح إدارة االجتماع يف هذه املرحلة على مدى جودة اإلعداد هلا يف املرحلة السابقة، كما 
يعتمد على مدى تفهم كل من رئيس وأعضاء االجتماع لألدوار املطلوبة منهم وتنفيذها على الوجه 

املطلوب. وفيما يلي شرح موجز لألدوار املتوقعة من الرئيس واألعضاء يف االجتماع.

أواًل: األدوار المطلوبة من أعضاء االجتماع: 

معرفة اهلدف من االجتماع والدور الذي يلعبه العضو فيه. 	.1

2. ق���راءة املعلوم���ات املرتبط���ة مبوضوعات االجتم���اع قبل حضوره حتى يش���ارك يف االجتماع 
بفعالية.

احلض���ور إىل م���كان االجتم���اع يف الوق���ت املناس���ب، أو االعت���ذار وإناب���ة عض���و آخ���ر مل���م  	.3
باملوضوع.
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أثناء االنعقاد إال ألسباب ضرورية يأذن بها رئيس االجتماع. عدم مغادرة قاعة االجتماعات  	.4

االس���تئذان للمش���اركة يف إبداء الرأي واملناقش���ة، وأن تكون بش���كل موضوعي وخاٍل من  	.5
التحيز أو التعصب.

أثناء االجتماع. املفهومة  الواضحة أو غري  املوضوعات غري  أو  املعلومات  االستفسار عن  	.6

العالي لتقبل اآلخرين واإلصغاء إليهم. االستعداد  	.7

السلبية حنو االجتماع أو بعض املوضوعات املطروحة فيه للنقاش. االبتعاد عن االجتاهات  	.8

أو االستفسار. النقاش  أثناء  االلتزام بآداب احلديث مع اآلخرين  	.9

ثانيًا: أهم األدوار المطلوبة من رئيس االجتماع:

مراجع���ة كافة التعليم���ات واملعلومات والتجهي���زات الالزمة لالجتم���اع قبل حضور  	.1
األعض���اء، وتوجيه جلنة الس���كرتارية باس���تقبال األعضاء املش���اركني يف الوقت واملكان 

احملددين.

أن يستحضر يف ذهنه املراحل األربع اليت مير بها االجتماع، وأن يعمل على االستفادة  	.2
منها، وتلك املراحل األربع هي:

تشكيل االجتماع: مرحلة البدء باالجتماع، ويف هذه املرحلة يدرس املشاركون بعضهم   •
بعضًا، ويسعون ملعرفة مواقف اآلخرين وخلفياتهم.

املرحلة العاصفة: مرحلة النقاش والرد، ويف هذه املرحلة يبدأ املش���اركون باالنفتاح   •
واالنهماك يف مناقشات وحتديات كالمية، قد تؤدي إىل سوء تنظيم االجتماع.

مرحل���ة التطبيع: مرحل���ة العمل بإنتاجية، وفيها تتطور األف���كار ويتم فيها الوصول   •
إىل تس���ويات، وترس���يخ إط���ار ع���ام واض���ح ميّكن اجلمي���ع من معرف���ة ما ه���و املطلوب 

منهم. 

مرحلة األداء: مرحلة النتائج، وفيها يولد اجملتمعون إمجاعًا وحيصلون على النتائج.  •

افتت���اح االجتم���اع يف الوقت احملدد مع مراعاة النواحي التالية: الرتحيب باملش���اركني،  	.3
وإتاح���ة الفرصة هلم للتعريف بأنفس���هم، وحصر الغائب���ني، والتذكري بهدف وأهمية 
االجتماع أو مراجعة نتائج اجللس���ة الس���ابقة، والتعريف باملواضيع احملددة للمناقشة، 

والتأكيد على االلتزام بالوقت.

اختي���ار مق���رر وجلن���ة صياغ���ة وقائع جلس���ة االجتم���اع، وذل���ك باالتفاق م���ع أعضاء  	.4
االجتماع.
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ط���رح موضوع���ات األعم���ال يف الوقت احمل���دد، وتش���جيع األعضاء على إب���داء وجهات  	.5
نظرهم واستثارة محاسهم ودافعيتهم للمشاركة يف النقاش.

الكافية لنوع األسئلة اليت تثار يف االجتماع. العناية  إعطاء  	.6

توجيه النقاش ومنعه من االحنراف عن هدفه ) إيقاف النقاش���ات اجلانبية، اس���تئثار  	.7
بعض املشاركني بالكالم لفرتة طويلة ...إخل (.

حفظ النظام داخل االجتماع، واحلس���م يف مواجه���ة أي حماوالت للخروج باالجتماع  	.8
عن هدفه.

ف���رض آداب احلدي���ث وقواع���د املناقش���ة عل���ى املش���اركني، وع���دم الس���ماح ألي فرد  	.9
باالحنراف عنها.

10. اختيار األسلوب املالئم للتعامل مع املشاركني وفقًا لنمط شخصية كل فرد منهم 
)املعارض، املتعالي، املتعصب، الثرثار، املنطوي ...إخل(.

11. بل���ورة النقاش���ات للحصول على إمج���اع على النتائج، وذلك م���ن خالل اإلعالن عن 
نق���اط االتف���اق وتدوينه���ا أواًل ب���أول، وإعادة مناقش���ة نق���اط االخت���الف واإلعالن عن 

أقرب النتائج احملتملة لالتفاق.

12. اختت���ام االجتم���اع يف الوقت احملدد بش���كل مثري حلماس األعض���اء، ويراعى يف ذلك: 
إع���ادة تذكري األعضاء بأهداف االجتماع وما حتقق منه���ا، تلخيص أهم ما توصل إليه 
االجتم���اع م���ن نتائج وقرارات، توجيه الش���كر لألعضاء على ما قدم���وه، تكليف األعضاء 

بإجناز ما أوكل إليهم من مهام، إبالغ األعضاء مبوعد االجتماع القادم إن لزم األمر.

المرحلة الثالثة: ما بعد االنعقاد:

وهي املرحلة اليت تلي انتهاء جلسة االجتماع، ويتم فيها القيام بعدة خطوات أهمها ما يلي:

أوالً: توثيق االجتماع:

جي���ب ف���ور انتهاء االجتم���اع إعداد حمض���ر مطبوع بذلك، وجي���ب أن يتضمن احملض���ر النقاط 
التالية:

انعقاده. عنوانًا يشري إىل موضوع االجتماع وتاريخ ومكان   •

قائمة بأمساء األشخاص املشاركني.  •

الذين مل حيضروا. اعتذارات األشخاص   •
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اسم رئيس االجتماع.  •

جدول األعمال.  •

ملخصًا عما مت االتفاق عليه يف كل بند من جدول األعمال.  •

التنفيذية. املسئوليات باألمساء على اإلجراءات  خالصة توزيع   •

التالي. حتديد نهاية االجتماع وموعد االجتماع   •

وبع���د االنتهاء من إعداد احملض���ر وتأكد الرئيس من خلوه من األخطاء فإن���ه يقوم وكافة األعضاء 
احلاضرين بالتوقيع عليه، ومن ثم توزيع نسخة منه على كل األعضاء املشاركني يف االجتماع.

ثانيًا: تقييم االجتماع: 

يؤك���د علم���اء اإلدارة على أهمية قيام رئيس كل اجتماع وكافة األعضاء املش���اركني بتقييم كل 
اجتم���اع بعد االنتهاء منه، وذلك بهدف التعرف على املش���كالت ال���يت تعرض هلا االجتماع والعمل على 

تفاديها يف االجتماعات املقبلة.

والطريق���ة البس���يطة لفعل ذلك ه���ي الطلب م���ن األعضاء ملء اس���تمارة تقييم االجتم���اع – اليت ال 
يس���تغرق ملؤه���ا أكثر م���ن دقيقة – قب���ل مغادرتهم م���كان أو مق���ر االجتماع، وتتضمن االس���تمارة 

األسئلة التالية:

هل كان هذا االجتماع مفيداً لك؟ نعم/ال.  •

هل متكنت من قول كل ما تريد قوله يف االجتماع؟ نعم/ ال.  •

إدارة االجتماع؟ نعم/ال. هل أنت راض عن كيفية   •

هل تعرف ما يتوجب عليك فعله نتيجة لالجتماع؟ نعم/ال.  •

هل لديك أي تعليقات أخرى؟ نعم/ال.  •

وباإلمكان إضافة أسئلة أخرى حسب ما يراه املسئول عن تقييم االجتماع.

ثالثًا: متابعة تنفيذ القرارات المتخذة:

تعرب احلصيلة اإلمجالية لالجتماعات دائمًا عن مدى جناح تلك االجتماعات، وكثرياً ما يتوقف ذلك 
على عنصرين أساسيني هما: 

أواًل بأول. املهام املوكلة إليهم  املشاركني يف االجتماع بإجناز  مدى قيام األعضاء  	.1

مدى وصول القرارات اليت مت اختاذها يف االجتماع إىل اجلهات واألشخاص ذوي العالقة،  	.2
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وقيامهم بتنفيذ ما جاء فيها.

االجتماعات وفق قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية 2001م. 

اجتماعات الهيئة اإلدارية:

 جتتمع اهليئة اإلدارية بصورة دورية بدعوة خطية من رئيسها أو من ينوب عنه أثناء غيابه مرة كل 
ش���هر على األقل، وهلا عقد اجتماعات اس���تثنائية بناءاً على طلب مس���بب من رئيسها أو من ثلثي عدد 

أعضائها، أو من ثلث عدد أعضاء اجلمعية العمومية.

اجتماعات الجمعية العمومية:

يدع���و رئي���س اجلمعية العمومي���ة لالجتماع العادي كل س���نة عل���ى األقل، وجيوز دع���وة اجلمعية 
العمومي���ة وف���ق ما نصت عليه املادة )29( من القانون رقم )1( بش���أن اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية، 
وحت���دد اجتماع���ات اجلمعية العمومية وفق ما نصت عليه امل���واد)26 ،28( من القانون وكذا وفق ما 

نصت عليه املادة )31( من الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية.

اجتماعات مجلس األمناء: 

 جيتمع جملس األمناء بصورة دورية، وبدعوة خطية من رئيسه أو من ينوبه أثناء غيابه، وذلك كل 
ثالثة أش���هر على األقل، وله عقد اجتماعات اس���تثنائية بناءاً على طلب مس���بب من رئيس اجمللس، أو 

ثلثي عدد أعضائه، أو بناءاً على طلب املؤسس أو املؤسسني.

اجتماعات مجلس اإلدارة الناجح: 

املناقشة احلرة.  جعل جو االجتماع بقدر اإلمكان يشجع على  	.1

بالقواعد واإلجراءات اخلاصة بعقد االجتماعات.  أن يكون رئيس اجمللس ملمًا  	.2

حتضري جدول أعمال واضح.  	.3

عدم حماولة احلصول على إمجاع مجيع األعضاء.  	.4

ميكن جمللس اإلدارة اجليد أن يس���تمر يف جو أخوي رغم وجود اختالف يف وجهات النظر  	.5
طاملا منح األعضاء الفرصة الكافية للتعبري عن آرائهم. 

املساهمة بفاعلية يف احلوار.  إدارة االجتماع بلباقة واحرتام حتى ميكن جلميع األطراف  	.6
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جتنب حدوث الصراعات والتكتالت، واحرتام الرأي والرأي اآلخر.  	.7

املكان والزمان املالئمني للمشاركني. اختيار  	.8

احرتام الوقت واستغالله االستغالل األمثل، أي حتديد وقت معني لبدء االجتماع وانتهائه،  	.9
وتقسيم الوقت على البنود، وعدم إطالة وقت االجتماع عما حدد له. 

10. حضور املدير التنفيذي ومن يراه رئيس اجمللس ضروريًا للحضور من املوظفني. 

11. التق���اء رئي���س اجملل���س واملدي���ر التنفي���ذي بع���د االجتم���اع لالتفاق عل���ى تنفي���ذ القرارات 
ومتابعتها. 

مؤشرات نجاح االجتماعات في أي منظمة: 

دورية االجتماعات.  •

خمرجات االجتماع وذلك من خالل حمضر االجتماع.  •

آلية متابعة تنفيذ قرارات االجتماعات.  •

دالئل فشل االجتماعات:

ما قبل االجتماع:

عدم وضوح اهلدف من االجتماع واملواضيع اليت ستناقش والقرارات املطلوب اختاذها.  •

ع���دم التحض���ري اجليد لالجتماع بق���راءة التقارير، والوقوف عل���ى احلقائق مما يؤدي إىل   •
اعتماد االجتماع على املهاترات واجلدل غري اجملدي.

ع���دم توف���ر أدوات مس���اعدة لالجتماعات يف غرف���ة االجتماعات، مثل ع���ارض البيانات أو   •
شاشة أو سبورة.

بداية االجتماع:

ع���دم احرتام موع���د االجتماع، لذا ق���د يبدأ بعد موع���ده بربع أو نصف س���اعة، واحلاضرون   •
يتوافدون تباعًا، أوعندما يتأخر منظم االجتماع عن احلضور.

املدير اختاذه قبل	مناقشة احلقائق. الذي يريد  القرار  املناقشة بالتلميح إىل  توجيه   •

عدم حضور أشخاص هلم دور أساسي يف موضوع االجتماع.  •

الذين ال يعرفون سبب وجودهم. وجود عدد من احلاضرين   •
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وسط االجتماع:

أواًل: احلوار:

اخلروج	عن موضوع االجتماع إىل موضوعات فرعية أو خارجية متامًا.  •

الدخول يف تفاصيل دقيقة، وبالتالي فقدان الرتكيز على اهلدف األصلي لالجتماع.  •

املتبادل.  عدم تشجيع لغة احلوار واملناقشة واحلقائق واالحرتام   •

الزائد خالل االجتماع. املزاح	والضحك   •

مهامجة الش���خص الذي يق���وم بعرض املوضوع واالعرتاض عل���ى ترتيبه يف عرض املوضوع   •
مما جيعله غري قادر على استكمال الشرح.

قيام املستمعني بالشرح اجلانيب لبعضهم.  •

الوحيد.   املتكلم  املدير على االجتماع حيث يصبح هو  سيطرة   •

سيطرة املصاحل الشخصية على مناقشات االجتماع.  •

ثانيًا: أمور تنظيمية:

التليفون احملمول داخل غرفة االجتماعات. السماح للحاضرين باستخدام   •

التدخني داخل غرفة االجتماعات.  •

دخول وخروج احلاضرين من وإىل االجتماع.  •

استدعاء أشخاص حلضور االجتماع بعد بدء االجتماع مبدة كبرية.  •

األحاديث اجلانبية بني احلاضرين.  •

نهاية االجتماع:

طول زمن االجتماع لساعات أكثر مما هو حمدد له.  •

عدم االنتهاء بقرارات واضحة.   •

ما بعد االجتماع:

الكل مستاء ومتململ.  •

القرارات. األمور ال تتحسن - ال يتم تنفيذ   •

االجتماعات التالية:

تكرار نفس األخطاء كل اجتماع.  •
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 ثالثـاً - األرشفة والتوثيق:

)الذاكرة المؤسسية للجمعية/للمؤسسة األهلية(

إن اعتم���اد اإلدارة عل���ى املعلوم���ات يف اختاذ القرارات اهلامة يف خمتلف نواحي نش���اط املنش���أة تؤكد 
أهمي���ة هذه املعلوم���ات وأهمية حفظها وتصنيفها، وجعل هذه املعلومات يف صورة تيس���ر على اإلدارة 
س���بل احلصول عليها عند االحتياج إليها، والوثائق هي أحد املراجع اهلامة اليت تربهن على مصداقية 
املنظم���ة ووجوده���ا الفعلي، كما تعترب املرجع الذي حيتكم إليه متى ما اس���تدعى األمر ذلك. وتعترب 
عملية التوثيق والعمليات املرتبطة بها إحدى الركائز األساسية ألي عمل تنظيمي، ويعترب التوثيق 
واح���د م���ن أولوي���ات اإلدارة ملا له من ارتباط مباش���ر ب���كل العملي���ات اإلدارية على كافة املس���تويات، 
وتعك���س احملفوظ���ات املوجودة باجلمعية كف���اءة واهتمام اهليئة اإلداري���ة، وختتلف احملفوظات من 

منظمة ألخرى حبسب نشاطها وخدماتها.

تعريف التوثيق: 

اشتقت كلمة التوثيق من كلمة وثيقة وهي أداة االتصال لنقل معلومة أو واقعة معينة أو حقائق أو 
شرح أنشطة، وقد تكون )ورقة، فيديو، تسجيل(، والتوثيق هو عملية االحتفاظ بالوثيقة ألهميتها.

تعريف الحفظ و األرشفة:

هناك العديد من التعاريف للحفظ و األرشفة منها:

أن احلف���ظ ه���و عملية تس���جيل وتوثيق كل م���ادة حتمل معلوم���ات وبيانات حتفظ   •

للرجوع إليها مستقباًل.

ويعرفها آخرون بأنها كل مادة حتمل معلومات وبيانات حتفظ للرجوع إليها مستقباًل.  •

بينما ٌتعرف األرش���فة بأنه���ا عملية ترتيب وختزي���ن للوثائق واملكاتب���ات وكافة املعامالت   •
بنظام يضمن سالمتها، وميكن الوصول إليها بسرعة وسهولة بأقل جهد وأقصر وقت.

    ويعد احلفظ  واألرشفة الذاكرة احلية للمنظمة ملا حتويه احملفوظات من كم هائل من املستندات 
واملعامالت ومواد أخرى تتطلب طبيعة العمل يف اجلهاز احلكومي أو يف املؤسسات حلفظها.

     ومادة احلفظ قد تكون أوراقًا أو أفالمًا أو شرائح، أو قد تكون املعلومات والبيانات مدونة على حجر 
أو على عظام أو على جلود…إخل.
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وكلمة حمفوظات تطلق على ثالثة أشياء هي:

•  مادة احملفوظات.

•  مكان احملفوظات.

•  أعمال احلفظ.

أهداف الحفظ واألرشفة:

تتمك���ن املنظم���ة اليت تس���جل وتوثق من تلخيص التطورات اليت تط���رأ على موقف معني  	.1
خ���الل ف���رتة طويل���ة يف نقاط أساس���ية حم���ددة؛ مما يس���اعد على اإلمل���ام بأط���راف املوقف 

وجبوانبه املختلفة، وبالعوامل اليت تناولته طوال تلك الفرتة.

يس���اعد التس���جيل على اس���تمرار اخلدمة، فال تتأثر كثرياً بتغيري الش���خص الذي يعمل  	.2
عل���ى املوضوع؛ فالس���جل هو وس���يلة الوص���ل بني املوظ���ف القديم واجلدي���د، وبذلك نضمن 

استمرار املشروعات.

التسجيل والتوثيق املستمر هو األداة األوىل إلعداد التقارير العامة اليت حيتاجها املختصون  	.3
ملعرفة حركة العمل والتنظيم.

الس���جالت هي اأٌلس���س اليت ٌتبنى عليها خطط املس���تقبل فبدون معرفة حمددة ملا حدث يف  	.4
املاضي يصعب وضع خطة تستمد أساسها من اخلربات املرتاكمة على مر الزمن.

التسجيل هو األداة األوىل ملتابعة األهداف وتقييمها. 	.5

استبعاد املستندات واملعلومات والبيانات اليت أصبحت غري مطلوبة، أو اليت أصبحت مبرور  	.6
الوقت غري مهمه.

تقسيم الحفظ واألرشفة:

     عادة ما تقسم املنظمات أوراقها وسجالتها اهلامة اليت تريد االحتفاظ بها إىل ما يلي:

احلفظ اجلاري: ويش���مل س���جالت البيانات واملس���تندات الالزمة يف عمليات اإلدارة اليومية   •

للمنظمة واليت يتعني توفريها واحلصول عليها وتداوهلا بسرعة.

احلفظ األرش���يفي: ويش���مل سجالت البيانات واملستندات اليت مل تعد املنظمة حباجة دائمة   •

إليها، واليت غالبًا ما يقتصر احتياج املنظمة إليها على فرتات متباعدة.

ويتم حفظ هذه السجالت واملستندات عادًة، تنفيذاً الشرتاطات القانون أو الداعمني أو نظام املنظمة 
الذي حيتم االحتفاظ بها لفرتة زمنية معينة وألهداف حمددة، أو لقيمتها التارخيية.
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احلف���ظ الوس���ط بني احلفظ اجلاري واألرش���يفي: ق���د يكون من املرغوب فيه إذا اس���تدعت   •

طبيعة العمل باملنظمة، وجود تقسيم ثالث يتوسط التقسيمني.

العوامل التي تحدد مدة االحتفاظ بسجالت معينة:

هناك عدد من العوامل اليت حتدد مدة االحتفاظ بسجالت تتضمن بيانات ومعلومات معينة هي:

مدى ازدحام املنظمة بإمكانيات احلفظ املتاحة لديها بالسجالت وامللفات مبا تتضمن من  	.1
معلومات وبيانات.

مدى أهمية البيانات واملعلومات املطلوب االحتفاظ بها. 	.2

املساحة اليت يتطلبها حفظ سجالت وملفات معينة حتدد طول فرتة حفظها. 	.3

وجود مكان مناسب ميكن للمنظمة استخدامه للتوسع يف حالة توسع نشاط املنظمة. 	.4

اش���رتاط القانون أو الداعمني أو نظام املنظمة نفسها يف االحتفاظ ببعض السجالت وامللفات  	.5
والبيانات املتصلة بنشاط املنظمة ملدة معينة. 

مبادئ عامة في التوثيق واألرشفة الجيدة:

املنظمة وحجمها...إخل. مالئمة السجالت لطبيعة نشاط  	.1

احلكمة يف التسجيل لتفادي الدخول  يف التفصيالت غري اهلامة، أو حفظ وتوثيق أشياء ال  	.2
داعي هلا مما يسبب عبئًا على املنظمة، وصعوبة يف استخراج املعلومات.

الوعي بأهمية عملية التس���جيل والتوثيق من قبل املوثق، ومدى تأثري ذلك على سياس���ة  	.3
العمل باملشروع.

االختص���ار يف املس���احة واالقتص���اد يف التكلفة: والذي يتحقق بتحدي���د اهلدف من عملية  	.4
التوثيق والتسجيل، وحتديد ما الذي جيب على املنظمة توثيقه وتسجيله.

األمان: إن حفظ املعلومات يف أماكن مناس���بة يس���هل الوصول إليها من قبل املعنيني، مع  	.5
األخ���ذ بعني االعتبار احملافظة على س���رية املعلومات املتضمنة فيه���ا يف حال وجود ضرورة 

لسرية املعلومات .

الوصول إىل السجالت وامللفات. البساطة: سهولة  	.6

) يراعى أي توسعات أخرى مستقبلية(. املرونة:  	.7
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تعريف التصنـــيف:

ميك���ن تعري���ف التصني���ف بأن���ه تقس���يم األوراق والس���جالت واملس���تندات إىل جمموع���ة ذات صفات 
مش���رتكة حتفظ كل جمموعة منها معًا يف مكان واحد حتت اس���م واحد؛ حتى يسهل معرفة مكان 

املستند أو السجل املطلوب، واستخراجه من بني املستندات أو السجالت األخرى.

1(  طرق التصنيف :

عن���د اختي���ار أي نظام للتصني���ف أو لتنظيم املعلومات جيب أن يراعى أواًل وقبل كل ش���يء مناس���بة 
ظ���روف وطبيعة العمل يف املؤسس���ة، وظ���روف وطبيعة األوراق املصنفة فيم���ا يصلح هلذا، وما قد ال 

يصلح لغريه، وعمومًا فإن أنواع التصنيف اليت سيتم التعرف عليها هي:

1(  التصنيف الموضوعي:

ونعين بالتصنيف املوضوعي، أن كل املس���تندات واألوراق املتعلقة مبوضوع معني توضع معًا يف ملف 
واح���د حتى ولو وردت هذه املس���تندات م���ن مصادر متعددة، وكذلك حيت���وي امللف اخلاص باملوضوع 

على رسائل من األشخاص املختلفني.

تعت���رب هذه الطريقة علمي���ة وتتطلب معرفة دقيقة باحلفظ، وهي أكث���ر طرق التصنيف صعوبة 
بسبب التشابه يف موضوع الورقة املراد تصنيفها؛ مما يتطلب من األشخاص العاملني يف عملية احلفظ 
أن يتدربوا على هذه الطريقة تدريبًا كافيًا. وأن عملية التصنيف املوضوعي تقوم على أساس نشاط 

املنظمة؛ حبيث تتم هذه العملية بطريقة منطقية تبدأ من األصول مثال ذلك:

ش���ؤون املوظفني ين���درج حتته عدة موضوعات منه���ا موضوع اإلجازات ويتفرع من ه���ذا املوضوع عدة 
فروع كاإلجازات الس���نوية واملرضية والدراس���ية واألمومة، وميكن أن جنعل ه���ذه الطريقة أكثر 
تبس���يطًا من خالل الطلب من الرئيس الذي تعرض عليه التأش���ري على الورقة يف أي امللفات جيب أن 

توضع حتى ال حيدث اختالف بني العاملني حول املكان األنسب حلفظها.

2(  التصنيف الجغرافي:

حس���ب ه���ذه الطريقة يتم تقس���يم امللف���ات إىل جمموعات حس���ب املوق���ع اجلغرايف؛ فتوض���ع ملفات 
األش���خاص الذين يقطنون يف حي أو مدينة أو حمافظة أو قطر يف ملف خاص. حيث توضع بطاقة 
إرشاد قبل اسم  احلي أو املدينة أو احملافظة أوالقطر، ومن ثم توضع ملفات األشخاص الذين ينتمون 

إىل هذا احلي مرتبة ترتيبًا أجبديًا أو هجائيًا.

ويناس���ب هذا النظام بصفة خاصة املنظمات اليت هلا أنش���طة يف مناطق خمتلفة حيث خيصص لكل 
قس���م ملفًا تبعًا للمنطقة اجلغرافية اليت يتواجد بها، وكذلك تناس���ب املؤسسات احلكومية كوزارة 

اخلارجية، وأيضًا وكاالت السفر والسياحة وشركات الشحن.

ية
دار

ت إ
ليا

عم



135
أساسيات
اإلدارة

مزايا هذه الطريقة:

ميكن اس���تخراج امللف بس���رعة عند معرفة املنطقة اجلغرافية ال���يت ينتمي إليها صاحب  	.1
امللف.

الذين تتشابه أمساؤهم. تقلل من إمكانية اخللط بني ملفات األشخاص  	.2

الفهارس. تغين عن استعمال  	.3

عيوبه����ا: 

إذا عرف امسه وعنوانه. ال ميكن استخراج ملف أحد األشخاص إال  	.1

ق���د خيتل���ط األمر على املوظف���ني الذين يقومون باحلفظ فيضع���ون بعض امللفات يف غري  	.2
مناطقها جلهلهم بأمساء املدن ومواقعها.

3 ( التصنيف الزمني والتاريخي:

ترت���ب احملفوظ���ات يف ه���ذه الطريقة حبس���ب التاريخ الذي وصل���ت فيه إىل املنظمة حي���ث يعترب هو 
األساس يف عملية التصنيف، وتستعمل هذه الطريقة يف كثري من املؤسسات مثل البنوك حيث ترتب 
أوراق القبض حس���ب تواريخ اس���تحقاقها فتعمل لكل ش���هر درج توضع فيه ملفات بعدد أيام الش���هر، 

وكذلك تستعمل يف املكتبات لرتتيب الصحف واجملالت.

إال أن أشهر األوراق اليت ترتب حسب هذه الطريقة هي:

القرارات والقوانني. املنظمة جتمع سنة بسنة، مثل  التعليمات اليت تصدر يف  	.1

جمموع���ة ص���ور اخلطابات الص���ادرة اليت جتمع تارخييًا لتس���هيل الرجوع إىل صورة عند  	.2
الطلب.

الكثريون جتميعها سنة بسنة. العمومية اليت يفضل  امليزانية  أوراق  	.3

4 ( التصنيف الهجائي:

تس���تعمل ه���ذه الطريقة عندما يكون باإلم���كان التعبري عن رؤوس املوضوعات امل���راد تصنيفها بكلمة 
واحدة رئيسة، أو عندما يكون أساس التصنيف خدمة معينة أو امسًا معينًا، وغالبًا ما يتم اللجوء إىل 

التصنيف اهلجائي للموضوعات بإحدى الطرق التالية:
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- الطريقة اهلجائية البسيطة:

وذلك بإنشاء قائمة باملوضوعات وإنشاء ملف لكل موضوع تبعًا لالحتياجات، وترتب امللفات يف االدراج 
هجائيًا، وحبس���ب ه���ذه الطريقة ال حيم���ل امللف رقمًا وإمنا يكون موقعه حس���ب ترتي���ب املوضوعات 

هجائيًا، على سبيل املثال:

احلركة  االستعالمات 	

الديوان  	 الرتقيات 	

الصيانة  	 التعيينات 	

يالحظ أن ) أل ( التعريف مل تؤخذ يف االعتبار. لذلك جيب أخذ احليطة التامة عند عملية تصنيف 
األوراق؛ ألن���ه قد يالحظ وج���ود أكثر من ملف لنفس املوضوع مما يؤدي إىل االلتباس، ولكن س���بب 

وجود أكثر من ملف يعود بشكل عام إىل وجود ملفات فرعية وأخرى رئيسية.

مزايا هذه الطريقة:

املوظفني عليها. الفهم وال حتتاج لزمن طويل لتدريب  سهلة  	.1

امللف لذلك ال حتتاج إىل فهرسة. وضوح حمتويات  	.2

تتصف باملرونة واالقتصاد والكفاية. 	.3

الرسائل اليت توضع يف غري حملها. سهولة اكتشاف األخطاء خصوصًا  	.4

عيوب هذه الطريقة:

عدم وجود مكان ثابت للملف أي أن موقع امللف يتغري تبعًا لزيادة عدد امللفات اجلديدة  أو  	.1
حذف بعض منها.

صعوبة اختيار الكلمة اليت ميكن أن تكون بداية العنوان الذي س���يتم التصنيف بناء عليه  	.2
وخاص���ة يف أمس���اء الش���ركات واجلمعي���ات مثاًل الش���ركة اليمني���ة للتب���غ والكربيت هل 

توضع حتت حرف "ت" بكلمة للتبغ أو بكلمة كربيت.  

امللفات باألوراق والبعض اآلخر يبقى فارغًا. قد تزدحم بعض  	.3

هناك احتمال اخللط بني األمساء املتشابهة خاصة األمساء اليت ال يوجد ما مييزها بكنية  	.4
أو لقب.

املوضوعات. عدم وجود ترتيب منطقي يربط بني  	.5
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تنظيم وتصميم إدارة المحفوظات:

أم���ا وقد عرضنا إج���راءات احلفظ كان لزام���ًا علينا أن نناق���ش النظام الذي س���يتم مبقتضاه حفظ 
املس���تندات، وخيتلف هذا النظام من منظمة ألخرى حسب نش���اط املنظمة، والذي حيدد نوع النظام، 

وسوف نستعرض جمموعة من هذه األنظمة.

أوالً: نظام مركزية )األرشفة( ) الحفظ المركزي(:

وطبقًا هلذا النظام تقوم إدارة واحدة حبفظ مجيع مستندات املنظمة يف مكان واحد، يطلق عليه إدارة 
احملفوظات.

شكل رقم )28( يوضح احلفظ املركزي 

أهم مزايا هذا النظام:

العاملني يف جمال احملفوظات لإلشراف والتوجيه والتدريب. إخضاع مجيع  	.1

التكاليف والوقت. 2.	 حيقق نوعًا من االقتصاد يف 

املراسالت واحملفوظات. 3.	 حيافظ على سرية 

الوحدة اإلدارية يف مكان واحد. 4.	 وجود مجيع وثائق وملفات 

عيوبها:

الوقت لبعد مركز احلفظ عن اإلدارات. 1.	 ضياع 

املعلومات. البطء يف وصول   	.2

املستندات والسجالت. 3.	 تكرار 

جيب أن يتم تنظيم إدارة احملفوظات على األسس التالية:

 

 إدارة المحفوظات

 إدارة إدارة إدارة إدارة

 الصادر الوارد
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التنظيم. 1.	 خرائط 

العمل. 2.	 خرائط دورة 

3.	 تسلسل األعمال وانسيابها.

املوظفني. 4.	 سهولة اإلشراف على 

ثانيا: نظام الحفظ الالمركزي:

أعمال  جبميع  كذلك  وتقوم  لديها،  مبستنداتها  إدارة  كل  مبقتضاه  حتتفظ  الذي  النظام  وهو 
االتصاالت واحملفوظات مع غريها من املنشآت بتلقي وتصدير كافة املراسالت.

شكل رقم )29( يوضح احلفظ الال مركزي

أهم مزايا هذا النظام:

1- وجود مستندات كل إدارة يف مكتب احلفظ اخلاص باإلدارة.

2- عدم تأخري استخراج املستندات.

أهم عيوب هذا النظام:

1- عدم إخضاع العاملني إلشراف فين واحد.

2- حيتاج إىل تكاليف )حيمل املنظمة أعباء وتكاليف التجهيزات(.

3- تكرار حفظ امللفات واملستندات ملوضوع واحد.

 

 مكتب حفظ مكتب حفظ مكتب حفظ

 إدارة إدارة إدارة

 وارد      صادر وارد      صادر وارد      صادر
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ثالثًا: نظام الحفظ الالمركزي تحت إشراف مركزي:

خارج  من  الواردة  املراسالت  تلقي  مهمتها  تكون  حمفوظات،  إدارة  إنشاء  يتم  النظام  هذا  مبقتضى 
املنشأة وتسليمها لكل إدارة.

وطبقًا هلذا النظام ينشأ يف كل إدارة من إدارات املنشأة مكتب حلفظ أوراق ومستندات تلك اإلدارة.

شكل رقم )30( يوضح احلفظ حتت اشراف مركزي

عيوب هذا النظام:

 هي نفس عيوب نظام احلفظ الالمركزي.

مزاياه:

 قيام مركز االتصاالت باستالم الوارد وتصدير الصادر يوفر كثري من اإلمكانيات وخاصة يف 
وسائل املواصالت.

بعض األمثلة ألنواع الملفات المتواجدة في المنظمات:

الوارد والصادر. 1. ملف 

املوظفني. 2. ملف 

العضوية. 3. ملف 

املوظفني. 4. ملف دوام 

5. ملف اجتماعات اهليئة اإلدارية.

العمومية. 6. ملف اجتماعات اجلمعية 

7. ملف اإلجازات.

الزوار. 8. ملف 

 

 إدارة المحفوظات

 إدارة إدارة إدارة

 مكتب حفظ مكتب حفظ مكتب حفظ

 رةإدا

 مكتب حفظ
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املتطوعني. 9. ملف 

املدينة. أو  القرية  10. ملف 

11. ملف العقود.

املالية. 12. ملف  

التقارير. 13. ملف 

الداعمني. 14. ملف 

أو األنشطة )بكل حمتوياتها من عقود و تقارير وصور..إخل( املشاريع  15. ملف باسم 

16. ملف األوراق الرمسية والتصريح اخلاص باملنظمة.

الحفظ واألرشفة في الجمعيات والمؤسسات األهلية وفق قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية )2001(:

تنص املادة )43( بأن على كل مجعية أو مؤسسة أهلية أن حتتفظ بسجالت ودفاتر دقيقة وكاملة 
ألعماهلا املالية وفقًا للمعايري احملاسبية وأن تتبنى سياسة حلفظ سجالتها ودفاترها املالية واإلدارية 

وذلك على النحو التالي:

1- احلفظ بصورة دائمة ل�:

أ - أصل النظام األساسي وأية تعديالت الحقة عليه.

التجديدات  أو  املؤسسة وأية طلبات أخرى للتعديالت  أو  الطلب لتأسيس اجلمعية  ب - ملف 
الالحقة.

ت - حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية واهليئة اإلدارية وأية جلنة منبثقة عنهما مبا يف 
ذلك القرارات الصادرة عن تلك االجتماعات وامللحقات ذات العالقة.

ث - القواعد والنظم واإلجراءات واللوائح اليت تبنتها اجلمعية العمومية أو اهليئة اإلدارية أو 
أية جلنة منبثقة عنهما.

2- احلفظ لفرتة )9( سنوات لكل التقارير املالية.

3-احلفظ لفرتة )5( سنوات لكل الوثائق والسجالت األخرى.
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رابعاً - التقارير:

تعريف التقارير:

مرتبطة  ومعلومات  بيانات  وتبادل  وعرض  وتوثيق  وحتليل  مجع  إىل  تسعى  اتصال  وسيلة  هي 
ومتابعتها  القرارات  اختاذ  يف  تساهم  اليت  احلقائق  من  جمموعة  على  للوقوف  والغايات  باألعمال 

وتقييمها.

أما التقرير اإلداري فهو عرض جملموعة من املعلومات اليت تتعلق مبوضوع معني، وتتضمن قدراً من 
التحليل املفصل هلذه املعلومات، وذلك للخروج بنتيجة معينة قد تساعد اإلدارة على تنظيم العمل أو 

التخطيط أو الرقابة على العمل.  

ووفقًا للمفاهيم السابقة فإنه يتضمن ما يلي:

املعلومات. شكل منظم من   •

القرارات. جمموعة من احلقائق حول أمر معني تساهم يف اختاذ   •

التوصيات واملقرتحات لتطوير األعمال. جمموعه من   •

ويهدف التقرير بصفة عامة إىل: 

املعلومات. نقل   •

حتليل ظاهرة.  •

عرض إجنازات.  •

نقل أخبار.  •

حتليل بيانات.  •

عرض مشكالت.  •

عرض حلول و بدائل.  •

أهمية التقارير:

املشاريع  من  جيري  ما  متابعة  من  متكن  حيث  والرقابة  والتقييم  املتابعة  آليات  أحد  ٌتعد   •
والربامج واإلطالع عليها أواًل بأول.

ٌتعد وسيلة لالتصال وتبادل املعلومات من املستويات اإلدارية األدنى إىل املستويات األعلى.  •
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تعد وثائق رمسية تتناول اجلوانب املختلفة ملوضوع ما أو مشروع حمدد.  •

الوقوع فيها. أو تاليف  املساعدة على حلها،  تصف مشكالت معينة وتفسرها بهدف   •

تشكل قاعدة معلومات ميكن االستفادة منها يف جماالت متعددة.  •

املؤسسة. وسيلة للتسويق واإلعالم عن أنشطة وإجنازات اجلمعية/   •

تساعد يف عملية التخطيط للمشاريع املستقبلية من خالل التوصيات واملقرتحات.  •

وسيلة لتوثيق األعمال.  •

أنواع التقارير:

أواًل: بحسب طريقة تقديمها: 

1-  التقارير املكتوبة:

النماذج املطبوعة: مناذج خاصة تعاجل معلومات روتينية، وتعكس معلومات رقمية وتستخدم مبلء 
الفراغات املوجودة فيها.

املذكرة: من أكثر التقارير شيوعًا وتتألف من صفحة واحدة أو عدة صفحات، وهلا عنوان واضح، 
وتاريخ حمدد ومثبت فيها اسم اجلهة املرسلة واملرسل إليها.

 املذكرة الداخلية: هي نوع من أنواع التقارير املختصرة اليت يتم تبادهلا بني العاملني بغرض نقل 
املعلومات أو التقارير.

تتطلب  قضايا  بشأن  لإلفادة  وتستعمل  الصفحات،  من  متفاوتة  أعداداً  تتضمن  اخلطية:  الوثائق 
تدخاًل رمسيًا لعرض املوضوع.

التقارير الدورية: هي التقارير اليت تقدم بشكل منتظم عن سري العمل يف املشاريع والربامج، وعن 
اإلجنازات اليت حتققت باملقارنة مع األهداف املوضوعة للربامج واملشاريع حيث تساعد على معرفة 

نقاط القوة والضعف واملشكالت احملتملة.

2- التقارير الشفهية:

البت فيها بسرعة، وتدعم  التقارير اليت تقدم بطريقة شفهية لتناول قضايا عاجلة البد من   هي 
بتقارير مكتوبة الحقًا، وعادة ما تكون قصرية حبيث تتضمن النقاط الرئيسة، ومتتاز بأنها تشجع 

متلقي املعلومة على املشاركة يف تقييم التقرير.
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ثانيًا: بحسب طبيعة التقرير:

تقرير إخباري: تقديم أخبار معينة من شخص آلخر؛ حبيث ال يقدم الكاتب أي حتليالت أو توصيات 
أو تنبؤات خاصة باملستقبل، وتقتصر فقط على تقديم احلقائق.

تقرير حتليلي: يتم عرض معلومات معينة، وحتليلها بغرض الوصول إىل نتائج معينة، أو تقديم 
توصيات خاصة بهذه املعلومات.

ثالثًا: بحسب درجة رسمية التقارير:

تقرير رمسي: وهو التقرير الذي يأخذ شكاًل أو منطًا معينًا عند إعداده، ويتكون من أجزاء حمددة، 
وغالبًا ما تأخذ أشكااًل ثابتة تصاغ بشكل مناذج، ومييل التخاطب فيها إىل الرمسية، وغالبًا ما تنساب 

بتسلسل إداري معني.

تقرير غري رمسي: ال يتقيد بشكل معني، ويكون األسلوب غري رمسي، بسيط وسهل، قصري وخمتصر 
وقد يأخذ أشكااًل ثابتة وحمددة. 

رابًعا: بحسب الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير:

تقارير دورية: ويتم إعدادها على فرتات زمنية منتظمة يومية، شهرية، سنوية...إخل.

تقارير غري دورية: وهي اليت ال يرتبط إعدادها بزمن معني، ويتم إعدادها حني تربز احلاجة إليها، 
ومن أمثلة هذه التقارير تقارير اإلجناز، واليت تقدم وصفًا ملا مت إجنازه خالل مهمة معينة مثاًل.

خامسًا: تقارير أخرى:

نوع  وحبسب  أجله،  من  تعد  الذي  الغرض  حسب  تصنيفها  ميكن  التقارير  من  كثرية  أنواع  هناك 
املنظمة، فتقارير املنظمات الرحبية واإلنتاجية غري تقارير املنظمات اخلدمية أو الطوعية، وبشكل 

عام نذكر بعضًا منها كما يلي:

الرقابة على األداء: لقياس مستوى اإلجناز الفعلي مقارنة مبا مت التخطيط له.  1. تقارير 

2. تقارير التقييم: وهي تقارير نهائية للمشروع أو الربنامج لقياس العائدات واألثر لتنفيذ برنامج أو 
مشروع معني، ويتم فيه صياغة الدروس املستفادة، مثل نقاط القوة والضعف للمشروع، والتوصيات 

املقرتحة عند ختطيط املشاريع املستقبلية.

3. تقارير املشاريع: وهي تقارير دورية أثناء تنفيذ املشروع، أو تقرير نهاية املشروع والذي يصف فيه 
األهداف، األنشطة، التحديات واإلجنازات وقصص النجاح للمشروع. 

تقارير  باملاضي مثل  تتعلق  فقد  منها  الغرض  بتعدد  املالية  التقارير  أنواع  تتعدد  مالية:  تقارير   .4
احلسابات اخلتامية وامليزانية العمومية، وقد تتعلق باحلاضر مثل التقارير التحليلية أو التقارير 
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وأيضًا  التخطيطية، ودراسات اجلدوى وغريها،  املوازنات  املستقبلية؛ كتقارير  باملسائل  تتعلق  اليت 
تقارير دورية أو نهائية للمشاريع.

التقييم،  أو تقارير  املالية  التقارير  أو  املشروع  اليت تشمل تقارير  الداعمة: وهي  اجلهات  تقارير   .5
إال أنها قد ختتلف يف أسلوبها و طريقة عرضها وحمتواها باختالف الداعمني، ولكل داعم طريقته 

اخلاصة اليت يتوجب على املنظمة اتباعها.

أو لدراسة ظاهرة  تعد لتغطية أحداث معينة،  تقارير غري دورية  بأنها  خاصة: وتتميز  تقارير   .6
معينة، أو قياس اجتاهات معينة ...إخل.

شكل التقرير ومكوناته: 

يتوقف شكل التقارير على مستوى اجلهة أو الشخص الذي يقدم له لذا ال يوجد شكل جامد وحمدد 
للتقرير بل ينبغي أن تكون هناك مرونة يف حتديد شكل التقرير، وذلك حبسب املستوى اإلداري أو 

التنظيمي الذي يقدم إليه التقرير.

املكونات: 

يتكون التقرير بشكل عام من 3 أقسام هي:

- مقدمة وحتتوي على:

)موضوع التقرير- هدف التقرير- اجلهة كاتبة التقرير وسلطة الكتابة- ملخص التقرير(.

- جسم التقرير وحيتوي على :

)عرض للبيانات- حتليل للبيانات(.

- نهاية التقرير وحتتوي على:

ملخص التقرير- اقرتاحات وتوصيات- مراجع – مالحق .

وحجم  املنظمة  حجم  حبسب  خيتلف  مناسب  شكل  يف  ووضعها  التقرير  مكونات  يف  مرونة  وتوجد 
العمل ...إخل، ولكن بشرط عدم إخالهلا مبكونات التقرير األساسية السابقة، ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

- أجزاء التقرير املطول:

الغالف. صفحة   •

الشكر. كلمة   •

صفحة احملتويات مع أرقام الصفحات.  •

اخلالصة.  •
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مقدمة وحتتوي على:  •

-  متهيد حول املوضوع.

-  نبذة تارخيية.

-  التكاليف.

- اهلدف من التقرير.

البيانات واملعلومات(. املنهجية )أساليب مجع   •

– املعلومات والبيانات. التحليل   •

النتائج.  •

التوصيات.  •

املالحق.  •

أجزاء التقرير القصري:

إىل:.................

من:...................

املوضوع:.......................

التاريخ:

املقدمة:

املنهجية:

التحليل:

النتائج:

االقرتاحات والتوصيات:
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خطوات إعداد التقارير:
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من خطوات كتابة التقرير ميكننا أن نستنتج أن املهارات الالزمة لكتابة التقرير هى كما يلي:

املنطقي. التفكري  القدرة على   .1

القدرة على االستنتاج والربط بني األمور.  .2

التفسري وتبسيط األفكار. القدرة على   .3

املناسبة. التعبري والصياغة واختيار األلفاظ والتعبريات  القدرة على   .4

مظاهر الضعف و القوة يف التقرير: 

مظاهر الضعف:

املوضوع. القارئ لديه خلفية عن  1. إهمال بعض احلقائق الضرورية ظنًا أن 

التقرير. 2. عدم وضوح هدف 

أو االختصار مما خيل باملوضوع. الالزم  التقرير أكثر من  3. طول 

املعلومات بشكل منطقي. 4. عدم عرض 

5. استخدام بعض الكلمات الصعبة وغري املألوفة.

الكالم. ل أو مواضيع طارئة. 6. تكرار 

العناوين. 7. عدم توحيد طريقة كتابة 

التقرير أكثر من هدف. 8. احتواء 

التقرير غري منظم. 9. شكل 

مظاهر القوة:

اللغوية واإلمالئية. 1. عدم وجود األخطاء 

2. تقديم التقرير يف الوقت املالئم.

التقرير مبوجز مفيد. 3. كتابة مقدمة 

التقرير بالنسبة له. التقرير وفهم مركزه وخرباته، وأهمية  4. االهتمام بقارئ 

5. تضمني التقرير عدداً من الرسومات التوضيحية واألشكال البيانية.
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نقاط تؤخذ بعين االعتبار عند كتابة التقرير:

الفكرة اليت ترد لذهنك فوراً. اكتب  	.1

فكر بصوت مرتفع أحيانًا وحتدث مع اآلخرين. 	.2

التقرير. الرئيسة اليت ترغب بكتابتها يف  النقاط  حدد  	.3

واجعلها جتيب على  كتابتها  ابتداء،  تستطع  مل  إن  التقرير  كتابة  بعد  املقدمة  اكتب  	.4
األسئلة التالية: أين؟ متى؟ من؟ ...إخل

املرة األوىل. التقرير من  ال حتاول كتابة  	.5

الكتابة. قم بصياغة فرضية مؤقتة لنفسك حتاول أن تثبتها من خالل  	.6

انتقل إىل األقل أهمية. ابدأ بالنقاط األكثر أهمية ثم  	.7

استخدم عبارات تنم عن احرتام اآلخرين. 	.8

ال تفرتض أن األدلة والرسومات غري ضرورية. 	.9

10. قدم ملخصًا ال يتجاوز الصفحة، وضعه يف بداية تقريرك.

الفقرات. القراءة وقصري  11. اجعل تقريرك سهل 

12. اعط شخصًا آخر التقرير ليقرأه بصورته النهائية قبل تصديره.

التقارير ليست  لكتابة  اليت نطورها  والتقنيات  تولد معنا،  التقارير ليست مهارة  13. كتابة 
أشياء ثابتة وقد تتغري وتتطور.

املهنة وعادة ما تأتي باملمارسة. التقارير اجليدة من مهارات  14. تعترب كتابة 

15. تذكر أن تقريرك سينوب عنك.

التقرير واستخراج اخللل فيه. انتقاد  التقرير وحاول  16. ضع نفسك يف مكان قارئ 

قواعد عامة لكتابة التقارير الجيدة: 

شكل رقم )31( يوضح قواعد لكتابة التقارير

 

حدد هدف 
 التقرير

اهتم 
بالمعلومات 
 بموضوعية 

التزم بأصول 
 الكتابة 

حدد قارئ 
 التقرير

راجع التقرير 
 بعد طباعته

راجع ما 
كتبته قبل 
 الطباعة 
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ليا
عم



149
أساسيات
اإلدارة

التقارير المطلوبة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات األهلية

يعترب التقرير املالي واإلداري املطلوب تقدميه لوزارة الشئون االجتماعية سنويًا هو التقرير األساسي، 
ولكن هناك تقارير أخرى على اجلمعيات تقدميها مثل تقارير تقدم للجمعية العمومية سنويًا أثناء 
اجتماعها وتقارير للماحنني حتدد حبسب طبيعة جمال عمل اجلمعية/املؤسسة واملاحنني املتعاملني 

معها.

خالصة :

لتنفيذ وظائف اإلدارة جيب تنفيذ العديد من اإلجراءات اإلدارية 
التنفيذية منه���ا االجتماعات وأهميتها يف تس���يري مجيع الوظائف 
اإلداري���ة من ختطيط وتنظيم وتوجي���ه ورقابة وكتابة التقارير 
واليت تعطي صورة عن سري العمل يف املنظمة، إضافة إىل األرشفة 

والتوثيق، واليت تعترب ذاكرة املنظمة، وضمان استمراريتها. 

إضافة إىل حم���ور الوظائف اإلدارية وهي إخت���اذ القرارات واليت 
تكمن أهميتها يف ترمجة مجيع الوظائف والعمليات الس���ابقة إىل 

واقع عملي.
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مراجع الدليل : 
1- 	 امللحم، إبراهيم بن علي - إدارة املنظمات غري الرحبية- النشر العلمي واملطابع- جامعة امللك سعود. 

إدارة اجلمعيات  2000م،  م. روبنسن ترمجة د/ عال عبداملنعم عبدالقوي،   – جانيس  نابيري  – جورج ليكي- رود  2-	 برييت م.ليكي 

الدولية للنشر والتوزيع. اخلريية “ غري اهلادفة للربح”_ الدار 
3-  سيد، جابر عوض و عبداملوجود، أبو احلسن- اإلدارة املعاصرة يف املنظمات االجتماعية، 2003م، املكتب اجلامعي احلديث

4-  السلمي، علي – تطوير أداء وجتديد املنظمات – دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 

5- تنمية املهارات القيادية واإلدارية والسلوكية – خنبه من العلماء والباحثني – توثيق مركز القرار لالستشارات )أ.د. السيد عليوه 

وشركاءه(.
6- سلسلة “األدلة األرشادية اليت يصدرها مركز خدمات املنظمات غري احلكومية، اإلدارة بالنتائج.

 7-  أبو النصر، مدحت- إدارة اجلمعيات األهلية – جمموعة النيل.

 8-  اخلضريي، حمسن أمحد- دميقراطية اإلدارة، الدار اجلامعية.
9- الديب أبراهيم- دليل إدارة املوارد البشرية- مؤسسة أم القرى للرتمجة والنشر والتوزيع2006م 

10- بن مبارك - أمحد عوض، إدارة اجلودة الشاملة- الدبلوم العالي يف اإلدارة ملنتسبات مركز تأهيل القيادات النسوية ، 2004م.

11-  االصدارات اخلاصة بوازرة الشؤون االجتماعية والعمل.

12- مؤسسة تنمية القيادات الشابة _ مقدمة يف اإلدارة- برنامج أسس اإلدارة- مبادرة تنمية قدرات الشباب - أقتصاديًا بالتعاون مع 

مركز اللغات العاملية للفتيات .
برنامج  الطبعة  متويل  م-   2003 واإلدارة  القيادة  ملعهد  حمفوظة  الطبع  حقوق    -business edge إيدج-  البزنس  سلسلة    -13

شراكة املؤسسات اخلاصة- مؤسسة التمويل الدولية.
1- حتاد نساء اليمن – الدليل التدرييب يف جمال إدارة املكاتب والسكرتارية-  مشروع بناء القدرات املؤسسية – إشراف منظمة كري- 

متويل سفارة مملكة هولندا.
– إشراف منظمة كري- متويل  التدرييب يف جمال اإلدارة احلديثة-  مشروع بناء القدرات املؤسسية  –الدليل  اليمن  15-احتاد نساء 

سفارة مملكة هولندا.
http: // www.ngoce.org  16- مركز التميز للمنظمات غري احلكومية

17- سلسلة اإلدارة املثلى- اختاذ القرارات_ مكتبة لبنان ناشرون – بريوت- لبنان الطبعة األوىل 2001م.

18- سلسلة اإلدارة املثلى- تنظيم الوقت_ مكتبة لبنان ناشرون – بريوت- لبنان الطبعة األوىل 2001م.

20- سلسلة اإلدارة العملية –التفويض لألداء الناجح-  مكتبة لبنان ناشرون – بريوت- لبنان الطبعة األوىل 2002م.

21-سلسلة اإلدارة املثلى- التفويض الفعال _ مكتبة لبنان ناشرون – بريوت- لبنان الطبعة األوىل 2001م.

CICICUS التخطيط /  22-  جانيت شابريو- nellshap@hexnet.co.za - الدليل اإلرشادي _ استعراض 

23- عبدالوهاب – مسري & الربادعي – ليلى إدارة املوارد البشرية”املفاهيم واجملاالت واإلجتاهات اجلديدة مركز دراسات واستشارات 

اإلدارة العامة.
qudorat@neareast.org 24-  جمموعة أدلة قدرات

25-  اإلدلة التدرييبة اخلاصة بوحدة التدريب والدعم املؤسسي يف الصندوق االجتماعي للتنمية.

26-  النجار، فريد- التغيري والقيادة والتنمية التنظيمية حماور اإلصالح االسرتاتيجي يف القرن 21 _الدار اجلامعية.

27-  فورسيث، باتريك- كيف تطور فريق العمل – دار الفاروق للنشر والتوزيع.

28-  هوسي ، دي أي – كيف تتعامل مع التغريات املؤسسية – دار الفاروق للنشر والتوزيع.

29- لوينثال، جفري- إعادة هندسة املنظمة- دار املريخ للنشر_ ترمجة د. خالد بن عبداهلل الدخيل و سرور علي إبراهيم سرور.
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ُمعد الدليل:
االجتماعي  الصندوق  املؤسسي-  والدعم  التدريب  بوحدة  أول  مشاريع  ضابط  احلاج-  خلود  األستاذة/ 

للتنمية.

فريق تطوير الدليل  )االسماء بالهجائية(:
األستاذ/ أمحد إسحاق                          الدكتورة/ إهلام حممد املتوكل
األستاذة/ خلود احلاج                            األستاذة / قبول حممد املتوكل

                               األستاذة / ُمنى صاحل الغشمي

مراجعة نهائية:
الدكتورة / إهلام حممد املتوكل                    األستاذة / منى صاحل الغشمي

مراجعة لغوية
املستشار/ علي صاحل اجلمرة

إشراف ومتابعة عامة: 
م/أمة الولي الشرقي – رئيس وحدة التدريب والدعم املؤسسي.

مراجعة عامة:
 األستاذ صاحل الرازحي- رئيس وحدة التدريب والدعم املؤسسي

التصميم:
rawnaa.adv@gmail.com 01212205 الغالف: روناء لإلعالن

الصفحات الداخلية: مكتب املنى للدعاية واإلعالن- 777742918

 الصور:
مأخوذة من املنظمات التالية:

o مؤسسة القيادات الشابة.                        o مجعية الرباءة اخلريية.
o مجعية األمان لرعاية الكفيفات.                   o مجعية كل البنات

تم تطبيق الدليل مع جمعية األمان لرعاية الكفيفات.

الناشر: الصندوق االجتماعي للتنمية- مجيع حقوق الطبع حمفوظة

الحقوق الفكرية:
 يسمح بنسخ أو اقتباس أي جزء من الدليل دون اشرتاط أي أذن مسبق من الناشر، شريطة أن 
بأذن  إال  منه ألغراض جتارية   أو جزءاً  الدليل  املصدر، وعليه ال يسمح باستخدام هذا  يذكر 

خطي مسبق من الناشر.

kalhaj@sfd-yemen.org: يرجى إرسال مالحظاتكم و مقترحاتكم على اإليميل
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الصندوق االجتماعي للتنمية: 

أنشئ عام 1997 م مبوجب القانون رقم 10 لنفس العام كهيئة  مستقلة مالياً و إدارياً للمساهمة 
يف تنفيذ خطط احلكومة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

يتم اإلشراف على الصندوق من قبل جملس إدارة برئاسة رئيس جملس الوزراء، ويضم اجمللس 
بتحديد  اجمللس  ويقوم  املدني،  اجملتمع  ومؤسسات  اخلاص  والقطاع  احلكومة  عن  ممثلني  عضويته  يف 

واعتماد السياسات واخلطط العامة للصندوق، ويراقب مدى اجناز األهداف واألداء العام للصندوق.

يهدف إلى: 

الفقرية من اجملتمع  من  املعيشية للفئات  الظروف  الفقر وحتسني  التخفيف من  املساهمة يف   
خالل العمل على زيادة اخلدمات االساسية، وتسهيل وصول اجملتمعات احمللية الفقرية إليها.... كما يعمل 
على املساهمة يف بلورة وتطوير منهجيات العمل املتعلقة بتوفري اخلدمات االجتماعية، ومتكني اجملتمعات  

واجملالس احمللية من تنفيذ املهام التنموية يف مناطقها.

يسعى الصندوق الى تحقيق أهدافه من خالل 4 برامج رئيسية، وهي كالتالي: 

•  تنمية اجملتمع بهدف تس���هيل الوصول اىل اخلدمات االجتماعية واالقتصادية األساس���ية  
خصوصًا يف املناطق الريفية احملتاجة هلذه اخلدمات، وأيضا بعض األحياء يف احلضر.

•  بناء القدرات للشركاء احملليني، ودعم قدرات وتنظيم التجمعات احمللية وبعض اجلهات 
احلكومية واملنظمات غري احلكومية.

•  تنمي���ة املنش���آت الصغرية واألصغر، ويهدف اىل تنمي���ة خدمات التمويل الصغري واألصغر 
م���ن خالل دعم ق���درات جهات وس���يطة كاملنظم���ات غري احلكومي���ة ومؤسس���ات التمويل، 

وتنمية قطاع األعمال لتقديم اخلدمات املالية وغري املالية لصغار املستثمرين. 

•  برنامج األشغال كثيفة العمالة الذي يهدف أساسًا اىل توفري فرص المتصاص العمالة 
غري املاهرة بشكل مؤقت.
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