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ال�شيا�شية الوا�شعة والفاعلة هي الهدف الرئي�شي ملنتدى التنمية ال�شيا�شية؛ امل�شاركة 
و�شفــة الفاعلــة هي ما مييز بــن امل�شاركة ال�شيا�شية وبــن عمليتي احل�شد 
والتجيي�ــش ال�شيا�شي الذي قد يبدو يف مظهره اخلارجي وكاأنه تعبــرًا وانعكا�شا للم�شاركة ال�شيا�شية 

الوا�شعة لكنه يف املحتوى احلقيقي يفّرغ هذه امل�شاركة من فاعليتها وقيمتها ال�شيا�شية واحلقوقية.
امل�شاركــة ال�شيا�شية للمراأة يف اليمن هي االأكرث عر�شــة لظاهرة احل�شد والتجيي�ش, والتي هي 
اقــرب اإىل اال�شتغــال ال�شيا�شي واحلقوقــي منها اىل امل�شاركة ال�شيا�شية, ولهــذا كان البد من التاأكيد 

على �شفة الفاعلة اإىل امل�شاركة ال�شيا�شية الوا�شعة.
حتقيق امل�شاركة ال�شيا�شية الفاعلة للمراأة بحاجة اإىل اإرادة ومقومات, اإرادة ن�شوية ومقومات 

مو�شوعية وذاتية.
منتــدى التنميــة ال�شيا�شية ومــن خال �شل�شلة براجمــه مع �شركائه الدوليــن يف جمال متكن 
املــراأة وتعزيــز م�شاركتهــا ال�شيا�شيــة الفاعلــة يهــدف اإىل  �شحــذ االإرادة الن�شوية وتعزيــز قدراتهن 
الذاتيــة. فقــد اأكــدت درا�شاتنا امليدانيــة اأن مهارات القيادة هــي املدخل االأكرث اأهميــة لتحقيق هذا 

الهدف.
لذلــك فقــد نفذنا بنجــاح مع مفو�شيــة االإحتاد االأوربــي اإىل اليمن وموؤ�ش�شــة فردري�ش ايربت 
االأملانيــة م�شروع تعزيز املهارات القياديــة للن�شاء داخل االأحزاب, ومن اجل ذلك اأعددنا وطبعنًا اأول 
دليــل مهنــي مب�شتــوى دويل باللغة العربيــة يف هذا املجال, كمــا قمنا بتدريب اأكرث مــن مائتي نا�شطة 

حزبية من ثمانية اأحزاب يف اأربع حمافظات.
 الدليــل التدريبي الذي مت طباعته من �شمن ح�شة موؤ�ش�شة فردري�ش ايربت يف متويل امل�شروع 
مّثــل اأداة اأ�شا�شيــة ومرجعيــة مهمة يف جمال تعزيز املهــارات القيادية للمــراأة وبالتعديل والتحديث 

ميكن اال�شتفادة منه يف اإي برامج تدريبية قادمة.
ونظــرًا الأن تعزيــز دور املراأة يف اتخــاذ القرار يف احلكومــة يدعم ويعزز م�شاركتهــا ال�شيا�شية 
فهاهــو منتــدى التنميــة ال�شيا�شيــة وبال�شراكــة مــع وزارة االإدارة املحليــة )قطــاع املــراأة( وبتمويل 
و�شراكــة مــع منظمة )جي اآي زد( االأملانية مكتب اليمن يتبنى م�شروع تعزيز املهارات القيادية للمراأة 
يف احلكومــة مــع اإعطاء االأولوية للمــراأة يف مكاتب االإدارة املحلية يف ديوان عــام الوزارة و يف مكاتب 
االإدارة املحليــة يف كل مــن اأمانة العا�شمة, تعز, عدن, ح�شرموت, مع اإمكانية تو�شعة امل�شروع لتغطية 

عدد من املحافظات االأخرى.
م�شــروع تعزيــز املهــارات القياديــة للمــراأة يف احلكومــة ميثل منوذجــًا للتعــاون وال�شراكة بن 
منظمــات املجتمــع املــدين اليمنيــة واحلكومــة اليمنيــة,  واملنظمات الدوليــة, ومع مــا يتطلبه تنفيذ 
امل�شــروع بنجــاح من تفهم لطبيعة  واأ�شلوب عمــل كل من االأطراف امل�شاركة يف امل�شــروع, اإال ان ف�شيلة  
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ال�شرب واملثابرة واالإ�شرار على النجاح �شي�شمن تقدمي منوذج ي�شتحق اأن يحتذي به. 
ومبــا يتنا�شــب مــع متطلبات وطبيعــة امل�شروع اجلديــد وم�شتفيدين مــن تقييم تنفيــذ امل�شروع 

ال�شابق مت تعديل وحتديث الدليل ال�شابق يف هذه الطبعة للدليل.
وبقدر ما هذه الطبعة من الدليل التدريبي متميزة ومركزة على متطلبات تعزيز مهارات املراأة 

القيادية يف احلكومة, اإال اأنها قد بنيت على املكونات االأ�شا�شية يف الطبعة ال�شابقة من الدليل.
اأتقدم بال�شكر والتقدير لكل من مفو�شية االإحتاد االأوربي اإىل اليمن وموؤ�ش�شة فردري�ش ايربت 

لتا ودعمتا م�شروع تعزيز املهارات القيادية للمراأة يف االأحزاب. االأملانية اللتان مّوّ
كما اأتقدم بال�شكر والتقدير اإىل منظمة )جي اآي زد( االأملانية مكتب اليمن التي مولت ودعمت 

)حد ال�شراكة( م�شروع تعزيز مهارات القيادة للمراأة يف احلكومة.
ومــع توافــر املوارد والدعــم املوؤ�ش�شي لتنفيذ امل�شــروع اإال  ان �شمان جــودة التنفيذ يعتمد على 
امل�شتــوى املهنــي العــايل وااللتزام الوثيــق لكل من االأ�شتــاذة نفي�شة حمــود الو�شلــي , واالأ�شتاذة نوال 
احلداد اللواتي اعددن مواد هذه الطبعة من الدليل التدريبي, كما اإنهن من درب امل�شاركات يف برنامج 
تعزيــز املهــارات القياديــة للن�شاء يف االأحزاب, وهن مــن �شينفذن تدريب امل�شــاركات يف م�شروع تعزيز 
القيــادة الن�شويــة يف احلكومة احلايل, لهــن مني ومن بقية ال�شركاء يف هذا امل�شــروع ال�شكر والتقدير 

العايل.
كمــا اأتقــدم بال�شكــر والتقديــر اإىل زميلتــي يف اإعــداد وجتهيز هــذا امل�شروع االأ�شتــاذة فاطمة 

اخلطري - وكيل م�شاعد وزير االإدارة املحلية قطاع املراأة. 
كمــا ال يفوتنــي االإ�شارة اإىل اأن جناح تنفيذ هــذا امل�شروع وغره من م�شاريــع املنتدى بامل�شتوى 
املهنــي الرفيــع  يعتمد علــى اجلهود املهنية العاليــة واملخل�شة  لفريــق عمل املنتدى, لهــن ولهم ال�شكر 

والتقدير واالمتنان.  
وبقــدر اأهميــة ادوار كل االأطراف ال�شابــق ذكرها يف التنفيذ الناجح للم�شــروع, اإال ان  حتقيق 
غايــة امل�شــروع وهدفه الرئي�شي املتمثل يف �شحذ اإرادة الن�شاء وتعزيــز قدراتهن القيادية مبا ي�شارك 
يف متكــن املــراأة اليمنيــة يعتمد عليكن انــن اأيتها امل�شــاركات يف دورات امل�شــروع التدريبية, وذلك من 
خــال  تفاعلكــن ومثابرتكن اأثناء التدريب,  وباإ�شراركن على اعت�شار خا�شة مواد الدليل التدريبي 

واال�شتفادة اإىل اأق�شى حد من اخلربات املهنية العالية للمدربات املحرتفات.

علي �شيف ح�شن
رئي�س منتدى التنمية ال�سيا�سية
�سنعاء – اكتوبر 2011
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حكومي��ة  غ��ر  وثقافي��ة  فكري��ة  موؤ�س�س��ة 
،م�س��تقلة، ال ته��دف اإىل حتقي��ق رب��ح م��ادي، 
ال�س��ئون  وزارة  قب��ل  م��ن  له��ا  ومرخ���س 
قان��ون  ومبوج��ب  والعم��ل  االجتماعي��ة 
اجلمعيات واملوؤ�س�سات رقم )1( ل�سنة 2001.
يعم��ل املنتدى م��ن اأجل م�س��اركة �سيا�س��ية 
وا�س��عة وفاعلة  لتحقيق تنمية �سيا�س��ية اآمنة 

وم�ستدامة.
واحتياجات��ه  مبعطيات��ه  امل�س��تقبل  ميث��ل 
جوه��ر واأ�س��ا�س توج��ه املنت��دى واهتمام��ه، 
وم��ع ذل��ك فاملنت��دى يعي���س احلا�س��ر ويعي 
واقع��ه ويتفاعل مع االأح��داث ويتعامل معها، 
تنتج��ه  مل��ا  ويت�س��دى  لتاأثراته��ا  ي�ستجي��ب 

كوابح ومعيقات التنمية ال�سيا�سية.
- العمل على متكني املراأة اليمنية.

- تو�سيع وتفعيل االهتمام بال�ساأن ال�سيا�سي 
للم�سارك��ة  ومقدم��ة  مدخ��ًا  وجعل��ه  الع��ام 

ال�سيا�سية.
ال�سيا�سي��ة  امل�سارك��ة  وحتفي��ز  تفعي��ل    -
الفاعل��ة من قب��ل خمتلف الق��وى وال�سرائح يف 

املجتمع.
- ن�س��ر ورفع الوع��ي بحق حري��ة االختيار 
ال�سيا�س��ي وامل�سارك��ة ال�سيا�سي��ة الفاعلة لكل 

املواطنني.
- تدري��ب وتاأهي��ل املمار�س��ني ال�سيا�سي��ني 

والنا�سطني احلزبيني.
ال�سعب��ي  االنطب��اع  خل��ق  عل��ى  العم��ل   -

االإيجابي جتاه امل�ساركة ال�سيا�سية.
- ر�س��د وتقييم لتنمي��ة ال�سيا�سية باأبعادها 

ال�ساملة.

منتدى التنمية ال�سيا�سية

هاتف وفاك�س: 00967-1-210537
موبايل:    00967-733403540   

�س.ب. 1726
admin@pdf-yemen.com :بريد الكرتوين
www.pdf-yemen.com    :موقع الكرتوين
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الوكالة االأملانية للتعاون الدويل giz  هي موؤ�س�سة 
مملوك��ة حلكومة اأملاني��ا االحتادية وتعم��ل يف اأكرث 
م��ن 130 بل��دًا حول الع��امل، حيث ت�سان��د احلكومة 
االحتادي��ة يف �سعيه��ا لتحقي��ق اأهدافه��ا يف جم��االت 

التعاون الدويل للتنمية امل�ستدامة.
تقوم الوكالة االأملانية للتع��اون الدويل بتنفيذ عدد 
م��ن امل�ساري��ع يف اليمن يف جم��االت املي��اه، التعليم، 

ال�سحة، تطوير القطاع اخلا�س واحلكم الر�سيد. 
بداأ برنامج للحكم الر�سي��د التابع للوكالة االأملانية 

للتع��اون الدويل giz عمله يف اليم��ن يف بداية 2010 
به��دف تعزيز احلك��م الر�سيد. ويقوم ه��ذا الربنامج 
بدع��م م�ساريع اإ�ساحات مقدم��ة اإليه من موؤ�س�سات 
حكومية ومنظمات جمتمع املدين والقطاع اخلا�س يف 

املجاالت التالية:- 
وامل�ساءلة.  • ال�سفافية 

• حقوق االإن�سان وامل�ساواة يف النوع االجتماعي.
والتوا�سل.  اخلافات  • اإدارة 

الوكالة االأملانية للتعاون الدويل

مكتب الربنامج: 
تلفون: 00967-1-250600
فاك�س: 00967-1-250663

ggcyemen@giz.de :امييل
    

املكتب الرئي�سي:
00967-1-414111 تلفون: 
00967-1-412726              
00967-1-412539 فاك�س: 

692 �سنعاء �سندوق بريد 
www.giz.de :موقع اإلكرتوين

�سنعاء - اجلمهورية اليمنية

ويع��رف احلكم الر�سيد باأنه  نوعية التعاون يف اتخاذ القرارات بني الدولة 
واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س يف ق�سايا امل�سلحة العامة، ويت�سف احلكم 

الر�سيد باأنه:
�سفاف، م�سوؤول وم�ستجيب• 
 عادل و�سامل• 
ت�ساركي، وتوافقي• 
فعال وكفء• 
يحرتم حقوق االإن�سان و�سيادة القانون• 
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يعملــن  هذا  اللواتــي  لل�شيــدات  م�شمــم  الربنامــج 
خا�ــش  ب�شــكل  املحليــة  ال�شلطــة  اإدارات  يف 
واملوؤ�ش�شات احلكومية ب�شكل عام, حيث تركز املو�شوعات 
التــي حتتويــه علــى املهــارات القياديــة واالداريــة التــي 

يحتجن اإليها للقيام باملهام املناطة بهن على اأكمل وجه.
 تواجــه ال�شيدات اللواتي يعملــن يف مراكز اتخاذ القرار 
العديد من ال�شعوبات التخطيطية واالدارية والتي ميكن 
تو�شيــح اأهمها يف الطــرق العلمية للتخطيــط والتفوي�ش 
ال�شحيــح للمهام االدارية  وو�شــع اأ�ش�ش وا�شحة للرقابة 
علــى االأداء وقيادة فريــق العمل نحو االأهــداف املحددة 
اال�شرتاتيجيــات  با�شتخــدام  التفاو�ــش  اإىل  اإ�شافــة 

املختلفة للتفاو�ش اجليد.
 وتركــز املــواد التدريبية على التطبيــق العملي للمهارات 
القياديــة واالدارية التــي ت�شاعد امل�شــاركات على اثبات 

قدراتهن القيادية وت�شاهم يف حتقيق اأهداف العمل.
 وتعــد امل�شاركــة اجلماعيــة عامــل اأ�شا�شــي يف التفاعــل 
وتبــادل اخلــربة واملعرفة بــن امل�شاركات لنقــل اخلربات 
املختلفة ومناق�شة امل�شكات التي تواجهن �شواء يف جمال 
اإتخــاذ القرار اأو العمل االداري, كمــا اأن طرح االأفكار من 
قبــل امل�شاركات من اأهم عنا�شر جنــاح الربنامج يف تعزيز 

الفكرة وتغذية املعلومة.
  كمــا اأن النقا�ــش اجلماعــي اأحــد طــرق اإدارة اجلل�شــات 
التدريبيــة االأ�شا�شية للو�شــول اإىل توافق بن امل�شاركات 

للو�شول اإىل نتائج اإيجابية للموا�شيع حمل النقا�ش. 

مقدمة





املحتويات
1الوحدة التدريبية 
النوع االجتماعي

الوحدة التدريبية 

مهارات التخطيط اجليد

الوحدة التدريبية 

التنظيم والتفويضض االإداري

الوحدة التدريبية 

القيادة الناجحة

الوحدة التدريبية 

صصنع القرار

الوحدة التدريبية 

االتصصال الفعال

الوحدة التدريبية 

قيادة فريق العمل

الوحدة التدريبية 

مهارات التفاوضض الفعال

الوحدة التدريبية 

اأسصسض الرقابة وتقييم االأداء

الوحدة التدريبية 

اإدارة السصلطات املحلية

الوحدة التدريبية 

اإعداد وكتابة التقارير 



• يزود هذا الربنامج امل�شاركات باملهارات القيادية واالدارية الازمة 

لرفــع م�شتــوى اأدائهــن ومبــا ميكنهــن مــن  التخطيــط وتنظيــم العمــل 

وتطبيق القوانن واللوائح بالطرق العلمية والعملية ال�شحيحة.

• تزويــد امل�شــاركات باملهــارات الازمــة لتقييــم اأداء العاملن باتباع 
الطرق العلمية احلديثة.

يف نهاية الربنامج �شتكون امل�شاركات قادرات على:

-    حتديد مفهوم النوع االجتماعي .

- فهم مراحل وخطوات التخطيط.

- التعرف على مفهوم واأهمية التنظيم ومبادئه.

- اكت�شاب مهارة التفوي�ش الفعال.

- حتديد اخلطوات الازمة لو�شع نظام رقابي فعال..

- اكت�شاب مهارة القيادة وحتليل امل�شكات و�شنع القرار, التوا�شل.

- التعرف على اأهمية العمل �شمن فريق يف حتقيق االأهداف.

- اكت�شاب مهارة التفاو�ش االداري الفعال.

- اكت�شاب مهارات اإدارة الوحدات املحلية. 

- تطبيق نظم ولوائح ال�شلطة املحلية.

- التعرف على كيفية اإعداد موازنة الوحدات االإدارية املحلية. 

- التعرف على كيفية اإعدادالتقارير. 

االأهداف العامـة للربنامج:

 االأهداف التف�شيلية للربنامج:
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1الوحدة التدريبية 
النوع االجتماعي
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تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية
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اأهداف
 الوحدة 

التفصصيلية:

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة االأوىل
مفهوم النوع االجتماعي

حتديد مفهوم واأهمية النوع . 1
االجتماعي.

تو�شيح االأدوار املختلفة للنوع . 2
االجتماعي.

حتديد اأهم املوؤ�ش�شات املوؤثرة . 3
يف تكري�ش النوع االجتماعي.

االفتتاح/ عر�ش ملحتويات الربنامج واأهدافه 

مفهوم النوع االجتماعي

اأدوار النوع االجتماعي

مترين 1

مترين ك�شر اجلليد
15

15
15

5
10

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 
اللوح الورقي+ اأقام ملونة.• 

ويطلب •  جمموعتن  اإىل  امل�شاركات  بتق�شيم  املدرب  يقوم 
من املجموعة االأوىل اأن تر�شم �شكا لرجل ومن املجموعة 
الورقي  اللوح  با�شتخدام  �شكا الأمراأة  تر�شم  اأن  الثانية 

على اأن ي�شارك اجلميع يف الر�شم.
املجموعتن •  اإليها  تتو�شل  التي  النتائج  مناق�شة  تتم 

وحتديد الفرق بن ر�شم كا منهما.
يتم التو�شل اإىل نتيجة اأ�شا�شية وهو الفرق بن الرجل • 

واملراأة كمدخل اأ�شا�شي لتعريف النوع االجتماعي. 
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تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية
ي

اع
تم

الج
ع ا

نو
ال

تعريف مفهوم النوع االجتماعي:
 يعــرف املكتــب االإقليمــي ل�شنــدوق االأمم املتحــدة للمــراأة النــوع 
االجتماعي باأنه ميثــل االأدوار االجتماعية التي ي�شنفها املجتمع 
بنــاء علــى النــوع/ الــدور البيولوجي لكل مــن اجلن�شــن, ويتوقع 
منهمــا اأن يت�شرفــا بنــاء عليهــا, وتتكر�ــش بناء علــى منظومة من 
القيــم والعادات والتقاليــد, وت�شبح بعد مرور الوقــت اأمرا واقعا, 
اأي اأن هــذه االأدوار هي من �شنع االإن�شان. اأي اأن النوع االجتماعي 
ميثــل خمتلــف االأدوار واحلقــوق والواجبــات لــكل مــن الرجــال 
والن�شــاء يف املجتمــع, والعاقــات بينهــم, والطرق التــي حتدد بها 
خ�شائ�شهم و�شلوكياتهم وهوياتهم التي حتكمها عوامل اقت�شادية 
واجتماعيــة وثقافيــة و�شيا�شيــة وبيئيــة خمتلفــة, وتاأثــر هذه 

العاقة على مكانة املراأة والرجل يف املجتمع.

اأم��ا اأدوار اجلنس��ض: فهي الوظائ��ف البيولوجية 
التي يختصض بها جنسض دون االآخر مثل الرضصاعة..

اإن حتدي���د الأدوار وال�سلوكي���ات وف���ق ثقاف���ة واأفكار جمتمع م���ا وما ينتجه 
م���ن ت�سنيفات توؤدي اإىل تربير هيمنة فئة على اأخرى بدعوى اأنها تفوقها 
يف اإعم���ال العق���ل و�س���بط النف�س والتحكم بامل�س���اعر، وه���ي بالتايل جديرة 

بالإم�ساك مبقاليد الأمور وال�سيطرة.

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

فهي متغرية.

من  ال��ك��ث��ري  اأن  اأي 
ال������ف������روق������ات ب��ن 
ذات  وامل���راأة  الرجل 
اأ������س�����ل اج���ت���م���اع���ي 
ث����ق����ايف، وب���ال���ت���ايل 
تختلف  اأن  مي��ك��ن 
لآخر،  جمتمع  من 
ك��ل  يف  ت���ت���غ���ري  اأو 

حقبة تاريخية.



16

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية

ي
اع

تم
الج

ع ا
نو

ال

ة:
لف

خت
امل

در 
جلن

ر ا
وا

د
 اأ

 
م�شوؤوليــات احلمــل والــوالدة, وكذلــك 

امل�شوؤوليــات العائليــة. ال يت�شمــن فقــط االإجنــاب من 
الناحيــة احليويــة, ولكن ي�شتمــل على م�شوؤوليــات رعاية 
االأطفــال وتربيتهــم, واالأعمــال املنزليــة ورعايــة االأ�شرة 
وحت�شــر الطعــام, وتنظيم املنــزل, وجلب امليــاه, والت�شوق, 
وهو ذو قيمة واأهمية بالغة وال ميكن اال�شتغناء عنه, مع 

ذلك ال يدخل يف اعتباره عما يدر دخا مبا�شرا.

القابلــة  واخلدمــات  ال�شلــع  اإنتــاج   
لا�شتهــاك والتجارة, يقوم بتاأديتها كل من الرجل واملراأة مقابل 

اأجــر نقــدي اأو عيني, مق�شم اإىل واجبات واأعمــال رجالية مثل احلرث, 
وواجبــات واأعمال ن�شائية مثل حلــب املا�شية وتربية احليوانات. وعندما 
ي�شــاأل االإن�شان ماذا تعمل فاإن االإجابــة يف الغالب تت�شل بالعمل االإنتاجي 
»املاأجــور« الــذي يدر دخا, وميار�شه الرجال والن�شــاء على حد �شواء, لكن 
الن�شاء �شوف تختلــف اأعمالهن ووظائفهن تبعا للتق�شيم اجلندري للعمل, 

وغالبــا عمــل الن�شاء يكون اأقــل و�شوحا, وي�شنف اأنــه اأقل قيمة من 
عمل الرجال.

 ن�شاطــات يقــوم بهــا الفــرد علــى م�شتــوى 
ال�شــات  بخلــق  تتعلــق  ن�شاطــات  املجتمــع.  اأو  اجلماعــة 

االجتماعيــة وامل�شاركــة يف اتخــاذ القــرارات وامل�شاركــة يف العمل 
ال�شيا�شــي والتنظيمــات املجتمعيــة. غالبــا يقــوم الرجــال والن�شاء 

باالأعمال االجتماعية, اأما االأعمال ال�شيا�شية فيقوم بها الرجال.
يربز دور الرجل يف هذا الدور اأكرث. وتعترب م�شاركة الن�شاء يف كا 

الدوريــن االإنتاجــي واملجتمعي مهمــة اإ�شافية غالبــا ما تكون 
عبئا على ح�شاب العمل يف املهام االأخرى.

ال����������������دور 
اإلن���ج���اب���ي:

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

المجتمعي  الدور 
ال����س����ي����اس����ي:
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الوعي باجلندر:
 القــدرة على حتديد امل�شاكل التي يخلقها التحديد امل�شبق لاأدوار 
بــن الرجل واملراأة على اأ�شا�ش اجلن�ش البحت, واأي�شا القدرة على 
اإيجاد حلول لهذه امل�شاكل. ويتطلب القدرة على معرفة ومتييز اأن 
للمــراأة احتياجــات واهتمامات خمتلفة ب�شبب اختــاف اأو�شاعها 

واأدوارها.

الوعي باالأدوار يعطينا اإمكانية اختيار االأفضصل:
 ا�شتخدمــت كلمــة جنــدر الأول مــرة منــذ 30 عامــًا ل�شــرح �شفات 
الرجــال والن�شــاء املحــددة اجتماعيــًا, يف مقابــل تلــك ال�شفــات 
واالأدوار  اخل�شائ�ــش  اإىل  اجلنــدر  وي�شــر  بيولوجيــًا.  املحــددة 
املحــددة اجتماعيًا للرجــال والن�شاء وفقًا لعوامل جــرى ت�شكيلها 
تاريخيًا واقت�شاديًا ودينيًا وح�شاريًا وعرقيًا. ما تقوم به الن�شاء 
يف جمتمــع مــا قد يقــوم به الرجــال يف جمتمع اآخر. يولــد النا�ش 
اإناثــًا وذكــورًا, ولكــن يتعلمــون ليكونوا فتيــات و�شبيــة, ويكربون 
لي�شبحــوا ن�شــاء ورجــاال. يتعلمــون مــا هــي االأخــاق وامل�شاعــر 
واالأدوار والن�شاطــات الائقــة لهــم, وكيف عليهــم اأن يتعاملوا مع 
النا�ــش االآخريــن. هذا ال�شلوك املتعلم هو مــا ي�شكل هوية اجلندر 

ويحدد اأدواره.
تختلف اأدوار اجلندر للن�شاء والرجال كثرًا من ثقافة اإىل اأخرى, 
ومن جمموعة اجتماعية اإىل اأخرى �شمن نف�ش الثقافة. اإن كًا من 
العرق والطبقة والظروف االقت�شادية والعمر توؤثر يف حتديد ما 
هو مائم بالن�شبة للن�شاء والرجال. تتغر الثقافة على مر الزمن, 
وكذلك تتغر اأمناط اجلندر. اإن االأزمات املفاجئة مثل احلروب اأو 
املجاعــات, ميكن لهــا اأن تغر ب�شكل �شريع وكامل مــا يفعله الن�شاء 
والرجــال, اأحيانــًا لفرتة ق�شــرة, ولكــن اأحيانًا لاأبــد. واأي�شًا يف 
مــا يخ�ش حقوق االإن�شــان والثقافة والدين, جنــد اأدوارًا خمتلفًة 
للرجــال والن�شــاء وفقًا ملا يحدده املجتمــع. حاملا ندرك االختاف 
بــن االأدوار البيولوجية "التي ال ميكــن اأن تتغر", واأدوار اجلندر 
"التي ميكن اأن تتغر", نكون قادرين على النظر بطريقة جديدة 
على حياتنا اخلا�شــة ودورنا يف املجتمع. اإن الوعي باأدوار اجلندر 
وتفهــم اأ�شبابه وجــذوره يعطينــا اإمكانية واختيــارًا اأف�شل لتغير 

بع�ش اأدوار اجلندر وتقبل االأدوار االأخرى.

ا�ستخدمت كلمة 
جندر لأول مرة 

منذ 30 عاماً 
ل�سرح �سفات 

الرجال والن�ساء 
املحددة اجتماعياً، 

يف مقابل تلك 
ال�سفات املحددة 

بيولوجياً. 
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اأدوار النوع االجتماعي واملوؤسصسصات 
املوؤثرة يف تكريسض االأدوار

يكت�س���ب الف���رد املعاي���ري العامة التي تفر�س���ها اأمن���اط الثقافة ال�س���ائدة يف املجتمع عن 
طري���ق الأ�س���رة، كذلك يكت�س���ب املعايري اخلا�س���ة بالأ�س���رة التي تفر�س���ها عليه، ولهذه 
املعاي���ري اأثره���ا يف تعدي���ل ال�س���لوك الجتماع���ي للف���رد، ويف حتدي���د م�س���ار التن�س���ئة 

الجتماعية.
يوؤثر جن�س الطفل على منوه منذ حلظة ميالده، وذلك لأن الطفل يقع حتت �سغوط 
اجتماعي���ة م���ن والدي���ه ومعلمي���ه، وم���ن املجتم���ع عام���ة تبع���ا لن���وع جن�س���ه، والع���ادات 
والتقاليد ال�س���ائدة يف تف�س���يل الذكور على الإناث. فالطفل يتعلم كيف ي�س���لك م�س���لكا 
يتف���ق واجتاه���ات تف�س���يل اأحد اجلن�س���ن ير�س���ى عنه املجتم���ع، وال���ذي ل يراعي هذه 
التقالي���د ل ير�س���ى عن���ه املجتمع، وبذلك فنوع اجلن�س ذك���را كان اأم اأنثى، يحدد نوعية 
املوؤثرات التعليمية والثقافية التي يخ�سع لها الطفل، فالولد الذي يلعب األعاب البنات 

يتعر�س للنقد، وتتعر�س البنت لل�سخرية اإذا لعبت األعاب الأولد.

املدر�س���ة هي اإحدى موؤ�س�س���ات املجتمع التي ت�ساهم يف التن�س���ئة على القيم الجتماعية 
ال�سائدة، ويف تعميق الأدوار الجتماعية املحددة لكل اجلن�سن، وذلك من خالل املناهج، 
الن�س���اطات والألعاب. فعادة ما تخ�س����س الأن�سطة املدر�س���ية املرتبطة بالتدبري املنزيل 
للفتيات، كانعكا�س لدورهم يف املنزل، وتخ�س����س الأن�س���طة الريا�س���ية لالأولد. كما اأن 

املناهج ت�سور الأدوار الريادية للرجال، ول تعطي نف�س امل�ساحة لإجنازات الن�ساء.

يلع���ب الإع���الم دوراً اأ�سا�س���اً يف ت�س���كيل ال���دور الجتماع���ي للرجال والن�س���اء، فالتغطية 
الإخباري���ة لالأح���داث تظه���ر اأن الرجال هم القادة ال�سيا�س���يون والربملانيون واأ�س���حاب 
ال���راأي، بينما تغيب الن�س���اء عن امل�س���هد اإل يف ما ن���در، وتكون يف الأغل���ب اأدواراً ثانوية. 
وتاأت���ي الأعم���ال الدرامي���ة الجتماعي���ة لتكر�س اأك���ر ال���دور القيادي للرج���ال والدور 
الإجنابي املنزيل للن�ساء. كما تتخ�س�س ال�سحافة املكتوبة املوجهة للن�ساء يف موا�سيع 
املو�س���ة والتجمي���ل و�س���وؤون الطبخ ورعاي���ة الأطفال، بينم���ا تتناول مثيالته���ا للرجال 

ق�سايا ال�سيا�سة والقت�ساد.

تعت���رب املمار�س���ات التنميطية لأدوار الن���وع الجتماعي يف مكان العم���ل امتداداً لالأدوار 
الت���ي تعط���ى للن�س���اء والرج���ال يف املن���زل. فالرج���ال ه���م اأرب���اب العم���ل وامل���دراء، بينما 
تخت�س الن�ساء بالوظائف التي ت�سمل كثرياً من الرعاية والتنظيم مثل ال�سكرتارية اأو 
ال�سيافة اأو التنظيف. ومقارنة بالرجال فالن�ساء اأقل حظا يف احل�سول على الرتقيات 
والتدريب، ويف بع�س القطاعات ل مييل اأ�سحاب العمل اإىل توظيف الن�ساء نتيجة عدم 

حتبيذ فكرة ذهاب املراأة يف اإجازة الو�سع.

مكان العمل:

االأ�شرة:

املدر�شة:

االإعام: 
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ي

اع
تم

الج
ع ا

نو
ال

1. قوم���ي �س���من املجموعة بو�س���ع قائمة )على �س���كل اأجندة 
يومي���ة( تو�س���ح امله���ام الت���ي تق���وم به���ا فاطم���ة ومقارنته���ا 
بامله���ام التي يق���وم بها زوجها مع توقع الف���رتة الزمنية التي 

ت�ستغرقها كل مهمة.
2. �س���نفي م���ع املجموع���ة مه���ام فاطمة ومهام زوجها ح�س���ب 
اأدوار الن���وع الجتماع���ي م���ع و�س���ع ن�س���بة مئوي���ة ل���كل دور، 
وحتدي���د اأي الأدوار الت���ي ميار�س���ها كال الزوج���ن مدفوع���ة 

الأجر، وما هي غري املدفوعة الأجر.
3. ناق�س���ي م���ع املجموع���ة تاأث���ري طبيعة وحج���م الأدوار التي 
ميار�س���ها كال الزوجن على م�س���توى م�س���اركتهما يف احلياة 

العامة.
4. اعك�س���ي اأدوار فاطم���ة وزوجه���ا ث���م ناق�س���ي م���ع املجموعة 

النقطتن )2(، )3(.

1
مت��������ري��������ن 

اأهداف التمرين:
للرجال  اليومية  املهام  ت�شنيف  من  امل�شاركات  متكن   •

والن�شاء ح�شب اأدوار النوع االجتماعي.
لتاأثر ممار�شة االأدوار االجتماعية  امل�شاركات  • اإدراك 

على م�شتوى م�شاركة الرجال والن�شاء.

النتائج املطلوب الوصصول اإليها:
توازن  يف  ي�شاهم  االجتماعية  احلياة  يف  االأدوار  توزيع 
املهام والواجبات باعتبار ذلك من حقوق املراأة يف احلياة 

االجتماعية.

اقراأي قصصة فاطمة ثم قومي مع 
املجموعة مبناق�صة االأسصئلة التالية:

15
مدة التمرين

ــــــــقــــــــة دقــــــــي
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ي
اع

تم
الج

ع ا
نو

ال

فاطمة �شيدة يف مقتبل العمر, متزوجة, لديها 4 اأبناء ترتاوح اأعمارهم 
بــن الثالثــة والثانية ع�شــرة. تعمل فاطمــة يف اإحدى الــوزارات التي 
تلزمهــا بالــدوام اليومي منــذ ال�شاعــة الثامنة �شباحا وحتــى الثانية 

ظهرا دون ا�شتثناء, بينما يعمل زوجها يف اأعمال حرة.
تبداأ فاطمة يومها يف ال�شاعة اخلام�شة فجرا فت�شلي الفجر ثم حت�شر 
طعــام الغداء وجتهــز االإفطــار لزوجهــا واأوالدها, ثم تقــوم بتنظيف 
املنــزل قبل اإيقــاظ زوجهــا واأوالدها متــام ال�شابعة �شباحــا من النوم 

وجتهيزهم للخروج اإىل املدار�ش والزوج اإىل عمله.
يخــرج اجلميع مــن املنزل متام ال�شاعة ال�شابعــة والن�شف حيث تتجه 
فاطمــة اإىل منــزل اأهلها الذي يقع بعيدا عــن منزلها, حيث تدع طفلها 
االأ�شغــر لدى والدتهــا لتهتم به اأثناء غيابها, ثــم تتجه بعد ذلك اإىل 
العمــل, وبعد انتهــاء الدوام تعــود اإىل منزل والدتها الأخــذ طفلها ثم 
تعــود اإىل بيتهــا لتقــدمي طعام الغــداء لعائلتهــا, وبعد جتهيــز زوجها 
للخــروج مع اأ�شدقائه )للتخزين( تعــود لت�شرف على واجبات اأوالدها 
املنزليــة قبل اأن تبداأ مبهام اخلياطة والتطريــز لبع�ش جاراتها كنوع 
مــن املهام التي ت�شاعدها يف زيادة دخلهــا ملواجهة ال�شعوبات املتزايدة 

وظروف املعي�شة.
وبعــد اأن ت�شلــي املغــرب تعــود اإىل املطبــخ لتجهيــز طعام 
الع�شاء قبل عودة زوجها من املقيل, وبعد 
الع�شــاء وتنظيف املطبخ تقوم 
بكــي وجتهيــز ماب�ــش زوجهــا 
واأوالدها لليــوم الثاين, اإ�شافة 
اإىل االأعمال اليوميــة االأخرى.. 

وهكذا يوميا.

ق������ص������ة 
ف���اط���م���ة



الوحدة التدريبية 

مهارات التخطيط اجليد
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االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة الثانية
التخطيط

 التعرف على مفهوم االدارة . 1
واأهميته.

 فهم مراحل وخطوات . 2
التخطيط.

 تو�شيح اأهمية التخطيط يف . 3
حتقيق االأهداف االدارية.

علم االدارة املفهوم واالأهمية 
املوضصوع

مترين حتديد االأهداف

اأنواع االأهداف

ما هية واأهمية التخطيط ومبادئه
15

الوقت بالدقيقة

15
30

15

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة .• 

يقوم املدرب بتوزيع بطاقات ملونة على امل�ساركات ويطلب منهن كتابة كلمة مرادفة لكلمة اإدارة.• 
يطلب املدرب من كل م�ساركة تعليق بطاقتها على اللوح الورقي املكتوب عليها كلمة اإدارة.• 
تتم مناق�سة الكلمات املكتوبة على البطاقات وترتيبها ح�سب قوة املعنى وقربه من مفهوم الدارة.• 
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 املفهوم واالأهمية:
االإدارة اليوم علم متطور, اأتى مببتكرات كثرة لت�شهيل التحركات 
الداخليــة �شمــن املوؤ�ش�شــة اأو املنظمــة, �شــواء كانــت حكوميــة اأو 
اأهليــة, للو�شــول اىل اأق�شــى ا�شتغــال للطاقات باأرخ�ــش واأب�شط 
الت�شكيــات, واإقامــة العاقــات اخلارجيــة باجلمهــور واالإدارات 
االأخــرى علــى اأ�شا�ــش مــن حيازة ثقــة املقابــل وحت�شيــل تعاونه, 
وباالإمــكان اال�شتفادة بتو�شع من اأ�شاليــب االإدارة احلديثة, وعلى 

االأخ�ش اأ�شاليب اإدارة االأجهزة املتخ�ش�شة.

االإدارة:
 هــي عمليــة اإن�شانيــة اجتماعية تتنا�شــق فيها جهــود العاملن يف 
املنظمــة اأو املوؤ�ش�شــة, كاأفــراد وجماعات, لتحقيــق االأهداف التي 
اأن�شئت املوؤ�ش�شة من اأجل حتقيقها, متوخن يف ذلك اأف�شل ا�شتخدام 

ممكن لاإمكانات املادية والب�شرية والفنية املتاحة للمنظمة.
االإداري:

 هــو االإن�شان الــذي يوجه جهــوده وجهود االآخرين معــه لتحقيق 
االأهــداف املتفــق عليهــا, م�شتعمــًا العمليــات االإداريــة واملهــارات 

االإدارية, مع التوظيف االأمثل للقدرات واالإمكانات.

تعريف  ميكن  كما 
الإدارة باأنها عملية 
ت��ن�����س��ي��ق وت���ك���ام���ل 
اأن���������س����ط����ة ال���ع���م���ل 
م�����ن اأج��������ل اإجن������از 
الأه��������داف ب��ك��ف��اءة 
وفاعلية عن طريق 

الأفراد.

علم االإدارة
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ماهية التخطيط:
1- عمليــة حتديــد اأهــداف امل�شــروع والطــرق املنا�شبــة 
الإر�شاد االأفراد يف القيام بعملهم لتحقيق هذه االأهداف.
2- الوظيفة االإدارية التي تت�شمن تقرير ما يجب عملة 

مقدما.
3- التنبــوؤ مقدمــا باحلاجــة اإيل اإجــراء تعديــات يف 

الهيكل التنظيمي.
4- التنبوؤ مبا �شيكــون عليه امل�شتقبل مع اال�شتعداد لهذا 

امل�شتقبل.
بامل�شــكات  والتنبــوؤ  امل�شتقبــل  يف  التفكــر  مرحلــة   -5

واالإمكانات واالحتياجات واال�شتعداد لهذا امل�شتقبل.
6- حتديد االأهداف التي ترغب املنظمة يف حتقيقها, مع 
توفر الو�شائل والربامج الازمة لتحقيق هذه االأهداف.

ملاذا نخطط؟
امل�شتقبلي. الغمو�ش  تقليل  اأو  • اإلغاء 

اجلودة. االإنتاجية/  • زيادة 
للعاملن. اإجنازها  املطلوب  االأهداف  • تو�شيح 

االإجنازات. • تقييم 
القوة. نقاط  من  اال�شتفادة  • زيادة 

ال�شعف. نقاط  اإلغاء  اأو  • تقليل 
• تقليــل تاأثــر االأخطــاء والتهديــدات املتوقعــة على 

املنظمة.

اأهمية التخطيط:
للتخطيط اأهمية ومزايا عديدة, منها:

1- تو�شيح اأهداف امل�شروع املراد حتقيقها وبلورتها.
2- تو�شيح فل�شفة العمل اجلماعي الإجناز االأهداف.
3- حتديد امل�شار الذي يجب اتباعه لتنفيذ امل�شروع.

4- التحديد الكمي والنوعي لاإمكانات املادية والب�شرية 
التي يكون امل�شروع يف حاجة اإليها لتحقيق اأهدافه.

5- ي�شــع ت�شورًا لكيفية اال�شتفادة من االإمكانات املادية 
والب�شرية املتاحة اأق�شى ا�شتفادة.
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6- حتديــد الوقت الذي تتطلبــه كل مرحلة من مراحل 
امل�شــروع, وكذلــك الربط بــن املراحل املختلفــة للعمل, 

لتحقيق اأهداف امل�شروع يف الوقت املحدد.
7- التنبــوؤ بامل�شــكات والعمل على تفاديهــا ومواجهتها, 

واإيجاد احللول املنا�شبة لتلك امل�شكلة.
8- يزيد من فاعلية الرقابة, اإذ اإنه ال ميكن احلكم على 
ما مت اإجنازه من اأعمال اأنه مطابق اأو غر مطابق, اإال من 

خال ما هو خمطط له.
9- يزيد من الكفاءة االإدارية.

10- حتقيق االرتباط املنطقي بن القرارات.
11- يوفر التخطيط مدخا منظما لاهتمام باحتماالت 

امل�شتقبل والتنبوؤ باأحداثه.
ة 

سصي
سصا

االأ
ة 

صئل
الأس

ا
ط:

طي
خ

الت
يف 

اأين نحن االآن؟ 
)الو�سع الراهن(.

ما هي الطرق املختلفة 
للو�شول لهذه االأهداف؟ 
)الأ�ساليب التي �ستو�سلنا، 

منهجية العمل(.

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

نعرف  •كيف 
اأننا و�شلنا؟ 

)التقييم النهائي 
للنتائج مقارنة 

بالأهداف(.
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1- التخطيط اال�شرتاتيجي:
العامــة  بال�شــوؤون  اال�شرتاتيجــي  التخطيــط  يهتــم   
للمنظمة ككل. ويبداأ التخطيــط اال�شرتاتيجي ويوّجه 
مــن قبل امل�شتوى االإداري االأعلى, ولكن جميع امل�شتويات 

االإدارية يجب اأن ت�شارك فيها لكي تعمل.

2- التخطيط التكتيكي:
 يركز التخطيط التكتيكي على تنفيذ االأن�شطة املحددة 
يف اخلطــط اال�شرتاتيجية. هذه اخلطط تهتم مبا يجب 
اأن تقوم به كل وحدة من امل�شتوى االأدنى, وكيفية القيام 
به, ومن �شيكون م�شوؤوال عن اإجنازه. التخطيط التكتيكي 
اال�شرتاتيجــي.  التخطيــط  لتحقيــق  جــدا  �شــروري 
املــدى الزمنــي لهــذه اخلطــط اأق�شــر من مــدى اخلطط 
اال�شرتاتيجيــة, كمــا اأنها تركز علــى االأن�شطة القريبة 
التــي يجــب اإجنازهــا لتحقيــق اال�شرتاتيجيــات العامة 

للمنظمة.

3- التخطيط التنفيذي:
 ي�شتخــدم املديــر التخطيــط التنفيــذي الإجنــاز مهــام 
وم�شوؤوليــات عملــه. وميكــن اأن ت�شتخدم مــرة واحدة اأو 
عــدة مــرات. اخلطــط ذات اال�شتخــدام الواحــد تطبق 
علــى االأن�شطــة التــي تتكرر. كمثــال علــى اخلطط ذات 
اال�شتخــدام الواحد خطــة املوازنة. اأمــا اأمثلة اخلطط 
م�شتمرة اال�شتخدام فهي خطط ال�شيا�شات واالإجراءات.

اأنواع التخطيط:
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ومن اأهم اخلطوات الرئي�شية للتخطيط ما يلي:
1- حتديد االأهداف الرئي�شية للم�شروع.

2- القيــام بتحليــل �شامل لن�شــاط امل�شــروع واجتاهاتــه, واإجراء 
التنبوؤ, وذلك من خال:

اأ - جمع البيانات واملعلومات.
ب - حتليل املوقف يف املا�سي واحلا�سر.

ج - اإجراء التنبوؤات.
د - و�سع الفرو�س.

3- ترجمة االأهداف الرئي�شية اإىل اأهداف مرحلية اأو تخ�ش�شية 
ب�شورة حمددة.

4- تعين الوظائف الرئي�شية والبحث عن جماالت العمل البديلة.
5- تقومي ملجاالت العمل البديلة واختيار البديل االأمثل.

6- اختيار طرق التطبيق, ور�شم اخلطط الفرعية التكميلية.
7- اإعداد املوازنة التخطيطية.

8- املتابعة.

مبادئ التخطيط الفعال:
1- يجــب بنــاء اخلطة يف �شوء هــدف وا�شح و�شريــح وحمدد, مما 

يتيح عملية التخطيط.
2- يجــب اأن تكــون اخلطة مفهومة ووا�شحــة وتتميز بالدقة, مما 
يتيــح الفر�شــة ال�شتيعابهــا مــن قبل القائمــن على و�شعهــا مو�شع 

التنفيذ.
3- اأن تكــون اخلطة اقت�شادية تراعــي االإمكانيات واملوارد املادية 

والب�شرية املتاحة.
4- اأن تتميــز اخلطــة باملرونــة حتــى ميكنهــا من مقابلــة الظروف 

املتغرة والطارئة.
5- اأن تكــون قابلة للمتابعة عنــد التنفيذ مما يي�شر تقومي االأداء 

اأو العمل.
6- يجــب اأن يعتمــد التخطيــط علــى الوثائق واحلقائــق والتفكر 

املو�شوعي.
7- اأن ي�شــارك يف التخطيط كل من له دراية علمية وخربة مبجال 

التخطيط.

خطوات التخطيط:
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مدة التمرين :15 دقيقة 

�����������������ري�������������������ن
مت��

15
مدة التمرين

)ميكن اأن يتم حل التمرين فرديا اأو �شمن جمموعات �شغرة (
1. قومــي مــع املجموعــة مبناق�شــة اخليــارات املتاحة لــكل �شوؤال يف 

اال�شتق�شاء.
2. اتفقي مع املجموعة باختيار االإجابة املنا�شبة لكل �شوؤال.

3. ناق�شي مع املجموعة النتائج التي و�شلتم اإليها.
4. تو�شلــي مع املجموعــة اإىل تعريف حمدد ووا�شــح ملفهوم الهدف 

بعد مناق�شة املدرب حول نتائج اال�شتق�شاء.

لكل سصوؤال 4 اإجابات، 
واحدة منها صصحيحة.  

يقــوم املــدرب بعــد ا�شتعرا�ــش نتائــج 
اال�شتق�شاء مناق�شــة امل�شاركات حول 
مفهــوم ومعنــى كلمة هــدف ومكوناته 

الرئي�شية.

املطلوب:الهدف:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

التعرف على 
مفهوم الهدف 
وطرق قيا�شه.

حتديد مفهوم 
الهدف وم�شوؤولية 

حتديده

ا�شتق�شاء حتديد االأهداف
 )تطبيق عملي(

طريقة احلل:
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1/1

1/2

1/3

1/4

2/1

2/2

2/3

2/4

3/1

3/2

3/3

3/4

4/1

4/2

4/3

4/4

عمل معن يجب على املدير حتقيقه.

تخفي�ش م�شتوى املخزون اإىل 50.000 ريال ميني.

هي قائمة باالأعمال الهامة التي يجب على اإدارة املوؤ�ش�شة/ الفرع تنفيذها.

طلبت من كل مدير اأن يحدد اأهدافها ملروؤو�شيه.

نوع من الن�شاط, املدير امل�شوؤول عنه.

فتح 6 ح�شابات جديدة للم�شرتكن يف تاريخ اأق�شاه اأول ال�شنة اجلديدة.

هي بيان بطرق واأ�شاليب العمل التي تتبعها املوؤ�ش�شة/ الفرع.

و�شعت خطة متكاملة للموؤ�ش�شة/ الفرع ككل.

بيان بالنتيجة املطلوب حتقيقها يف تاريخ معن.

 زيادة معدل معاجلة �شكاوى امل�شرتكن يف اآخر اأبريل القادم.

هي وثيقة ت�شرح �شيا�شات املوؤ�ش�شة/ الفرع واإجراءات العمل به.

اأ�شركت اأكرب عدد ممكن من املديرين يف حتديد اأهدافها.

اأمر من املدير اإىل مروؤو�شيه.

التعرف على �شبب انقطاع املياه وكتابة تقرير يت�شمن تو�شيات باخلطة 
الواجب اتباعها.

هي بيان باأهداف املوؤ�ش�شة/ الفرع.

حافظت على ال�شرية التامة الأهدافها.

الهدف؟ هو  • ما 

• اأي من القرارات التالية لها �شفات الهدف اجليد؟

الفرع؟ املوؤ�ش�شة/  خطة  هي  • ما 

اإذا: اأهدافها  اأكرث قدرة على حتقيق  الفرع  املوؤ�ش�شة/  • ت�شبح 

1

2

3

4
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1/5

1/6

1/7

1/8

2/5

2/6

2/7

2/8

3/5

3/6

3/7

3/8

4/5

4/6

4/7

4/8

مهمًا اإذا اأرادت املوؤ�ش�شة/ الفرع حتقيق اأهدافها.

اأن باإمكان املدير حتقيق االأهداف املو�شوعة.

يجب اأن يوافق املدير عليها.

 اأن ي�شرتك يف التخطيط للموؤ�ش�شة/ الفرع.

مهمًا بالن�شبة للمدير املعني فقط, ولي�ش مهمًا بالن�شبة الأي فرد اآخر.

اأن كل مدير يعمل لتحقيق اأهداف متوافقة مع اأهداف املديرين االآخرين.

 لي�ش مهمًا اأن يختلف املدير مع رئي�شه, فال�شلطة دائمًا يف يد الرئي�ش.

اأن يحلل وظيفته ويتفق على االأهداف مع رئي�شه.

مهمًا اإذا كانت �شيا�شة االأجور يف املوؤ�ش�شة/ الفرع كافية.

 اأنه يجب الربط بن الر�شا وامل�شوؤولية.

 ال يحتاج املدير اإىل موافقة رئي�شه.

 اأن يحدد له الرئي�ش االأهداف.

غر مهم لتحقيق اأهداف املوؤ�ش�شة/ الفرع.

اأنه يجب الربط بن الراتب واالأداء.

يحتاج املدير اإىل موافقة رئي�شه مرة كل �شنة.

اأن يوافق عليها �شنويًا عند النظر يف راتبه.

يعترب: االأهداف  حتقيق  على  املدير  • حتفيز 

يعني: • التن�شيق 

املدير: اأهداف  حتديد  • عند 

هي: اأهدافه  املدير  بها  يحدد  طريقة  • اأف�شل 

5

6

7

8
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اأهمية حتديد االأهداف:
1- تعد نقطة االنطاق يف التخطيط.

2- حتديد االجتاه العام للجهود اجلماعية.
3- حتقيــق تي�شر التن�شيــق بن جمهودات االأفــراد والوحدات دون 

التدخل اأو التعار�ش يف االأعمال.
4- تعد االأهداف مبثابة دافع لكل فرد يف املجموعة للقيام بالعمل.

5- تعــد مقيا�شــًا للرقابــة والتقــومي االأداء اأثنــاء التنفيــذ اأو بعــد 
االنتهاء منه من خال قيا�ش النتائج ومدى مطابقتها لاأهداف.

6- توحي باال�شتفادة من االإمكانات املتاحة بطريقة مثالية.
7- تعترب حافزًا رئي�شيًا لاجناز.

8- تعرب عن فل�شفة و�شيا�شة الهيئة اأو املنظمة.

اأنواع االأهداف:

اأهداف تكتيكية
 وهــي تعرب عــن النتائــج املطلــوب حتقيقها يف 
االأجــل الق�شــر, والتــي يطلــق عليهــا اأهداف 
ق�شــرة املــدى اأو االأهــداف املرحليــة, وتلــك 

االأهداف ت�شتق من االأهداف االإ�شرتاتيجية.

اأهداف اإ�شرتاتيجية
املطلــوب  النتائــج  عــن  تعــرب  وهــي   
حتقيقهــا يف امل�شتقبــل البعيــد, والتي 

يطلق عليها اأهداف طويلة املدى.
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ال�شيا�شات:
 »جمموعــة مــن القواعد املو�شوعــة على م�شتــوى عاٍل 
مــن ال�شلطة لتوجيه القــرارات التي تتخذ على م�شتوى 

اأقل«.
»جمموعــة مــن القواعد العامــة التي حتكــم ا�شتخدام 

موارد املن�شاأة يف الو�شول اإىل اأهدافها«.
»القواعد اأو املبادئ واالأ�ش�ش التي تو�شح طريقة العمل 

لتنفيذ امل�شروع«.
االإجراءات:

 »طريقــة مو�شوعــة �شلفــًا عــن كيفيــة تنفيــذ اأعمــال 
روتينية«.

ال�شيا�شــات ما هي اإال قواعــد عامة تو�شح ب�شكل عام ما 
يجــب عمله ومــا ال يجب عمله, يف حــن اأن االإجراءات 
ما هي اإال خطوات تف�شيلية حمددة تاأتي اخلطوة منها 

بعد االأخرى وفق تتابع زمني.
اأهمية ال�شيا�شات االإدارية:

1- تعد جوانب مر�شدة للتفكر يف اتخاذ القرار.
2- تف�شر وترتجم االأهداف.

3- تعد من الو�شائل ال�شرورية للرقابة.
4- تعد االإطار العام الذي تعمل يف نطاق االإدارة.

5- توفر اتخاذ القرارات يف امل�شاكل املماثلة.
6- توؤدي اإىل حتقيــق االأهداف وحتقيق اأف�شل النتائج 

بكفاءة.

 اإن التنبــوؤ هــو و�شــع افرتا�شــات عــن امل�شتقبــل يف �شوء 
مــا حدث يف املا�شــي ويحدث يف احلا�شر, ولــذا فاإن و�شع 
املوازنــة التخطيطيــة يعتمــد علــى التنبــوؤ, كمــا اأنــه ال 
يوجد قيمة علمية للتنبوؤ اإذا مل ترتجم يف �شكل موازنة 

تخطيطية.

رسصم السصياسصات واالإجراءات:

التنبوؤ واإعداد املوازنات:

ال�سيا�سات ما هي 
اإل قواعد عامة 

تو�سح ب�سكل عام 
ما يجب عمله وما 
ل يجب عمله، يف 

حن اأن الإجراءات 
ما هي اإل خطوات 
تف�سيلية حمددة 

تاأتي اخلطوة منها 
بعد الأخرى وفق 

تتابع زمني.



الوحدة التدريبية 

التنظيم والتفويضض االإداري
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االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة الثالثة
التنظيم

التنظيم . 1 مــفــهــوم  عــلــى  ــتــعــرف  ال  
واأهميته.

 فهم مراحل وخطوات التنظيم.. 2
الهيكل . 3 اإعـــداد  خــطــوات  تو�شيح   

التنظيمي واأنواعه.
 تو�شيح اأهمية التفوي�ش الفعال يف . 4

حتقيق االأهداف وحتفيز االأفراد.

مفهوم التنظيم واأهميته 
املوضصوع

مترين م�شكلة يف التنظيم
مبادئ التنظيم

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة .• 

الوقت بالدقيقة

15

15
30

الوقوف يف �سف واح��د وترتيب . 1 امل�ساركات  امل��درب من   يطلب 
اأنف�سهن ح�سب احلروف الأبجدية ثم ح�سب الطول.

به . 2 قمن  ال���ذي  الرتتيب  كيفية  امل�����س��ارك��ات  امل���درب  يناق�س   
ويطلب منهن �سرح مب�سط ملا قمن به.

 ي�سل املدرب مع امل�ساركات اإىل تعريف التنظيم من خالل . 3
�سرح ما قمن به.
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اأ�شا�شهــا تق�شيــم العمــل وحتديــد امل�شوؤوليات  • عمليــة ت�شميــم 
وال�شلطات والعاقات النا�شئة من تق�شيم العمل لتحقيق التن�شيق 

الازم لبلوغ الهدف املحدد.
• تق�شيــم وجتميــع العمــل الواجــب تنفيذه يف وظائــف مفردة, 
ثــم حتديــد العاقــات املقــررة بن االأفــراد الذيــن ي�شغلــون هذه 

الوظائف.
• ي�شتخــدم البع�ش كلمة »تنظيــم« مبعنى تخطيط, فيقال مثًا 
»تنظيــم االأ�شــرة«, ويق�شــد بــه »تخطيــط االأ�شــرة«, وي�شتخــدم 
البع�ــش االآخــر كلمــة تنظيــم مبعنى ترتيــب »تنظيم املــرور على 
�شبيــل املثال«, كما ي�شتخدم بع�ــش املديرين ورجال االأعمال كلمة 
تنظيــم مبعنــى ت�شميــم الهيــكل التنظيمــي, حيــث ينظــرون اإىل 
التنظيــم علــى اأنه تلــك العمليــة املتعلقــة بعمل خرائــط الهيكل 

التنظيمي.
• �شــكل اأو جتمــع اإن�شاين يهدف اإىل حتقيــق هدف م�شرتك على 

اأ�شا�ش يحوي كل مبادئ التنظيم.
• التنظيــم اجليــد هو الــذي يوفر اإمكانية االت�شــال وال�شيطرة 
وان�شيــاب املعلومات بن وحداته االأخــرى, حتى تتحقق االأهداف 

املرجوة, والتي يعمل كافة اأفرادها على حتقيقها.

التنظيم اجليد هو 
الذي يوفر اإمكانية 
الت�سال وال�سيطرة 
وان�سياب املعلومات 

بن وحداته 
الأخرى، حتى 

تتحقق الأهداف 
املرجوة، والتي يعمل 

كافة اأفرادها على 
حتقيقها.

ما هو التنظيم؟
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اأهم مبادئ التنظيم:

 مبداأ التخ�ش�ش وتق�شيم العمل:
املكان  اأن يو�سع يف  ف��رد يجب  ك��ل   
ال�������ذي ي��ت��ن��ا���س��ب م����ع م���وؤه���الت���ه، 
وخرباته وتكوينه النف�سي والثقايف.

مبداأ وحدة االأمر:
ال��ت��ن��ظ��ي��م رئي�س  ���س��خ�����س يف  ل��ك��ل   

مبا�سر واحد.

مبداأ الت�شل�شل الرئا�شي:
اأو  ���س��ل�����س��ل��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال�����س��ل��ط��ة يف   
التنظيم  اأع���ل���ى  م���ن  ت���ب���داأ  ح��ل��ق��ات 
اأدن���������اه، ول ي���ج���وز جت����اوز  وح���ت���ى 

املروؤو�سن حللقة من حلقاتها.

مبداأ التفوي�ش:
 يجب اأن تفو�س ال�سلطة اإىل اأكرب 
واأن تكون متوافقة مع  حد ممكن، 

حجم الرقابة ال�سروري.

مبداأ التنظيم الر�شمي وغر الر�شمي:
 يف كل تنظيم ر�سمي يوجد بالتوازي تنظيمات غري ر�سمية، 
ولب���د م��ن الع����رتاف ب��ه��ا، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ع اأه��داف��ه��ا 

لأهداف التنظيم الر�سمي.

مبداأ التحديد:
التي  ال�سلطات  وكل  الواجبات  كل   
يكلف بها �سخ�س ما، لبد اأن تكون 
حم����ددة وم��ك��ت��وب��ة ب��دق��ة وو���س��وح، 

وميكن الرجوع اإليها ب�سهولة.

مبداأ نطاق االإ�شراف:
 ه����ن����اك ع������دد م���ن���ا����س���ب ل��ن��وع��ي��ة 
الأن�����س��ط��ة وع�����دد الأف�������راد ال��ذي��ن 

ميكن للمدير اإدارتهم.

 مبداأ توازن ال�شلطة وامل�شوؤولية:
اأن  ي��ج��ب  وامل�����س��وؤول��ي��ة  ال�سلطة  اإن   
يتعادل؛ فال ينبغي اأن تزيد ال�سلطة 

عن امل�سوؤولية.

 مبداأ اال�شتثناء:
 على كل مدير اأن يتخذ كل القرارات 
يف ن���ط���اق ���س��ل��ط��ات��ه وم�����س��وؤول��ي��ات��ه، 
اإل  الأع��ل��ى  لرئي�سه  يرفع  األ  وعليه 
املو�سوعات التي ل ي�ستطيع اأن يتخذ 
فيها قراراً ب�سبب حمدودية �سلطته.

 مبداأ وحدة االأهداف واأولويتها:
 اإن املنظمة وحدة متكاملة تتكون من جمموعة اأجزاء 

)الأن�سطة(، واإن كل جزء فيها )ن�ساط( ي�سعى اإىل حتقيق 
الهدف العام والكلي للمنظمة، وحتديد الأولوية لهذه 
الأهداف، فاأهداف العاملن تتحقق من خالل اأهداف 

املنظمة ولي�س العك�س.
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�����������������ري�������������������ن
مت��

م�شكلة يف التنظيم
 )حالة عملية(

15
املطلوب:االأهداف:مدة التمرين

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

تو�شيح اأهمية مبادئ • 
التنظيم يف جناح املنظمة.

تو�شيح اأهمية تطبيق • 
مبادئ التنظيم االإداري يف 

حتقيق اأهداف املنظمة.

تطبيق مبادئ التنظيم 
االإداري ي�شاهم يف 

حتديد املهام و�شرعة 
االإجناز.

ناق�شــي مع املجموعة معطيــات احلالة التي تعاين 
منها هذه املوؤ�ش�شة.

1. حــددي مع املجموعة اأهم امل�شكات التي تعاين 
منها املوؤ�ش�شة واأ�شباب ظهور هذه امل�شكات.

2. ناق�شــي مــع املجموعــة احللــول التــي ميكــن اأن 
ت�شاعــد هذه املوؤ�ش�شة يف زيــادة م�شتوى اإنتاجيتها, 
واحلــد مــن ن�شبــة الغيــاب وا�شتقالــة املوظفن يف 

املوؤ�ش�شة.

يقوم املدرب بعد ا�شتعرا�ش ما تو�شلت اإليه 
املجموعات بتلخي�ش اأهم نتائج التمرين
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يف اإح�����دى امل��وؤ���س�����س��ات ال��ي��م��ن��ي��ة امل��ن��ت��ج��ة 
اليمنية،  املحافظات  من  العديد  يف  واملنت�سرة 
الفرع  اأن  الأخ��رية  الثالث  ال�سنوات  �سوهد يف 
ق���د انخف�ست  امل��وؤ���س�����س��ة  ف�����روع  م���ن  ال��ث��ال��ث 
دعا  ال���ذي  الأم���ر  وا���س��ح��ة،  ب�����س��ورة  اإنتاجيته 
رئي�س جمل�س الإدارة اىل عقد اجتماع مو�سع 
ال��ف��روع  وروؤ���س��اء  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  �سم 
ومديري الإدارات يف الفرع الثالث واملهند�سن 
املو�سوع  ملناق�سة  وذل��ك  بالفرع،  املتخ�س�سن 
���س��ج��ل يف حم�سر  وحت���دي���د الأ����س���ب���اب. وق����د 
كما  وك��ان��ت  املخت�سن،  اآراء  بع�س  الج��ت��م��اع 

يلي:
الفرع  رئي�س  �سالح  �سعيد  الأخ  اأو�سح   .1
ارتفاع  اإىل  الإنتاجية يرجع  اأن تدهور  الثالث 
ن�����س��ب ال��غ��ي��اب وال���س��ت��ق��ال��ة ب���ن امل��ه��ن��د���س��ن 
اآخر  ع��دد  توفري  �سرعة  من  ولب��د  والفنين، 

منهم عن طريق النقل اأو التعين.
2. واأك����د امل��ه��ن��د���س ط���ارق ع��ب��دال��ب��اري اأن 
و�سوح  ع��دم  اإىل  ي��رج��ع  الإن��ت��اج��ي��ة  انخفا�س 
العاملن من مهند�سن وفنين،  اخت�سا�سات 
ف�ساًل عن ت�سارب التعليمات ال�سادرة لهم من 
مدير الفرع مع تعليمات روؤ�سائهم املبا�سرين.

3. نوه الأخ املهند�س عبده ناجي امل�سوؤول 
عن عمليات التنقية بالفرع، اإىل اأنه لي�س لديه 
اأية �سالحيات يف اتخاذ كثري من القرارات التي 
تلك  �سدور  تاأخر  اأّدى  وق��د  العمل.  يحتاجها 
والأعطال  اخل�سائر  من  الكثري  اإىل  القرارات 

يف التجهيزات.
وقد ا�ستمرت املناق�سات اأكر من �ساعتن، 
ت�سكيل  املجتمعون  ق��رر  الج��ت��م��اع  نهاية  ويف 
واق��رتاح  الفرع  م�سكالت  لدرا�سة  عمل  فريق 

احللول الكفيلة باإزالة اأ�سبابها.

مترين
م�شكلة يف التنظيم
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اإعداد الهياكل التنظيمية:

عملية اإعداد الهيكل التنظيمي:
 متر عملية اإعداد الهياكل التنظيمية باملراحل التالية:

1- حتديد الأهداف والأن�سطة الأ�سا�سية يف املنظمة.
2- حتديد الأن�سطة الفرعية امل�ساعدة.

3- ترجمة الأن�سطة الرئي�سية وامل�ساعدة اإىل وظائف.
يف  واملتكاملة  املتجان�سة  ال��وظ��ائ��ف  وت��وزي��ع  جتميع   -4

وحدات تنظيمية،
5- تكوين الهيكل التنظيمي ا�ستنادا اإىل حتديد الأهمية 

الن�سبية للوحدات التنظيمية.

 ميثــل اإعــداد الهيــاكل التنظيميــة املحور الرئي�شــي لتنظيــم املنظمــة ككل اأو الأحد 
اأن�شطتهــا اأو اأجزائهــا. وغالبا مــا تركز عمليات اإعــادة التنظيم علــى عاج م�شكات 
موجــودة اأو اإ�شاح ت�شوهات يعاين منها الهيكل التنظيمي القائم, لذا يتم الرتكيز يف 

هذه احلاالت على درا�شة الهيكل واإعادة بنائه مرة اأخرى.
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العوامل املوؤثرة على ال�شكل التنظيمي:
 تختلــف االأ�شــكال التنظيميــة باختــاف املنظمــات مــن حيــث 
طبيعة وحجم ن�شاطهــا. وحتى يف املنظمة الواحدة اأي�شا يختلف 
ال�شــكل التنظيمي من وقت الآخــر. ويرجع ذلك اإىل بع�ش العوامل 

التي يربز اأهمها يف ما يلي:
�شيا�شة وفل�شفة االإدارة العليا:• 

 فكلمــا كان اعتقاد االإدارة العليا باأهميــة ودور ن�شاط ما يف املنظمة 
يف امل�شاهمــة يف حتقيــق ا�شرتاتيجيــات واأهــداف املنظمــة, دعمت هذا 
الن�شاط لتمكينه من حتقيق مهام الدور املناط به, وذلك من خال رفع 
امل�شتــوى التنظيمي لذلك الن�شاط ودعمه باملــوارد واالإمكانيات املادية 
والتكنولوجيــة, وبكوادر العمالة الازمة من ذوي اخلربات والكفاءات 
املتخ�ش�شــة, ف�شــا عــن منحــه ال�شاحيــات االإدارية, التــي متكنه من 
القيــام مبهامــه وم�شوؤولياتــه وحتقيــق اأهدافــه املنبثقــة مــن اأهــداف 

واإ�شرتاتيجيات املنظمة.
و�شــوف يرتتــب علــى رفــع امل�شتــوى التنظيمــي تلقائيــا تعــدد اأنواع 
وم�شتويات الوظائف املرتبطة باحتياجات هذا الن�شاط. هذا والعك�ش 
�شحيــح؛ فلو كانت نظرة االإدارة العليا لن�شاط اآخر داخل املنظمة على 
اأنــه جهاز يقوم بعمــل تقليدي, فاإن دور هذا الن�شــاط يف املنظمة �شوف 
يتقل�ــش ويخف�ش م�شتواه التنظيمي, ويقت�شــر على كونه جمرد وحدة 
عمــل تابعــة الإحــدى االإدارات التــي ت�شتوعب جمموعة مــن العاملن, 
فتنخف�ــش الكفاءة واملهارة. ويف هذه احلالــة يفقد هذا الن�شاط الدور 
الوظيفي املوؤثر يف االإدارات االأخرى باملنظمة, وغالبا ما يتاأثر م�شتوى 
اأداء ور�شــا العاملــن عن العمــل, حيث ينخف�ش هذا امل�شتــوى اإىل اأدنى 
درجــة, ممــا يرتتــب عليــه �شعــف درجــة والء وانتمــاء العاملن جتاه 

املنظمة.
حجم املنظمة وعدد العاملن فيها:• 

 كلما كرب حجم املنظمة وزاد عدد العاملن فيها, اأّثر ذلك على الهيكل 
التنظيمــي لها, ويــوؤدي ذلك اإىل زيــادة وات�شاع الهيكل وتنــوع اأن�شطته 
ووظائفه, وما يرتتب على ذلك من تعدد م�شتويات القيادة واالإ�شراف. 
اأمــا يف حالة �شغر حجم املنظمة وقلة عدد العاملن فيها, فاإن احلاجة 
تقــل اإىل مثل هذا التعدد والتنوع, حيث ال يوجد يف املنظمات ال�شغرة 
تعــدد مل�شتويــات االإدارة واالإ�شراف, ومن ثم ظهــور التخ�ش�ش وتق�شيم 

العمل.

 كلما كرب حجم 
املنظمة وزاد عدد 

العاملن فيها، اأّثر 
ذلك على الهيكل 
التنظيمي لها، 

ويوؤدي ذلك اإىل 
زيادة وات�ساع الهيكل 

وتنوع اأن�سطته 
ووظائفه..
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ات�شاع ن�شاط املنظمة:• 
 كلمــا ات�شــع ن�شــاط املنظمة اجلغــرايف وامتــد اإىل مناطــق جغرافية 
متنوعــة وخمتلفــة, اأثــر ذلك حتمــا على ال�شــكل التنظيمــي فيها, حيث 
تزيــد احلاجــة اإىل الامركزية يف القيام ببع�ــش الوظائف, وما يتطلبه 

ذلك من احلاجة اإىل كفاءات وخربات متعددة.
ا�شتقرار البيئة:• 

 يتاأثــر تنظيــم املنظمة مبــدى اال�شتقرار يف ظــروف البيئة املحيطة, 
فكلمــا زاد تقلب اأو تغــر الظروف البيئية, دعا ذلــك اإىل حتقيق املرونة 
والبعــد عــن اجلمــود عنــد اإعــداد البنــاء التنظيمــي. ويوؤدي ذلــك اإىل 
ا�شتخــدام التنظيــم امل�شفــويف وتنظيم امل�شــروع, للقيام باملهــام املتجددة 
التــي تفر�ش نف�شهــا على االإدارة كــرد فعل للظروف املتقلبــة يف البيئة. 
كمــا يحتاج ذلك اإىل اإعداد خا�ش للقوى العاملة, حتى ت�شبح قادرة على 

التفاعل بنجاح مع التغرات والتقلبات.
خ�شائ�ش العاملن:• 

 يتاأثــر الهيــكل التنظيمــي بخ�شائ�ــش واأمنــاط العاملــن, وتنوع هذه 
اخل�شائ�ــش يف املنظمات, فعلــى �شبيل املثال جند يف تنظيــم اإدارة املوارد 
الب�شرية باجلامعات, اأق�شامًا خمت�شة ب�شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�ش, اإىل 

جوار االأق�شام املختلفة املخت�شة ب�شوؤون الوظائف االأخرى باجلامعات.
 ويف احلقيقــة فاإنــه كلمــا ارتفــع م�شتــوى كفــاءة الكــوادر العاملــة يف 
اإدارة املنظمــة املختلفة, دعا ذلك اإىل االهتمام بتوفر كفاءات وخربات 
متخ�ش�شــة يف اإدارة املــوارد الب�شريــة, حتــى ميكنهــا التعامــل بنجاح مع 
اإدارة �شوؤون تلك الكفاءات واملوارد الب�شرية املتميزة. وياحظ اأنه كلما 
توفــرت كفاءات وخربات عاليــة يف اإدارة املوارد الب�شريــة, انعك�ش ذلك 
علــى تنظيمهــا, فتت�شع اأن�شطتهــا وتتعدد, وتظهــر اأق�شام مثــل: البحوث 

والتخطيط, والعاقات مع العاملن, وتطوير الوظائف وغرها.
التكنولوجيا:• 

التكنولوجيــا احلديثــة يف املنظمــة علــى هيكلهــا   يوؤثــر ا�شتخــدام 
التنظيمــي, حيث ي�شهد الوقت احلايل اجتــاه وازدياد ا�شتخدام احلا�شب 
االآيل يف خمتلــف النظــم االإداريــة, ومــا يرتتب عليه من ظهــور احلاجة 
اإىل وظائــف م�شممــي وحمللــي النظــم وغرها مــن الوظائــف املرتبطة 

با�شتخدام وت�شغيل تلك احلا�شبات االآلية. 
ويف املقابــل فاإن املنظمات التــي مل ت�شتخدم احلا�شبــات االآلية تعتمد 
علــى اجلهــد الب�شــري ب�شــكل اأ�شا�شي يف القيــام باأعمال احلفــظ وجتهيز 

املعلومات, وال بد من تواجد ق�شم مللفات العاملن يف هيكلها التنظيمي.
 

اإن املنظمات التي مل 
ت�ستخدم احلا�سبات 
الآلية تعتمد على 
اجلهد الب�سري 
ب�سكل اأ�سا�سي يف 
القيام باأعمال 

احلفظ وجتهيز 
املعلومات، ول بد من 

تواجد ق�سم مللفات 
العاملن يف هيكلها 

التنظيمي.
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ي�شــاأل املــدرب امل�شــاركات عــن طبيعــة الهيــكل التنظيمــي التي 
تتكــون منهــا االدارات التابعة لها كا منهــن وي�شتخل�ش من خال 
النقا�ــش اأن اأ�شكال واأنــواع الهياكل التنظيميــة املنا�شبة للمنظمة 

تختلف باختاف ن�شاطها وطبيعة البيئة املحيطة بها.
 ويف ما يلي بيان باأهم اأنواع هذه التق�شيمات:

بعضض اأ�صكال واأنواع الهياكل التنظيمية: 

ن�����������������ص��������اط

التنظيم الوظيفي:
 يعتــرب هذا التق�شيــم االأكرث �شيوعــا يف املنظمات, ويعتمد 
علــى التخ�ش�ش يف تق�شيم اأوجــه الن�شاط. وتق�شم الوحدات 

واالأق�شام ح�شب الوظائف املناطة بالن�شاط املعني.

وميكن للتنظيم الوظيفي اال�شتفادة من مزايا ووفورات 
التخ�ش�ش وتق�شيم العمل, كما ميكن اال�شتفادة من 

الكفاءات واخلربات املتخ�ش�شة.

االإدارة املالية

اإدارة امل�شرتيات اإدارة االأن�شطة اإدارة احل�شابات
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التنظيم اجلغرايف:
 ويتــم فيــه جتميــع االأعمــال واالأن�شطة والوظائــف طبقا للمناطــق اجلغرافيــة. وينا�شب هذا 
التنظيم املنظمات التي تتعامل مع عدد من املناطق اجلغرافية املتباعدة التي تختلف يف خ�شائ�شها 
ومميزاتهــا. وميكــن لهــذا التنظيم اإعطــاء املناطق اجلغرافيــة درجة من احلريــة واال�شتقال يف 

اتخاذ القرار. ويحقق ذلك ال�شرعة يف االأداء واملرونة مع الظروف اخلا�شة باملنطقة.

التنظيم على اأ�شا�ش العماء:
 ويتــم جتميــع العمــال واالأن�شطة والوظائــف الازمة خلدمة نــوع معن من العمــاء, يف وحدة 
تنظيميــة. وي�شتخــدم هذا التنظيم يف املنظمــات التي لديها اأنواع خمتلفة مــن العماء, من حيث 
خ�شائ�شهــا واحتياجاتها. فيحتاج االأمر اإىل اأ�شاليــب خمتلفة وخربات متخ�ش�شة للتعامل ح�شب 
نــوع العمــاء, فنجد -على �شبيل املثال- اأن الفروع تتعامل مع اأنواع خمتلفة من العماء كما يو�شح 

ال�شكل التايل:

العاقات مع 
امل�شرتكن

ال�شركة املتحدة لا�شتراد 
والت�شدير املحدود

فرع �شنعاءفرع عدن فرع احلديدة

ا�شتهاك املن�شاآت اال�شتهاك التجارياال�شتهاك املنزيل
احلكومية

فرع رداع
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التنظيم على اأ�شا�ش املنتج:
 ويتــم فيــه جتميع االأعمال واالأن�شطــة والوظائف وفقا لنوع املنتــج )اأو اخلدمة( التي تقدمها 
املنظمــة. وي�شمــح هذا التق�شيــم با�شتخدام اخلــربات املتخ�ش�شــة يف اإنتاج منتج معــن اأو تقدمي 

خدمة معينة. ويحقق ذلك الكفاءة والتخ�ش�ش يف املعدات واملوارد الب�شرية.

التنظيم على اأ�شا�ش املراحل )اأو العمليات(:
 ويتم فيه تق�شيم الوحدات ح�شب مراحل الت�شغيل والعمليات باملنظمة. ويتنا�شب هذا التق�شيم 
مع التخ�ش�ش يف املعدات لكل مرحلة, والتخ�ش�ش يف الكفاءات الازمة لت�شغيل كل مرحلة, والذي 

يختلف عن باقي املراحل.

مدير الفرع

مدير حمطة 
تنقية مياه

ق�شم اللغات ق�شم التدريب 
والتاأهيل

رئي�ش ق�شم املر�شحاترئي�ش ق�شم املرّوقات
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حتديد االأهداف العامة:
 يعتــرب التنظيــم و�شيلــة لتحقيــق االأهــداف العامة, ولكــي يتم اإعــداد الهيكل 

التنظيمي, البد اأوال من حتديد تلك االأهداف.
حتديد االأن�شطة الرئي�شية:

 بعد اأن يتم حتديد االأهداف العامة حتدد االأن�شطة الرئي�شة الازمة لتحقيق 
تلك االأهداف.

وترتبط هذه االأن�شطة الرئي�شية املعدة ب�شكل مبا�شر بتحقيق اأهداف املنظمة, 
وبجانــب هــذه االأن�شطــة الرئي�شية توجــد اأن�شطــة اأخرى ترتبــط ب�شكل غر 

مبا�شر بتحقيق االأهداف, مثل االأن�شطة االإدارية واملالية.
جتميع االأن�شطة:

 بعــد حتليل االأن�شطة الازمة لتحقيــق االأهداف, يتم جتميع هذه االأن�شطة يف 
وحدات تنظيمية طبقا لعدة اعتبارات اأهمها:

 اأ�سا�س التجميع )العمالء –املناطق... الخ(.
 درجة الرتابط والتالزم يف اأداء الأن�سطة.

 درجة التجان�س بن هذه الأن�سطة.
 نطاق الإدارة )الإ�سراف(.

ر�شم اخلريطة التنظيمية:
 وهي عبارة عن ت�شوير للتنظيم بيانيا. وت�شتخدم تلك اخلرائط يف تو�شيح:

1. عالقات الرئا�سة والتبعية
2. نطاق اإ�سراف كل م�ستوى اإداري

3. ال�سلطة التنفيذية
4. ال�سلطة الوظيفية

5. اأ�س�س جتميع اأوجه الن�ساط
6. طبيعة ونوع العمل

7. هيكل اتخاذ القرارات
اإعداد دليل التنظيم االإداري:

 وي�شــم اخلرائط التنظيميــة واالخت�شا�شات الرئي�شيــة للتق�شيمات املختلفة 
وال�شلطات املحددة لها وخطوط االت�شاالت.

خطوات اإعداد الهياكل التنظيمية:

1

2

3

4

5
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االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة الرابعة
التفوي�ض

الـــتـــعـــرف عـــلـــى مــفــهــوم . 1
التفوي�ش.

حتديد معوقات التفوي�ش . 2
الفعال.

التفوي�ش . 3 اأهمية  تو�شيح 
ــق  ــي ــق حت يف  الــــفــــعــــال 

االأهداف.

املوضصوع

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة .• 

الوقت بالدقيقة

 يطلب املدرب من اإحدى امل�ساركات كتابة اأ�سماء احلا�سرات يف اجلل�سة.. 1
 يطلب املدرب من نف�س امل�ساركة اأن تعطي ك�سف الأ�سماء اإىل املن�سق.. 2
 ي�ساأل املدرب باقي امل�ساركات ت�سمية ما طلبه من امل�ساركة.. 3
 يناق�س املدرب مفهوم التفوي�س من خالل ما طلبه من امل�ساركة.. 4

مفهوم التفوي�ش 

اأ�ش�ش ومبادئ التفوي�ش

�شروط التفوي�ش الفعال

معوقات التفوي�ش الفعال

مترين وحيدة اأحمد

فوائد التفوي�ش
5

5
10

10
15

15
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�سمن  لي�ست  معينة  مب��ه��ام  املوظفن  تكليف   •
م�سوؤولياتهم الروتينية، مما يعود بالنفع على املوظفن 
ككل  املوؤ�س�سة  وع��ل��ى  امل�����س��وؤول��ة  الإدارة  وع��ل��ى  اأنف�سهم 
اإداري���ة  بعملية  �سياغتها  مت��ت  منافع  ت��ب��ادل  عالقة  يف 

ب�سيطة.
• ت�سليم مهمة من امل�سوؤول اإىل �سخ�س اآخر، يكون 
لتنفيذ  ال�سالحية  نح  وال��ذي ميمُ مروؤو�سا،  الأغلب  على 
اتخاذ  ذلك �سالحيات  اإليه، مبا يف  و�ست  فمُ التي  املهمة 
عن  امل�سوؤولية  ملروؤو�سه،  يفو�س  املدير  اأن  ومع  القرار. 
تنفيذ املهمة بنجاح، لكن امل�سوؤولية النهائية عن تنفيذ 

املهمة بنجاح تبقى على عاتق امل�سوؤول اأمام املنظمة.
• اأهم املهارات الإدارية، حيث اإن التفوي�س الناجح 
مهاراتهم،  تطوير  من  املروؤو�سن  وميّكن  الوقت،  يوفر 

وي�ساعد يف حتفيز املوظفن.
 غ��ري اأن ال��ت��ف��وي�����س اخل��اط��ئ ي��رب��ك امل��روؤو���س��ن، 
ويولد الإحباط والتوتر لديهم، ويوؤدي اإىل ف�سل املهمة 

التي يتم تفوي�سها.
اإجن��ازه،  لغر�س  الأ�سخا�س  على  العمل  توزيع   •
خالل  من  الأه���داف  حتقق  التي  هي  الناجحة  والإدارة 
ال��ع��ام��ل��ن، وع��م��وم��اً امل��دي��ر ال���ذي ل ي��ف��ّو���س ال��ع��م��ل ل 

يح�سن اإدارة هذا العمل.
ال��ق��ي��ام  و���س��ل��ط��ة  م�����س��وؤول��ي��ة  الآخ���ري���ن  • اإع���ط���اء 
باإجناز اأن�سطة معينة، اأو مبعنى اآخر، فالتفوي�س يعني 
امل��دي��ر وحتت  م��ن عمل  للقيام بجزء  اآخ��ر  �سخ�س  دف��ع 
من  املدير  به  يقوم  مما  بال�سرورة  ولي�س  م�سوؤوليته، 
مهام، ولي�س من التفوي�س اأن يقوم املفو�س اإليه مبهمة 

ياأخذ مرتباً اأ�سا�ًسا للقيام بها.

التفويضض:

  يق�شد بتفوي�ش ال�شلطة منح اأو اإعطاء ال�شلطة من املديرين يف 
ب�شاأن  اأدنى  اإداري  م�شتوى  يف  املروؤو�شن  اإىل  اأعلى  اإداري  م�شتوى 

اإجناز عمل حمدد.

اأهم املهارات 
الإدارية، حيث 
اإن التفوي�س 
الناجح يوفر 

الوقت، وميّكن 
املروؤو�سن من 

تطوير مهاراتهم، 
وي�ساعد يف حتفيز 

املوظفن. 
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فوائد التفوي�ش:
مواعيد  وتلبية  االأعمال,  من  املزيد  اإجنــاز  من  ميّكنك   -  

االإجناز ب�شهولة اأكرث.
- م�شاركة املوظفن والتزامهم بالعمل.

تفوي�شهم  ب�شبب  املوظفن  على  ال�شيطرة  مــن  يزيد   -
امل�شوؤوليات وال�شلطة.

- ي�شاعد على منو وتطور املوظفن.
- ا�شتغال املوارد الب�شرية اإىل اأق�شى حد ممكن.

- ميكنك من قيا�ش اأداء واإنتاجية املوظفن.
- ميكنك من االإدارة عن بعد.

- ي�شاعد على اإدارة املجموعات وفرق العمل.
- يزيد من ر�شا وتقدير املوظفن.

- يعطيك املزيد من الوقت الأداء االأعمال التي ال ت�شتطيع 
تفوي�شها.

اأ�ش�ش ومبادئ التفوي�ش:
- ال يجوز التفوي�ش اإال بن�ش قانوين يجيز ذلك �شراحة 

تفوي�شا جزئيا.
- ال يجوز تفوي�ش ال�شلطة اإال مبوجب �شك تنظيمي.

- التمييز بن تفوي�ش ال�شلطة وتفوي�ش التوقيع.
- تفوي�ش ال�شلطة يوجه اإىل ال�شخ�ش ب�شفته ال ب�شخ�شه.

- تفوي�ش التوقيع �شخ�شي.
- القرار ال�شادر نتيجة تفوي�ش ال�شلطة ين�شب اإىل املفو�ش 

اإليه.
- القرار ال�شادر من املفو�ش اإليه بالتوقيع ي�شتمد قوته من 

�شاحب االخت�شا�ش االأ�شا�شي.
غيابه,  حال  يف  املدير  حمل  النائب  حلول  هو  احللول   -

واحللول م�شرع وله نف�ش �شلطات املفو�ش.

 احللول هو حلول النائب 
حمل املدير يف حال غيابه، 
واحللول م�سرع وله نف�س 

�سلطات املفو�س.
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ل  اإذ  بامل�سوؤولية:  ال�سلطة  ارت��ب��اط   -1
حتمل  دون  �سلطة  امل���روؤو����س  اإع���ط���اء  مي��ك��ن 

م�سوؤولية عن ممار�سة هذه ال�سلطة.
ب��ق��درات  املفو�سة  ال�سلطة  ارت��ب��اط   -2
املروؤو�س وخرباته: اإذ ميكن حتميل املروؤو�س 
اأم��ور غري مدرب  ال�سلطة يف  اأعباء ممار�سة 

عليها ول تتوفر له اخلربة فيها.
متكاملة  بخطة  التفوي�س  ارت��ب��اط   -3
مروؤو�سيه  لتنمية  املدير:  ذهن  يف  ووا�سحة 
الأك���رب،  وامل�����س��وؤول��ي��ات  للوظائف  واإع���داده���م 
انفعاليا  اأن يكون قرارا  فالتفوي�س ل يجب 
لقدرات  مو�سوعي  تقييم  على  موؤ�س�س  غري 
لنموه  ت�سور  اإط��ار  ويف  واإمكاناته،  امل��روؤو���س 

الوظيفي.
4- ا�ستمرار م�سوؤولية املدير الذي فو�س 
اإىل بع�س مروؤو�سيه: فال يزال هو  ال�سلطة 
تلك  مبا�سرة  ع��ن  والأخ����ري  الأول  امل�����س��وؤول 

ال�سلطات وما يرتتب عليها من نتائج.
يفو�س  ال��ت��ي  الزمنية  امل���دة  حت��دي��د   -5
رئي�سه:  �سالحيات  ببع�س  امل���روؤو����س  فيها 
التفوي�س  ا���س��ت��م��رار  يف  ال��رغ��ب��ة  ح��ال��ة  ويف 
اإىل  ال�سلطة  نقل  هو  ال�سليم  الإج��راء  يكون 
ولي�س  بوظيفته  مرتبطة  لت�سبح  امل��روؤو���س 

بوظيفة رئي�سه.
6- يجب اأن يكون التفوي�س حمددا: من 
ا�ستخدامها،  وجم��الت  ال�سلطة  مدى  حيث 
فلي�س التفوي�س ت�سريحا مفتوحا للمروؤو�س 
اأو  قيود  بال  املفو�سة  ال�سالحية  با�ستخدام 
ح����دود، ب��ل ه��و حم���دد ب��امل��ج��الت وال��ق��واع��د 

التي ين�س عليها قرار التفوي�س.
اأي تغيري يف نطاق  األ يمُحدث املدير   -7
الوحدة  يف  التنظيم  يف  جزء  اأي  م�سوؤوليته: 

التغيري  لهذا  كامل  تفهم  ب��دون  تتبعه  التي 
الأف����راد  م��ع  يبحثه  واأن  واآث������اره،  واأ���س��ب��اب��ه 

املعنين به.
امل����رون����ة  امل�����دي�����ر  ل������دى  ي����ك����ون  اأن   -8
التي جتعله قادرا على مواجهة  التنظيمية: 
تقلبات العمل املتاحة اأو املوؤقتة دون اأن يتخذ 
قرارات تنظيمية ع�سوائية اأو يفقد جزءاً من 

كفاءته.
اإىل  اأوام���ر  ب��اإ���س��دار  امل��دي��ر  األ يقوم   -9

املروؤو�سن: دون علم روؤ�سائهم املبا�سرين.
10- األ يقوم بتوجيه النقد اأو اللوم اإىل 
اأي م��ن امل��روؤو���س��ن: يف وج���ود زم���الء ل��ه يف 

نف�س الدرجة اأو اأقل منه.
اأو  ن��زاع  اأي  األ يتجاهل  املدير  11- على 
خ��الف ب��ن اأي م��ن ال��ع��ام��ل��ن: ب�����س��اأن املهام 
قليل  ك��ان  مهما  وال�سلطات  والخت�سا�سات 
النزاع  اأن يتدخل فورا حلل  الأهمية، وعليه 

وحتديد العالقات التنظيمية بو�سوح.
12- ل ينبغي اأن يطلب املدير من �سخ�س 
ويف  منفذا،  اأو  م�ساعدا  ك��ان  اإن  معه:  يعمل 
نف�س الوقت يكون ناقدا اأو مراجعا ل�سخ�س 

يف نف�س امل�ستوى الوظيفي.
املراجعة  اإه��م��ال  للمدير  ينبغي  ل   -13
والتقييم امل�ستمر: لأعمال املروؤو�سن واتخاذ 
الإجراءات الت�سحيحية اأو حل امل�ساكل التي 

قد تظهر اأثناء وبعد املراجعة والتقييم.
اإىل  الطمئنان  للمدير  ينبغي  ل   -14
حتت�سن  والتي  التنظيمي:  ال�سكون  ح��الت 
امل���ن���ازع���ات والخ���ت���الف���ات ب���ن ال��ع��ام��ل��ن يف 
الوحدة التي يراأ�سها، فقد تخفي هذه احلالة 
والت�سيب  ال�سلبية  ���س��دي��دة  ح���الت  وراءه����ا 

والتهاون.

�شروط التفوي�ش الفعال:
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ت 
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 امل�شائل املالية 
والت�شرف يف 

امليزانية.

التغيرات 
الكربى يف طرق 

العمل.

القرارات 
الكبرة املتعلقة 
بالت�شريع داخل 

املنظمة اأو 
املوؤ�ش�شة.

تخ�شي�ش مبالغ 
كبرة للم�شاريع 

اخلا�شة باملنظمة.

اقرتاح تغير 
ال�شيا�شة العامة 

للمنظمة اأو املوؤ�ش�شة.

 التعين يف الوظائف 
القيادية الرئي�شية 

يف املوؤ�ش�شة.

يق�شم املدرب امل�شاركات على اأربع جمموعات بحيث ت�شمى تعرب كل جمموعة عن  اإحدى 
اجلوانب املعيقة للتفوي�ش )املفو�ش -  املفو�ش اإليه -  املهام املفو�شة -  بيئة التفوي�ش(.

ن�����������������ص��������اط

- يطلب من كل جمموعة اأن تعرب عن املعوقات التي تقف اأمام امتام عملية التفوي�ش.
اأهم  اإىل  ي�شل  ثم  جمموعة  كل  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  امل�شاركات  مع  يناق�ش   -

معوقات التفوي�ش.
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العوائق ال�شائعة اأمام التفوي�ش:
 يربر امل�شرف اأو املدير الذي ال يجيد عملية التفوي�ش ذلك 
بكثر مــن العوائق واالأ�شبــاب التي ال جتعلــه يقوم بعملية 
تفوي�ــش العمل لاآخرين, وقــد تكون هذه العوائق يف ذاته 

اأو متعلقة باملوظفن اأو باملوقف ذاته, مثل:
- ل اأعرف كيفية تفوي�س العمل.

- اأ�ستطيع اأن اأجنز العمل بنف�سي ب�سكل اأف�سل.
- ل اأثق يف قدرات املوظفن وكفاءتهم .

- املوقف ل يتحمل اأي اأخطاء.
- اخل���وف م���ن اأن اأ�س���بح مكروه���اً ب�س���بب ك���رة تكلي���ف 

و�سغط العاملن بالأعمال.
- املوظفون يتوقعون مني اإيجاد احللول لأية م�سكلة.
- اأ�ستطيع اإجناز العمل اأ�سرع من �سرحه للموظفن.

اال�شتعداد للتفوي�ش:
من  عملك  يف  تتحكم  اأن  يجب  ناجحًا  مفو�شًا  ت�شبح  لكي   

خال:
- حتديد واجباتك كمدير.

- تاأكيد الأهداف الأولية.
- املجالت التي حتقق النجاح اأو الف�سل يف مهمتك.

- فح�س اأعباء العمل لتحديد املهام اخلا�سة بك.

حتديد االأعمال التي ميكن تفوي�شها:
- الق���رارات الت���ي كث���رياً ما تتخذها ب�س���كل يومي فرمبا 

يعرفها املوظفون اأكر منك.
- الأعمال التي يف جمال تخ�س�س���ك الفني اأو الوظيفي 

ميكن تدريب املوظفن عليها.
- الأعم���ال الت���ي لي�س���ت يف جم���ال تخ�س�س���ك فبع����س 

املوظفن يفوقونك خربة.

من مربرات املدير اأو امل�سرف 
الذي ليجيد التفوي�س:

 اخلوف من ي�سبح مكروهاً 
من كرة التكاليف - عدم 

الثقة يف املوظفن . 
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من خال التمرين ناق�شي مع املجموعة:
-اأ�شباب امل�شاكل التي تعاين منها وحيدة اأحمد.

- اأهم امل�شكات التي نتجت عن اأ�شلوب اإدارة وحيدة.
- احللول التي ميكن اأن ت�شاعد وحيدة على اإعادة التوازن اإىل اإدارتها واإجناز 

اأعمال ومهام االإدارة يف الوقت املطلوب.

�����������������ري�������������������ن
مت��

م�شكلة وحيدة اأحمد

15
الهدف:مدة التمرين

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

تو�شيح دور التفوي�ش 
يف �شرعة اإجناز املهام 

وحتقيق االأهداف.

النتائج املطلوب الو�شول اإليها:
  التفوي�ش االإداري ي�شاعد على:

- تخفيف العبء عن املدير االإداري.
- توزيع املهام يجب اأن يتنا�شب مع قدرات ومهارات املفو�ش اإليه.

- على املدير اأن يحدد املهام التي ميكن اأو ال ميكن له اأن يفو�شها ملروؤو�شيه.
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تعمل وحيدة اأحمد كمدير لل�سوؤون الإدارية بالفرع )م(. وت�سكو 
وامل�سكالت  امللفات  وتكد�س  عليها  العمل  اأعباء  زي��ادة  من  وحيدة 
التي حتتاج منها اإىل درا�ستها والت�سرف يف مو�سوعاتها، حتى اإنها 
ت�سطر اأحياناً اإىل اأخذ بع�س الأعمال اإىل منزلها لالنتهاء منها.

وقد اأّدى ذلك اإىل تاأخر البت يف كثري من املو�سوعات، وتعطل 
م�سالح اأ�سحاب تلك املو�سوعات التي تقوم بفح�سها.

وقد لوحظ على مروؤو�سي وحيدة اأحمد بقاوؤهم معظم وقت 
العمل بدون عمل، اأو غري متواجدين يف مكاتبهم بحثاً عن �سيء 
بزيارات  القيام  اأو  اخلا�سة،  م�ساحلهم  بع�س  لق�ساء  اأو  ي�سغلهم 

لزمالئهم وجتاذب اأطراف احلديث معهم.
الفرع،  ومدير  اأحمد  وحيدة  بن  مت  ال��ذي  الجتماع  واأث��ن��اء 
ك��ف��اءة مروؤو�سيها يف  نق�س  م��ن  تعانيه  مل��ا  اأح��م��د  وح��ي��دة  عر�ست 
الإدارة، وعدم قدرتها على العتماد عليهم يف معاجلة مو�سوعات 
العمل، مما دعاها اإىل احلر�س على درا�سة كل الأمور والبت فيها 
ارتفاع �سغط  تاأخر �سحتها ومعاناتها من  اإىل  اأدى  بنف�سها، مما 

الدم لديها.

م�شكلة وحيدة اأحمد
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الوحدة التدريبية 

القيادة الناجحة
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االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة الرابعة
مفهوم القيادة وم�سطلحاتها امل�ستخدمة

 التعرف على مفهوم القيادة . 1
ودورها يف حتقيق االأهداف.

 �شرح اأهم نظريات القيادة.. 2
 ا�شت�شعار اأهمية القيادة . 3

الناجحة يف حتفيز االأفراد.

مفهوم القيادة 
املوضصوع

مترين افرتا�شاتك يف توجيه مروؤو�شيك
نظريات القيادة

15

الوقت بالدقيقة

15
30

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

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

 يقوم املدرب بو�سع املفر�س على الأر�س على اأن يكون مقلوبا.. 1
 يطلب املدرب من امل�ساركات ) 4 – 5 ح�سب حجم املفر�س ( الوقوف على املفر�س . 2

بحيث ل يت�سع املفر�س لعدد اأكرب.
 يطلب منهن اأن يعدن املفر�س اإىل الوجه الآخر دون اأن يخرجن اأو يتحركن . 3

خارج املفر�س.
 يطلب من باقي امل�ساركات متابعة اللعبة وت�سجيل مالحظاتهن.. 4
 يناق�س مع امل�ساركات يف اللعبة �سعورهن وملاذا جنحن اأوف�سلن يف الو�سول اإىل . 5

الهدف.
 ي�سل مع امل�ساركات اإىل مفهوم القيادة الناجحة ودورها يف حتقيق الأهداف.. 6
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مفهوم القيادة:
 لقــد تعددت حمــاوالت الباحثن اخلا�شة بو�شــف وتعريف القيادة. وقد 
بداأت هذه املحاوالت بقيام بع�شهم بجمع البيانات واملعلومات التي ت�شاعد 
يف التعــرف على بع�ــش ال�شفات املميــزة للقادة, وعن طريــق تلك ال�شفات 
قدموا لنا تعريفًا للقيادة يعتمد على توفر جمموعة من ال�شفات وال�شمات 
يف القــادة, ويف حمــاوالت اأخرى اكت�شف البع�ش االآخــر مدى تعقد البيئة 
االجتماعية التي يعمل يف اإطارها القادة, وبالتايل اأخذوا يف اعتبارهم –
عند تعريف القادة– العوامل االجتماعية املتعددة التي توجد يف البيئة 

االجتماعية التي تتفاعل يف اإطارها القيادة.

ما هي القيادة الناجحة؟
الهدف.  الإجناز  وتوجيههم  النا�ش  يف  التاأثر  عملية  هي  القيادة   
حزبك  بن  اأو  حزبك  داخــل  االأعــمــال  بتنظيم  تبادرين  عندما 
اأنت  �شتظهرين  احلاالت  هذه  يف  االأخرى,  االأحزاب  من  وزمياتك 

مبظهر القائد.
املتبادلة  العاقة  اأنها تعرّب عن  القيادة �شنجد  تاأملنا عملية  واإذا 
التي تتم بن القائد ومن يتم قيادتهم, اإاّل اأن هذه العاقة تتم يف 
العاقة,  النوع من  ي�شاهم يف حتقيق فعالية هذا  اإطار مناخ معّن 
تت�شمن  حيث  االأبعاد,  متعددة  عملية  عن  تعرّب  الفعالة  فالقيادة 

العديد من العنا�شر املوؤثرة, مثل:
 ال�سمات ال�سخ�سية للقائد و�سلوكه.• 
 �سفات املروؤو�سن.• 
 اأهداف املنظمة.• 
الأ�س���اليب والنظم وال�سيا�س���ات املرتبط���ة ببع�س الأمور • 

مثل ت�سميم الأدوار )الوظائف( يف املنظمة ومتطلباتها، 
والتدريب، ونظم الأجور واملكافاآت.

نظريات ومداخل درا�شة القيادة: ميكن ت�شنيف نظريات ومداخل 
الدرا�شات والبحوث يف جمال القيادة يف ثاث مداخل رئي�شية, هي:

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

القيادة الناجحة؟
 هي عملية التاأثري يف 

النا�س وتوجيههم لإجناز 
الهدف. 

املوقفيةال�شلوكياتال�شـمات
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نظريات ومداخل القيادة:
نظريات ال�شمات:

 كانت نظريات ال�شمات اأوىل املحاوالت التي بذلها الباحثون يف 
جمال القيادة, وفيها كان الرتكيز على اأن القادة ميتلكون جمموعة 
من ال�شفات اأو اخل�شائ�ــش التي جتعلهم يتميزون عن )التابعن(, 
فهذه النظريات تفر�ش وجود ارتباط قوي بن القيادة والفعالية 

االإدارية واخل�شائ�ش وال�شمات التي ميتلكها القائد.
وبالرغــم من وجود العديــد من القوائم التي ت�شم تلك ال�شمات 
واخل�شائ�ش, اإاّل اأنه ال يوجد حتى االآن اتفاق وا�شح وحمدد على 

نوع وعدد ال�شمات الواجب توافرها يف القائد الفعال.
ويف معظــم الدرا�شات االأوىل التــي اأجريت يف هذا املجال حاول 
الباحثــون مقارنة �شفــات القادة املعروفن والذيــن اأ�شبحوا قادة 
بالفعــل, بتلــك ال�شفــات التي كان يت�شــف بها التابعــون لهم, وعن 
طريــق هــذه املقارنــة قدموا لنا جمموعــة من القوائــم التي ت�شم 

�شفات القائد الفعال.
اإن االفرتا�ــش االأ�شا�شــي الــذي �شيطــر علــى الباحثــن يف هــذا 

املجال هو اأن القائد يولد, وال ي�شنع.
ويف الدرا�شات التي اأجريت بعد ذلك, تو�شل اأحد الباحثن اإىل 

جمموعة حمددة من ال�شفات التي يتميز بها القائد الفعال:
 الق���درة الإ�س���رافية: اأي القي���ام بالوظائف الأ�سا�س���ية . 1

لالإدارة وخا�سة قيادة ومراقبة اأعمال الآخرين.
  احلاجة اإىل الإجناز: مبا يف ذلك ال�س���عي وراء حتمل . 2

امل�سوؤولية والرغبة يف النجاح.
 الذكاء والفطنة: مبا يف ذلك القدرة على احلكم على . 3

الأمور والتفكري البتكاري.
وح���ل . 4 الق���رارات  اتخ���اذ  عل���ى  الق���درة  اأو  احل�س���م:    

امل�سكالت.
  الثق���ة بالنف����س: اأي روؤي���ة نف�س���ه عل���ى اأن���ه ق���ادر على . 5

التكيف مع امل�سكالت.
  املب���اداأة: اأو الق���درة عل���ى العم���ل با�س���تقاللية ب���دون . 6

العتم���اد عل���ى الآخري���ن، وقدرت���ه عل���ى و�س���ع خطط 
عمله واكت�ساف الأ�ساليب البتكارية لإجناز الأعمال.

من ال�سفات التي يتميز 
بها القائد الفعال:

القدرة الإ�سرافية• 
  احلاجة اإىل • 

الإجناز
الذكاء والفطنة• 
  احل�سم• 
  الثقة بالنف�س• 
  املباداأة• 
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االنتقادات املوجهة لنظريات ال�شمات:
 هناك بع�ش االنتقــادات الوا�شحة املوجهة لنظريات ال�شمات, 
فعلــى مر الزمن ظهر يف التاريخ العديد من االأفراد الذين اختلفت 
�شفاتهم وخ�شائ�شهم و�شماتهم عند بع�شهم البع�ش, كما اأن هناك 
العديد من احلاالت واملواقف التي اأثبت فيها القائد جناحه فيها, 

بينما ف�شل يف العديد من احلاالت واملواقف االأخرى.
لذلــك, يف الوقت الذي ات�شحت فيه اأهمية توافر ال�شفات التي 
قدمهــا لنــا الباحثون يف القادة, اإاّل اأنه ثبــت عدم �شرورة توفرها 

جميعًا لي�شبح القائد فعااًل.

النظريات املوقفية:
 لقــد تو�شــل معظم الباحثــن يف وقتنا احلــايل اإىل عدم وجود 
منــط قيــادي واحد ميكنــه اأن يكون فعــااًل يف كافــة املواقف التي 
يواجههــا والظروف التــي يعمــل يف اإطارها, لذلك ظهــرت مداخل 
القيــادة املوقفيــة التي تــرى اأن النمط القيادي الــذي ي�شتخدمه 
القائد يعتمد بدرجة كبرة على جمموعة من العوامل واملوؤثرات, 
فالقائــد يعمل يف اإطار معــن, يدرك دوره كقائد ومــا يتطلبه هذا 
الــدور من معلومــات ومهارات واأمنــاط معينة من ال�شلــوك, ويكون 
�شلــوك القائــد يف اإطار افرتا�شــات معينة حمددة تعمــل يف نف�شه 

وتوجه تفاعله مع العاملن.
التــي  باالفرتا�شــات  واٍع  غــر  اأو  واعيــًا  القائــد  يكــون  وقــد   
يبنــي علــى اأ�شا�شها تفاعله مــع العاملن ومــع املوقــف, اإاّل اأن هذه 
االفرتا�شــات تعمل فعًا كنظريــة يقرر يف اإطارهــا ا�شرتاتيجيته 
يف التعامــل مع الروؤ�شــاء والزماء واملروؤو�شــن, وتتوقف فاعليته 
وكفاءتــه يف العمل علــى مدى قرب افرتا�شاته مــن الواقع الفعلي 
لاأمــور. ويتوقــف اختيــار القائد لنمــط دون االآخر علــى عوامل 
متعــددة ميكن ت�شنيفها يف عوامــل اأو قوى يف القائد نف�شه واأخرى 
يف املروؤو�شن وغرها يف املوقف, وقد خل�ش تاننبوم و�شميدت اأهم 

هذه العوامل يف ما يلي:
قوى يف القائد نف�سه:

 يتاأثــر �شلــوك القائــد اإىل درجة كبــرة بقوى كثــرة تعمل يف 
ثنايا �شخ�شيته, ومن بن اأهم القوى الداخلية التي توؤثر عليه:

القائد يعمل يف 
اإطار معن، يدرك 

دوره كقائد وما 
يتطلبه هذا الدور 

من معلومات 
ومهارات واأمناط 

معينة من 
ال�سلوك
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القي���م الت���ي يوؤم���ن بها: ويت�س���من ه���ذا مثاًل م���دى اإميان 
القائ���د بحق العاملن يف امل�س���اركة يف اتخ���اذ القرارات التي 
توؤث���ر عليه���م، واقتناع���ه باأن���ه ينبغ���ي اأن يتحم���ل كل منهم 
ع���بء م�س���وؤولية وظيفته بنف�س���ه، كما يتاأثر �س���لوكه مبدى 
الأهمي���ة الت���ي ينظ���ر به���ا اإىل الكفاي���ة التنظيمي���ة، والنمو 

الذاتي للمروؤو�سن.
ثقة القائد مبروؤو�سيه: وهذا من اأهم العوامل املوؤثرة على 
�س���لوك القادة يف العمل، فالقادة يختلفون بدرجة كبرية يف 
مدى الثقة التي مينحونها لالآخرين ب�سفة عامة، وينتقل 
معهم هذا ال�سعور عند تعاملهم مع املروؤو�سن، وينعك�س يف 

منط تعاملهم مع العاملن.
 اجتاه���ات القائ���د القيادي���ة: اأي م���دى تقب���ل القائد نف�س���ه 
لنم���ط دون الآخر يف القيادة، فهن���اك من القادة من يوؤدون 
عمله���م بارتي���اح كب���ري كق���ادة مبا�س���رين، ويعت���ربون حلهم 
للم�س���كالت واإ�س���دارهم لالأوام���ر اأم���راً طبيعي���اً، كم���ا جند 
اآخري���ن يعمل���ون بكف���اءة عالي���ة يف اجل���و اجلماع���ي �س���من 

فريق، حيث ي�ساطرون مروؤو�سيهم كل عمل يقومون به.
مدى �سعور القائد بالأمن يف مواقف عدم التاأكد: فالقائد 
يتنازل عن �سالحياته يف عملية اتخاذ القرارات بالتفوي�س 
اأو غريه، بالتايل نقل معلوماته، ولو ملدى معن، عن �س���ري 
العم���ل، وكذل���ك م���دى تاأك���ده م���ن النتائ���ج. وي�س���عر بع�س 
القادة بحاجة �سديدة اأكر من غريهم اإىل التاأكد من �سري 
العم���ل، واإىل تركيز كل املعلومات ع���ن املوقف لديهم لأنهم 

ي�سعرون بقلق �سديد يف مواقف عدم التاأكد.

قوى يف العاملن حتت اإدارته:
 قبــل اأن يحــدد القائد الطريقة التي يقــود بها جماعة معينة, 
عليــه اأن ي�شع يف اعتباره العوامــل املختلفة التي توؤثر على �شلوك 
مروؤو�شيه, فهم اأي�شا مثله يتاأثرون مبتغرات كثرة يف ال�شخ�شية, 
كمــا اأن لــكل منهم توقعاته عــن الطريقة التي يتعامــل بها رئي�شه 
معــه, وكلمــا زاد وعي القائد بهذه العوامل كان اأقدر على اأن يحدد 
بدقــة منط ال�شلوك الــذي يجب اأن ي�شلكه حتــى ي�شاعد العاملن 

على العمل بكفاءة وفاعلية.
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وب�شفــة عامة يتيــح القائد للعاملن قدرًا اأكــرب من امل�شاركة يف 
العمل اإذا كان لدى املروؤو�شن:

اأ .  حاجة كبرية ن�سبياً اإىل ال�ستقالل، فالعاملون يختلفون 
بدرجة كبرية من حيث درجة التوجيه املبا�سر التي يرغبون 

فيها.
ب .  ال�س���تعداد الكايف لتحمل م�س���وؤولية اتخاذ القرار، فقد 
يرى البع�س اأن اإ�س���افة م�س���وؤوليات جدي���دة اإليهم هي نوع 
م���ن املكاف���اأة اأو التقدي���ر لقدراته���م، بينم���ا قد يح���دد فيها 
البع����س الآخ���ر جم���رد ته���رب م���ن امل�س���وؤولية م���ن جان���ب 

الروؤ�ساء.
ج. درج���ة عالية ن�س���بياً من القدرة عل���ى حتمل الغمو�س يف 
املوقف، فبع�س العاملن يف�سلون اأن تكون الأمور وا�سحة 
له���م ب�س���فة قاطع���ة، بينما يف�س���ل غريهم درج���ة اأكرب من 

حرية التفكري.
د.  اهتمام كاف بامل�سكلة وال�سعور بقيمتها.

ه�. اإدراك الأهداف والتوحد معها.
و. اخلربة الكافية واملعرفة الالزمة للتعامل مع امل�سكلة.

ز.  توقع وا�س���تعداد للم�س���اركة يف اتخاذ القرار، فقد يفاجاأ 
املروؤو�سون با�سرتاكهم يف اتخاذ القرار، وغالباً ما يرتبكون 

يف مواجهة هذه اخلربة اجلديدة.

وقد مييل القائد اإىل ا�شتخدام اأق�شى �شلطاته يف حالة اختفاء 
هذه الظروف حينما ال يجد بديًا ملمار�شة اخت�شا�شاته واالنفراد 

بال�شلطة.
 ومــن ناحيــة اأخــرى يتاأثــر �شلــوك املروؤو�شــن مبــدى 
احرتامهــم للقائد, وكلمــا زادت ثقتهم به واحرتامهم له 

ي�شبــح هو يف كثر من االأحيــان اأكرث ا�شتعدادًا لتغير 
�شلوكه اإزاءهم.

 ويف ظــل الثقة واالحرتام املتبادلن بن القائد 
ومروؤو�شيــه, مييل العاملون اإىل التحرر من ال�شعور 

الظــروف  عــن  االنحــراف  عــن  النــاجت  بالتهديــد 
الطبيعيــة يف العمل, وي�شرون يف طريق االإنتاج على 

اأ�شا�ش من ال�شعور بالثقة واالأمن.
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قوى يف املوقف:
 يتميــز كل موقف بخوا�ش توؤثر على �شلوك القائد واملروؤو�شن 

معًا, ومن بن ال�شغوط البيئية الهامة املوؤثرة عليهم:
اأ. ن���وع التنظي���م: املنظم���ات كالأف���راد له���ا قيمه���ا وتقاليده���ا 
الت���ي توؤثر حتما على �س���لوك م���ن يعملون به���ا. والقائد يدرك 
ب�س���رعة اأن هناك اأمناطاً من ال�س���لوك مقبول���ة ومرغوباً فيها، 
واأنواع���اً اأخ���رى غ���ري مرغ���وب فيه���ا، وتق���وم املنظمة بتو�س���يل 
ه���ذه القي���م بطرق ع���دة؛ منه���ا تو�س���يف الأعمال وال�سيا�س���ات 
املختلف���ة،  املنا�س���بات  يف  العلي���ا  الإدارة  وت�س���ريحات  الإداري���ة 
فبع����س املنظم���ات تطلب م���ن القائد اأن يك���ون ديناميا، مبتكراً 
حازم���اً ومقنع���اً. وتوؤك���د بع�س املنظم���ات الأخ���رى اأهمية قدرة 
القائ���د عل���ى العم���ل م���ع النا����س بكف���اءة، اأي اأن مفه���وم الإدارة 
العلي���ا للقائ���د الفع���ال م���ن �س���اأنه اأن يدف���ع القائ���د يف اجت���اه 
من���ط معن من اأمناط ال�س���لوك القي���ادي. وبالإ�س���افة اإىل ما 
ذك���ر فاإن م�س���اركة العاملن تتاأثر ببع����س املتغريات مثل حجم 
ون���وع وح���دات الإنت���اج، والتوزيع اجلغ���رايف، وم���دى ما حتققه 
املنظمة من اإ�س���باع حلاجات الأمن وال�ستقرار لدى العاملن. 
فالنت�س���ار اجلغ���رايف مث���اًل ق���د يدع���و اإىل مزيد من امل�س���اركة 
يف اتخ���اذ الق���رار، وباملثل فاإن ن���وع وحجم الوح���دات الإنتاجية 
اأو احلاج���ة اإىل الحتف���اظ ب�س���رية خط���ة العمل ق���د جتعل من 
ال�س���روري اأن يفر����س القائ���د مزيداً م���ن الرقابة وال�س���يطرة 
باأك���ر مم���ا يلزم يف احل���الت الأخرى. ومثل ه���ذه العوامل قد 

حتد من قدرة القائد على الت�سرف والعمل مبرونة.
القائ���د  يفو����س  اأن  قب���ل  وفاعليته���ا:  اجلماع���ة  كف���اءة  ب. 
اخت�سا�ساته يف اتخاذ القرار اإىل العاملن، عليه اأن يحدد مدى 

كفاءة اأع�ساء اجلماعة وفاعليتها يف العمل كوحدة متكاملة.
وم���ن العوام���ل املوؤث���رة هن���ا م���دى خ���ربة اجلماع���ة يف العم���ل 
مت�سامنه ومتكاتفه، فمن املتوقع اأن جند م�سكلة عدم التفاعل 
يف اجلماعة حديثة العهد بالعمل. كما اأن اجلماعة التي ت�سودها 
خربات وميول م�س���رتكة تعمل ب�س���رعة وي�سر اأكر من جماعة 
اأخرى تتباين خربات اأع�سائها واهتماماتهم. ومن العتبارات 
الهامة اأي�س���اً مدى ثق���ة اجلماعة نف�س���ها يف قدرتها وكفايتها، 
وكذل���ك م���دى التما�س���ك والتقب���ل، وال�س���ماحة، وامل�س���اركة يف 

الهدف بن اأع�ساء اجلماعة.
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ج. امل�س���كلة ذاتها: قد حتدد طبيعة امل�س���كلة درجة ال�سلطة التي 
يفو�سها القائد اإىل التابعن له، وحيث اإن امل�سكالت القائمة يف 
جمالت العمل الكبرية كثرياً ما ت�س���تلزم خربات الأخ�سائين 
يف خمتل���ف املج���الت املتخ�س�س���ة، ف���اإن ذل���ك يزي���د م���ن حاجة 
القائ���د للح�س���ول عل���ى م�س���اعدة حلله���ا، وق���د تتطل���ب بع����س 
احلالت �سرورة تفرغ �سخ�س معن لها، وقد يعتقد القائد اأنه 
م���ن الأ�س���هل له يف هذه احلالة اأن يفك���ر فيها مبفرده بدًل من 

اأن ي�سيع الوقت يف مناق�ستها مع معاونيه.
د. �س���غط الوقت: قد يكون هذا اأكر ال�س���غوط التي يواجهها 
القائد، فكلما زاد �س���عور القائد باحلاجة اإىل اتخاذ قرار �سريع 
عاجل، زادت بالتايل �سعوبة اإ�سراكه لالآخرين يف اتخاذ القرار. 
ويالحظ يف املنظمات التي تعي�س حتت ظروف �سعبة اأو طارئة 
با�ستمرار اأن القادة ميار�سون اأق�سى درجات ال�سيطرة والرقابة، 
ويفو�س���ون اأق���ل ق���در م���ن اخت�سا�س���اتهم ملروؤو�س���يهم، عندما 
يخف �س���غط الوقت ت�س���نح الفر�سة للمروؤو�س���ن للم�ساركة يف 

عملية اتخاذ القرار.
وت�س���مل ه���ذه الق���وى العنا�س���ر الأ�سا�س���ية يف كل موق���ف عمل، 
وه���ي القائ���د والتابعون له، واملوقف نف�س���ه، وتتفاعل هذه كلها 
لتحدي���د من���ط العالق���ات ملواجه���ة �س���لوك القائ���د يف اختي���اره 

للنمط ال�سلوكي املنا�سب ملواجهة املوقف.

النظريات ال�شلوكية:
  افرت�ــش الباحثــون اأن القادة ال يولدون ولكن ميكن �شناعتهم, 
وبالتــايل ظهــرت النظريــات ال�شلوكية التــي تركز علــى ال�شلوك 

الفعلي الظاهر للقائد واهتماماته يف العمل.
ومن ذلك ظهر للقائد اهتمامان اأ�شا�شيان هما:

االهتمام بالعمل: ويظهر هذا ال�شلوك يف قيام القائد مبجموعة 
من االأعمال, مثل:

 حتديد الأن�سطة واقرتاح خطط العمل.• 
 التعرف على امل�سكالت واإيجاد احللول لها.• 
 جمع املعلومات الالزمة لتخاذ القرار ال�سليم وتزويد • 

اأع�ساء الفريق لهذه املعلومات.
 تطوير جمالت العمل.• 
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 التوفيق بن الآراء واملقرتحات.• 
 درا�سة اإمكانية تنفيذ الآراء واملقرتحات.• 
 تقيي���م م�س���ارات العم���ل بالقيا����س اإىل معاي���ري الأداء • 

املتفق عليها.
 درا�سة معوقات التنفيذ وكيفية مواجهتها.• 

االهتمام بالعاملن: ويظهر ذلك يف قيام القائد مبا يلي:
 الت�س���جيع وال�ستجابة للميول والجتاهات الإن�سانية • 

جلماعة العمل.
 اإتاحة الفر�س���ة مل�س���اهمة العاملن يف اتخاذ القرارات • 

وو�سع وحتديد معايري الأداء.
  اإ�سراك املجموعة يف و�سع وحتديد الأهداف وتق�سيم • 

العمل.
 ال�سماح للعاملن بالتعبري عن اآرائهم وم�ساعرهم.• 
 اإح���داث التجان����س وتدعي���م الإجماع والتوح���د يف اآراء • 

العاملن.
 تقدمي الن�سح والإر�ساد.• 
 تقلي���ل درج���ة التوت���ر وال�س���عور بع���دم ال�س���تقرار بن • 

العاملن.



65

حة
اج

الن
دة 

يا
لق

ا
تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية

املصصفوفة االإدارية:
ي�شنــف بليك وموتون ال�شلوك القيادي يف 5 جمموعــات اأ�شا�شية تعك�ش درجة اهتمام القادة 

يف كل منها ببعدين اأ�شا�شين:
اأ . درجة االهتمام باالإنتاج )العمل(.

ب . درجة االهتمام باالأفراد )العاملن(.
وتو�شــع هذه االأمنــاط اخلم�شة يف م�شفوفة اإدارية Managerial Grid كما هو مو�شح يف 

ال�شكل التايل.

يت�شــح مــن ال�شكل رقــم )2( اأن ال�شبكة االإدارية تتكون من حموريــن اأو بعدين؛ البعد االأفقي 
يعــرب عــن االهتمــام باالإنتــاج اأو العمل )ع(, بينمــا يعرب بعدهــا الراأ�شي عن االهتمــام باالأفراد 
العاملــن )ن(. ونتيجة الختاف درجات االهتمام بكل حمور من حماور ال�شبكة تظهر 5 اأمناط 

اأ�شا�شية ل�شلوك القادة:
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: Impoverished - Management النمط )1/1( - االإدارة ال�شلبية
ياحــظ من موقع هــذا النمط وحتليــل الدرجتن 
املن�شوبتــن اإليــه )1/1(, اأن هــذا النمط مــن القادة 
يولــون اهتماما �شئيًا جــدًا بالعاملــن وبالعمل على 
حــد �شــواء, وبالتــايل فالنتيجــة املتوقعة هــي عدم 
حتقيقهــم اأي اأهــداف اإنتاجيــة, وعــدم حتقيــق اأية 
درجــة معقولة من الر�شــا الوظيفي بــن العاملن يف 
وحداتهم التنظيميــة, وينعك�ش ذلك بطبيعة احلال 
ال�شراعــات  ت�شودهــا  حيــث  العمــل,  عاقــات  علــى 

واخلافات امل�شتمرة.

: Scientific Management النمط )1/9( - االإدارة العلمية
يعرب هذا النمط عن اهتمام كبر بالعمل وبتحقيق 
النتائــج املتميــزة حتــى ولــو مت ذلــك علــى ح�شــاب 

العاملن, حيث يقل االهتمام بهم اإىل درجة كبرة.
ويعك�ش هذا النمط املبادئ التي نادى بها »فردريك 
تيلــور« يف نظريــة )االإدارة العلمية(, وكذلك تعك�ش 
مفاهيــم نظريــة )x( اخلا�شــة بالعن�شــر الب�شــري 
واأ�شاليــب معاملتــه. فيوؤمــن هــذا النمــط مــن القادة 
بوجــوب ا�شتخــدام ال�شلطــة مــع املروؤو�شــن الإجنــاز 
العمل, واأهمية فر�ش اأ�شاليب الرقابة الدقيقة على 
اأعمالهــم. ودائمــًا ما ي�شعــون حتقيق النتائــج وكاأنه 
الهــدف الوحيد الذي ي�شعــون اإليه, حتى ولو مت ذلك 

على ح�شاب العاملن وم�شاعرهم.

:Country Club Management النمط )9/1( - االإدارة االجتماعية
بالعن�شــر  كبــرًا  اهتمامــًا  النمــط  هــذا  يعك�ــش 
االإن�شــاين, واهتمامهم ورعايتهــم للعاملن, ويتم ذلك 
اأحيانــًا علــى ح�شاب حتقيقهــم لاأهــداف االإنتاجية 

اأمناط اأسصاسصية لسصلوك القادة:
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املطالبــن بتحقيقها. وكثرًا ما يتمادى هــوؤالء القادة يف 
تقدير وزن واأهمية مراعــاة قواعد العاقات االإن�شانية, 
في�شعــون ب�شتــى الطرق للق�شاء علــى اأي مظاهر قد تنتج 
عنهــا خافــات بن العاملــن اأو معهم, حتى ولــو كان ذلك 

على ح�شاب االإنتاج.

:Pendulum Management النمط )5/5( - االإدارة املتاأرجحة
ي�شبــه هــذا النمــط جنــدول ال�شاعــة الــذي ي�شتمــر 
يثبــت عنــد و�شــع معــن. ففــي بع�ــش  التاأرجــح وال  يف 
املواقــف يلجاأ هذا النمــط اإىل اأ�شلــوب )9/1( - االإدارة 
االجتماعيــة, وذلك عندما ي�شعرون باحتمال مواجهتهم 
للمتاعب من جانب العاملن, ولكن اإذا هداأت حالة العمال 
فاإنهــم قد يلجــوؤون اإىل منــط )1/9( - االإدارة العلمية, 
في�شغطون على العاملن من اأجل االإنتاج. وكثرًا ما يوؤمن 
هوؤالء القادة باأ�شلوب »منت�شف الطريق«, وبالتايل فاإنهم 
عــادة ما يف�شلون -بقدر ما ينجحــون- يف حتقيق التوازن 

املطلوب بن االهتمام باالإنتاج واالهتمام بالعاملن.

:Team Management النمط )9/9( االإدارة اجلماعية
اإن القــادة الذين ينتمون اإىل هذا النمط يولون عناية 
فائقــة واهتمامــًا كبرًا لكل مــن بعدي العمــل والعاملن. 
فهــم يوؤمنون باأن العمل اجلماعي هــو الركيزة االأ�شا�شية 
الازمة لتحقيق االأهداف االإنتاجية الطموحة. وينبني 
ذلــك على اإميان عميق -من جانب اأولئك القادة- باأهمية 
العن�شــر الب�شــري واإ�شباع احلاجــات االإن�شانية, وبالتايل 
جندهــم يحققون مفاهيــم امل�شاركة الفعالــة للمروؤو�شن 
يف حتديــد االأهداف واختيــار اأ�شاليب التنفيــذ واملتابعة 
الازمــة لاأهداف املطلوب حتقيقها. ومبثل هذا االأ�شلوب 
القيــادي ت�شود اجلماعــة روح الفريق ومفاهيــم التعاون 
اخلاقــة, وت�شــود عاقــات االإخــاء والــود بــن القائــد 

واملروؤو�شن, وبن املروؤو�شن بع�شهم البع�ش.
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�����������������ري�������������������ن
مت��

ا�شتق�شاء افرتا�شاتك يف قيادة وتوجيه املروؤو�شن
 )مترين فردي(

30
النتائج املطلوب الو�شول اإليها:الهدف:مدة التمرين

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

اأننا نختلف يف اأمناطنا القيادية • 
منلكهــا  التــي  ال�شفــات  باختــاف 
واملوؤثرة يف طبيعة االأ�شلوب القيادي 

الذي ننتهجه يف مكان العمل.

مــن  بع�شــًا  التاليــة  العبــارات  • متثــل 
اأمناط ال�شلوك التي ميار�شها القياديون 

يف العمل.
• اقرئــي كل عبــارة جيــدًا ثــم �شعــي 
تعك�ــش  التــي  اخلانــة  يف   )x( عامــة 
مدى انطباق م�شمــون هذه العبارة على 
�شلوكك وت�شرفاتك الفعلية يف التعامل 

مع مروؤو�شيك.

       تو�شيح حقيقة 
اختاف القادة 

باختاف اأمناطهم



69

حة
اج

الن
دة 

يا
لق

ا
تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية

الـعـبـــــــــارة
طاملــا اأننــي اأحتمــل امل�شوؤوليــة باأكملهــا, اأتوقــع قبــول املروؤو�شــن 

لقراراتي وتوجيهاتي.

اأ�شجع املروؤو�شن على اتخاذ القرارات املتعلقة باأعمالهم.

اأراقب العمل بدقة, حتى اأ�شمن االإجناز على الوجه املطلوب.

اأتغا�شى عن بع�ش االأخطاء الب�شيطة التي يقع فيها املروؤو�شون.

اأخطط جيدًا, واأتاأكد من توزيع عبء العمل على جميع املروؤو�شن.

عندما اأ�شعر بالتزام املروؤو�شن اأخفف من رقابتي عليهم.

اأ�شرف على املروؤو�شن بدقة حتى اأ�شمن احل�شول على نتائج اأف�شل.

اأتيح للمروؤو�شن فر�شة حتمل املزيد من امل�شوؤولية يف العمل.

اأعتمــد على �شلطاتي و�شاحياتــي يف ال�شغط على املروؤو�شن لبذل 
جهد اأكرب يف العمل.

اأتعاون مع املروؤو�شن واأواجههم واأبدي لهم الن�شح عند احلاجة.

اأ�شطــر الإجنــاز العمــل بنف�شــي عندمــا يف�شــل اأحــد املروؤو�شــن يف 
اإجنازه.

اأ�شجع املروؤو�شن واأدعمهم عندما يتخذون القرارات باأنف�شهم.

اأ�شع االأ�شاليب الدقيقة للرقابة الأ�شمن اإجناز املروؤو�شن للعمل.

يعــرف املروؤو�شون ما هو متوقع منهــم, وال يحتاجون لرقابة دائمة 
مني.

اأكلــف املروؤو�شن باملهام التي ت�شاعــدين يف حتقيق االأهداف وو�شع 
معاير االأداء.

يلتزم املروؤو�شون باأداء اأعمالهم حتى يف حالة عدم وجودي.

اأهتم بت�شجيل االأهداف كتابة حتى ال يحدث �شوء فهم يف امل�شتقبل.
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الـعـبـــــــــارة
اأثق يف اأن املروؤو�شن قادرون على اإجناز املهام التي اأكلفهم بها.

اأمار�ــش اأ�شلوب الرقابة امل�شددة يف حالــة ف�شل املروؤو�شن يف اإجناز 
العمل.

اأتاأكد من معرفة املروؤو�شن مبا هو متوقع منهم حتى يبذلوا جهدهم 
يف العمل.

اأهتم باإجنــاز العمل على الوجه االأكمل اأكرث من اهتمامي بحاجات 
املروؤو�شن.

اأهتم بتوطيد العاقات االجتماعية مع املروؤو�شن.

اأراقــب جيــدًا فــرتات الراحــة, حتــى ال ي�شيــع الوقــت وتنخف�ش 
االإنتاجية.

اأهتم بتحفيز املروؤو�شن وحثهم على العمل ماديًا ومعنويًا.

اأهتم بتعريف املروؤو�شن مبا هو متوقع منهم نظرًا الهتمامهم بذلك 
اأكرث من اهتمامهم مبعرفة اأ�شباب قيامهم بالعمل.

اأخ�ش�ش وقتًا لا�شتماع اإىل اأفكار واآراء املروؤو�شن.

اأركــز على توجيــه املروؤو�شــن وقيادتهم وتعريفهــم باأ�شلوب اإجناز 
العمل.

اأ�شجع املروؤو�شن على و�شع اأهدافهم ومقايي�ش اإجنازها.

اأ�شغط على املروؤو�شن حتى يبذلوا جهدًا اأكرب يف العمل.

اأتعامل مع املروؤو�شن كاأفراد نا�شجن وبالتايل يت�شرفون باملثل.
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تفريـغ النتائـج
التايل: املربع  يف  املجموع  و�شجلي  الفردية  االأرقام  ذات  العبارات  درجات  • اجمعي 

�شعي عامة ) X( يف املكان الذي يعرب عن جمموع درجات كل من العن�شرين ال�شابقن:

5     10     15     20     25     30     35     40     4545     40     35     30     25     20     15     10     5

نظرية )�ش(: االهتمام بالعمل

نظرية )�ش(: االهتمام بالعاملن

التايل: املربع  يف  املجموع  و�شجلي  الزوجية  االأرقام  ذات  العبارات  درجات  • اجمعي 
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الوحدة التدريبية 

صصنع القرار
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االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة اخلام�سة
حتليل امل�سكالت

ـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــفـــهـــوم حتــلــيــل . 1 ال
امل�شكات.

حتليل . 2 ـــوات  ـــط وخ مـــراحـــل  فــهــم 
امل�شكات.

يف . 3 العلمي  التحليل  اأهمية  تو�شيح 
الو�شول اإىل القرار املنا�شب.

التعرف على مفهوم القرار.. 4
ل�شنع . 5 العلمية  اخلـــطـــوات  �ــشــرح 

القرار االداري.

مفهوم حتليل امل�شكات 
املوضصوع

مترين اختيار البديل املنا�شب
مراحل حتليل امل�شكات

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

ال�شبورة البي�شاء - اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة.• 

الوقت بالدقيقة

10

20

30

ي�سع املدرب اأمام امل�ساركات م�سكلة موظف اكت�سف اأنه قد مت خ�سم ق�سطن من مرتبه ال�سهري . 1
دون اأن يعرف ال�سبب وليدري كيف يحل هذه امل�سكلة ويعيد ما خ�سم من راتبه!!  

يطلب من كل م�ساركة كتابة �سبب اخل�سم والذي تراه منطقي على ال�سبورة البي�ساء .. 2
يت�ساءل املدرب هل بذلك مت الو�سول اإىل حل مل�سكلة املوظف؟.. 3
يتو�سل املدرب مع امل�ساركات اإىل مفهوم التحليل.. 4
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اإىل جذورها ونتعرف  عندما نقوم بتحليل م�شكلة ما لكي ن�شل 
على خمتلف جوانبها واأ�شبابها احلقيقية, فاإننا نكون على الطريق 
الفعال  االأ�شلوب  هو  امل�شكات  فتحليل  امل�شكلة,  تلك  حلل  ال�شليم 

والبّناء للتعامل مع امل�شكات.
بامل�شتقبل,  التنبوؤ  على  ا�شتطاعته  قدر  يعمل  الفعال  املدير  اإن 
اأهدافه  لتحقيق  ال�شرورية  اخلطوات  اتخاذ  يف  يبداأ  وبذلك 
احلقائق  ويجمع  م�شكلته  بتحديد  يقوم  حيث  املنظمة,  واأهداف 
حلواًل  ي�شتنبط  ثم  بالتف�شيل  احلائق  تلك  ويحلل  بها  املتعلقة 

لتلك امل�شاكل.

ملاذا نقوم بالتحليل؟
 اإن التحليل يعني انتقاء البيانات وجتميعها, اأو بعبارة اأخرى هو 
عملية البحث عن طريق تفتيت امل�شكلة اإىل عنا�شرها املختلفة, 
وبتفتيت امل�شكلة �شنجد اأنه من املحتمل اأننا نعرف بالفعل الكثر 
من هذه العنا�شر, وبذلك ميكننا اأن نبداأ يف التاأثر على العنا�شر 

التي ال نعرفها.
ينعدم-  حتى  -اأو  يهتز  اأن  بالتحليل  قيامنا  على  يرتتب  وقد 
ر�شانا عن اأنف�شنا, وهذا اأمر مرغوب فيه, الأنه يدفعنا اإىل اإدراك 
من  للعديد  اإجابات  اإيجاد  على  ويحثنا  املوجودة,  التناق�شات 

الت�شاوؤالت التي تثور يف اأذهاننا.

م���ا،  غر����س  حتقي���ق  اإىل  يه���دف  الإدارة  رج���ل  اإن 
والبّح���ار اأو الطي���ار يهدف اإىل الو�س���ول اإىل مكان ما، 
ف���اإذا مل يك���ن البح���ار على دراي���ة باملكان الذي يق�س���د، 
ف���اإن كل الري���اح تك���ون معاك�س���ة ل���ه، واإذا مل يك���ن على 
دراي���ة مبوقعه الآن، فاإنه ل ي�س���تطيع اأن يختار طريقاً 
لل�س���ري فيه، وباأية �س���رعة … الخ، فهو ل ي�ستفيد من 
اأي جهد ول ينتفع باأية ميزة اإل اإذا كان قد حدد هدفه 
حتديداً جيداً. فالتخطيط ال�سيئ يجرد العمل ال�ساق 

من كل نتائجه وي�سلبه كل ثماره.

حتليل امل�صكالت:

اإن املدير الفعال يعمل 
قدر ا�ستطاعته على 

التنبوؤ بامل�ستقبل، وبذلك 
يبداأ يف اتخاذ اخلطوات 

ال�سرورية لتحقيق 
اأهدافه واأهداف املنظمة..
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حل امل�شكات 
متر مبرحلتن 
اأ�شا�شيتن هما:

1
 حتليل امل�سكلة

2
 اتخاذ القرارات

خطوات حل امل�شكات و�شنع القرار:
 متر عملية حل امل�شكات مبرحلتن اأ�شا�شيتن هما:

ثانيًا: اتخاذ القرارات: اأواًل: حتليل امل�شكلة:   
اأقل  عدد  اإىل  امل�شكات  حل  عملية  بتق�شيم  البع�ش  يقوم  وقد 
اأو اأكرث من اخلطوات. وال يعنينا هذا كثرًا, واإمنا الذي يعنينا اأن 
تت�شمن عملية حل امل�شكات نف�ش امل�شمون �شواء مت اإدماج بع�ش 

اخلطوات اأو تف�شيل البع�ش االآخر.

اأوال: حتليل امل�صكالت:
اخلطوة االأوىل:

 ت�شخي�ش امل�شكلة:
اإذ اإن   يعترب ت�شخي�ش امل�شكلة اأهم خطوة يف مرحلة التحليل, 
اأن  جند  هنا  ومن  خاطئ.  حتليل  اإىل  يوؤدي  اخلاطئ  الت�شخي�ش 
ت�شخي�ش امل�شكلة يعترب مبثابة املفتاح االأ�شا�شي للحل. لذا يجب 
امل�شكلة  اإن  القول  اإذ ميكن  بالت�شخي�ش بكل دقة وعناية,  القيام 

التي مت ت�شخي�شها بدقة تعترب م�شكلة ن�شف حملولة.
ولكي يكون ت�شخي�ش امل�شكلة دقيقًا, يجب مراعاة االآتي:

 التفرق���ة بن الظواهر والأعرا�س: فالظاهرة عبارة عن دللة 
اأو موؤ�س���ر بخ�س���و�س موقف معن، وتن�س���اأ كمح�س���لة اأو تراكم 
لنتائج اأ�س���باب ذلك املوقف. وميكن ت�س���بيه الظاه���رة باأعرا�س 
املر����س كال�س���داع اأو ارتف���اع درج���ة احل���رارة، ول �س���ك اأن ذل���ك 

يختلف كثرياً عن ال�سبب يف املر�س.
ويالحظ اأن الأ�س���باب قد تك�سف لنا عن م�ساكل معينة، وقد ل 

تت�سمن اأي نوع من امل�ساكل.
حتديد امل�ساكل الرئي�سية وامل�ساكل الفرعية: امل�سكلة الرئي�سية 
ه���ي تل���ك الت���ي ينعك����س تاأثريه���ا على باق���ي امل�س���اكل الأخرى، 
مبعن���ى اأن وج���ود امل�س���اكل الفرعي���ة ينت���ج ع���ن وج���ود امل�س���اكل 
الرئي�سية، وبالتايل فاإن حل امل�سكلة الرئي�سية يق�سي بالتبعية 

على باقي امل�ساكل الفرعية.
التميي���ز ب���ن امل�س���اكل: مبعن���ى حتدي���د امل�س���كالت الت���ي ميكن 
التحك���م فيه���ا وال�س���يطرة عليها، وتل���ك التي تخ���رج عن نطاق 

�سيطرتنا.
- حتديــد نطــاق امل�شكلــة: هن���ا يج���ب اأن نح���دد اأوًل تاأثري 

امل�سكلة، واأي�ساً الطراف ذات العالقة بامل�سكلة.
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حتليل امل�سكالت 
متر بثالث خطوات هي:

ت�سخي�س امل�سكلة• 
اإيجاد البدائل• 
حتليل ومقارنة البدائل• 

حتليل امل�سكلة اإىل عواملها الأولية:
مبعنى الو�سول اإىل اأب�سط املتغريات التي اأدت اإىل م�سكلة.

ففي حالة اختالف م�ستوى جودة مياه ال�سرب على �سبيل املثال، 
فاإن املتغريات التي ميكن اأن توؤدي اإىل حتديد جودتها هي:

- اخلامات امل�ستخدمة يف عمليات التنقية.
- تقادم ال�سبكات واملعدات والآلت امل�ستخدمة.

- اأ�سلوب التنقية امل�ستخدم.
- نظام الت�سريف ال�سحي.

- نظام الرقابة على جودة الإنتاج.
- خربة القائمن بالعمل.

اخلطوة الثانية:
 اإيجاد البدائل:

يف  �شروريًا  �شرطًا  يعترب  وال  مفرت�ش.  حل  بالبديل  واملق�شود   
ولكن  خطئه,  اأو  البديل  �شحة  على  دليل  وجــود  االأحيان  بع�ش 
وبالو�شيلة  البحث,  يف  ال�شحيحة  املعلومات  بوا�شطة  اختياره  يتم 
اخلطوة  هذه  ويف  عدمها.  من  �شحته  باإثبات  ت�شمح  التي  العملية 
نعمل على اإيجاد و�شائل واأ�شاليب بديلة, ت�شاعد على حل امل�شكلة 

والو�شول اإىل االأهداف التي مت حتديدها يف املرحلة ال�شابقة.

اخلطوة الثالثة:
 حتليل ومقارنة البدائل:

اإن الهدف االأ�شا�شي من حتليل ومقارنة البدائل هو العثور على   
البديل االأكرث قدرة على الو�شول اإىل الهدف املطلوب.

ومقارنة  التحليل  اإن  امل�شتقبل:  مبعاير  واملقارنة  التحليل   -
البدائل املختلفة يتم على اأ�شا�ش مدى قدرة كل بديل على حتقيق 
عدم  من  قــدرًا  يت�شمن  امل�شتقبل  اأن  ويراعي  امل�شتهدفة,  النتائج 

التاأكد, ويجب اأن يوؤخذ يف االعتبار هذا القدر من عدم التاأكد.
احلا�شم  بالعامل  املق�شود  احلا�شمة:  العوامل  على  الرتكيز   -  
معن,  بديل  يف  يتوفر  مل  اإن  الذي  )ال�شرط(  ذلك  هو  احليوي  اأو 
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يتم رف�ش هذا البديل دون الدخول يف اأية درا�شات تف�شيلية له. 
وهكذا فاإن العامل احلا�شم اأو احليوي يعمل على ت�شفية البدائل 

مو�شوع الدرا�شة.
بديل  كل  اإن  البدائل:  بن  االختاف  عوامل  على  الرتكيز   -
يت�شمن عوامل متعددة, وعند املقارنة فاإننا ن�شتبعد تلك العوامل 
املفا�شلة على  اإمكانية  لعدم  البدائل  اأوزانها يف كل  التي تت�شاوى 
تلك  على  املقارنة  على  بالرتكيز  ونقوم  العوامل,  تلك  اأ�شا�ش 
العوامل التي تختلف اأوزانها من بديل الآخر. على اأن يتم املقارنة 

بن العوامل االأخرى.
- مقارنة االآثار احلدية للبدائل: مقارنة االآثار االإ�شافية التي 

�شترتتب على كل بديل يف �شكل:
- تكلفة.   - خ�شارة.
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�����������������ري�������������������ن
مت��

 اختيار البديل االأن�شب

االأهداف:
النتائج املطلوب الو�شول اإليها:

تو�شيح اأهمية حتديد الهدف من حتليل • 
م�شكلة ما متهيدا التخاذ القرار.

التعــود علــى حتديــد اأولويــات التخاذ • 
القرار املائم.

اأهميــة اجلهــد اجلماعــي يف •  ا�شت�شعــار 
الو�شول اإىل القرار املنا�شب.

يجب حتديد اأهداف وا�شحة لتحليل 
واتخاذ القرار.

هناك فرق بن القرار املثايل والقرار 
املنا�شب.

ي�شاعد على  املطلوبة  املعلومات  توفر 
اتخاذ القرار املنا�شب.

يقوم املدرب ب�شرح املطلوب للم�شاركات قبل تق�شيمهن اإىل جمموعات
- ي�شعــى كل قطــاع اإىل تقدمي خدمة متميــزة يف قطاع البنية االأ�شا�شيــة للدولة, من خال 

م�شروعاته التي يقدمها من اأجل خدمة وراحة املواطنن واملحافظة على �شحتهم.
 وقد كان من اأهم اأهداف الفرع )�ش( يف ال�شنوات ال�شابقة, التو�شع يف اإن�شاء حمطات تنقية 

مياه ال�شرب.
ونظــرًا الرتفــاع تكلفة اإن�شاء هذه املحطــات وحمدودية املوارد املتاحة لهــا, فا بد من اتباع 

نظام لاأولويات لتحقيق اأكرب فائدة ممكنة من امل�شروعات.
تبلغ امليزانية املخ�ش�شة الإن�شاء حمطات تنقية املياه يف املحافظة التي تعمل بها, 375 مليون 
ريــال فقــط خال هذا العــام, يف حن اأن هناك حاجة اإىل اإن�شــاء 4 حمطات خلدمة املناطق 

املختلفة باملحافظة.
وقد طلبت منك االإدارة العليا حتديد املنطقة التي تعطى االأولوية االأوىل وينّفذ بها امل�شروع 

خال العام احلايل, على اأن تدرج املناطق االأخرى يف خطط ال�شنوات القادمة.

مدة التمرين

ــــــــقــــــــة 30دقــــــــي

 ويف ما يلي بع�ش املعلومات التي اأمكن توفرها عن هذه املناطق:
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املنطقــة  لهــذه  ال�شكانيــة  الكثافــة  تبلــغ 
200 فــرد للفــدان الواحــد, وقد قــام االأهايل 

بتخ�شي�ــش قطعة اأر�ــش تبلغ م�شاحتهــا 7 اأفدنة, 
وعر�شــوا التــربع بهــا يف حالــة اتخــاذ قــرار اإن�شــاء 

املحطة يف منطقتهم.
تتميز هذه املنطقة بارتفــاع من�شوب املياه اجلوفية بها 
حيــث ي�شل اإىل 7 اأمتار فقــط, كما اأن املنطقة يتوافر 

بها م�شــرف رئي�شي, ويتمتع �شكانها بظروف �شحية 
جيدة نظرًا النخفا�ش درجة التلوث بها.

وحتتــاج هــذه املنطقــة اإىل حــوايل 17 
األف مرت مكعب يوميًا من املياه.

املنطقة الرابعة:

املنطقة الثالثة:
تبلــغ الكثافــة ال�شكانية لهــذه املنطقة 220 

فــردًا للفــدان الواحــد, وتتعر�ــش النت�شــار بع�ش 
االأمرا�ــش نتيجة ارتفــاع ن�شبة التلوث بهــا, مما يوؤثر 

على احلالة ال�شحية للمواطنن ب�شفة عامة.
اأبــدى املواطنــون ا�شتعدادهــم للم�شاهمــة باجلهــود  وقــد 
الذاتيــة مببلغ 250 مليــون ريال يف حالة اختيــار منطقتهم 

الإقامة املحطة بها هذا العام.
تقــع هــذه املنطقــة بالقرب مــن م�شاحــة كبرة مــن اأر�ش 

�شحراويــة, ممــا ي�شاعد علــى ت�شريف املخلفــات. كما 
اأنهــا حتتــاج اإىل حــوايل 20 األف مرت مكعــب يوميًا 

املواطنــن,  احتياجــات  لتغطيــة  امليــاه  مــن 
يبلــغ من�شــوب املياه اجلوفيــة يف هذه 

املنطقة 15 مرتًا.

تواجــه هــذه املنطقة م�شكلــة ارتفاع درجة 
التلــوث بهــا عن املناطــق االأخرى, رغــم انخفا�ش 

الكثافــة ال�شكانية بها اإىل 100 فــرد للفدان الواحد. 
كمــا اأنها تتميز بارتفاع من�شــوب املياه اجلوفية بها, الذي 

ي�شــل اإىل 5 اأمتــار فقــط, ومير بهــا م�شرف رئي�شــي, وتبلغ 
حاجتها من املياه يوميًا حوايل 10 اآالف مرت مكعب فقط.

وقــد اأر�شــل مواطنــو هــذه املنطقــة اإىل امل�شوؤولــن لطلــب 
االإ�شراع يف اإن�شاء حمطة تنقية مياه بها, وخا�شة اأن بها 

بع�ش االأماكــن ال�شياحية والتي متثــل جذبًا لل�شياح. 
وال �شــك اأن وجــود حمطــة ميــاه نقية بهــا �شوف 

يكــون لها اأثر كبر على الزيادة ال�شياحية, 
منهــا  املتوقــع  الدخــل  وبالتــايل 

الأهايل املنطقة.

املنطقة الثانية:

ال�شكانيــة  الكثافــة  تبلــغ 
باملنطقــة 250 فــردًا للفــدان الواحــد 

)4200م2(, وي�شــل من�شوب املياه اجلوفية 
الوعــي  الرتفــاع  ونظــرًا  مــرتًا.   15 اإىل  بهــا 

ال�شحي لدى مواطنــي هذه املنطقة, فاإن احلالة 
ال�شحية لل�شكان جيدة ب�شفة عامة, وتنخف�ش 
بها درجــة التلوث ب�شكل ملحوظ. وقد اأثبتت 

الدرا�شــات اأن حاجــة املنطقــة للمياه تبلغ 
25 األف مرت مكعب يوميًا.

املنطقة االأوىل:
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املطلوب:
 مناق�شة املعلومات ال�شابقة مع فريق العمل بهدف:

1. حتديــد االعتبــارات التــي ميكــن بنــاء عليهــا تف�شيــل اأحــد املناطق 
واإعطائها االأولوية يف اإن�شاء حمطة تنقية املياه بها.

2. ترتيــب هــذه االعتبارات يف جدول ح�شــب اأهميتها واإعطــاء كل منها 
وزن ن�شبي يعرّب عن هذه االأهمية.

3. درا�شة حالة كل منطقة يف �شوء ال�شابق حتديدها.
4. اتخاذ قرار باختيار اإحدى املناطق لتنفيذ امل�شروع بها هذا العام.

5. على اإحدى امل�شاركات يف املجموعة �شرح اأ�شباب ترتيب املناطق ح�شب 
االعتبارات التي حددتها املجموعة.

معلومات اإضصافية:
1. حتتــاج حمطة تنقية املياه متو�شطة احلجــم اإىل م�شاحة ترتاوح من 5 

اإىل 7 اأفدنة الإقامة من�شاآتها.
2. يبلــغ املتو�شــط اليومي ال�شتهاك الفــرد من املياه 250 لــرتًا يف املناطق 

الرئي�شية وي�شل اإىل ن�شف هذا الرقم يف املناطق االأخرى.
3. يعتــرب من�شــوب املياه اجلوفية عاليــًا اإذا وجدت املياه علــى بعد 7 اأمتار 
فاأقــل مــن �شطــح االأر�ش. ويعتــرب متو�شطًا ما بــن 7 اإىل 15 مــرتًا, ويعترب 
منخف�شــًا اإذا وجدت امليــاه اجلوفية على بعد يزيد عــن 15 مرتًا عن �شطح 

االأر�ش.
4. تعتــرب الكثافــة ال�شكانيــة مرتفعة اإذا زادت عن 200 فــرد على الفدان 
الواحد, وتعترب متو�شطة اإذا كانت بن 150 اإىل 200 فرد, اأما اإذا قلت عن 

150 فردًا تعترب كثافة منخف�شة.

 

ملحوظة:
 يتوقع اخلرباء اأاّل تزيد 

طاقة املحطة عن 20 األف 
مرت مكعب يوميًا, وتبلغ 

تكلفتها حوايل 140 مليون 
ريال, وحتتاج اإىل م�شاحة 

ال تقل عن 5 اأفدنة 
الإقامة من�شاآتها.
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1. يوزع املدرب بطاقات ملونة على امل�ساركات طالبا منهن كتابة كلمة تف�سر معنى القرار.  
2. يطلب من كل م�ساركة ل�سق بطاقتها على اللوح الورقي .

3. يطلب من امل�ساركات اإعادة ترتيب البطاقات ح�سب قرب املعنى من كلمة قرار.
4. يطلب من امل�ساركات من خالل ترتيب البطاقات اخلروج بتعريف ملفهوم القرار.

ال�����ت�����ع�����رف ع����ل����ى م���ف���ه���وم . 1
واأهمية القرار.

ت���و����س���ي���ح خ�����ط�����وات ���س��ن��ع . 2
القرار.

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة ال�ساد�سة
    �سنع القرار

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

ال�شبورة البي�شاء - اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة.• 

الوقت بالدقيقةاملوضصوع

مفهوم القرار 

القرار اجليد والقرار ال�شيئ

مترين مهوو�ش ال�شيارة

خطوات �شنع القرار االداري

ا�شتق�شاء �شفات القرار

متثيلية فريق امل�شروع
5

15
10

10
10

10
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ما هو القرار؟
اأو  بديل  بن  من  البدائل  الأحد  والدقيق  احلذر  االختيار  هو   
اأكرث من جمموعة البدائل بعد القيام بدرا�شة م�شتفي�شة للنتائج 
املتوقعة من كل بديل واأثرها يف حتقيق االأهداف املرغوبة, حيث 
املتاحة يف موقف  البدائل  الواعي بن  القرار عن االختيار  يعرب 

معن.

اإن الخت���الف الأ�سا�س���ي ال���ذي ميي���ز بين���ك وب���ن غ���ريك 
كم�س���ئولة يف عملك، ه���و نوع وعدد الق���رارات التي تتخذينها. 

ويف احلقيقة ميكننا القول اإن الإدارة هي اتخاذ القرارات.
و�س���واء كانت القرارات �س���هلة اأم �س���عبة، فاإنها تغيري لل�سكل 
الذي �س���يكون عليه امل�س���تقبل. وتت�س���من القرارات احلكم على 
الأم���ور املبن���ي على الفهم، ول���ذا فاإنه كلم���ا زاد فهمك لالأمور 
زادت فر�س���تك يف اأن يك���ون حكم���ك �س���ليما. كم���ا اأن القي���ادة 

الناجحة تعني قرارات �سائبة.
عندم���ا نفك���ر يف كلمة قرارات فاإن تفكرينا ينح�س���ر يف تلك 
القرارات التي تت�س���ف ب�سعوبة اتخاذها، وعندما تكون ب�سدد 
اتخ���اذ قرار �س���عب مبني على م�س���كلة ما، فمن امل�ستح�س���ن اأن 
ت���رتوى يف التفك���ري فيه���ا وتعم���ل على حله���ا باأ�س���لوب منظم، 
اإل اأن اأغل���ب القرارات لي�س���ت من ه���ذا النوع، كما اأنه لي�س من 

ال�سروري اأن تكون نتيجة مل�سكلة.
نح���ن جميع���ا نق���وم باتخاذ ق���رارات �س���غرية و�س���هلة طوال 
الوق���ت، اإل اأن هن���اك بع����س الق���رارات التي تت�س���م بال�س���عوبة 
والتعقيد، اإ�سافة اإىل اأن الطريقة التي ن�سل بها اإىل القرارات 
تختل���ف تبع���ا للهدف م���ن القرار وامل�س���كلة الت���ي يعاجلها هذا 

القرار والنمط املتبع يف الإدارة.
ويف�س���ل البع�س اأن يجعل اأع�ساء الفرق التابعة لإ�سرافهم 
ي�س���اركونهم يف كل الق���رارات الت���ي يتخذونها، وق���د ينجح هذا 
املدخل الدميقراطي مع بع�س املجموعات، لأن امل�ساركة توؤدي 
اإىل التحفيز، ولكن هذا الأ�سلوب يحتاج اإىل عدم املغالة اأحيانا 

يف اتباعه، لأنه قد يوؤدي اإىل اإطالة مدة التفاق عليه.

ثانيا: صصنع القرار؟

اإن الختالف الأ�سا�سي 
الذي مييز بينك 

كم�سوؤولة يف حزبك 
وباقي ع�سوات احلزب، 
هو نوع وعدد القرارات 

التي تتخذينها. 
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متى يكون القرار جيدًا؟

15
النتائج املطلوب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

يجب التاأكد من دقة و�شحة 
املعلومــات التي نعتمــد عليها 

يف �شنع القرار.

-ا�شتجابت رقية وهي قائد فريق مل�شروع تنموي اإىل الزيادة يف ن�شاب العمل على 
مــدى عــدة �شهور, والذي اأدرج �شمن خطة �شنوية نتــج عنها اتخاذ قرار من رئي�ش 
امل�شــروع بزيادة عدد �شاعــات العمل االعتيادية يف امل�شــروع, وذلك لتفعيل العمل 

وال�شرعة يف الو�شول لاأهداف املحددة للم�شروع.
قامت رقية بناء على ذلك باالإعان عن حاجتها اإىل 4 ع�شوات لان�شمام للفريق, 

حيث قابلت 6 مر�شحات لزيادة عدد العامات بامل�شروع, واختارت 4 منهن.
ويف ظهــرة نف�ــش اليوم الذي مت فيه اختيار الع�شــوات اجلديدات, اأخربها رئي�ش 
امل�شــروع باأنــه مت اتخــاذ قــرار ا�شرتاتيجــي باإلغــاء قــرار زيــادة فــرتات العمــل, 

واالكتفاء بالن�شاب املعتاد نظرا ل�شحة املوارد احلالية.
ا�شطــرت رقية لات�شــال باملر�شحات اللواتي اختارتهن واالعتــذار لهن, مما �شبب 

لها الكثر من االإحراج.

تو�شيح اأهمية جمع 
املعلومات الدقيقة 

للو�شول اإىل قرار جيد.
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�سكرتري رئي�س 
فريق العمل

متثيلية فريق امل�شروع

 يختار املدرب 3من امل�ساركات الراغبات يف امل�ساركة لتمثيل دور مدير • 
امل�سروع – رئي�س الفريق – �سكرتري رئي�س فريق العمل.

باقي •  م��ن  ويطلب  التمثيلية  يف  للم�ساركات  الأدوار  امل���درب  ي�سرح   
امل�ساركات املتابعة وتدوين املالحظات.

 يناق�س املدرب املالحظات التي دونتها امل�ساركات اأثناء التمثيلية.• 
 ي�ساأل امل�ساركات عن النقاط امل�ستفادة من التمثيلية.• 
 على املدرب اأن يناق�س من خالل التمثيلية الفرق بن القرار اجليد • 

والقرار ال�سيئ.

مدير 
امل�سروع

رئي�س 
الفريق
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القرارات اجليدة والقرارات ال�شيئة:
 يتخذ الكثر من االأفراد العديد من القرارات �شواء يف العمل اأو 
املنزل, ثم تنتهي كثرا منها بالنجاح, ولكن �شيكون دائما البع�ش 
من  العديد  هناك  تكون  فقد  مقبول.  من  اأقــل  اأنــه  يثبت  الــذي 
القرارات التى تعمل جيدا اأو حتل امل�شكلة, ولكن قد تعمل بع�ش 
القرارات باأ�شلوب اأف�شل من البع�ش االآخر, فعلى �شبيل املثال قد 

تكون:
التنفيذ. يف  • اأ�سهل 

املعنين. لالأ�سخا�س  قبول  • اأكر 
املنظمة. �سيا�سة  مع  اأكر  • تتما�سى 

اأقل. جانبية  اآثارا  تخلق  اأن  املتوقع  • من 
اأكر. مادية  مكا�سب  حتقق  اأن  املتوقع  • من 

اإن القرار اجليد يجب اأن يكون القرار االأمثل الذي يحقق احلد 
االأدنى من االأهداف على االأقل.

خطوات �شنع القرار:
1- التعبر عن املو�شوع اأو امل�شكلة: 

�سنع القرار يتطلب و�سوح ابعاد امل�سكلة.• 
اإل اأن العديد من املو�سوعات قد تكون معقدة وتت�سمن • 

كثرياً من اجلوانب التي يجب اأن توؤخذ يف العتبار.
اىل  االأمــر  يحتاج  االأحيان  بع�ش  يف  الكتابي:  التعبر  اأهمية 
التفكر,  على  ذلك  يجربك  حيث  املو�شوع,  عن  الكتابي  التعبر 
اأنــه  كما  عليه,  الرتكيز  ت�شتطيعن  وا�شحًا  بيانًا  لــك  ويــوفــر 
النقاط  واأهم  الرئي�شية.  ال�شعوبات  موقع  روؤية  على  ي�شاعدك 

التي يجب اأخذها يف االعتبار:
متى كان اأول ظهور للمو�سوع.

ما هى اأهم عنا�سره اأو من هم اأطرافه؟
النتائج املنتظرة يف حالة عدم معاجلته.

اأية حقائق اأخرى لها �سلة به.
اإن التعبر عن مو�شوع امل�شكلة ي�شاعد على و�شوحها وروؤيتها من 

زاوية اأخرى قد توؤدي اإىل الو�شول اإىل قرارات اأف�شل.
2- حتديد االأهداف:

يف  يرغب  التي  القرار  ل�شانع  وا�شحة  النتيجة  تكون  ان  يجب 
الو�شول اإليها ليكون القرار الذي يتخذه فعاال.

اإن القرار اجليد 
يجب اأن يكون 
القرار الأمثل 
الذي يحقق 

احلد الأدنى من 
الأهداف على 

الأقل.
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االأهداف املوزونة:
 هــي االأهداف التــي ي�شعى القــرار اإىل حتقيقها بعد 
ترتيبهــا ح�شــب اأهميتها, حيث ميكــن اإعطاء كل هدف 
وزنــا معينــا يعرب عــن اأهميته عنــد �شنع القــرار. وقد 
تو�شــل �شانعو القرارات اإىل اأن هناك تعبرات واقعية 

و�شل�شة ميكن اأن تعرب عن اأهمية الهدف, هي:
• يج���ب: اأي اأن ع���دم حتقي���ق اله���دف يعن���ي اأن 

القرار �سيئ.
ال�س���روري  لي�س من  اأمور هامة ولكن  • يريد: 

حتقيقها.
• يود: اأمور يكون من الظريف حتقيقها ولكنها 

يف احلقيقة لي�ست ذات اأهمية كبرية.
• القي���ود: وه���ي الأم���ور التي حت���د من حركتنا 
والأح���كام التي تقيد خياراتنا عندما نقوم بالتفكري 

يف حلول للم�سكالت ويف التو�سل اإىل القرارات.

تتمكنن 
من قيا�ش مدى 

جناحك بعد اأن 
تكوين �شنعتي ونفذتي 

القرار.

اأن تعريف ما 
حتاولن حتقيقه 

فتتمكنن من الرتكيز 
عليه, كما تقل فر�شة 

االنحراف عنه.

وينتج عن وجود 
اأهداف منطقية 
وا�سحة نتيجتان 

هامتان:
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مهوو�ش ال�شيارة

10
النتائج املطلوب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــــــق ــــــــــــائ دق

ترتيب االأهداف اخلا�شة 
ب�شنع القرار ح�شب 

اأهميتها, ي�شاعد على 
الو�شول اإىل قرار جيد

تو�شيح اأهمية حتديد 
اأهداف وا�شحة للو�شول 

اإىل قرار جيد

يقراأ املدرب من امل�شاركات قبل تق�شيمهن اإىل جمموعات ترتيب 
خيارات املهوو�ش ح�شب اأهميتها مع االأخذ يف االعتبار املعاير 

التي ياأخذها يف االعتبار. 
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يريــد اأحــد مهوو�شــي ال�شرعة اأن يغــر �شيارته وهو 
بحاجة اإىل �شيارة قادرة على حمل احلموالت الكبرة, 
اإ�شافــة اإىل كونها جيدة لل�شفر بغر�ــش العمل, ولطاملا 
كان مــن حمبــي ال�شيــارات الريا�شية املك�شوفــة, اإال اأن 
جميــع ال�شيارات التي وجدها ال جتمــع بن املوا�شفات 

الثاث التي يريدها.
وتتمثل خياراته يف:

عربة رباعية الدفع م�سقوفة.
�سيارة عائلية مريحة.

�سيارة نقل.
�سيارة ريا�سية.

اأما املعاير التي يريد اأخذها يف االعتبار فهي:
1. التكلفة.

2. الق���درة عل���ى حم���ل ل���وح الإبح���ار عن���د �س���رعة 
ال�سيارة العادية.

واملع���دات  الإبح���ار  األ���واح  الق���درة عل���ى خ���زن   .3
الأخرى ب�سكل اآمن.

4. الراحة يف امل�سافات الطويلة.
5. املتعة.

6. املنظر ونوعية ال�سناعة اجليدتن.

�شاعدي هذا املهوو�ش يف اتخاذ قرار ال�شراء املنا�شب

على املدرب اأن 
ي�ساعد املجموعات 

على حتديد 3 
اأهداف تبداأ )يجب 

- يريد - يود(، 
ت�ساعد �ساحب 

امل�سكلة على اتخاذ 
القرار الفعال.
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3- اإيجاد اخليار ال�شحيح:
 وتتكون هذه املرحلة من نقطتن اأ�شا�شيتن هما:

املعلومات: • جمع 
تختلــف طبيعــة املعلومــات مــن م�شكلــة اىل اخــرى ح�شــب نــوع 
واهميــة امل�شــدر, وتنــوع م�شادر املعلومــات بن التقاريــر االدارية 

واالح�شائيات, وقواعد البيانات اأو املعلومات االدارية.
اخليارات: • تقييم 

 وتتكون عملية تقييم اخليارات من 3 اأجزاء هي:
اأ - اإعداد ك�سف باخليارات املتاحة.

ب - التفك���ري يف امل�س���تقبل ودرا�س���ة الآث���ار املتوقع���ة وم���ا ق���د 
يت�سمنه كل خيار.

ت - القيام باختيار البديل املنا�سب.

4. �شنع القرار:
 هنا ت�شبح عملية �شنع القرار �شهلة وب�شيطة, فاإذا كان االختيار 
بــن البدائــل ال يزال �شعبا, فــاإن اأحد االأ�شاليــب للخروج من هذا 
املــاأزق هــو القيــام باأ�شتثنــاء ذوي اخلــربة اأو مــن �شبق لهــم املرور 

بنف�ش التجربة.
5. االإعداد لتنفيذ القرار:

 وهــي املرحلــة التي يجب اأن يبــداأ فيها تطبيق القــرار, ولكن ال 
تزال اأمامنا عدة نقاط للتفكر فيها:

القدرة على جعل العمل ينفذ. اإن �شنع القرار �شيء والعمل على 
تنفيذه �شيء اآخر, وال تت�شاوى قدرات االأفراد على تنفيذ العمل؛ 
حيــث يكــون البع�ش اأكرث كفاءة مــن البع�ش االآخــر, فما هو �شبب 

ذلك؟ قد يكون ال�شبب مزيجًا من العوامل التالية:
اأ - �سخ�سية وخربة ومهارات الفرد.

ب - ثقافة املحيط الذي يعملون فيه.
ت -  املطالب التي يفر�سها املوقف املعن الذي يواجهونه.
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التعــرف  علــى املخاطــر والتغلب عليهــا: قد يبدو اأن وقــت التفكر 
يف املخاطــر قد فات, خا�شــة واأن القرار قد اتخــذ بالفعل, اإال اأنه يف 
الو�شــع احلايل فاإن املخاطر هي االأخطــار اأو االآثار اجلانبية ال�شارة 
التــي قــد تنتج عن تنفيذ القــرار وكيفية التحكم فيــه. وعند اتخاذ 
قــرار ما فاإنه من املنطقــي اإعداد قائمة مرجتعــة باملخاطر املتوقعة 

للتغلب عليها بفاعلية.
6. تاأكيد واإي�شال القرار:

 هنا يجب حتديد مدى ال�شلطة املخولة لنا يف اتخاذ القرارات. رمبا 
يكــون من احلكمــة مراجعة و�شف الوظيفة التــي ن�شغلها وامل�شتندات 

اخلا�شة بتوزيع االأدوار وامل�شوؤوليات.
7. اإعداد خطة التنفيذ:

 كلمــا زادت اأهمية القــرارات التي يتم اتخاذهــا تطلب االأمر اتباع 
خطــة تنفيذ منظمــة وحمكمة تت�شمن العديد مــن االإجراءات التي 

ميكن ترتيبها على النحو التايل:
املرحلة الأوىل: ما هي الإجراءات الرئي�سية املطلوبة.

املرحلة الثانية: متى وباأي ترتيب؟
املرحلة الثالثة: ما هي فرتة كل منها؟

املرحلة الرابعة: من؟ وكيف؟
8. تقييم النتائج:

تاأخذ هذه املرحلة النقاط التالية يف االعتبار:
فعال؟ القرار  فيه  ا�ستمر  الذي  املدى  هو  • ما 

• م���ا اإذا كان���ت الفوائ���د التي نتجت ع���ن القرار قد بررت الوقت 
واجلهد اللذين ا�ستنفدا يف �سنعه.

• ما اإذا كان قد نتج عن القرار بع�س الفوائد التي مل نتنباأ بها.
اأخرى؟ مرة  القرار  نف�س  نتخذ  اأن  املمكن  من  • هل 

اتخاذ القرارات االإدارية: 
اإن اتخــاذ القــرارات االإدارية هو عملية اختيــار بديل من بن عدة 
بدائــل بعد درا�شة وحتليــل وتفكر, وتتعلق هــذه العملية بامل�شتقبل 

اأ�شا�شًا.
ويرتبط اتخاذ القرارات االإدارية بنوعن من املواقف:

 اإما مواقف ترى فيها اإدارة املنظمة فر�ساً للتطوير اأو التو�سع.
 واإما مواقف تك�سف عن نواحي نق�س اأو اأوجه �سعف معينة حتتاج 

اإىل عالج.
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 تكت�شــف كثر مــن القياديــات اأن باإمكانهــن اأن يزدن مــن كفاءة 
وفعاليــة قراراتهــن اإذا هــن اتبعــن يف اتخاذهــا اأ�شلوبــا نظاميــًا 
ومنطقيــًا, وبرغم وجود كثر من االأ�شاليــب التي ميكن اتباعها يف 
هــذا املجال, فاإننا �شنحــاول اأن نقدم موجزًا ملنهج من 5 خطوات يف 

اتخاذ القرارات, و�شنتناوله خطوة بخطوة على التوايل:
اخلطوة االأوىل:

 حــّددي الهدف من اتخاذ القرار: اإن كل قرار -ا�شرتاتيجيًا كان 
اأم تكتيكيًا- البد اأن يكون له هدف واقعي وحمدد, فاإذا �شّلمنا باأن 
لــكل قرار هدفًا حمددًا وواقعيًا, فلمــاذا كان من ال�شروري حتديد 

تلك االأهداف بو�شوح قبل البدء يف عملية اتخاذ القرارات؟
اإن ال�شبــب االأول لتحديد هدف القــرار هو تركيز االهتمام على 

امل�شكلة احلقيقية, وذلك من اأجل التو�شل اإىل حلول بديلة.
وال�شبــب الثاين لتحديد هدف القرار هــو: �شمان اأن كل فرد له 

عاقة بالقرار قد وافق على الهدف املحدد للقرار.
وال�شبــب الثالث لتحديد هــدف القرار هو: قيا�ــش النتائج التي 

يراد حتقيقها قيا�شًا كميًا.
اخلطوة الثانية:

 حللــي طبيعــة القــرار: لتحليــل طبيعــة القــرار يجــب اأن جند 
االإجابة على �شوؤالن هامن:

ال�شوؤال االأول:
 هل القرار يقع �سمن �سلطتي، و�سمن قدرتي على اتخاذه؟

اإذا مل تكن الإجابة بنعم، ففي �سلطة من اتخاذ القرار؟
ومن الذي ينبغي اأن يتخذ القرار؟

وعندئذ تكــون املرحلة الثانيــة: اجمعي كل املعلومــات املت�شلة 
باملو�شــوع, فكثــرًا مــا يجري اتخــاذ القــرارات على اأ�شا�ــش بع�ش 
ولي�ش كل املعلومات املطلوبة, وال�شك اأن افتقار تلك القرارات اإىل 

باقي املعلومات املطلوبة يجعل القرار اأقل كفاءة وفاعلية.
وهكــذا فــاإن احل�شول على املعلومــات املطلوبة يقت�شــي منا عمل 
قائمــة املعلومــات الناق�شــة التي يتطلــب متخذ القــرار معرفتها. 
اإن الوقــت الــذي نخ�ش�شه جلمع املعلومات املت�شلــة باملو�شوع البد 

 حّددي 
الهدف من 

اتخاذ القرار

اخلطوة االأوىل

اخلطوات اخلمسض التخاذ القرارات االإدارية:
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اأن يزيــد مــن كفاءة القــرار. ولعلك ت�شتطيعــن اأن تتذكري بع�ش 
احلــاالت التي خرج فيها القرار �شعيفًا ب�شبب نق�ش املعلومات التي 

بني عليها هذا القرار.
ويقــول معظــم املديريــن اإنهــم يبحثــون عــن احلقائــق الازمــة 
لتحليــل طبيعــة القرار, فــاإىل اأي حد ميكنهم االعتمــاد على اآراء 

االآخرين؟
اإن ا�شت�شارة اأهل اخلربة متثل م�شدرًا هامًا للمعلومات التي ميكن 
للمديــر اأن يعتمــد عليها يف اتخــاذ القرارات, ولكن مــن ال�شروري 
دائمــًا تقييم تلــك االأفــكار واملعلومات, ومــن املفيد يف هــذا ال�شاأن 

طلب البيانات التي تدعم وجهة النظر التي يراها اأهل اخلربة.
ال�شوؤال الثاين:

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

لقد وجد كثر من متخذي القرار اأن اتباع الطريقة التالية ي�شّهل 
عليهــم مهمة االإجابة على هــذه االأ�شئلة. اإن اأي قرار ميكن النظر 
اإليه يف �شوء عاملن ن�شميهمــا عامل "ال�شامة" وعامل "القبول", 
وي�شتخــدم عامل "ال�شامة" لت�شوير مــدى اأهمية اأن يكون القرار 
�شليمــًا بالن�شبــة للمنظمــة. وكمثــال علــى قــرار يكون فيــه عامل 
"ال�شامة" ذا اأهمية مرتفعة, حالة اختيار نوع من املعادن ل�شنع 
غرفــة االحــرتاق الداخلي الأحد حمركات الطائــرات, فاالختيار 

ال�شليم هنا ذو اأهمية ق�شوى بالن�شبة مل�شنع الطائرات.
"ال�شامــة" ذا اأهميــة  وكمثــال علــى قــرار يكــون فيــه عامــل 
منخف�شة, حالة اختيار نوع من ورق الكرتون, فمثل هذا القرار ال 

تكون له اإال اأهمية �شئيلة ن�شبيًا.
ماذا تفعلن عند القبول؟

طاملــا اأن القرار يوؤثر على كثر مــن االأفراد العاملن يف املنظمة, 
فــاإن تنفيــذ القــرار يتطلــب احل�شــول على قبــول وتعــاون هوؤالء 
االأفراد. على ذلك فاإن عامل "القبول" يعني مدى اعتماد التنفيذ 
الناجح للقرار على تعاون االأفراد داخل الفرع. وهكذا فاإن القرار 

ميكن النظر اإليه يف �شوء هذين العاملن.
وميكن اإي�شــاح هذين العاملن عن طريق ر�شم امل�شفوفة التالية, 
والتــي ميثل االإحــداث الراأ�شي فيها "عامــل ال�شامة", بينما ميثل 

االإحداث االأفقي لها "عامل القبول".

 حللي طبيعة 
القرار

اخلطوة الثانية
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)مصصفوفة السصالمة والقبول(

مة
شا

ال�
ية 

هم
اأ

اأهمية القبول

مرتفعة

مرتفعة

منخف�شة

منخف�شة

1

3

2

4

وميكننــا اأن جنــد الأي قرار مكانًا يف هــذه امل�شفوفة. فعلى �شبيل 
املثال فاإن القرار الذي تكون فيه اأهمية عامل "ال�شامة" مرتفعة 
بينمــا تكون اأهميــة عامل "القبول" منخف�شــة, ميكن اأن يو�شع يف 
املنطقــة رقم )1(, والقــرار الذي تكون فيه اأهميــة كل من عاملي 
... وهكذا. رقم )2(  املنطقة  "ال�شامة" و"القبول" مرتفعة يف 
ولكن ملاذا يجب حتليل اأهمية كل من "�شامة" و"قبول" القرار؟
مــن ال�شروري اإجــراء هذا التحليــل, الأن طريقة اتخــاذ القرار 
"ال�شامــة  �شــوف تختلــف بح�شــب االأهميــة الن�شبيــة لــكل مــن 

و"القبول".
اإذا كان القــرار يقــع يف املنطقــة )1( فــاإن هذا يعنــي اأن امل�شتوى 
الفني للقرار له اأهمية كبرة, ولكن القبول لي�ش على هذه الدرجة 

من االأهمية.
وعنــد اتخــاذ قرار مــن هذا النــوع يجــب عليــك اأن تطلعي على 
املعلومــات املتاحــة عن املو�شــوع. وعليك, اأي�شــًا ا�شت�شارة اخلرباء 
يف هــذا املجال. كمــا ميكنــك اأن ت�شتعينــي ببع�ــش االأ�شاليب التي 
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ت�شاعــدك على اتخاذ قــرار �شليم. اأي اأن اهتمامــك ين�شّب اأ�شا�شًا 
على النواحي الفنية.

اأما اإذا كان القرار يف املنطقة رقم )4( مبعنى اأن العن�شر الهام يف 
القــرار هو "القبول" ولي�ش "ال�شامة", فاإن واجبك كمتخذة قرار 
هــو اإ�شــراك جميع مــن يتاأثرون مبثل هــذا القــرار يف املناق�شة يف 
�شبيل التو�شل اإىل موافقة جماعية على الت�شرف على نحو معن.
اأمــا القــرار الــذي يقــع يف املنطقة رقــم )3( اأي القــرار الذي ال 
تكون فيه الأي من "ال�شامة" اأو "القبول" اأهمية, فاإنك ت�شتطيعن 
اتخاذ القرار مبفردك, اأي اأن االأمر ال يتطلب ا�شت�شارة اخلرباء اأو 

احل�شول على املوافقة من اجلماعة.
ومتثــل القرارات التي تقــع يف املنطقة رقم )2( اأ�شعب القرارات 
التــي يكون عليك اتخاذهــا, اإذ اإن اأهمية كل من عاملي "ال�شامة" 
و"القبــول" تكــون مرتفعــة, ولذلــك يجب �شــم اأو توحيــد كل من 
الطريقتــن امل�شتخدمتن يف قرارات املنطقتن )1(, )4(. ووا�شح 
اأن القــرارات التــي تقع يف املنطقــة رقم )2( متثــل اأ�شعب مهامك, 
حيث يعتمد جناح القرار على الروح املعنوية, وعلى كفاءة املدير, 
وعلــى درجة الثقة املتبادلة بــن اأفراد املجموعة التي ي�شت�شرها 
متخــذ القــرار, وكذلــك علــى مــدى ال�شراحــة التــي ت�شــود تلــك 

االجتماعات.

واخلا�شة:
يف املنطقة رقم )1(:

 يتم اتخاذ القرار با�شت�شارة اخلرباء الفنين.
يف املنطقة رقم )4(:

 مــن ال�شروري اإ�شراك االأفراد الذيــن يتاأثرون يف عملية اتخاذ 
القرار.

يف املنطقة رقم )3(:
 ميكن اتخاذ القرار بدون عقد اأي اجتماعات.

يف املنطقة رقم )2(:
 مــن ال�شروري دمــج الطريقتن امل�شتخدمتــن يف كل من املنطقة 

رقم )1( واملنطقة رقم )4(.
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اخلطوة الثالثة:
 ابتــكار حلــول بديلــة: لقــد ات�شــح لنــا اأن القرار الــذي يقع يف 
املنطقة رقم )3( هو القرار الذي تكون فيه اأهمية كل من "�شامة" 
و"قبــول" القــرار منخف�شــة, ووا�شــح اأنــه ال �شــرورة الأن ت�شيــع 

االإدارة جانبًا كبرًا من وقتها يف مثل هذا النوع من القرارات.
ولكن من ال�شروري البحث عن حلول ابتكارية وخّاقة للقرارات 

التي تقع يف املناطق االأخرى من امل�شفوفة, فلماذا؟
اأوًل: لأن احل���ل ال���ذي ق���د يب���دو بديهي���اً قد ل يك���ون جيداً 

بدرجة جتعل القرار فعاًل.
ثاني���اً: قد تنتج ميزة تناف�س���ية من العثور على حل ابتكاري 

وغري تقليدي.
ومن االأ�شاليب التــي ميكن ا�شتخدامها للو�شول اإىل بدائل حلول 
عديــدة وابتكاريــة, هــو اأ�شلوب التفكــر اأو الع�شــف الذهني, وهو 
اأ�شلــوب البتكار اأفكار خاقة عن طريــق املناق�شة اجلماعية, ومن 
االأف�شــل اأن ت�شــم اجلماعــة عددًا ال يتجــاوز 12 ع�شــوًا يزودون 
باملعلومات بامل�شكلة قبــل اأن تبداأ اجلماعة عملها. ويجب ت�شجيع 
االأفــكار اجلريئة على الظهور حتى لو بــدت �شاذة اأو متطرفة, اإال 
اأن علــى اأع�شاء اجلماعــة اأن يلتزموا بعدم تقييم اأية فكرة خال 
اجتماعــات التفكــر. وت�شتمر اجتماعات التفكر مــن 30 اإىل 45 

دقيقة.
وميكن تق�شيم عمليــة التفكر اأو الع�شف الذهني اإىل 

3 مراحل هي:
1. �سياغة اأو تعين هدف القرار.

2. اجتماعات التفكري ذاتها.
3. تقييم الأفكار.

ومما ي�شاعد على جناح عملية التفكر والع�شف الذهني, اأن تتم 
كل مرحلة من املراحل الثاث منف�شلة.

اإن رد الفعــل االإن�شاين الطبيعيــة �شد اأفكار االآخرين هي اإحدى 
العقبــات اأمام اأ�شلوب التفكر, وكلنا نفعــل ذلك, فاإذا طرح �شخ�ش 
مــا فكــرة اأو اقرتاحــًا للبحث واملناق�شــة, فاإننــا يف الغالب نفكر يف 
اأ�شبــاب ومربرات دعم الفكرة, فاملجموعــة ميكنها لي�ش فقط قتل 
الفكــرة بل الق�شــاء على اأية افــكار اأو اقرتاحات اأخــرى ميكن اأن 
تتولــد عنها. ولهذا ال�شبب, من ال�شروري تدريب جماعات التفكر 
على حتا�شي و�شع العقبات اأمام االآخرين خال اجتماعات التفكر 

والع�شف الذهني.

 ابتكار 
حلول بديلة

اخلطوة الثالثة
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اخلطوة الرابعة:
 اختــاري مــن بــن البدائل: هنــاك كثر مــن الطــرق التي ميكن 
اال�شتعانــة بها عنــد قيامنا باالختيار, وبع�ش هــذه الطرق يعتمد 
علــى بحــوث العمليــات واملحــاكاة وغرها مــن علــوم االإدارة, وقد 
يتطلــب االأمــر اال�شتعانــة باالأخ�شائيــن اأو ا�شتخــدام احلا�شبات 
االإلكرتونيــة. ومع ذلك فاإنــه يف معظم احلاالت يتم االختيار على 

اأ�شا�ش اخلربة ال�شابقة ملتخذ القرار.
 وهــذه هــي الطريقة االأكــرث �شيوعــًا يف اتخاذ القــرارات, وهي 
تتطلــب درا�شة احللول البديلة واالختيــار منها بناًء على جتاربه 

وخرباته ال�شابقة.
اخلطوة اخلام�شة:

 اختبــار وتنفيــذ القرار:اخلطــوة اخلام�شــة يف عمليــة اتخــاذ 
القــرارات هي تنفيذ القــرار, فالقرار ال ي�شبح فعــااًل من الناحية 
العمليــة اإال اإذا مت تنفيــذه بطريقــة مر�شيــة. لذلــك يجب عند 
اتخــاذ القرار تنظيــم وتخطيط عملية التنفيــذ. وتعتمد عملية 
التنظيــم والتخطيــط للتنفيــذ على حجــم واأهمية القــرار وعدد 
االأفــراد الذين يوؤثر عليهــم, واأي�شًا على الوقت املتــاح قبل البدء 

يف التنفيذ. وت�شمل هذه املرحلة االإجابة على االأ�شئلة االآتية:
1. من الذي �سيقوم مبتابعة تقدم القرار؟

2. م���ا ه���ي ردود الأفع���ال املتوقعة للقرار؟ وم���ا الذي ميكن 
عمله لالإقالل منها؟

3. اإذا كان هن���اك احتم���ال اأن تظهر احلاجة اإىل اتخاذ نف�س 
القرار مرة اأخرى، فما الذي ميكن عمله للتنبوؤ بذلك؟

لة: خطوة هامة مكمِّ
 متابعة نتائج القرار:

 اجمعي معلومات اأثناء التنفيذ.
 تابعي اإرجاع االأثر.

 اتخذي االإجــراءات التعديلية الت�شحيحية 
عند ال�شرورة.

 اختاري من 
بن البدائل

 اختبار 
وتنفيذ 

القرار

اخلطوة الرابعة

اخلطوة اخلام�شة
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بع�ش 
االأخطاء 

ال�شائعة يف 
�شنع القرار

عدم 
االعرتاف 

باأن القرار كان 
عدم �شيئًا  

الثناء حيث 
ي�شتوجب الثناء.

ن�شيان 
احل�شول على 

موافقة من االإدارة 
العليا .

العمل 
من منطلق 

اأن اتخاذ اأي قرار 
اأف�شل من ال �شيء.

االفرتا�ش 
اأن النا�ش 

يفكرون دائمًا 
مبنطقية.

الرتدد  

1

2

3

4

5

6

التعود على اتخاذ القرارات يوميا وب�شورة متكررة.

 التعلم من خرباتنا ال�شابقة.

 ا�شت�شارة اخلرباء.

التنفيذ.

 التخيل باأننا �شخ�ش اآخر.

 املرونة.

 املتابعة. احلذر من غرور املن�شب.

 جتنب التعميمات.

1
26
37
48
59

و�شايا للو�شول اإىل قرار �شائب:
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�شفات ت�شاعد على تنفيذ القرار

15
النتائج املطلوب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

هناك �شفات قيادية ت�شاعد 
على تنفيذ القرار بنجاح..

1. يطلــب املــدرب من امل�شاركات اأن يقمــن �شمن جمموعات 
�شغــرة )3 م�شاركات( باختيار اأهم ال�شفات التي ميكن اأن 

ت�شاعدهن على تنفيذ القرار ب�شكل �شحيح.
2. يناق�ــش املدرب امل�شاركات اأ�شبــاب اختيار كل جمموعة 

لل�شفات التي �شبق مناق�شتها واختيارها يف )1(.
3. يتو�شــل املــدرب مــع امل�شــاركات اإىل اأهم ال�شفــات التي 

ت�شاعد متخذ القرار على تنفيذ القرار.

التعرف على اأهم ال�شفات 
التي ت�شاعد على تنفيذ 

قرارات جيدة
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1. القدرة على و�شع اأهداف وا�شحة وعدم اإغفالها.
2. االإ�شرار على التقدم بدون اأهداف وا�شحة.

3. اال�شتقالية والثقة يف النف�ش لدرجة جتاهل عرو�ش امل�شاعدة من االآخرين.
4. اال�شتعداد لقبول امل�شاعدة.

5. ال�شجاعة واملجازفة.
6. احلذر وجتنب املجازفة.

7. املثابرة على ماحقة الهدف حتى يتحقق.
8.  الواقعية التي حتدد �شعوبة حتقق الهدف.

9. ثقة تامة بالنف�ش ورف�ش االعرتاف باحتمال ارتكاب االأخطاء.
10. التوا�شع الذي يوؤدي اىل االعرتاف باالأخطاء والتعلم منها.

11. اال�شتعداد للتعلم من خربات االآخرين.
12. الت�شميم على البحث عن احلل حتى لو كان ذلك يعني اإعادة اخرتاع العجلة.

13. القدرة على فر�ش قرار على الرغم من كل العوائق.
14. املرونة يف تعديل اخلطط والتغلب على املقاومة باملفاو�شات.

اأي من الصصفات التالية تعتقدين اأنها جتعل 
ال�صخصض قادرا على تنفيذ القرار؟ 

�شعي عامة )        ( يف املربع املجاور لل�شفة التي تختارينها.



الوحدة التدريبية 

االتصصال الفعال
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الوقت بالدقيقةاملوضصوع

مفهوم االت�شال 

مترين االأ�شكال

مترين ال�شيدة منرة

االت�شال التنظيمي

ا�شتق�شاء فعالية االت�شال

عنا�شر االت�شال
20

10
15

15
30

30

1. يطلب املدرب من عدد 6 م�ساركات الوقوف يف �سفن متقابلن ويعطي كل م�ساركة كرة.
2. يطلب من كل م�ساركة تبادل كرتها مع زميلتها املتقابلة معها ثم ا�ستقبال كرة زميلتها.

3. يطلب من كل م�ساركة تبادل كرتها مع زميلتها املتقابلة معها و ا�ستقبال كرة زميلتها يف نف�س الوقت.
4. يطلب من جميع امل�ساركات رمي الكرات وا�ستقبالها يف نف�س الوقت.

5. ي�ساأل امل�ساركات عن انطباعهن حول ما يحدث يف كل مرة ثم ي�ساأل باقي امل�ساركات.  
6. يتو�سل مع امل�ساركات اإىل نتيجة حول مفهوم التوا�سل والت�سال.

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

ال�شبورة البي�شاء - اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة – كرات ملونة.• 

االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة ال�سابعة
االت�سال الفعال

االت�شال . 1 مفهوم  على  التعرف 
وعنا�شره الرئي�شية.

تـــو�ـــشـــيـــح اأهـــــــم مـــعـــوقـــات . 2
االت�شال.

االت�شال . 3 اأهــمــيــة  ا�شت�شعار 
التنظيمي يف حتقيق االأهداف 

يف العمل.
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من  واالأفكار  واملعاين  املعلومات  نقل  بها  يتم  التي  العملية  هو   
املن�شودة  االأهـــداف  حتقق  ب�شورة  اآخرين  اأو  اآخــر  اإىل  �شخ�ش 
اجتماعي  ن�شاط  ذات  النا�ش  من  جماعة  اأيــة  يف  اأو  املن�شاأة  يف 
اأو�شال  تربط  خطوط  مبثابة  هي  اإذن  و�شيا�شي.  اأواقت�شادي 
البناء اأو الهيكل التنظيمي الأية من�شاأة اأو كيان ربطا ديناميكيا. 
فلي�ش من املمكن اأن نت�شور جماعة اأيا كان ن�شاطها دون اأن نت�شور 
وبن  اأق�شامها  بن  حتدث  التي  االت�شال  عملية  الوقت  نف�ش  يف 
اأفرادها, وجتعل منها وحدة ع�شوية لها درجة من التكامل ت�شمح 
اإىل  احلاجة  اأهمية  النا�ش  من  العديد  يدرك  بن�شاطها.  بقيامها 
االت�شال, لكنهم رغم ذلك يجدونه �شعبًا نظرًا لوجود العديد من 
العقبات التي تقف حائًا بن كل من القائم باالت�شال وامل�شتقبل.

عنا�شر عملية االت�شال:
 املر�س���ل: يحمل معنى ما، يريد اإي�ساله ل�سخ�س ما، ي�سعه 

يف رموز معينة، وير�سله بطريق معينة.
 امل�س���تقبل: ي�س���تقبل الر�س���الة، يفك الرموز، يفهم معناها، 

ي�ستجيب ملا يفهم.
 الر�سالة: حمتوى عملية الت�سال.

 الو�سيلة/ القناة: اأداة حمل الر�سالة من املر�سل للم�ستقبل.
 اإرج���اع الأث���ر: ب���ن املر�س���ل وامل�س���تقبل لتب���ادل املعلوم���ات 

والأفكار والآراء حول الر�سالة.
 الظروف: مكان وزمان الت�سال.

 الت�س���وي�س: عنا�س���ر موج���ودة اأثن���اء ح���دوث الت�س���ال ق���د 
حت���دث م���ن الظ���روف اأو املر�س���ل اأو امل�س���تقبل اأو الر�س���الة اأو 
الو�سيلة، وتوؤدي اإىل اختالف املعنى املفهوم لدى امل�ستقبل عن 

املعنى املراد اإر�ساله عن طريق املر�سل.

االت������ص������ص������ال:
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مترين االأ�شكال

15
النتائج املطلوب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

كلمــا تعرفنــا علــى معوقــات 
االت�شــال الفعــال, متكّنــا من 

و�شع حلول لها.

1. قومي مع املجموعــة بت�شجيل ماحظاتك بينما تطلب 
اإحــدى زمياتــك مــن زميلــة اأخــرى ر�شــم جمموعــة مــن 
االأ�شــكال الهند�شية دون اأن ي�شمح الأي منهما با�شتف�شار اأو 

زيادة التو�شيح.
2. �شتاحظــن اأن زميلتيك ال تتوا�شــان �شوى عرب �شوت 

املر�شل فقط.
3. ناق�شي ماحظاتك يف )1( مع املدرب وباقي امل�شاركات.
4. حــددي اأهم املعوقات التي �شادفــت الزميلتن )املر�شل 

وامل�شتقبل( ومنعتهما من اإكمال املهمة بنجاح والتوا�شل.

حتديد اأهم 
معوقات االت�شال

10

-علــى املدرب اأن يطلب من اإحدى امل�شاركات اأن تقوم بدور املر�شل واأخرى بدور 
امل�شتقبل من خال مترين يحتوي على اأ�شكال خمتلفة.

-يجب على امل�شتقبل اأن ير�شم االأ�شكال دون اأن ي�شاأل اأو يتلقى اأي تف�شرات من 
امل�شتقبل اأو امل�شاركات.
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تعمــل ال�شيــدة منــرة مراقبــة يف مدر�شة 
 6 نحــو  عملهــا  يف  اأم�شــت  وقــد  ثانويــة, 
�شنــوات, وكانــت علــى خــاف مديرتهــا يف 

كثــر مــن االأمــور االإداريــة, ممــا ت�شبب 
وهــي  اأخــرى  مدر�شــة  اىل  نقلهــا  يف 
مكرهــة, ويف حالــة اإحبــاط �شديــد, 
قابلتهــا مديــرة املدر�شــة مرحبــة بها 
واأ�شنــدت اإليهــا دور املراقبة, حيث اإن 
هــذا م�شمــى وظيفتهــا, وبــداأت العمل 
يف االإدارة, حيــث كانــت تاأتــي يوميا, 
وتقوم باأعباء عملها. علمًا اأنها كانت 
حت�شر يف بع�ش االأحيان متاأخرة يف 

ال�شبــاح عن املوعــد املحدد, وهــو ال�شابعة 
�شباحا.

مديــرة  اجتمــاع  حتديــد  مت  ولقــد 
املدر�شة مع جميع مدر�شات املدر�شة 
يف متــام ال�شاعــة 12 ظهرا من يوم 
االأربعاء, ملناق�شة بع�ش املوا�شيع 
كتحديد االخت�شا�شات ومناق�شة 
امل�شــاكل. ح�شــر اجلميع يف اليوم 
والوقــت املحــدد, وبــداأت املديرة 
االجتماع بالتحيــة والرتحيب, ثم 
بــداأت االجتمــاع بقولهــا: �شاأناق�ش 
معكن امل�شــاكل املوجودة بينكن, واإذا 

ن�����������������ص��������اط

�����������������ري�������������������ن
مت��

حالة ال�شيدة منرة

10
النتائج املطلوب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــــــق ــــــــــــائ دق

االت�شال اللفظي 
ي�شاعد على التوا�شل 

الفعال

تو�شيح االت�شال غر 
اللفظي كاإحدى و�شائل 

االت�شال

11
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بالكاتبة تقول ب�شوت عاٍل وغ�شب �شديد: 
اإنني اأوجه االتهــام اإىل املوظفة اجلديدة 
حيث اإن كرثة غيابها اأدت اىل تاأخر بع�ش 
االأعمال, مما يتطلب مني القيام بها, وهذا 
و�شــع غر عادل. ردت عليها ال�شيدة منرة 
بغ�شب مماثل: اأنت كاذبة, فاأنت مل تقومي 
باأعمايل عند غيابــي, وغيابي كان نتيجة 
املديــرة  قطعــت  وهنــا  عائليــة.  ظــروف 
�شمــت البقيــة باإنهــاء االجتمــاع, وطلبــت 
ويف  املكاتــب.  اىل  التوجــه  اجلميــع  مــن 
نف�ش اليــوم اأجرت املديــرة مكاملة هاتفية 
مــع الكاتبة, حيــث قالت لهــا اإنها خمطئة 

با�شتخدام هذا االأ�شلوب مع زميلتها, فردت 
عليهــا الكاتبــة باأنهــا مل ت�شتطــع متالــك 
نف�شهــا, واعتــذرت ب�شــدة. قبلــت املديــرة 
االعتــذار, واأكــدت على اأنــه اإذا تكرر ذلك 
ف�شت�شطــر اىل توجيــه خطــاب لفت نظر. 
اأما بالن�شبة لل�شيــدة منرة فقد اأر�شلت لها 
املديرة خطابا بتغيــر عملها واإبعادها عن 
االإدارة, ولكــن املوظفــة اجلديــدة رف�شــت 
التنفيذ, واأخذت اإجازة مر�شية حتى تهداأ 
النفو�ش. وعندما عادت اعتذرت للمديرة, 
واأبــدت اأ�شفهــا ملا بــدر منها, واأنهــا لن تكرر 

ذلك.

ي�شل املدرب مع امل�شاركات اإىل حتديد 
اأهم معوقات التوا�شل الفعال ويناق�ش 

معهن طرق التغلب عليها

1. ما هي اأ�ساليب الت�سال اللفظية وغري اللفظية امل�ستخدمة 
يف احلالة الدرا�سية؟

2. ما هو تاأثري تلك الأ�ساليب الت�سالية على عملية الت�سال؟

تعليمات 
للحل:

1. ناق�شي مع املجموعة حالة 
ال�شيدة منرة وامل�شكات التي تواجهها 

نتيجة انتقالها اإىل مدر�شة اأخرى.
2. دوين حاالت التوا�شل غر اللفظي التي 

ظهرت �شمن احلوار بن اأطراف احلالة 
الدرا�شية.

3. ناق�شي مع املدرب وباقي امل�شاركات 
اأهمية االت�شال اللفظي يف اإي�شال 

املعلومات والتوا�شل.

بعد قراءتك لهذه احلالة اأجيبي على االأ�شئلة التالية:
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 اختاف االإدراك.
 اختاف اللغة.

 ال�شو�شاء )الت�شوي�ش(.
 ردود الفعل االنفعالية.

 عدم توافق االت�شاالت اللفظية مع االت�شاالت غر اللفظية.
 اإنعدام الثقة بن املر�شل وامل�شتقبل.

كيف نتغلب على معوقات االت�شال:
بخطوتن  القيام  مــن  البــد  االت�شال  معوقات  على  للتغلب   
قات التي  اأ�شا�شيتن؛ االأوىل هي التعرف اأواًل على اأنواع تلك املعوِّ
حتدث, ثم الت�شرف بالطريقة املنا�شبة للتغلب على تلك املعوقات.
 التغل���ب عل���ى معوق���ات الخت���الف يف الإدراك: يجب �س���رح 
وتف�س���ري الر�سالة اأكر من مرة وباأكر من اأ�سلوب لالآخرين، 
مع الأخذ يف العتبار اخللفيات التعليمية والبيئية التي يت�سم 

بها من يتلقى الر�سالة.
ق���ات اللغ���ة: ميكن ذلك عن طريق �س���رح   التغل���ب عل���ى معوِّ
امل�س���طلحات والكلم���ات غري املتع���ارف عليها، والتي تت�س���منها 
الر�سالة، حتى ن�سمن فهم الآخرين لها بنف�س الطريقة التي 

نريدها.
 التغل���ب على معوقات ال�سو�س���اء: يت���م ذلك بالتخل�س من 

الأ�سياء التي تت�سبب يف تلك ال�سو�ساء.
 التغلب على معوقات ردود الفعل النفعالية: اأف�سل طريقة 
للتغل���ب عليه���ا ه���ي قبوله���ا كم���ا ه���ي كج���زء م���ن الت�س���الت 
ع���ن  لالإف�س���اح  املالئ���م  املن���اخ  وتوف���ري  وفهمه���ا  وا�س���تيعابها 

اأ�سبابها. 
 التغلب على معوقات عدم التوافق بن الت�سالت اللفظية 
وغ���ري اللفظي���ة: فالبد من التوافق بن م���ا تقوله من األفاظ 

وبن ما تبديه من حركات وانفعالت وتعبريات.
 التغل���ب عل���ى معوقات ع���دم الثقة: لن تتمكن���ي من التغلب 
على هذه املعوقات اإل ب�سورة تدريجية اعتماداً على ت�سرفاتك 
مع الآخرين ومدى حر�سك على توفري املناخ املالئم والتعامل 

اجليد معهم.

قات االتصصال الفعال: معوِّ

للتغلب على معوقات 
الت�سال لبد من 
القيام بخطوتن 

1اأ�سا�سيتن
التعرف  على اأنواع 

قات 2تلك املعوِّ
الت�سرف بالطريقة 
املنا�سبة للتغلب على 

تلك املعوقات



108

ال
فع

 ال
ال

ص
االت

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية

ن�����������������ص��������اط

ن�شاط: ي�شاأل 
املدرب امل�شاركات عن 
اأهم االت�شاالت التي 

ميار�شونها خال 
العمل

 ال تختلــف االت�شــاالت التنظيميــة عن االت�شــاالت ال�شخ�شية 
بــن الب�شر اإال يف اأنهــا تتم داخل اإطار املنظمــة, وبالتايل حتكمها 
العديــد من ال�شوابــط والقواعد.. ولكنهــا يف النهاية تهدف اإىل: 
اإنتــاج اأو تزويد اأو جتميع االأفكار والبيانات واملعلومات ال�شرورية 
ال�شتمــرار العمليــة االإداريــة, ونقلهــا وتبادلهــا اأو اإذاعتها بحيث 
يتمكــن الفــرد اأو اجلماعة من اإحاطة االآخريــن يف املنظمة باأمور 
اأو اأخبــار اأو معلومــات, اأو التاأثــر يف �شلوك الفــرد اأو اجلماعة, اأو 

تعديل اأو تغير هذا ال�شلوك وتوجيهه يف اجتاه معن مطلوب.

اأنواع االت�شاالت التنظيمية:
 تتمثل اأنواع االت�شال التنظيمي يف 3 اأنواع:

الت�س���الت ال�س���اعدة )م���ن اأ�س���فل اإىل اأعل���ى(: تت���م ه���ذه 
الت�س���الت م���ن م�س���توى تنظيمي اأق���ل اإىل م�س���توى تنظيمي 
العم���ل  تق���دم  وتقاري���ر  الأداء،  تقاري���ر  يف  وتتمث���ل  اأعل���ى، 
وال�سكاوى والأفكار والقرتاحات وطلب املعلومات اأو امل�ساعدة 

من امل�ستوى الإداري الأعلى.
الت�س���الت الهابط���ة )من اأعلى اإىل اأ�س���فل(: عادة ما تكون 
م���ن امل�س���تويات الإدارية الأعل���ى اإىل امل�س���تويات الإدارية الأقل 
الهي���كل  الر�س���مية يف  املنظم���ة، وتتب���ع خط���وط الت�س���ال  يف 

التنظيمي.
 ويكون هذا النوع من الت�س���الت يف �سكل مكتوب اأو لفظي، 

ويتمثل يف:
والأن���واع  والأه���داف  والإج���راءات  والقواع���د  ال�سيا�س���ات 
الأخ���رى من اخلطط - التعليمات وتكليفات الأعمال - تقييم 
الأداء - معلومات عامة عن املنظمة مثل و�سعها احلايل ومدى 

تقدمها - طلبات حمددة من املعلومات من امل�ستويات الأقل.
الت�سالت الأفقية: وهي الت�سالت التي تتم بن الإدارات 
املختلفة يف نف�س امل�س���توى التنظيم���ي اأو بن الزمالء يف نف�س 
جمموعة العمل. اإن هذا النوع من الت�س���الت غالباً ما يت�س���م 
بالطبيعة التن�سيقية، وين�ساأ من مفهوم التخ�س�س يف العمل.

االتصصاالت التنظيمية:
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قات االت�شال التنظيمي: معوِّ
 كما هو احلال يف االت�شاالت ال�شخ�شية, هناك اأي�شًا جمموعة 
من العوامل التي توؤثر على درجة فعالية االت�شاالت التنظيمية, 

وتتمثل اأهم هذه املعوقات يف ما يلي:
قنوات الت�سال الر�سمية: عندما تنمو املنظمة يت�سع هيكلها 
التنظيم���ي، مم���ا قد ي���وؤدي اإىل خلق م�س���كالت يف الت�س���الت، 
فعندم���ا مت���ر الر�س���الة عرب م�س���تويات اإدارية اإ�س���افية �س���وف 
ت�س���تغرق وقتاً اأطول حتى ت�س���ل اإىل املر�س���ل اإليه، مما ي�س���مح 
بزيادة فر�س الإ�س���افة واحل���ذف، مما يوؤثر على درجة دقة ما 

حتتويه من معلومات.
ال�س���لطة الإداري���ة: ق���د متث���ل ال�س���لطة معوق���اً يح���د م���ن 
فعالية الت�س���ال داخل املنظمة، فهناك بع�س الروؤ�س���اء الذين 
ل يعرتف���ون بامل�س���كالت اأو الظ���روف اأو النتائج التي ي�س���عرون 
اأنه���ا ق���د تظهرهم مبظهر ال�س���عفاء اأمام الآخري���ن، وبالتايل 
ميار�س���ون �س���لطاتهم ملن���ع و�س���ول الر�س���ائل اإىل املعني���ن اإل 
بع���د اإع���ادة �س���ياغتها وفقاً لوجه���ة نظرهم. وم���ن جانب اآخر 
هن���اك العدي���د من املروؤو�س���ن الذين ل مييلون اإىل الإف�س���اح 
ع���ن بع����س املعلوم���ات لروؤ�س���ائهم اأو لالآخرين حت���ى ل ترتكز 

الأ�سواء عليهم. ونتيجة لذلك تظهر م�سكالت الت�سال.
التخ�س����س الوظيف���ي: ق���د يت�س���بب يف حدوث م�س���كالت يف 
الت�س���ال التنظيمي نظراً لأنه مييل اإىل التفرقة بن الأفراد 
حتى واإن كانوا يعملون جنباً اإىل جنب، فقد ي�سعر كل فرد اأنه 
يعي�س يف عامل خا�س به يختلف عن الآخرين، وتكون النتيجة 

�سعوبة التعامل والتفاهم، وكرة الأخطاء.

اأنواع االت�شاالت 
التنظيمية

االت�شاالت ال�شاعدة
 )من اأ�شفل اإىل اأعلى(

االت�شاالت الهابطة 
االت�شاالت االأفقية)من اأعلى اإىل اأ�شفل(
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1- االإعداد )مرحلة االنطاق(:
 لكــي نتمكــن من حتقيــق االأهــداف املرجوة 
مــن االت�شال, فمــن ال�شروري تهيئــة واإعداد 

اأنف�شنا.
التحدي���د الوا�س���ح والدقي���ق مل���ا نري���د 
اأ�س���د  تث���ري  الت���ي  الأم���ور  م���ن  اإجن���ازه: 
اأن  املروؤو����س،  ل���دى  والغ�س���ب  ال�س���خط 
يقوم باأداء املهام التي نكلفه بها باإخال�س 
واأمان���ة، وما اإن يفرغ من اأداء العمل حتى 
نفاجئ���ه ب���اأن م���ا اأجن���زه لي����س هو م���ا كنا 

نق�سد منه القيام به.
جع���ل التعليم���ات حم���ددة: اإن العبارات 
م���ن مث���ل: »افعل ذل���ك عندما ت�س���نح لك 
امل�س���تند  ه���ذا  اأن  م���ن  و«تاأك���د  الفر�س���ة« 

ق���د و�س���ع يف اأح���د امللف���ات«، ه���ي من���اذج 
لالت�سالت التي تف�سل يف اإحداث التاأثري 

املطلوب.
التاأكد من اأن التعليمات عملية وميكن 
تنفيذها: من ال�سروري قبل اإ�سدار الأمر 
اأن نق���وم بتقدي���ر حج���م العم���ل والأدوات 

واملعدات واملكان وقدرات املوظف.
التعليم���ات:  اإ�س���دار  لتوقي���ت  التنب���ه 
يف�س���ل اإ�س���دار التعليمات عندما يقرتب 
وق���ت التنفي���ذ، فعندم���ا مير وق���ت طويل 
ب���ن اإعطاء الأمر وب���ن وقت التنفيذ، قد 
نن�سى التفا�سيل، اأو نتذكر بع�سها ونن�سى 

البع�س الآخر.

كيف نتغلب 
قات  على معوِّ

االت�شال

التعاون االإعداد

ابعة
املت

ة و
جع

ملرا
ا

العر�ش

التحفيز

قات االت�شال: كيف نتغلب على معوِّ
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لتحقيــق  الدافعــة  )القــوة  التحفيــز   -2
االأهداف(:

نقــوم  الــذي  االت�شــال  اإىل  اال�شتجابــة  اإن   
بــه تعتمــد على عن�شــري الرغبــة واال�شتعداد 
للتنفيذ ثــم على املهــارة والقدرة علــى التنفيذ 

ال�شليم, لذلك تاأكدي من مراعاة ما يلي:
جذب انتباه واهتمام الطرف الآخر: علينا 
األ نفرت�س اأن املروؤو�س���ن �س���ينتبهون اإلينا 
ملجرد اأننا نراأ�سهم، فقد يكون تفكريهم -يف 
الوقت الذي نعطيهم التعليمات- من�س���رفاً 
اإىل اأمور اأخرى، وقد يكون انتباههم م�ستتاً 

اإىل اهتمامات اأخرى.
اإطالع املروؤو�س���ن على جمريات الأمور: 
ل ميكنن���ا اأن نتوقع اأن يتوف���ر احلافز لدى 
املروؤو�س���ن اإذا كن���ا نحجب عنه���م املعلومات 
ونرتكه���م بعيدي���ن ع���ن جمري���ات الأم���ور. 
وقد ل تقت�س���ر ه���ذه املعلوم���ات على كيفية 
اإجنازه���م لعمله���م، واإمن���ا يج���ب اأن ت�س���مل 
اأي�سا تعريفهم مبا يجري يف املنظمة ككل.

3- العر�ش )اأ�شلوب التوجيه واالإر�شاد(:
 عندمــا نتعامــل مــع املروؤو�شن يجــب اأن نهتم 

باأ�شلوبنا يف اإ�شدار االأوامر والتعليمات.
اإخباره���م ع���ن ال�س���بب: لأن فر�س اإجناز 
املروؤو����س  ع���رف  اإذا  اأك���رب  تك���ون  الأعم���ال 
الغر����س م���ن الت�س���ال، فق���د ي�س���اء تقدير 
يع���رف  مل  م���ا  التعليم���ات  اأهمي���ة  م���دى 

املروؤو�س الغر�س منها.
وتوجي���ه  ال�ستف�س���ار  عل���ى  ت�س���جيعهم 
الفر�س���ة  الآخري���ن  اإعط���اء  الأ�س���ئلة: 
والتق���دم  الأ�س���ئلة  وتوجي���ه  لال�ستف�س���ار 
بالقرتاحات عن اأف�س���ل الأ�س���اليب لتنفيذ 

الأمر.
كل  لي�س���ت  املوق���ف:  �س���لطة  ا�س���تخدام 
الأوام���ر الت���ي ت�س���در تكون بال�س���رورة من 
�س���خ�س ل���ه �س���لطة. فكث���ري م���ن الأن�س���طة 

تن�س���اأ م���ن العمل ذات���ه وتفر�س���ها الظروف 
املحيط���ة بالعم���ل وباملروؤو����س. لذل���ك لبد 
م���ن اأن ناأخ���ذ يف اعتبارن���ا تل���ك الظ���روف، 
ووفق���ا للمتطلب���ات ولالحتياج���ات الفعلية 
�س���يئاً  الأم���ر  يب���دو  للموق���ف، وبالت���ايل ل 

مفرو�ساً على املروؤو�سن.
متابع���ة الأوام���ر املكتوبة: لقد اأو�س���حت 
عدة بحوث اأجريت موؤخراً اأن اأولئك الذين 
املذك���رات  عل���ى  ات�س���التهم  يف  يعتم���دون 
واخلطابات وغريها من املواد املطبوعة، قد 
يت�سببون يف خلق م�ساكل وخالفات عديدة.

4- املراجعة واملتابعة:
 ل�س���مان و�س���ول الر�س���الة اإىل امل�س���تقبل 
لب���د م���ن اأن نتلقى اإرجاعاً لالأثر،  فاإذا كان 
العام���ل يتوقع من رئي�س���ه اخلداع اأو الظلم 
وجتاه���ل واإهم���ال حاجات���ه، فاإن���ه مييل اإىل 
ال�س���تجابة ال�س���البة، فيحاول اإما عن وعي 
اأو بال وعي، انتهاز كل فر�س���ة ت�س���نح له كي 

ي�سيء تف�سري ما قيل له.
5- التعاون )االنطاق معًا نحو الهدف(:

 اإن كل ج���زء م���ن اأي نظام يجب اأن يعمل 
ب�س���كل دقي���ق ومرتب لي���وؤدي املهمة املحددة 
ل���ه، مم���ا تنعك����س اآث���اره الإيجابي���ة على كل 
اأج���زاء النظ���ام، وباملث���ل يف العم���ل يج���ب اأن 
يتع���اون كل ف���رد ب���اأداء ن�س���يبه م���ن عملي���ة 

الت�سال ال�ساملة.
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�����������������ري�������������������ن
مت��

ا�شتق�شاء فردي
 )قيا�ش فعالية االت�شال(

30
النتائج املطلوب الهدف:مدة اال�شتق�شاء

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

اإن فعالية االت�شال 
والتوا�شل تختلف من 

�شخ�ش اإىل اآخر

يف ما يلي 50 عبارة, اقرئي كل واحدة منها بعناية مقررًة مدى انطباقها 
عليك �شخ�شيًا, ثم �شعي دائرة حول الرقم املنا�شب لكل عبارة..

قيا�ش فعالية 
االت�شال لدى 

امل�شاركات

12

الـعـبـــــــــارة

اأختار كلماتي بعناية ودقة.

اأحدد املعاين التي اأق�شدها بو�شوح تام.

لدي القدرة على التعبر عن اأفكاري واآرائي وم�شاعري.

اأهتم بتو�شيح اأفكاري حتى ال يحدث لب�ش اأو �شوء فهم.

اأحتا�شى الغمو�ش.

اأركز ذهني يف ما يقال.

اأوؤجل احلكم على االأمور وتقييمها اإىل اأن اأنتهي من اال�شتماع.
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الـعـبـــــــــارة

اأحتا�شى مقاطعة املتحدث.

اأمتتع بعقلية منفتحة لاأفكار واالآراء واملقرتحات اجلديدة.

اأهتم باالأفكار واملعاين اأكرث من االهتمام احلريف باالألفاظ.

اأخطر روؤ�شائي مبا اأقوم به.

اأجتنــب االإفــراط يف تب�شيط االأمور ال�شعبــة اإىل احلد الذي 
يوؤدي اإىل �شوء فهمها.

اأتقبل النقد البناء.

اأقدم تو�شياتي باقتناع.

اأقوم بعر�ش االآراء واالقرتاحات بدون حتيز.

اأعطي تعليمات وا�شحة وغر مبهمة.

اأمد املروؤو�شن مبــا يحتاجون اإليه من معلومات الأداء اأعمالهم 
بدقة.

اأ�شجع اقرتاحات التطوير.

اأحد من انت�شار ال�شائعات.

اأفهم اهتمامات املروؤو�شن واأهتم بها.

اأ�شت�شر املتخ�ش�شن داخل املنظمة.

اأبذل جهدي حلل امل�شكات وف�ش النزاعات القائمة.

اأتبادل االأفكار واملعلومات مع الزماء.

اأن�شق االأن�شطة مع الزماء يف املواقع االأخرى.

اأحر�ش على املحافظة على العاقات الطيبة مع العاملن معي.
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الـعـبـــــــــارة

اأ�شجع االت�شاالت ال�شاعدة مع املروؤو�شن.

اأبدو ودودة وي�شهل التقارب معي.

األتزم بالعدل وعدم التحيز.

اأوؤيد راأي املروؤو�شن يف حالة اقتناعي ب�شوابه.

اأقّيم احلقائق بطريقة مو�شوعية.

اأحرتم �شرية ما يقال يل وال اأف�شي به لاآخرين.

اأفهم م�شاعر االآخرين واأتعاطف معهم.

اأن�شت بعناية.

اأتبع اأ�شاليب املناق�شة واحلوار.

اأحتفظ بهدوئي ومو�شوعيتي يف املواقف االنفعالية.

اأحدد االأهداف واأ�شع املعاير الوا�شحة لتقييم االأداء.

اأطلع املروؤو�شن على ما هو املتوقع منهم.

اأهتم مبقابات تقييم االأداء واأديرها بفاعلية.

اأتبع الطرق االإيجابية يف اإرجاع االأثر عن اأداء املروؤو�شن.

اأناق�ش اخلافات التي تطراأ باأمانة وب�شدر رحب.

اأجتنب التكلف واأ�شتخــدم اأ�شلوبي الطبيعي يف الكتابة ح�شب 
مقت�شيات املوقف.

اأجتنب االإبهام والتعميم.

اأهتم بالعبارات الوا�شحة املحددة.

اأ�شتخدم قواعد االإماء والهجاء ال�شحيحة.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

دة
ب�س

فق 
اأوا

م

ىل 
ق اإ

واف
اأ

 ما
حد

قة 
واف

ري م
غ

 ما
حد

ىل 
اإ

ق��ة 
واف��

 م��
ري

غ���
دة

����������
������س��

��������
�����������

ب

4321



115

ال
فع

 ال
ال

ص
االت

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية

الـعـبـــــــــارة

اأهتم بالربيد والر�شائل الواردة اإيّل, واأحر�ش على الرد عليها 
ب�شكل مقنع.

اأهتم باإعداد جداول اأعمال االجتماعات.

اأبذل جهدي لكي يتحقق هدف االجتماع.

اأ�شجع كل املناق�شات واالإ�شافات املنا�شبة.

عــن  واأبتعــد  العمــل,  اأداء  طريقــة  لت�شهيــل  جهــدي  اأبــذل 
ال�شيطرة.

اأبذل جهدي للتوفيق بن اآراء اأفراد املجموعة.
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ا�شتق�شاء قيا�ش درجة فعالية االت�شال )ت�شجيل النتائج(
يف اجلداول التالية, �شجلي الدرجات التي اأعطيتها لعبارات اال�شتق�شاء, 

ثم اجمعي درجات كل جدول.

العبارة

االإجمايل

1
2
3
4
5

املعاين واالألفاظ
العبارةالدرجة

االإجمايل

6
7
8
9

10

االإن�شات الفعال
العبارةالدرجة

االإجمايل

11
12
13
14
15

االت�شال بالروؤ�شاء
الدرجة
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العبارة

االإجمايل

16
17
18
19
20

االت�شال باملروؤو�شن
الدرجة

العبارة

االإجمايل

31
32
33
34
35

املقابلة والت�شاور
الدرجة

العبارة

االإجمايل

21
22
23
24
25

االت�شال بن اجلماعة
الدرجة

العبارة

االإجمايل

36
37
38
39
40

تقييم االأداء
الدرجة

العبارة

االإجمايل

46
47
48
49
50

االجتماعات واملوؤمترات
الدرجة

العبارة

االإجمايل

26
27
28
29
30

التظلمات وال�شكاوى
الدرجة

العبارة

االإجمايل

41
42
43
44
45

االت�شال املكتوب
الدرجة

من  جدول  كل  درجات  اإجمايل  • �شجلي 
اجلداول ال�شابقة.

على  لتح�شلي  العنا�شر  جمموع  • اجمعي 
االإجمايل العام لفاعلية االت�شال.
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يف: واقعة  فئتك  كانت  فاإذا  فئات,  اإىل  النتائج  • ق�شمي 

ثم حددي اأخرا العنا�شر التي يقل فيها اإجمايل الدرجات عن 15 درجة, 
تكون هي العنا�شر التي حتتاج اإىل �شقل يف مهارات االت�شال…

اإجمايل الدرجاتالعن�شر

ــــعــــاين واالألـــــفـــــاظ امل

ــــات الـــفـــعـــال ــــش ــــ� االإن

ــال بــالــروؤ�ــشــاء ــش ــ� االت

باملروؤو�شن االت�شــــــال 

اجلماعة بن  االت�شال 

وال�شــكاوى التظلمــــات 

املــقــابــلــة والــتــ�ــشــاور

تقيــــــــــــــــــــــــيم االأداء

االتــــ�ــــشــــال املـــكـــتـــوب

املوؤمترات واالجتماعات

درجة فعالية االت�شال

 الفئة االأوىل                                         من 140 – 159 متو�شط

الفئة الثالثة                          من 180 – 200 جيد جدًا
الفئة الثانية                                          من 160 – 179 جيــد

يناق�س املدرب امل�ساركات 
نتائج ال�ستق�ساء وكيفية 
حتويل معوقات الت�سال 
التي تعانيها كل م�ساركة 
اإىل ايجابيات ت�ساعد على 

الت�سال الفعال..
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الوحدة التدريبية 

قيادة فريق العمل
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الوقت بالدقيقةاملوضصوع

مفهوم فريق العمل  

مترين 13 »اأين اخللل«

اأ�شباب تكوين فرق العمل واأهدافها

بناء فريق العمل  

خ�شائ�ش فرق العمل و�شمات اأع�شائها

ا�شتق�شاء �شلوك اأع�شاء فريق العمل

الفرق بن اجلماعة والفريق
10

5
10

10

5

10

10

1. يطلب املدرب من عدد 3 م�ساركات  ا�ستخدام احلبل يف لعب لعبة القفز على احلبل.
2. يطلب من الالعبات تبادل الأدوار يف كل مرة بحيث تقفز اإحداهن يف كل مرة.

3. ي�ساألهن عن �سعورهن يف هذه اللعبة اجلماعية وهل ت�ستطيع احداهن القفز دون ال�ستعانة باأحد 
بنف�س القدرة؟

4. يناق�س مع باقي امل�ساركات اأبعاد اللعبة وي�سل من خالل النقا�س اإىل تعريف مفهوم فريق العمل.

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

ال�شبورة البي�شاء - اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة – حبل متو�شط الطول. • 

االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة الثامنة
قيادة فريق العمل

فريق . 1 مفهوم  على  الــتــعــرف 
اجلماعة  بن  والفرق  العمل 

والفريق.
العمل . 2 فريق  اأهمية  تو�شيح 

يف اجناز املهام والتحفيز على 
العمل اجلماعي.

االت�شال . 3 اأهــمــيــة  ا�شت�شعار 
التنظيمي يف حتقيق االأهداف 

يف العمل.
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عــامل اليوم اأ�شبــح عاملًا يزداد تعقيدًا, واأ�شبح مبــداأ »راأيان اأف�شل 
مــن راأي« مهمــًا جــدا يف عملية تطويــر العمــل االإداري, ولهذا يجب 
علــى االإدارين بعد تطويــر اأ�شلوب تفكر اإبداعــي, اأن يبداأوا بعمل 
ن�شاطــات جماعيــة, ولكــن ولاأ�شــف ُيظهر بع�ــش االإداريــن اأ�شلوب 
اإدارة م�شيطــرًا ومتحكمًا, وهذا مينع الن�شاطات اجلماعية, ولتفادي 
هــذا الو�شع يجب اأن ت�شعى االإدارة للح�شــول على االأهداف التالية 

يف فريق العمل:
تقليل النزاعات عند مواجهة الآراء املختلفة.• 
تقا�سم النجاح بن جميع الأفراد الذين �ساركوا يف امل�سروع.• 
تبادل الآراء ب�سدق.• 
الإجماع على القرارات واخلطط.• 
اأهداف م�سرتكة بن جميع اأفراد الفريق.• 
النج���اح •  ولي����س  امل�س���روع،  بنج���اح  واللت���زام  اخل���ربة  تقا�س���م 

ال�سخ�سي.
تنتهج املنظمة اأنظمة تعتمد اأ�شلوب املجموعات يف عملياتها, وهنا 
ي�شبــح مو�شوع تنمية مهــارات اإدارية فعالة �شمن فريق العمل, اأمرًا 
حيويــًا يجعــل لزامــا علــى االإدارة اأن تبتكــر نظاما ملراقبــة االأداء 
االإداري بــن اأفــراد الفريــق, وعنــد حتديــد نقــاط ال�شعــف يجــب 
املبا�شــرة باتخــاذ االإجراءات العاجية عن طريــق برامج التدريب 
وخطــط التطويــر الذاتــي, وعند الف�شــل بعاج هــذه امل�شاكل يجب 

النظر باإعادة ت�شكيل ع�شوية فريق العمل.
وتكــون اأغلــب املجموعات التــي ال تعترب فرق عمــل, جمرد جتمع 
عدد من االأفــراد اأو ال�شخ�شيات لكل واحد منهم اأولوياته اخلا�شة, 
والتــي قد ينظر اإليها على اأنها اأكرث اأهمية عنده من االأولويات التي 

ي�شعى اأغلبية اأع�شاء املجموعة اىل حتقيقها.
 وعليه ميكن تعريف املجموعة اأو اجلماعة على اأنها:

»�س���ورة م���ن �س���ور الت�س���كيل اجلماع���ي املوؤ�س����س عل���ى اتب���اع دوافع 
ال�سعور بالنتماء اىل جماعة معينة، وكذا دافع القبول الجتماعي، 
ويحم���ل نوعا من الرتب���اط املادي واملعنوي بن اأع�س���اء املجموعة 

ووحدة اأهدافها واجتاهاتها«.
ومن هنا يت�شح اأن ما مييز فرق العمل عن اجلماعة هو اأهمية وجود 
املهــارات املتكاملة لدى الفريق نظرًا الأنه مكلــف باأداء عمل متكامل 

يتطلب توافر هذه املجموعة من املهارات املختلفة واملتنوعة.

ماهية فريق العمل:

اأن ما مييز فرق 
العمل عن اجلماعة 

هو اأهمية وجود 
املهارات املتكاملة 

لدى الفريق نظراً 
لأنه مكلف باأداء 

عمل متكامل يتطلب 
توافر هذه املجموعة 
من املهارات املختلفة 

واملتنوعة.
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وتتميز اجلماعة باخل�شائ�ش التالية:
الت�سالت بن الأفراد مفتوحة.. 1
له���م . 2 لأن  اجلماع���ة  اأع�س���اء  ب���ن  ان�س���جام  يوج���د 

�س���فات م�س���رتكة يف اخللفية التعليمي���ة اأو اخللفية 
الوظيفية اأو ال�سيا�سية.

درجة عالية من التفاعل وامل�ساركة بن الأع�ساء.. 3
التنظي���م . 4 ع���ن  م�س���تقلة  ب�س���ورة  اجلماع���ة  تعم���ل 

الر�سمي للمن�ساأة.
تن�س���اأ اجلماعة خ�سي�سا لتحقيق هدف اأو جمموعة . 5

من الأهداف.

مفهوم فريق العمل:
 الفريــق جمموعة من االأفراد يعملون مــع بع�شهم الأجل حتقيق 
اأهــداف حمــددة وم�شرتكــة. والبع�ــش يعــرف الفريــق علــى اأنــه 
"جمموعــة مــن االأفــراد يتميزون بوجود مهــارات متكاملة يف ما 
بينهــم, واأفراد الفريق جتمعهــم اأهداف م�شرتكــة وغر�ش واحد, 

باالإ�شافة اىل وجود مدخل م�شرتك للعمل يف ما بينهم".

وفــرق العمــل هــي: "جماعــات يتــم اإن�شاوؤهــا داخل 
الهيــكل التنظيمــي لتحقيق هــدف اأو مهمة حمــددة تتطلب 
التن�شيــق والتفاعــل والتكامل بن اأع�شــاء الفريق. ويعترب 
اأع�شــاء الفريق م�شوؤولن عن حتقيق هذه االأهداف. كما اأن 
هناك قدرًا كبرًا من التمكن للفريق يف اتخاذ القرارات".
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 والفريــق يف النهايــة هــو و�شيلــة لتمكــن االأفــراد مــن العمــل 
اجلماعــي املن�شجم كوحــدة متجان�شــة, وغالبًا مــا ي�شتخدم لفظ 
اجلماعــة عندمــا نتحدث عــن ديناميكية اجلماعــة, ولكن عندما 
يكــون احلديث عن التطبيقات العملية فاإننــا ن�شتخدم لفظ فريق 

العمل.

الفرق بن الفريق واجلماعة:
 هناك ت�شابه كبر بن اجلماعة والفريق, ولكن الفرق يكمن يف 
اأن الفريــق جماعة لها قائد, والفريــق لي�ش دميقراطيًا يف اإدارته 
مثــل اجلماعة, بالرغم مما يتمتع به اأع�شاء الفريق من حقوق يف 
التعبــر عن اآرائهــم ومعتقداتهم, اإال اأن كل ذلك مرتبط باأن يكون 
موجها ل�شالح الفريق والعمل للو�شول اإىل الهدف املو�شوع له �شواء 
كان م�شاركًا يف �شناعة هذا الهدف اأو حمددًا له من جهات اأخرى.

واأهــم ما مييــز الفريق عن اجلماعــة هو اأن ع�شــو الفريق يكون 
اأكرث ارتباطًا باملفهوم التنظيمي للمنظمة التي يعمل فيها من حيث 
االلتــزام باللوائــح والنظم والتعليمات املكتوبــة, بجانب ما ي�شدر 
اإليه من اأوامر من القائد, اأو اأن يكون على ا�شتعداد الأن يتنازل عن 
راأيه اإذا كان خمالفًا مل�شلحة العمل اجلماعي. ورمبا تكون م�شاحة 
احلركة يف اجلماعة اأكرب من حيث حتديد و�شياغة الهدف, ورمبا 

امل�شاركة يف اختيار القائد واإجراء التعديل والتغير.
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�����������������ري�������������������ن
مت��

حالة اإدارية - اأين اخللل؟

15

مدة التمرين
النتائج املطلوب الهدف:

الو�شول اإليها:

دقــــــــــيــــــــــقــــــــــة
عمل« »جمموعات 

العمــل �شمــن فريــق ي�شاهــم 
واالأعمــال,  املهــام  اإجنــاز  يف 

وي�شمن حتقق الهدف..

على املدرب اأن يناق�ش امل�شاركات من خال االأ�شئلة حول اأهم اأ�شباب
تكوين فريق العمل واأهمية فرق العمل يف حتقيق االجناز لاأعمال

ر�شــد اأحــد الباحثن املهتمــن بدرا�شــة اأداء 
فرق العمل احلالة التالية:

1- عامــل يقوم بحفــر حفرة يف االأر�ــش باالأبعاد التالية 
5×5×10�شــم, ثــم ي�شــر اإىل االأمــام, وعلــى بعــد "1 مرت" 
يقوم بحفر حفرة اأخرى بنف�ش االأبعاد, ويكرر ذلك مل�شافة 
"1 كم", ثم يتجه نحو اليمن م�شافة "1 مرت", ويكرر نف�ش 

العمل يف االجتاه املعاك�ش.
2- عامل اآخــر ي�شر على بعد خطوتن خلفه, يقوم بردم 

احلفرة التي حفرها االأول, متابعًا اإياه بكل دقة.
3- تابــع الباحث هذه احلالة يف اليوم االأول, ثم يف اليوم 

الثاين, ثم يف اليوم الثالث �شرع يف اإعداد تقريره.
اأرجو م�شاعدته يف االإجابة على االأ�شئلة التالية:

اأ- ماذا يفعل هوؤالء؟ 
ب- هل يكّون هوؤالء الثاثة فريق عمل؟ ملاذا؟

ج- ما الدور املفقود الذي اأدى حلدوث اخللل؟
د- هــل تعملــن اأحيانــا بنف�ــش الطريقــة؟ اأذكــري 

مثااًل..

 تعليمات للمجموعات
جمموعت���ك  �ضم���ن  قوم���ي   .1
ال�ضغرية مبناق�ضة الق�ضة املعرو�ضة 

يف احلالة.
2. ناق�ض���ي مع املجموعة الإجابات 
املنا�ض���بة عل���ى الت�ض���اوؤلت املختلفة 
وم�ض���اعدة الباحث يف احل�ضول على 

الإجابات املنا�ضبة.
3. ميكن لإحدى امل�ض���اركات �ضمن 
املجموع���ة اأن تكتب مث���ال للرد على 

الت�ضاوؤل )د(.
4. ناق�ضي النتائج مع املدرب 

وباقي املجموعة.
5. ما الذي ميكن اأن ن�ضتنتجه 
من هذه احلالة الدرا�ضية؟ هذا 

ما يجب اأن ن�ضل اإليه.

اال�شت�شعار باأهمية العمل 
�شمن فريق للو�شول اإىل 

االإجناز املطلوب

13
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اأ�شباب تكون فرق العمل:
تعقد الأعمال التي تقوم بها املنظمات.. 1
تنوع امل�سكالت التي تواجه املنظمات.. 2
واملعلوم���ات . 3 واخل���ربات  امله���ارات  تن���وع 

الالزمة ملجابهة امل�سكالت.
احلاج���ة اإىل تنوع وجه���ات نظر ملواجهة . 4

امل�سكالت.
ت�س���جيع البتكار واحل�س���ول عل���ى اأفكار . 5

وبدائ���ل جدي���دة حلل امل�س���كالت واتخاذ 
القرارات.

اأع�س���اء . 6 ب���ن  املتب���ادل  املعن���وي  الدع���م 
الفريق.

ال�س���عور املتبادل بالفخ���ر والإجناز، مبا . 7
يوؤدي اإىل تقوية املنظمة ومتا�سكها.

اأهداف بناء فرق العمل:
بناء روح الثقة والتعاون بن الأفراد.. 1
تنمية مهارات الأفراد، وزيادة مداركهم.. 2
حت�س���ن . 3 يف  املديري���ن  مه���ارات  تنمي���ة 

العالق���ات داخ���ل املنظم���ة بن الروؤ�س���اء 
واملروؤو�سن.

تنمية مهارات حل ال�سراعات واملنازعات . 4
بن الأفراد واملجموعات.

اأج���زاء . 5 ب���ن  املفت���وح  الت�س���ال  توف���ري 
م���ن  مزي���د  اإىل  ي���وؤدي  ومب���ا  املنظم���ة 
ال�سفافية والو�سوح يف مواجهة الق�سايا 

وامل�سكالت.
للم���دراء . 6 الوق���ت  م���ن  مزي���د  اإعط���اء 

للرتكيز على فعالية املنظمة يف جمالت 
التخطيط وو�سع الأهداف.

اأج���زاء . 7 ب���ن  املعلوم���ات  تدف���ق  زي���ادة 
املنظمة.

ال�س���تخدام الأمثل للموارد والإمكانات . 8
املتاحة ومبا يحقق كفاءة الأداء.

تهيئة البيئة املنا�سبة لتح�سن اخلدمات . 9
واملنتجات التي تقدمها املنظمة.

بناء فريق العمل: 
تعــرف عمليــة بنــاء فــرق العمــل باأنهــا خليــط مــن التغذيــة العك�شيــة ومدخــل 
اال�شت�شــارات االإجرائية الذي يهدف اإىل حت�شن فاعليــة عمل اجلماعة االإنتاجي 
وال�شلوكي من خــال الرتكيز على اأ�شاليب واإجراءات العمل والعاقات ال�شخ�شية. 

وتعرف اأي�شًا على اأنها �شل�شلة من الن�شاطات امل�شممة بهدف حت�شن اأداء االأفراد.
وينظر اإىل اأن�شطة بناء فرق العمل على اأنها طريقة للتاأثر االإيجابي يف العاقات 
بــن االأفراد بهــدف رفع اأدائهم نحو االأف�شــل, وتوحيد جهودهم نحــو املهام املوكلة 

اإليهم للو�شول اإىل اأهداف املنظمة باأف�شل الطرق وال�شبل املمكنة.
وتعتــرب عملية بناء فــرق العمل حدثًا خمططــًا له بعناية ملجموعــة من االأفراد 
الذيــن يرتبطون معــًا بنوع من االأهداف داخل املنظمة, وذلك بهدف حت�شن الطرق 

واالأ�شاليب التي يتم بها اأداء العمل.
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موؤ�شرات احلاجة اإىل بناء فرق 
العمل:

هناك عــدد مــن االأعرا�ش وامل�شــكات التي 
توحــي بوجود حاجة ملحــة لاأخذ مبنهجية 
فــرق العمــل, وميكن ذكــر اأهم املوؤ�شــرات التي 
تفر�ش على اإدارة املنظمة عند ظهورها العمل 
علــى تبنــي منهجيــة فــرق العمل علــى النحو 

التايل:
م���وارد . 1 يف  اله���در  م�س���توى  ارتف���اع 

وخمرجات املنظمة.
ازدي���اد ال�س���كاوى والتذم���ر ب���ن اأفراد . 2

املنظم���ة، م���ع الرتكي���ز عل���ى الأهداف 
اجلزئية والفردية.

مظاه���ر ال�س���راع والع���داء ب���ن اأف���راد . 3
املنظمة.

عدم م�س���اركة املعلومات مع الآخرين، . 4
واعتبار املعلومة قوة.

عدم و�سوح املهام والعالقات.. 5
عدم فهم وا�ستيعاب القرارات الإدارية، . 6

اأو عدم تنفيذها ب�سكل منا�سب.
�س���عف الولء واللتزام، وظهور بوادر . 7

الالمبالة بن الأفراد.
عدم فاعلية الجتماعات و�س���عف روح . 8

املبادرة والإبداع.
املعار�س���ة للتغي���ري يف اإج���راءات العمل . 9

اأو اإدخال التقنيات اجلديدة.
زيادة �سكاوى امل�ستفيدين من اخلدمة، . 10

اأو امل�ستهلكن للمنتجات.

مزايا فرق العمل بالن�شبة 
لاأفراد:

مزايــا تنظيمية: متا�شك التنظيــم, تن�شيق 
اجلهود, الفهم الوا�شح الأهداف املنظمة.

تبــادل  م�شرتكــة,  هويــة  مهنيــة:  مزايــا 
اخلربات واملعلومات واالأفكار واالبتكارات.

اكت�شــاب معــارف ومهــارات  مزايــا عمليــة: 
جنــاح  وحتقيــق  والتقــدم  والنمــو  جديــدة, 

�شريع.
مزايــا نف�شيــة: االنتمــاء, الــوالء, ال�شعــور 

بالتقدير, وال�شعور باالإجناز وحتقيق الذات.
مزايــا اجتماعيــة: العاقــات العميقة بن 
االأفراد, االحرتام املتبادل, ممار�شة االأن�شطة 

االجتماعية والرتفيهية امل�شرتكة.

الفوائد التي ترتتب على االأخذ 
مبنهجية فرق العمل منها:

ومن���اخ •  التحفي���ز،  عالي���ة  بيئ���ة  خل���ق 
�س���عور  م���ن  يقل���ل  للعم���ل  منا�س���ب 
م���ن  ويزي���د  بالوح���دة،  العامل���ن 

اإح�سا�سهم بالهوية امل�سرتكة.
باأدائه���م •  بالفخ���ر  العامل���ن  اإ�س���عار 

الغي���اب  ح���الت  لتقلي���ل  اجلماع���ي 
والإهمال والك�سل.

احلد من ال�سراعات.• 
الإح�س���ا�س امل�سرتك بامل�س���وؤولية جتاه • 

املهام املطلوب اإجنازها، مما يوؤدي اإىل 
الرتكيز على الأهداف.

وتق���دمي •  املب���ادرات،  ت�س���جيع 
القرتاح���ات، مم���ا ي���وؤدي اإىل حتفي���ز 
الق���درات الإبداعية واملواه���ب الذاتية 

لدى الأفراد.
ا�ستجابة اأ�سرع للمتغريات البيئة.• 
الو�س���ف •  عل���ى  العتم���اد  تقلي���ل 

الوظيفي.
التفوي�س الفعال من قبل املدراء.• 
توقع امل�سكالت قبل حدوثها، وتقدمي • 

حلول لها.
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زيادة فعالية الت�سالت بن الأع�ساء، • 
وتنمي���ة  حت�س���ن  اإىل  ي���وؤدي  ومم���ا 

مهارات الت�سال لدى الأفراد.

خ�شائ�ش فرق العمل الفعالة:
 اأهداف وا�س���حة وحم���ددة، وتفهم تام . 1

من الأع�ساء لأدوارهم ومتقبلون لها.
 ات�س���ال واٍع بن كل الأع�س���اء، ي�سجع . 2

ال�س���ريحة، والتعب���ري  املناق�س���ة  عل���ى 
ال�سريح عن الآراء والأفكار.

 معرفة جلية بجوانب القوة وال�سعف . 3
للفر����س  ت���ام  واإدراك  الفري���ق،  ل���دى 

والتهديدات البيئية اخلارجية.
 توفر نظام حتفيز على اأ�سا�س جماعي . 4

ولي�س فردياً.
 التح�س���ري يف التعام���ل مع اخلالفات . 5

وت�سويتها عن طريق التعاون.
 مناخ عمل مريح وغري ر�س���مي، وبعيد . 6

والر�س���ميات،  والع���داء  التوت���ر  ع���ن 
بالزمال���ة  ال�س���تمتاع  لالأف���راد  يتي���ح 

واملرافقة.
 امل�ساركة اجلماعية يف اتخاذ القرارات . 7

وتكون بالإجماع ولي�س بالأغلبية.
 ممار�سة الرقابة الذاتية.. 8

مزايا فرق العمل 
بالن�شبة لاأفراد:

مزايا اجتماعيةمزايا نف�شيةمزايا عمليةمزايا مهنيةمزايا تنظيمية
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ومن منظور خ�شائ�ش و�شمات اأع�شاء الفريق التي 
متكنهم من حتقيق فعالية وكفاءة الفريق, ما يلي:

 امل�ساركة: اأي مدى اهتمام اأع�ساء الفريق بامل�ساهمة يف . 1
اأن�سطة الفريق ب�سورة فعالة.

 التعاون: وهو مدى توفر الرغبة لدى اأع�ساء الفريق . 2
للعمل اجلماعي للو�سول اإىل النتائج.

 املرون���ة: وه���ي درج���ة تقبل كل ع�س���و يف الفري���ق لآراء . 3
الآخرين، والتنازل عن املواقف الثابتة ل�سالح الفريق.

 احل�سا�س���ية: وه���ي درج���ة مي���ل اأع�س���اء الفري���ق لع���دم . 4
الإ�ساءة مل�س���اعر بع�سهم بع�ساً، ومدى رغبتهم لتكوين 

جو نف�سي مريح.
 حتم���ل املخاط���ر: وه���و مدى ا�س���تعداد اأع�س���اء الفريق . 5

ملواجهة املواقف ال�س���عبة التي تواج���ه الفريق، والعمل 
عل���ى حت���دي نقاط �س���عف اخلط���ط وال�س���رتاتيجيات 

حلفز الأع�ساء على مواجهتها وتذليلها.
 اللت���زام: وه���و م���دى �س���عور الف���رد للعم���ل باإخال����س . 6

لتحقيق اأهداف املنظمة، وهذا يتطلب ان�س���جام اأهداف 
املنظم���ة مع اأهداف الفريق، والتق�س���يم الع���ادل للمهام 

بن الأع�ساء.
التي�س���ري: وه���و م���دى مي���ل اأع�س���اء الفري���ق لتق���دمي . 7

مقرتح���ات ح���ل امل�س���كالت، وت�س���وية الن�زاع���ات �س���من 
الفريق، وتو�س���يح مهام وق�س���ايا العم���ل التي يواجهها 

الفريق.
النفت���اح: وه���و م���دى مي���ل اأع�س���اء الفري���ق لتق���دمي . 8

معلوم���ات لالآخري���ن ع���ن التخطي���ط وحل امل�س���كالت، 
وحرية التعبري عن امل�ساعر ووجهات النظر.

 امل�شاركة
التعاون

املرونة
احل�شا�شية

حتمل املخاطر
االلتزام

التي�شر
االنفتاح

خ�شائ�ش و�شمات 
اأع�شاء الفريق
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�����������������ري�������������������ن
مت��

 ا�شتق�شاء �شلوك الفرد يف فريق العمل

مترين يو�شح �شلوك الفرد يف فريق العمل

ال�شلوك الذي يهتم باملهام

15
النتيجة التي يجب الهدف:مدة اال�شتق�شاء:

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

يختلف االأفراد يف 
�شلوكياتهم عند العمل 

�شمن فريق ح�شب اأهدافهم 
وقدراتهم

تو�شيح مدى اختاف 
�شلوك االأفراد يف فريق 

العمل

13

الـعـبـــــــــارة
اأفرز اأفكار جديدة واأنفذها.

اأ�شهل عملية تقدمي احلقائق للفريق.

اأقوم بتلخي�ش االأفكار واأربطها معا.

اأقوم بتجميع الفريق حول املهمة املطلوبة.

اأتاأكد من اتخاذ القرارات يف التوقيت ال�شليم.

1

2

3

4

5

دة
ب�س

فق 
اأوا

ل 

فق
اأوا

ل 

ري 
ف غ

وق
امل

دد
حم

����ق
����������

����������
ف���������

اأوا
دة

�����س��
ق ب

ف������
اأوا

12345
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مترين يو�شح �شلوك الفرد يف فريق العمل

ال�شلوك الذي يهتم بالعاقات بن االأفراد

ال�شلوك الذي يهتم بالذات

اأ�شاند واأ�شجع االآخرين.

اأحاول حتقيق االن�شجام.

اأحاول اأن اأجد عوامل م�شرتكة بن االأفراد.

اأ�شجع امل�شاركة يف اتخاذ القرار.

اأظهر العدوانية.

اأجتنب امل�شاركة.

اأ�شيطر على فريق العمل.

6

7

8

9

10

11

12

دة
ب�س

فق 
اأوا

ل 

فق
اأوا

ل 

ري 
ف غ

وق
امل

دد
حم

����ق
����������

����������
ف���������

اأوا
دة

�����س��
ق ب

ف������
اأوا

12345

النــتـــائـــج:
1. اجمعي الدرجات التي ح�شلت عليها من املجموعات الثاث.

2. يف حالــة ح�شولــك على درجة بــن احلزم التاليــة تعترب من االأفــراد الذين يعظمون 
فعالية فريق العمل:

ما بن 20-25 يف ال�شلوك الذي يهتم باملهام.
ما بن 16-20 يف ال�شلوك الذي يهتم بالعاقات بن االأفراد.

ما بن 3-16  يف ال�شلوك الذي يهتم بالذات.



131

ل
عم

 ال
ق

فري
دة 

يا
ق

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية

تعليمات االجابة
 قومي بالإجابة على اأ�سئلة ال�ستق�ساء املحددة يف التمرين.. 1
 ل ترتددي اأو تفكري اأكر من مرة يف اختيار الإجابة املنا�س���بة لك، واختاري . 2

اأول اختيار يطراأ على ذهنك.
 ميكنك ال�ستف�سار من املدرب عن الأ�سئلة غري الوا�سحة بالن�سبة لك.. 3
ناق�سي نتيجة ال�ستق�ساء مع املدرب وباقي امل�ساركات.. 4
لحظي الفوارق الوا�سحة بن الجابات للم�ساركات.. 5
�ستجدين اأن الأفراد يختلفون يف �سلوكياتهم واأ�ساليبهم يف فريق العمل.. 6

على املدرب مناق�سة امل�ساركات حول النتائج 
التي تو�سلن اإليها وحتديد اأهم

ال�سلوكيات اليجابية وكيفية تعزيزها 
وال�سلوكيات ال�سلبية وكيفية التخل�س منها
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التعامل مع ال�شراع داخل الفريق:
 توجد ركائز اأ�سا�سية توؤخذ يف العتبار عند معاجلة ال�سراع داخل الفريق:

ال�شراع داخل اجلماعة طبيعي:
 ي���رى اأع�س���اء الفريق اأن ال�س���راع والختالف اأ�س���ياء من املوؤك���د وقوعها يف 
املجموعات الن�س���طة الناجحة، فحيث يوجد الإبداع توجد احتمالت ظهور 

ال�سراع.
الو�شوح عند حل ال�شراع:

 يجب اأن يتم التعامل مع ال�سراع من خالل مناق�سة �سريحة، فالعديد من 
فرق العمل يتم اإخماد ال�سراع مما يوؤثر على عالقات الود بن الأع�ساء.

تركيز ال�شراع على املو�شوعات ولي�ش االأ�شخا�ش:
 من�س���اأ ال�س���راعات احلادة هو حماولة اأحد الأع�س���اء اأثناء ال�س���راع الإنزال 
م���ن ق���در الع�س���و اأو اإذلل���ه، فيج���ب الرتكي���ز يف جو ال�س���راع عل���ى املفاهيم 

واملو�سوعات.

البحث عن بدائل:
 كاأن يقول اأحد الأع�ساء كمخرج عند ا�ستداد ال�سراع "نحن ل نحب الو�سع 

كما هو الآن، فما هو البديل؟".
االهتمام باحلا�شر فقط:

 اأثن���اء ال�س���راع يج���ب اأن ترتكز املناق�س���ات حول ما يح���دث الآن، واأن يبتعد 
الأع�س���اء عن اإثارة اخلالفات ال�س���ابقة اأو �سلوكيات الأع�ساء اأثناء �سراعات 

�سابقة.
ال�شراع هو مو�شوع يتعلق بالفريق ككل:

 يج���ب اأن ي�س���رتك الفري���ق كل���ه يف معاجل���ة ال�س���راع، لأن اأثر هذا ال�س���راع 
�سوف يتاأثر به كل الفريق.



الوحدة التدريبية 

مهارات التفاوضض الفعال
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الوقت بالدقيقةاملوضصوع

مترين 15 حاالت يف التفاو�ش  

عنا�شر واأطراف التفاو�ش

 مترين 16 اأقوال يف التفاو�ش  

مبادئ التفاو�ش

بع�ش تكتيكات التفاو�ش

مترين 17 »كيف ت�شر هذه املفاو�شة؟« 

مفاهيم يف التفاو�ش
10

5
10

10

5

10

10

1. يق�سم املدرب امل�ساركات اإىل ثالث جمموعات ويوزع لكل جمموعة مترين 15بحيث توزع احلالت 
الثالث يف التمرين على املجموعات الثالث.

2. يطلب من كل جمموعة حل التمرين خالل فرتة ل تتجاوز 10 دقائق.
3. ي�سل مع املجموعة بعد ا�ستعرا�س �سريع للنتائج اإىل مفهوم مب�سط للتفاو�س.

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

ال�شبورة البي�شاء - اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة. • 

االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة التا�سعة
مهارات التفاو�ض الفعال

املختلفة . 1 املفاهيم  على  التعرف 
للتفاو�ش.

تــو�ــشــيــح �ـــشـــروط الــتــفــاو�ــش . 2
الفعال.

�ـــشـــرح اأهـــــم ا�ــشــرتاتــيــجــيــات . 3
وتكتيكات التفاو�ش الناجح.

ــع خطة . 4 ــش اكــتــ�ــشــاب مـــهـــارة و�
تفاو�ش ناجحة.
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احلالــة  املجموعــة  �شمــن  ناق�شــي   .1
اخلا�شة باملجموعة.

2. ناق�شــي مــع املجموعــة احللــول التي 
ميكن اأن يتم التفاو�ش حولها.

مت  مــا  امل�شــاركات  لباقــي  ا�شرحــي   .3
التو�شل اإليه مع املجموعة.

4. ناق�شــي مع املــدرب التعريــف ال�شامل 
ملفهــوم التفاو�ــش الذي تو�شلــت اإليه من 

خال التمرين.

10
النتيجة التي يجب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

تعريف مفهوم 
التفاو�ش واأهميته يف 
حتقيق اأهداف املنظمة

مدخل للو�شول اإىل 
مفهوم التفاو�ش 

واأهميته

15

تعليمات 
للمجموعة 

ي�سل املدرب مع 
املجموعة اإىل تعريف 

مب�سط ملفهوم 
التفاو�س

ال����ت����م����ري����ن
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 التفاو�ــش هو اأ�شلوب اإن�شاين مازم لــكل اأن�شطة احلياة التجارية 
واالقت�شاديــة واالجتماعيــة وعلى كافــة امل�شتويــات, وخا�شة بن 
ذوي امل�شالــح املتعار�شــة �شــواء كانوا اأفــرادًا اأو منظمــات اأو دواًل اأو 

قوى اأو نظمًا.
 اأي اأن التفاو�ــش ين�شــاأ تاأ�شي�شــا علــى وجــود ركنــن اأ�شا�شين بن 

االأطراف املفاو�شة:
 وجود م�سلحة م�سرتكة.

 وجود ق�سية نزاعية.

 املفاهيم املختلفة للتفاو�ش:
 يختلــط مفهــوم التفاو�ــش لــدى البع�ــش مبجموعة مــن املفاهيم 
مثــل: االإقناع - الت�شوية - التنــازل - امل�شاومة - التحكيم...( التي 
قــد تتكامــل معــه اأو ت�شــكل جــزءًا منه, اأو قــد تختلف عنــه. وهذا 

االختاط قد يوؤدي اإىل معاجلات اإدارية غر �شليمة لكل منها.
مفهــوم االإقنــاع: هــو فر�ش اأحــد االأطــراف اإرادته علــى الطرف 
االآخــر مبا ي�شمــن التغلب علــى اعرتا�شاتــه اأو ا�شتمالتــه كي ي�شلم 
بال�شــروط التي يفر�شها عليه الطــرف االآخر. وهو جزء من عملية 

التفاو�ش, ولي�ش بديا عنها.
مفهوم الت�شوية: هي عدم فوز اأي طرف من اأطراف التفاو�ش, الأن 
املطلــوب من هذه االأطراف اأن تتنازل عن بع�ــش مطالبها التي قد ال 

تريد التنازل عنها.
مفهــوم التنــازل: ويتم التنــازل اأو االإذعان ملطالــب الطرف القوي 
بــن اأطراف مت�شارعة, في�شت�شلم الطرف املهزوم دون قيد اأو �شرط, 
العتقــاده اأنــه ال اأمــل له يف التغلب علــى الطرف املنت�شــر يف الوقت 

احلايل على االأقل.  
مفهــوم امل�شاومة: تعني تبــادل املقرتحات ب�شاأن �شــروط االتفاق 

حول م�شائل معينة اأو حول �شروط االتفاق يف م�شاألة ما. 
مفهوم التحكيــم: يختلف التحكيم عن التفاو�ــش يف اأن التفاو�ش 
يت�شمــن مواجهــة مبا�شرة بــن اأطرافه, وال يت�شمــن التحكيم ذلك, 
واإن كان يتطلــب دخول طرف اآخر يف النــزاع بن اأطراف التفاو�ش, 

وهو �شكل من االأ�شكال القانونية لف�ش النزاعات.

ما هو التفاوضض؟

اأن التفاو�س ين�ساأ 
تاأ�سي�سا على وجود 

ركنن اأ�سا�سين بن 
الأطراف املفاو�سة:
وجود م�شلحة م�شرتكة.

 وجود ق�شية نزاعية.
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املوقف التفاو�شي:
 يعــد التفاو�ــش موقفــًا ديناميكيــًا يقــوم علــى احلركــة والفعل 
�شلبــا واإيجابا, وهو موقف تعبري ي�شتخــدم فيه اللفظ واالإ�شارة 
واجلملــة والعبارة ا�شتخداما ذكيا بــن اأطراف را�شدة, وت�شتخدم 

من خاله كافة مهارات وقدرات العقل الب�شري.  
ويت�شمن املوقف التفاو�شي عدة عنا�شر اأهمها:

الرتابط:
 وهــذا ي�شتدعــي اأن يكــون هنــاك ترابــط علــى امل�شتــوى الكلــي 

لعنا�شر الق�شية التي يتم التفاو�ش ب�شاأنها.
الرتكيب:

 يجب اأن يرتكب املوقف التفاو�شي من جزئيات وعنا�شر ينق�شم 
اإليهــا وي�شهــل تناولها يف اإطــار اجلزئي والكلــي, وبحيث يكون هذا 

الرتكيب ب�شيطا ووا�شحا وبدون غمو�ش اأو لب�ش.
املوق���ف . 1 يت�س���ف  اأن  يج���ب  والتميي���ز:  التع���رف  اإمكاني���ة 

التفاو�س���ي باإمكانية التعرف علي���ه ومتييزه دون غمو�س 
اأو لب�س اأو فقد اأي من اأجزائه اأو اأبعاده اأو معامله.

الت�س���اع امل���كاين اأو الزم���اين: ويق�س���د ب���ه مق���دار احلي���ز . 2
الق�س���ية  ا�س���تغرقتها  الت���ي  الزمني���ة  والف���رتة  امل���كاين 
التفاو�س���ية، واملن���اخ الزمني الذي يعي�س���ه ومير به املوقف 

التفاو�سي.
التعقي���د: املوقف التفاو�س���ي موقف معق���د، حيث تتفاعل . 3

داخل���ه جمموع���ة م���ن العوام���ل، ول���ه العديد م���ن الأبعاد 
واجلوان���ب التي يت�س���كل منه���ا، ومن ثم يج���ب الإملام بهذا 

كله حتى يت�سنى التعامل مع هذا املوقف برباعة وجناح.
الغمو����س: حي���ث يج���ب اأن يحي���ط باملوق���ف التفاو�س���ي . 4

ظ���الل م���ن ال�س���ك اأو الغمو����س الن�س���بي ال���ذي يدفع اإىل 
تقلي���ل دائرة ع���دم التاأكد ع���ن طريق جمع كاف���ة البيانات 

واملعلومات التي تكفل تو�سيح املوقف التفاو�سي.

عناصرص التفاوضض:
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 وميكن تق�شيم اأطراف التفاو�ش اإىل:
اأط���راف مبا�س���رة: وه���ي الأط���راف التي جتل����س فعال اإىل . 1

مائدة املفاو�سات وتبا�سر عملية التفاو�س.
اأط���راف غ���ري مبا�س���رة: وهي الأط���راف التي ت�س���كل قوى . 2

�س���اغطة لعتب���ارات امل�س���لحة، اأو الت���ي تقوم ب���دور موؤثر 
�س���لبا اأو اإيجاب���ا عل���ى تط���ور وم�س���ار العملية التفاو�س���ية، 
ولكنه���ا ل جتل����س اإىل مائ���دة املفاو�س���ات، وتت���وارى ب���ن 
الكوالي����س، وت�س���رف عل���ى اإدارة م�س���رح التفاو����س وتلقن 

بع�س الأفراد ما يجب اأن يقوموا به فعال.

  الق�شية التفاو�شية:
 التفاو�ــش, اأيــا كان نوعــه, واأيــا كان القائمــون بــه اأو اأطرافه, 
يــدور حول ق�شيــة معينــة اأو مو�شوع حمدد, ميثل حمــور العملية 
التفاو�شيــة وميدانها, واالإطار العام الذي تدور يف نطاقه العملية 

التفاو�شية.
 ومن خال الق�شية يتحدد الهدف التفاو�شي وغر�ش كل مرحلة, 
والنقــاط واالأجزاء التي يتعن تداولهــا يف كل مرحلة, والتكتيك 
اأو االأدوات واال�شرتاتيجيــات التــي يتعن اتباعهــا يف كل مرحلة, 
وتوزيــع االأدوار على فريق التفاو�ش وفقــا لكل نقطة, �شواء كانت 
نقطــة اتفاق يتم االنطاق منها, اأو نقطة اختاف يتعن ت�شويتها 

اأو الق�شاء عليها اأو اإرجاوؤها اإىل جل�شات م�شتقبلية.  

الهدف التفاو�شي:
 ال تتــم اأيــة عمليــة تفاو�ــش بــدون هــدف اأ�شا�شــي ت�شعــى اإىل 
حتقيقه اأو الو�شول اإليه, وتو�شع من اأجله اخلطط وال�شيا�شات.  

ويدور الهدف التفاو�شي حول حتقيق اأي من االآتي:
القيام بعمل حمدد يتفق عليه الأفراد.. 1
المتن���اع عن القيام بعمل مع���ن يتفق على عدم القيام به . 2

بن الأطراف.
حتقيق مزيج من الهدفن ال�سابقن.. 3

اأطراف التفاوضض:



140

ال
فع

 ال
ض

او
تف

 ال
ت

ارا
مه

تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية

القضصية

املوقف

الهدف

 االأطراف

بعــدة  وترتبــط  التفاو�شيــة:  القــوة   .1
جوانب اأهمها حدود ومدى ال�شلطة املمنوحة 
للمفاو�ش, واإطار احلركــة امل�شموح له بال�شر 
فيــه, وعــدم تعديه يف مــا يت�شــل باملو�شوع اأو 
الق�شية املتفاو�ــش ب�شاأنها �شواء كان املفاو�ش 

فردا اأو فريقًا.
2. املعلومــات التفاو�شيــة: اإن اأي تفاو�ــش 
ناجح يحتاج اإىل توفر كم منا�شب من البيانات 
املو�شــوع  اأو  الق�شيــة  �شــواء عــن  واملعلومــات 
حمــور التفاو�ــش, وعــن الطرف االآخــر الذي 
يتــم التفاو�ــش معــه, والقــوى التــي تدعمه, 
واملنــاخ الــذي ت�شــر فيــه املفاو�شــات. ويــرى 
املتخ�ش�شــون اأن احلد االأدنــى للمعلومات التي 
يجب توافرها الإمتام القيام بعملية تفاو�شية 
التفاو�شــي  الفريــق  ميلــك  اأن  هــو  ناجحــة, 

املعلومات التي تتيح له االإجابة على:
- من نحن؟ - من اخل�سم؟ - ماذا نريد؟ 
- كي���ف ن�س���تطيع حتقيق ال���ذي نريده دفعة 
اأم عل���ى دفع���ات؟ وبن���اء عل���ى ه���ذه  واح���دة 

املعلومات، يتم و�سع برنامج زمني للتفاو�س 
حم���دد املهام والأهداف، تت���اح له الإمكانيات 
التفاو�س���ية،  العملي���ات  ومتابع���ة  وامل���وارد، 
والتاأكد با�س���تمرار من اأن املفاو�س���ات ت�س���ري 

يف الجتاه ال�سحيح.
3. القدرة التفاو�شية: ويتعلق هذا ال�شرط 
مهارتــه  ومــدى  املفاو�ــش,  الفريــق  باأع�شــاء 

وبراعته وكفاءته.
4. الرغبــة امل�شرتكة: ويت�شل هذا ال�شرط 
بتوفر رغبة حقيقية لدى االأطراف املفاو�شة 
حلل م�شاكلها اأو منازعاتها بالتفاو�ش, واقتناع 
كل طــرف باأن التفاو�ش هــو الو�شيلة االأف�شل 

حلل النزاع اأو و�شع حد له.
5. املنــاخ املحيــط: يجب العمــل على توفر 
املناخ املنا�شب للبــدء بالعملية التفاو�شية, اأو 
امل�شــي يف �شبيل حلهــا, اأو الو�شــول اإىل نقاط 
التو�شــل  اأو  العاقــة,  الإقامــة  ميهــد  اتفــاق 
للهــدف املن�شــود, متمنــن حتقيقــه والو�شول 

اإليه.

�رصوط التفاوضض:
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ن�����������������ص��������اط

�����������������ري�������������������ن
مت��

10
النتيجة التي يجب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

االلتزام الوا�شح مببادئ 
التفاو�ش يحقق اأهداف 

التفاو�ش

تو�شيح اأهم مبادئ 
التفاو�ش الناجح

16

يقوم املدرب بتوزيع اأقوال خمتلفة عن التفاو�س 
بعد تق�سيم �سريع للم�ساركات اإىل جمموعات 

�سغرية ويطلب من كل جمموعة التعليق بالجابة 
على الت�ساوؤل املرفق مع اجلملة..

 اأقوال يف التفاو�ش
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التفاو����س م���ع الأ�س���خا�س الذي���ن ميلكون . 1
ال�سلطة.

و�س���ع اأهداف كبرية، ال�س���تعداد للت�س���وية، . 2
والقب���ول باحلل���ول الو�س���طى اإذا م���ا تطلب 
الأم���ر ذل���ك، والن�س���حاب م���ن املفاو�س���ات 
اإذا كان���ت املفاو�س���ات ل ت�س���ري يف الجت���اه 

ال�سحيح.
عدم الرتكيز على الأهداف ق�سرية املدى.. 3
التف���اوؤل، اله���دوء، الرتكي���ز على املكا�س���ب، . 4

وعدم اإظهار ال�سعف اأمام الآخرين.
تقييم حاجات الطرف الآخر والتعامل معه . 5

كطرف قوي ولكن ميكن التغلب عليه.
عدم الت�سرع وا�ستعجال الأمور، وعدم البت . 6

يف اأم���ور م�س���كوك فيه���ا، ومراع���اة ال�س���رية 

واح���دة،  دفع���ة  املعلوم���ات  اإف�س���اء  وع���دم 
بالن�س���بة  املجه���ول  درج���ة  اإىل  والغمو����س 

للطرف الآخر.
القب���ول يف ط���رح الأفكار والتمت���ع باليقظة . 7

واحلذر.
تهيئة الطرف الآخر واإعداده نف�س���يا لتقبل . 8

القتن���اع بال���راأي الذي يتم تبني���ه. واختتام 
اجلل�س���ة التفاو�س���ية مبالحظ���ات اإيجابي���ة 

بغ�س النظر عن نتيجة اجلل�سة.
ع���دم النبه���ار بنج���اح الآخري���ن، وتعدي���ل . 9

اخلطة اإذا اقت�سى الأمر ذلك.
املوق���ف . 10 ي�س���عف  ل  حت���ى  ال���رتدد  ع���دم 

الآخ���ر  الط���رف  قي���ام  وعن���د  التفاو�س���ي، 
بتغيري املو�سوع يجب معرفة ذلك وبذكاء.

املبادئ العامة للتفاوضض:

اأوال: مبادئ تتعلق باملفاو�ش:
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ع���دم . 1 احلقيق���ة،  بغ���ري  التظاه���ر  ع���دم 
مهاجمة الآخرين، الإيجابية يف النقا�س.

عدم بدء احلوار التفاو�سي با�ستفزازية اأو . 2
عدوانية، وعدم اإحراج الآخرين.

عدم توجيه النتق���ادات الالذعة اأو اإظهار . 3
الهتم���ام بالآخري���ن م���ن خ���الل تعليقات 

�سخ�سية بعيدة عن جو احلوار.
ع���دم الإ�س���راف يف ال�س���غط عل���ى الطرف . 4

الآخر.
 التفك���ري اجلي���د قب���ل التح���دث، واحرتام . 5

الرغبات ال�سخ�سية واملهنية لالآخرين.

بن���ود . 1 تغي���ري  اأو حماول���ة  الرتاج���ع  ع���دم 
التفاقية التي �سبق التفاق عليها.

بخط���ة . 2 واللت���زام  واح���د  كفري���ق  العم���ل 
املفاو�سات.

احلر����س على �س���حة الإجابات خا�س���ة يف . 3
بداية جل�سة التفاو�س.

احلر�س على ح�سن املظهر وال�سلوك اأثناء . 4
جل�سات التفاو�س.

عدم ت�سيد الأخطاء.. 5
الوق���ت . 6 اختي���ار  م���ع  بالوق���ت،  اللت���زام 

املنا�سب للتفاو�س للطرفن.
تفح����س بنود التفاقية التي مت التو�س���ل . 7

اإليه���ا خا�س���ة اإذا مت���ت طباعته���ا من قبل 
اأم���ام  قراءته���ا  واإع���ادة  الآخ���ر،  الط���رف 
الط���رف الآخر لتبديد اأي �س���وء فهم لأية 

نقطة من بنود التفاق.

طرح اأ�سئلة للح�سول على اإجابات اإيجابية.. 1
املرون���ة، فالتن���ازل املق���دم ميه���د الطري���ق . 2

لتلقي الطرف الآخر.
التو�سل اإىل اتفاق.. 3
تاأجيل مناق�سة الق�سايا الأ�سا�سية واإعطاء . 4

احلقائ���ق  جمي���ع  لدرا�س���ة  ال���كايف  الوق���ت 
وتقيي���م اأبع���اد املوق���ف، فقد يتطل���ب الأمر 

تغيري ال�سرتتيجية اأو الأهداف.
م�س���اره . 5 يف  الجتم���اع  عل���ى  املحافظ���ة 

ال�س���حيح، واليقظ���ة لأي���ة حماولة لتغيري 

م�ساره.
جتنب اجلل�سات التفاو�سية الطويلة.. 6
مغ���ادرة غرفة التفاو�س اإذا حتتم الت�س���اور . 7

بن الأع�ساء.
معاجلة التوتر باقرتاح وقت للراحة.. 8
طرح خطة �ساملة لأعمال الجتماع.. 9

التق���دمي احل���ذر للتن���ازلت للق���درة عل���ى . 10
الوفاء بها.

اخلا�س���ة . 11 املائ���دة  راأ����س  عل���ى  اجللو����س 
بالجتماعات، وتوجيه عملية اجللو�س.

ثانيا: مبادئ تتعلق بال�شلوك التفاو�شي:

ثالثا: مبادئ تتعلق بنظام العمل يف املفاو�شات:

مبادئ تتعلق بالتكتيكات التفاو�شية:
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املفاو�ش

الظروف املحيطة باأطراف التفاو�ش

 هناك اأكرث من 50 تكتيكا للتفاو�ش ميكن ذكر اأهمها يف ما يلي:

املتفاو�ش معه

مو�شوع التفاو�ش

مكونات العملية التفاو�شية وخ�شائ�شها: ميكن جت�شيد مكونات 
العملية التفاو�شية بالنموذج االآتي:

واالحرتام: الثقة  ك�شب  تكتيك   o
 مــن اأهم تكتيــكات التفاو�ــش, ويعتمد على 
قاعدة فن التعامل مع النا�ش )اك�شب خ�شمك 
فاإن مل ت�شتطع عليك حتييده( مبعرفة نقاط 
وت�شخي�شهــا  اهتماماتــه  حمــاور  اأو  �شعفــه 
والعوامــل املوؤثــرة بهــا للتعامــل مــع الطــرف 
االآخــر. وي�شتخدم عــادة يف املرحلــة االأوىل 

من التفاو�ش.

املناورة: تكتيك   o
 ي�شتخــدم لك�شــب الوقت اأو اإحــراج اخل�شم 
اأو للتمهيــد لطرح مبــادرة جديــدة اأو الإجبار 
اخل�شــم علــى ك�شــف اأوراقــه دفعــة واحــدة 
وجتريده من اأ�شلحته واال�شتعداد لها باأ�شلحة 
م�شــادة. وتلعــب اأ�شاليــب اإطــاق االإ�شاعــات 
دورا اأ�شا�شيــا يف عمليــات املنــاورة واالإعــداد 
لهــا والتمهيــد لنجاحهــا, وتقــوم اأ�شا�شــا على 

تكتيكات التفاوضض:
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مفاجــاأة اخل�شــم واإربــاك تفكره عــن طريق 
التقــدم باقــرتاح مل يكــن يف احل�شبــان, يبدو 
للوهلة االأوىل اأنه متوافق مع مطالب اخل�شم, 
واإن كان يف احلقيقة بعيدًا كل البعد اأو مدمرًا 

لرغباته ومطالبه.
املرحلي: الت�شامن  تكتيك   o

 يهــدف اإىل ك�شــر حاجــز الرهبــة وال�شــك 
اإىل ج�شــر  الطرفــن وحتويلــه  بــن  القائــم 
لل�شداقة واملودة والتعاون املثمر, حيث يوؤدي 
الت�شامــن مــع بع�ــش مطالــب الطــرف االآخــر 
العادلــة واملنطقيــة اإىل ك�شــب تعاونه وثقته 
واحرتامه يف نف�ــش الوقت, فتتوطد العاقة, 
مبطالــب  اإقناعــه  ت�شتطيعــن  خالهــا  ومــن 

فريقك.
الواقع: االأمر  فر�ش  تكتيك   o

 يقــوم على ال�شغــط الهجومي علــى الطرف 
االآخر ومواجهته بعنف وحما�شرته وت�شييق 
احل�شار عليه وعدم اإتاحة اأي منفذ له للهرب 
اأو الرتاجــع, بــل قبــول النتيجــة املعرو�شــة 
عليه, واالإبقاء علــى بديل واحد منها, بحيث 
يقوم هذا الطرف بقبوله, واإال عليه اأن يتحمل 

اخل�شارة املتوقعة اإذا ف�شلت املفاو�شات.
التحكيم: اإىل  اللجوء  تكتيك   o

 ويعنــي اللجــوء اإىل طــرف ثالــث وارت�شاء 
حكمه والنزول على ما يقرره وتنفيذه بهدف 
ح�شم اخلــاف والنــزاع املعرو�ــش. وي�شرتط 
لنجــاح هــذا التكتيــك اأن يكــون لــدى الطرف 
الثالــث القــدرة علــى فر�ــش راأيــه واحــرتام 
قراراته, واأن يكون على علم بالق�شية مو�شوع 
النزاع, اإ�شافة اإىل اخلربة والدراية والكفاءة 

للو�شول اإىل حل عادل ير�شي الطرفن.
التفاو�شية: االأرجوحة  تكتيك   o

 وهو اأحد اأكــرث التكتيكات التفاو�شية التي 
ت�شتخدم يف املراحل التمهيدية والو�شطى من 
�شر املفاو�شات بن االأطراف املختلفة, اأيا كان 
حمــور التفاو�ش اأو طبيعــة الق�شية والعملية 
التفاو�شية. فكثرا ما يتطلب االأمر ا�شتخدام 
�شيا�شــات واأدوات وتكتيكات مت�شددة اأو بالغة 
العنــف يف وقت معن, يف حن قد يحتاج االأمر 
ا�شتخــدام �شيا�شــات اأكــرث لطفا يف وقــت اآخر 
ل�شمــان ا�شتمرار العمليــة التفاو�شية, وهو ما 

يظهره ال�شكل االآتي:

عوامل �سغط

عوامل دفع

عوامل �سغط

عوامل دفع

املوقف التفاو�سي
اأر�سية واأ�سا�س امل�سلحة امل�سرتكة

تكتيك الأرجوحة التفاو�سية
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ن�����������������ص��������اط

�����������������ري�������������������ن
مت��

15
مدة التمرين

الهدف:

النتائج التي يجب 
الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة ي�شتطيع دقــــــــي الذي  هو  الناجح  •التفاو�ش 
حتديد ا�شرتاتيجية وا�شحة للو�شول 

اإىل الهدف.
يتميز  اأن  يجب  الناجح  •التفاو�ش 
مبجموعة من اخل�شائ�ش ت�شاعد على 

اإجناحه. تو�شيح اأهمية حتديد 
اال�شرتاتيجية التي توؤدي 

اإىل جناح التفاو�ش يف 
حتقيق الهدف

17
 كيف ت�شر هذه املفاو�شة؟

1. تابعي مع املجموعة ال�شكرترة واملدير يف حوارهما حول العاوة.
2. قومي مع املجموعة بتحليل املحادثة بن ال�شكرترة واملدير.

3. اأكملي مع املجموعة عملية التفاو�ش التي بداأت بن ال�شكرترة واملدير.
4. حددي اأية ا�شرتاتيجيات التفاو�ش �شوف متكنك من الو�شول اإىل ما تريده ال�شكرترة.
5. تخيلــي كيف ميكــن اأن مت�شي املحادثة واأكمليها مع فريق عملــك, وتفاو�شي مع �شاحب 

العمل لتقنعيه بالعاوة.

تعليمات 
التمرين
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يقوم املدرب مبناق�سة ال�سرتاتيجيات التي 
تختارها كل جمموعة للو�سول على نتيجة 

نهائية وايجابية للمحادثة

املوظفة: هل ميكنني اأن اأحتدث اإليك للحظة يا �شيدي؟
�شاحــب العمل: لو كان ب�شاأن العــاوة يا "مها" فا ت�شيعي وقتي.. 

االإجابة هي "ال �شيء".
املوظفة: اإين حتى مل اأ�شالك بعد.

�شاحب العمل: ل�شت يف حاجة اإىل ال�شوؤال؛ فلي�ش 
لدينا اأي نقود يف امليزانية.

املوظفــة: ولكــن م�شى عــام ون�شــف على اآخر 
عاوة ح�شلت عليها..

�شاحــب العمل: اأمل ت�شمعي مــا قلته؟ ال نقود 
يف امليزانية.. اأتع�شم اأن يكون ذلك وا�شحا.

فكري كيف من 
املمكن اأن ت�سري تلك 

املفاو�سة
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1. مرحلة التخطيط:
 يحــدد املتفاو�شون االأهداف التي ياأملون يف حتقيقها, ثم يبحثون االفرتا�شات املمكنة 

للو�شول اىل هذه االأهداف. وكلما زادت هذه االفرتا�شات زادت فر�ش جناح املفاو�شات.
2. مرحلة اال�شتك�شاف اأو اال�شت�شعار:

 ميكــن ت�شميــة هذه املرحلــة بناء العاقــة ال�شخ�شية اأو التعرف علــى الطرف االآخر. 
وتــوؤدي معرفــة ودرا�شة كل فريــق للفريق االآخــر اإىل التعرف اإىل اجتاههــم و�شلوكهم. 
وتعــد فــرتة اال�شت�شعار هامــة نظرا الأنها تخت�شــر العديد من امل�شافات نحــو التقارب بن 

طريف املفاو�شات.
3. مرحلة اإعان املواقف:

 تركز هذه املرحلة على تبادل املعلومات املتعلقة بالعمل, ويعر�ش فيها كل فريق موقفه 
مــن املو�شوعــات احل�شا�شة, وعادة مــا تتغر هذه املواقــف يف وقت الحق مــن املفاو�شات, 
حيــث يك�شــف كل فريــق يف هــذه املرحلة عما يــدور يف ذهنه, وما الذي ترغــب االأطراف 

االأخرى يف نيله, وما الذي هم على ا�شتعداد للتنازل عنه.
4. مرحلة امل�شاومة )االإقناع(:

 ويعترب الكثرون هذه املرحلة اأهم مراحل عملية التفاو�ش, فاأي طرف ال يريد التخلي 
عن اأي مطلب اإال اإذا ا�شطر لذلك, بينما يعلم كل طرف اأن عليه اأن يقدم بع�ش التنازالت 

للو�شول اإىل ت�شوية نهائية.

مراحل عملية التفاوضض:

مرحلة التخطيط

مراحل عملية 
التفاو�ش

مرحلة اال�شتك�شاف اأو اال�شت�شعار

مرحلة اإعان املواقف

مرحلة امل�شاومة )االإقناع(



الوحدة التدريبية 

اأسصسض الرقابة وتقييم االأداء
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1.يق�سم املدرب امل�ساركات اإىل جمموعات �سغرية و�سريعة.  
2.يوزع املدرب ا�ستق�ساء مفهوم الرقابة اأو يطلب اإىل امل�ساركات 

فتح الدليل �س� 152 واتباع تعليمات ال�ستق�ساء.
اجلميع  مع  لي�سل  املجموعات  اختيارات  ذلك  بعد  3.يناق�س 

اإىل مفهوم الرقابة واأهميتها.

حمتويات 
اجللسصة:

اجلل�سة العا�سرة
الرقابة

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

ال�شبورة البي�شاء - اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة. • 

الوقت بالدقيقةاملوضصوع

ن�شاط ا�شتهايل )مترين 18(  

اأنواع ومراحل الرقابة االدارية   

 خ�شائ�ش النظام الرقابي الفعال

مترين 19 خطة عمل لو�شع نظام رقابي 

مفهوم واأهمية الرقابة
10

15
10

10
15

الرقابة . 1 مفهوم  على  التعرف 
االدارية واأهميتها.

�شرح وتو�شيح خطوات الرقابة.. 2
ــتــخــدام . 3 ـــارة ا�ــش ـــه ــاب م ــش ــ� ــت اك

االأ�شاليب العلمية يف تقييم اأداء 
العاملن.

نظام . 4 و�ــشــع  اأهــمــيــة  ا�شت�شعار 
رقابي فعال يف حتقيق االأهداف.

حمتويات 
اجللسصة:
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ن�صاط اسصتهاليل

�����������������ري�������������������ن
مت��

10
النتيجة التي يجب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

مفهوم الرقابة 
االدارية

قيا�ش مفهوم 
الرقابة لدى 

امل�شاركات

18

يقوم املدرب مبناق�سة امل�ساركات حول الختيارات 
التي تو�سلن اإليها من خالل

جمموعاتهن  ال�سغرية والتو�سل اإىل معنى ب�سيط 
ووا�سح ملفهوم الرقابة

 ا�شتق�شاء مفهوم الرقابة
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اأ- �شرورية لكل املديرين.
ب- �شرورية للمديرين يف حالة اتباع الفرع لنظام ميزانيات الرقابة فقط.

ج- �شرورية لبع�ش املديرين وغر �شرورية للبع�ش االآخر.
د- �شرورية للفرع وغر �شرورية للمديرين.

 اأ- تقييم االأداء ال�شابق.
 ب- قيا�ش االنحراف عن الهدف.

 ج- حتديد الهدف اأو اخلطة اأو برنامج العمل.
 د- التنبوؤ بالنتائج املتوقعة.

 اأ- ر�شم النتائج بيانيًا.
 ب- ت�شحيح االنحرافات عن اخلطة املو�شوعة.

 ج- و�شع خطة عمل يف حالة الطوارئ.
 د- تقييم مدى التاأثر ب�شفة دورية.

 اأ- اأن الرقابة يجب اأن تكون مفهومة ي�شهل ا�شتعمالها بوا�شطة املدير.
 ب- يجب اأن تكون هناك عاقة مبا�شرة بن الرقابة واأرباح الفرع.

 ج- نظام الرقابة املعمول به يجب اأن يكون قابًا للمراجعة والفح�ش.
 د- يجب اأن يخطط نظام الرقابة على اأ�شا�ش ح�شابات الفرع.

 اأ- اأن تركز على تقييم االأداء ال�شابق.
 ب- اأن تركز على تو�شيح االجتاهات التي ت�شر اإىل نتائج متوقعة م�شتقبًا.

 ج- اأن تركز على االقت�شاد يف النفقات يف امل�شتقبل.
 د- اأن تركز على االأعمال التي ارتفعت تكاليف تنفيذها يف ال�شابق.

1- الرقابة هي:

  اأجيبي على االأ�شئلة بو�شع دائرة حول احلرف الذي ميثل االإجابة ال�شحيحة.

2- هناك 4 خطوات الأي نظام رقابة.. اأوىل هذه اخلطوات هي:

3- اخلطوة الثانية لنظام الرقابة هي:

4- اإحدى �شفات الرقابة االإدارية اجليدة هي:

5- ال�شفة االأخرى للرقابة االإدارية اجليدة هي:
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 اأ- رقابة مالية دائمًا.
 ب- رقابة مالية وغر مالية.

 ج- نادرًا ما تكون الرقابة مالية.
 د- رقابة غر مالية اإطاقًا.

 اأ- ال يجــوز ا�شتخدام الرقابــة اإاّل اإذا كان هناك مربر اقت�شادي ال�شتخدامها, اأي اأنها توفر للجهة 
نفقات تزيد على النفقات التي يتطلبها ا�شتخدام نظام الرقابة.

 ج- من ال�شعب اأن نقدر التكاليف احلقيقية للرقابة االإدارية.
د- اإن نظام الرقابة املعد جيدًا ال يحمل االإدارة تكاليف اإ�شافية.

 اأ- التعرف على هدف م�شتقبلي ي�شر اإىل انحراف.
 ب- التو�شل اإىل طريقة للرجوع اإىل الربنامج املحدد.

 ج- البحث عن هدف اأّويل ي�شبق االأهداف االأخرى.
 د- التعرف على اجتاه قد يوؤّدي اإىل انحراف عن الهدف اإذا مل يعالج ب�شرعة.

 اأ- اإذا بلغت معلومات الرقابة للمدير امل�شوؤول نف�شه حتى يتمكن من مراقبة تقدمه يف العمل.
 ب- اإذا بّلغت معلومات الرقابة لرئي�ش املدير حتى يتمكن من توجيه املدير.

 ج- اإذا بّلغت املعلومات لرئي�ش االإدارة حتى يهتم باملدير ووظيفته.
 د- اإذا مل تبّلغ املعلومات للمدير, اإاّل اإذا كان مطلوبًا منه اأن يقوم باالإجراءات الازمة.

 اأ- يجب على املدير اأن يجتمع برئي�شه يف مواعيد دورية.
 ب- يجب على املدير اأن يجتمع برئي�شه فقط يف حالة وجود انحراف عن الهدف.

 ج- االت�شــال بــن املدير ورئي�شه يتــم عر�شيًا خال العمل, وال يجوز للمديــر اأن يطلب اجتماعات 
اإ�شافية مع الرئي�ش.

 د- يجب على املدير اأن يجتمع برئي�شه كلما طلب منه رئي�شه ذلك.

6- الرقابة االإدارية عبارة عن:

7- الرقابة االإدارية تكلف نقودًا. ما هو الو�شف ال�شحيح للرقابة االإدارية؟

8- التعرف على العوار�ش االأولية هو:

9- نظام الرقابة االإدارية يجب اأن يحفز املديرين على حتقيق اأهدافهم. ميكن حتقيق ذلك:

10- لكي تكون متابعة التقدم فّعالة:
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اأهمية الرقابة:
منع حدوث الأخطاء.. 1
 التاأكد من ح�سن �سري العمل.. 2
 لت�سجيع النجاح الإداري.. 3

اأهداف الرقابة االإدارية:
 حماية اأ�س���ول املن�س���اأة من ال�سرقة والختال�س . 1

والتالعب و�سوء ال�ستخدام والإهمال.
 التاأك���د م���ن �س���حة ودق���ة و�س���المة البيان���ات . 2

املحا�س���بية والتقاري���ر والقوائم املالي���ة، لإمكان 
العتماد عليها يف اتخاذ القرارات.

 التاأك���د م���ن اأن الأعمال ت�س���ري �س���من الأنظمة . 3
والقوان���ن واللوائح والإجراءات املق���ررة، واأنها 

توؤدى باأف�سل الطرق.
 ا�س���تباق ومنع ح���دوث الأخط���اء والنحرافات، . 4

واتخ���اذ  ب���اأول،  اأول  منه���ا  يق���ع  م���ا  واكت�س���اف 
ملعاجلته���ا  الالزم���ة  الت�س���حيحية  الإج���راءات 

ومنع تكرارها.
 التحقق من مدى كفاية ال�سيا�سات والإجراءات . 5

واملخططات التي ت�س���عها الإدارة العليا باملن�ساأة 

لتنفيذ الأعمال واملهام التي تنفذها.
املادي���ة . 6 امل���وارد  ا�س���تخدام  ح�س���ن  م���ن  التاأك���د   

والب�سرية يف املن�ساأة.
 العم���ل عل���ى حتقي���ق الوف���ر امل���ادي يف تكالي���ف . 7

عمليات التنفيذ واحلد من الإ�س���راف وال�سرف 
غري املربر، والعمل على مطابقة امل�سائل املالية 

مع حدود القواعد املقررة.
 الوقوف على امل�سكالت والعقبات التي تعرت�س . 8

ان�س���ياب العم���ل التنفيذي، والعم���ل على توفري 
بدائل اأ�ساليب حديثة حللها.

 التاأك���د م���ن اأن امل�س���تويات الإداري���ة العلي���ا يف . 9
املنظم���ة على اإملام كاٍف مبا يجري من اأعمال يف 

امل�ستويات الإدارية الأخرى للموؤ�س�سة.
خمتل���ف . 10 ب���ن  الن�س���جام  تواف���ر  م���ن  التاأك���د 

اجت���اه  يف  و�س���ريها جميع���اً  الإداري���ة  الأجه���زة 
الهدف الواحد ووفقا لل�سيا�سات املقررة.

بتنفي���ذ . 11 اللت���زام  عل���ى  العامل���ن  ت�س���جيع 
ال�سيا�س���ات الإداري���ة املر�س���ومة، وتوف���ري �س���بل 

تنفذها باأف�سل الطرق املمكنة.
العم���ل عل���ى تقوية اإطار ال�س���يطرة وال�س���فافية . 12

وامل�سوؤولية.

مفهوم الرقابة:
 هــي عملية متابعــة الن�شاطات للتاأكد من اأنه مت اإجناز االأهــداف ح�شب ما هو خمطط, • 

ومعاجلة اأي انحرافات مهمة.
متثــل اإحــدى الوظائف االإدارية, وهي عبارة عن عملية تقييم الن�شاط االإداري الفعلي • 

للتنظيــم ومقارنتــه بالن�شــاط االإداري املخطط, ومن ثم حتديــد االنحرافات بطريقة 
و�شفية اأو كمية, بغية اتخاذ ما يلزم ملعاجلة االنحرافات.

الرقابــة عمليــة �شروريــة للتاأكد مــن اأن عمليات تنفيــذ خطط املوؤ�ش�شــة ت�شر ح�شب • 
االأ�شــول, واأن اإجنــاز االأهــداف يتــم بالطريقــة املخطــط لهــا م�شبقــا, واأنهــا ذات �شلة 

بوظائف العملية االإدارية كافة.
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خطوات عملية الرقابة:
 تتكون من 3 خطوات:

اخلطوة الأوىل:• 
 قيا�س الأداء احلقيقي )الفعلي(.

اخلطوة الثانية:• 
 مقارنة الأداء احلقيقي مع معايري الأداء.

اخلطوة الثالثة:• 
 اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية ملعاجلة النحرافات 

اأو املعايري غري املنا�سبة.
اأنواع الرقابة:

1- الرقابــة الوقائية: ويطلــق عليها الرقابة 
التنبوؤيــة التــي تهــدف وت�شعــى اإىل توقع اخلطاأ 
واال�شتعــداد  للعمــل  حدوثــه  قبــل  واكت�شافــه 
اأن  منــه  يتطلــب  االأمــر  هــذا  م�شبقــًا.  ملوجهتــه 

ي�شرف على العمل ويتابع تنفيذه ب�شكل م�شتمر/ 
مــن خــال اال�شتمراريــة مبــا ميكنــه مــن التنبوؤ 
باالنحرافات املتوقع حدوثها, وي�شتعد لها ومينع 

هذا احلدوث.
2- الرقابــة املتزامنة: وهــي التي تراقب �شر 
العمل اأواًل باأول, فتقي�ش االأداء احلايل وتقيميه 
مبقارنتــه مــع املعاير املحــددة الكت�شــاف اخلطاأ 
�شاعــة حدوثه, ونوعه, والعمل على تافيه فورًا 

ملنع ا�شتفحال اأثره ال�شار.
الرقابــة  وت�شمــى  الاحقــة:  الرقابــة   -3
البعديــة, وتتــم بعد االنتهــاء من تنفيــذ العمل, 
حيــث يقــارن االإجنــاز الفعلــي الكلي مــع املعاير 
املحــددة لر�شد االنحرافــات واالإبــاغ عنها بعد 
فــرتة مع احللول املقرتحة لعاجها وعدم الوقوع 

فيها ثانية يف امل�شتقبل.

اأنواع الرقابة

الرقابة الاحقةالرقابة املتزامنةالرقابة الوقائية
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ن�����������������ص��������اط

يطلب املدرب من امل�شاركات اأن يفكرن يف جمموعة 
من اخل�شائ�ش ليتمكن من و�شع نظام رقابي فعال.

املاءمة

الفعالية
خ�شائ�ش 

نظام الرقابة 
اجليد:

املرونة
 الو�شوح

توازن 
التكاليف مع 

املردود
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�����������������ري�������������������ن
19مت��

خطة العداد نظام رقابي

15
النتيجة التي يجب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

اأهمية و�شع نظام 
رقابي فعال لنجاح 

العمل

التطبيق العملي 
على اإعداد نظام 

رقابي

ما معنى الرقابة االإدارية؟
اأواًل: و�شع اخلطة.

ثانيًا: تقييم التقدم لنتاأكد اأن اخلطة املو�شوعة تنفذ يف الوقت املحدد لها.
ثالثًا: ت�شحيح اأي جتاوز للخطة املو�شوعة يف اأ�شرع وقت.

رابعًا: اتخاذ االإجراءات الت�شحيحية الازمة يف حالة وجود انحراف عن الهدف.
بعد حتديد االأهداف, كيف ن�شتطيع حتقيق هذه االأهداف؟

1- اإ�شراك اأكرب عدد ممكن من االأفراد يف حتديد هذه االأهداف.
2- على كل مدير اأن يتفهم بو�شوح اأهداف الفرع.

3- على كل مدير اأن يتفهم ويوافق على االأهداف اخلا�شة به.
4- يجب حتفيز كل مدير على حتقيق االأهداف اخلا�شة به.

5- يجب على كل مدير اأن يعرف مدى جناح الفرع وجناحه هو �شخ�شيًا يف حتقيق االأهداف.
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هذه هي خطة عمل لك ميكنك تطبيقها يف مكان عملك. اأدر�شي اخلطوات, و�شعي 
عامة على اخلطوات التي تريدين تطبيقها ثم ناق�شيها مع رئي�شك املبا�شر:

 تاأكدي من و�سوح اأهدافك.. 1
 طوري نظام الرقابة الذي ت�ستخدمينه لتحقيق اأهدافك.. 2
حددي املعلومات ال�سرورية للرقابة.. 3
 كوين �سريعًة يف تو�سيل معلومات الرقابة.. 4
 اختربي الرقابة الإدارية احلالية للتاأكد من عدم وجود رقابة غري �سرورية اأو غري . 5

اقت�سادية.
 ابحثي عن طرق جديدة لعر�س املعلومات التي تقدمينها للرقابة كي تكون يف �سورة . 6

مب�سطة ميكن فهمها.
 ار�سمي املعلومات بيانياً للتعرف على الجتاهات والعوار�س الأولية.. 7
 اأدر�سي املعلومات التي حت�سلن عليها عن تقدم الفرع، وقرري ما اإذا كانت كافية.. 8
 اإذا كانت احلوافز م�سكلة تبيني اإذا كان من املمكن حلها بتحديد الأهداف واتباع نظام . 9

رقابة اإدارية فّعال.
 تعريف على معلومات الرقابة التي يحتاجها مروؤو�سوك ومكنيهم من احل�سول عليها.. 10
 ب�سطي الأعمال الروتينية والكتابية املتعلقة بالرقابة.. 11
 حافظي على مواعيد دورية حمددة لتقييم الأداء.. 12
 تدربي اأنت ومروؤو�سوك على الطريقة املثلى التي يتم بها تقييم الأداء.. 13
 اتفقي مع رئي�سك على الطريقة املثلى لتقييم الأداء.. 14
ميكن للمدرب اأن يطلب من امل�ساركات جتهيز اخلطة كواجب منزيل اإىل اليوم التايل. 15

خطة 
عمل

ميكن للمدرب اأن يطلب من امل�ساركات جتهيز 
اخلطة كواجب منزيل اإىل اليوم التايل
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�����������������ري�������������������ن
20مت��

دعونا نتفق على بع�ش اأ�شا�شيات تقييم االأداء

تقييم االأداء

15
النتيجة التي يجب الهدف:مدة اال�شتق�شاء:

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

هناك تعريف وا�شح 
ومب�شط لتقييم 

االأداء

التو�شل اإىل مفهوم 
وا�شح ومب�شط 
لتقييم االأداء

تعليمات 
اال�شتق�شاء:

 قومي بو�شع دائرة على االإجابة التي تعرب عن وجهة نظرك يف اإجابة كل �شوؤال.
1. ناق�شي اإجاباتك مع املدرب وامل�شاركات.

2. �شجلي عدد االإجابات ال�شحيحة و�شححي االإجابات اخلاطئة.

3. تو�شلي مع املجموعة واملدرب اإىل تعريف وا�شح لتقييم االأداء.

ال����ت����م����ري����ن
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1- الهدف من تقييم االأداء هو:
اأ- معيار للرتقية

ب- معيار للعاوة.
ج- اإعطاء �شلطة اأكرب للرئي�ش.

د- )اأ, ب, ج( باالإ�شافة اإىل اأهداف اأخرى.
2- اإن اأن�شب �شخ�ش ي�شتطيع اأن يقّيم اأداء العامل:

اأ- رئي�شه.

ب- زميله.
ج- مروؤو�شوه.

3- يجب اأن يراعي الرئي�ش اأداء العامل يف:
اأ- ن�شف ال�شنة االأول.

ب- ال�شهر ال�شابق لتاريخ تقييم االأداء.
ج- ن�شف ال�شنة الثاين.

د- طوال العام.
4- اإذا كان لديك 10 مروؤو�شن فيجب اأن تعطي )واحدا منهم( 

امتياز, )اأربعة( جيد جدا, و)خم�شة( جيد ومقبول و�شعيف.
اأ- اأوافق على هذا التوزيع.

ب- اأوافق على هذا التوزيع مع تعديل )2( امتياز و)4( جيد ومقبول 
و�شعيف.

ج- ال اأوافق على هذا التق�شيم.
د- اأوافق مع �شعوري بعدم اإمكانية تطبيق ذلك.

5- يجب اإباغ ال�شخ�ش بنتيجة تقييمه.
اأ- اأوافق على اأن يكون ذلك عانية.

ب- اأوافق على اأن يكون ذلك �شريًا بن الروؤ�شاء واملروؤو�شن.
ج- اأوافق بالن�شبة ملن يح�شل على تقدير امتياز.

د- ال اأوافق.
6- يجب مناق�شة وجهة نظر الرئي�ش يف التقييم مع املروؤو�ش:

اأ- ال اأوافق.
ب- اأوافق.

ج- اأوافق ب�شرط ح�شور باقي املروؤو�شن.
د- اأوافق ب�شرط ح�شور جلنة �شوؤون االأفراد.

7- اإن نتائج تقييم االأداء يف موؤ�شر يدل على:
اأ- كفاءة العامل.

ب- كفاءة الق�شم اأو االإدارة.
ج- كفاءة الرئي�ش.

د- )اأ, ب, ج(.

يناق�س املدرب 
نتائج ال�ستق�ساء 

مع امل�ساركات 
لي�سل اإىل مفهوم 

�سامل ومب�سط 
لتقييم الأداء
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 تعرف عملية تقييم االأداء باأنها قيا�ش اأداء 
و�شلــوك العاملــن اأثنــاء فرتة زمنيــة حمددة 
ح�شــب  املوظفــن  كفــاءة  وحتديــد  ودوريــة, 
الو�شــف الوظيفــي املحــدد لهــم. ويتــم ذلــك 
من خــال املاحظــة امل�شتمرة من قبــل املدير 
املبا�شــر يف معظــم االأحيــان. كمــا يرتتب على 
ذلك اإ�شدار قرارات تتعلق بتطوير املوظف من 
خال ح�شور برامج تدريبية اأو قرارات تتعلق 
برتقيــة املوظــف اأو نقلــه, ويف اأحيــان اأخــرى 

اال�شتغناء عن خدماته.

اأهمية عملية تقييم االأداء:
رفع م�ستوى اأداء العاملن وا�ستثمار . 1

قدراته���م مبا ي�س���اعدهم على التقدم 
والتطور.

دف���ع املديري���ن وامل�س���رفن اإىل تنمية . 2
الفكري���ة،  واإمكانياته���م  مهاراته���م 
وتعزيز قدراتهم الإبداعية للو�س���ول 
اإىل تق���ومي �س���ليم ومو�س���وعي لأداء 

تابعيهم.
دف���ع املديرين اإىل تطوي���ر العالقات . 3

اجليدة مع املروؤو�سن والتقرب اإليهم 
للتعرف على امل�ساكل وال�سعوبات.

جتعل العامل اأكر �سعوراً بامل�سوؤولية، . 4
بالعدال���ة،  �س���عوره  لزي���ادة  وذل���ك 
وب���اأن جمي���ع جه���وده املبذول���ة توؤخذ 

باحل�سبان من قبل املنظمة.
دفع العام���ل للعمل باجته���اد وجدية . 5

واإخال����س ليرتق���ب ف���وزه باح���رتام 
وتقدير روؤ�سائه معنويا وماديا.

مفهوم تقييم االأداء:
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قومي مبناق�سة احلالت املختلفة يف التمرين   .1
مع املجموعة.

حددي مع املجموعة ما اإذا كانت احلالة تعرب   .2
عن تقييم لالأداء اأم تقييم لالأفراد فقط.

ناق�سي مع املدرب النتائج التي تو�سلت اإليها   .3
املجموعة.

تو�سلي مع املدرب واملجموعة اإىل احلالت   .4
التي تعرب فعليا عن تقييم لالأداء.

�����������������ري�������������������ن
21مت��

 اأن�شطة تقييم االأداء

10
النتيجة التي يجب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــــــق ــــــــــــائ دق

تقييم االأداء يقيم 
اأداء الفرد وال يقيم 

الفرد �شخ�شيا

متييز اأن�شطة 
تقييم االأداء

اأي من االأن�شطة التالية تعتقدين اأنه جزء 
من تقييم االأداء؟

1. قال مدير املبيعات الأحد العاملن حتت 
اإ�شرافه »اإنك مل حتقق هدف املبيعات املحدد لك 

يا �شليمان, يجب اأن تكون اأكرث اإيجابية يف بحثك 
عن عماء جدد«.

2. يقوم رئي�ش الفريق مبراقبة مواظبة اأحد 
اأفراد الفريق التابع الإ�شرافه على احل�شور اإىل 

العمل.
3. ي�شجل م�شرف اإنتاج واقعة عمل اأحد املخت�شن 

بال�شيانة طوال الليل الإ�شاح اإحدى االآالت.
4. ياحظ مدير اإنتاج فريقًا من العمال, اأمت 

اأع�شاوؤه لفورهم دورة تدريبية عن مهارات 
الت�شغيل اأثناء تاأديتهم للعمل.

5. يناق�ش مدير م�شروع تقدم العمل مع اأع�شاء 
فريق امل�شروع.

تعليمات حلل 
التمرين:
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اأ- حتديد الغر�ش:
االإدارة  لــه  ت�شعــى  الــذي  الهــدف  وهــو   
مــن وراء العمليــة وجمعهــا لهــذه املعلومــات 
والبيانــات, حيــث ميكــن اأن توظفهــا لعــدة 

اأغرا�ش؛ منها ما يلي:
للعامل���ن . 1 معلوم���ات  تق���دمي 

اأنف�س���هم على جودة وكفاءة اأدائهم 
للمعرف���ة،  وذل���ك  لأعماله���م، 

ولتح�سن الأداء نحو الأف�سل.
حتديد م�س���توى الأجر والكفاءات . 2

والع���الوات التي ميكن اأن يح�س���ل 
عليها الفرد مقابل الأداء.

حتديد الوظيفة احلالية املنا�سبة، . 3
والوظيف���ة امل�س���تقبلية التي ميكن 
اأن ينقل لها العامل، اأو ال�س���تغناء 
ع���ن العام���ل، وه���ذا يف حالة ما مل 
يف  املطل���وب  امل�س���توى  عل���ى  يك���ن 

الوظيفة احلالية.
التع���رف على الأعمال واملهام التي . 4

من املمك���ن اأن ت�س���ند اإىل املوظف، 
وه���ذا يف حال���ة احلاج���ة اإىل ه���ذه 

املهام.
اأداء . 5 يف  الق�س���ور  اأوج���ه  حتدي���د 

التطوي���ر  اإىل  واحتياج���ه  الف���رد، 
والتنمية، وذل���ك من خالل جهود 

التدريب.
اإجب���ار املديري���ن عل���ى اأن يربط���وا . 6

�س���لوك مروؤو�س���يهم بنواجت العمل 

وقيمته النهائية.
ه���ذه . 7 م���ن  ن���وع  عل���ى  فالرتكي���ز 

الأغرا�س هو الذي يعطي ال�س���كل 
العام لنظام تقييم الأداء.

ب- حتديد امل�شوؤول عن العملية:
مــن  اأي  العمليــة  بهــذه  يقــوم  اأن  ميكــن   

االأطراف التالية:
الرئي�س، املروؤو�س، جلنة تقييم، زمالء 

العمل.

ج- حتديد وقت التقييم:
 وهنا تطرح االأ�شئلة التالية:

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

د- حتديد معاير تقييم االأداء:
كركائــز  ت�شتخــدم  التــي  العنا�شــر  اأي   

للتقييم, وت�شنف هذه املعاير اإىل:
تخت����س •  الأداء:  ن���واجت  معاي���ري 

بقيا�س كمية وجودة الأداء.
مث���ل •  الأداء:  �س���لوك  معاي���ري 

اإدارة  العم���الء،  �س���كاوى  معاجل���ة 
التقاري���ر،  كتاب���ة  الجتماع���ات، 
املواظبة عل���ى العمل والتعاون مع 

الزمالء... الخ.
 معاي���ري �س���فات �سخ�س���ية: مث���ل • 

املب���اداأة، النتب���اه، دافعي���ة عالي���ة، 
والتزان النفعايل... الخ.

عناصرص نظام تقييم اأداء العاملني:
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قومي مع املجموعة بتحديد 3   .1
اأ�سباب جتعل املوظفن ل يحبون اأن 

يقيم اأداوؤهم.
قومي مع املجموعة بتحديد 3   .2
اأ�سباب جتعل املديرين ل يحبذون 

تقييم اأداء موظفيهم.
ناق�سي النتائج مع املدرب   .3

وامل�ساركات من املجموعات الأخرى.
�سجلي الأ�سباب الأخرى التي   .4

عر�ستها املجموعات الأخرى.

�����������������ري�������������������ن
22مت��

 ملاذا ال يف�شل البع�ش تقييم االأداء؟

10
النتيجة التي يجب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــــــق ــــــــــــائ دق

تختلف اأ�شباب الرئي�ش 
عن املروؤو�ش يف التهرب 

من تقييم االأداء

تو�شيح االأ�شباب التي 
جتعل االأفراد ال 

يحبون تقييم االأداء

1- اكتبي 3 اأ�شباب جتعل االأفراد ال يحبون اأن يقيم اأداوؤهم:

2- فكري يف 3 اأ�شباب جتعل املديرين ال يرغبون يف اإجراء 
تقييم اأداء حتت اإ�شرافهم:

تعليمات حلل 
التمرين:

يناق�س املدرب مع املجموعات اأ�سباب اأخرى 
ميكن اأن توؤدي اإىل جتنب تقييم الأداء
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التعاون مع الزماء• 
الدقة يف العمل• 
املعرفة بالواجبات واملهام • 
تقبل االأفكار اجلديدة• 

القدرة على اتخاذ القرارات• 
القدرة على حل امل�شكات• 
 العاقة مع العماء• 

 تتمثل هذه الطرق واالأ�شاليب يف ما يلي:
الرتتيب الرقمي اأو الرمزي• 
التوزيع الإجباري• 
الرتتيب العام• 
املقارنات الزوجية• 
الأحداث احلرجة• 
الطريقة امل�سرتكة• 
التقييم بالأهداف اأو النتائج• 
التقييم الذاتي• 

التقييم الرقمي:
وطبقــا لهــذه الطريقــة, فــاإن القائم بعمليــة تقييــم االأداء �شــوف يقوم برتتيــب العاملن 

اعتمادا على بع�ش ال�شفات التي تعترب كاأ�شا�ش للتقييم/ مثل:

وي�شتخــدم يف عمليــة الرتتيب مدى يرتاوح ما بــن 1 اإىل 10 يف حالة الرتتيب الرقمي, اأو 
»اأ« اإىل »ر« يف حالة الرتتيب الرمزي. وميثل الرقم 1 اأو الرمز »اأ« اأعلى درجة لتوافر ال�شفة 

املعنية, بينما ميثل رقم 10 اأو الرمز »ر« اأقل درجة لتوافر ال�شفة امل�شتخدمة يف الرتتيب.

وتعتــرب هــذه الطريقــة �شهلــة يف التطبيــق, و�شريعــة الفهــم من جانــب االأفــراد القائمن 
بالتقييــم, وكذلــك االأفــراد الذيــن �شوف يتــم تقييمهم. كمــا اأنها متّكــن من �شرعــة التقييم 

بالن�شبة للمقّيم, حيث ي�شتطيع االإجابة عليها ب�شرعة.

طرق تقييم االأداء:

عاٍل جد

واحد اأو »اأ«

امل������������������������������������������������������������������������������������������������دى منخف�س جدا

ال������ع������م������ل(  يف  )ال������������دق������������ة 
10 اأو »ر«
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طريقة االختيار االإجباري:
تعتمــد هــذه الطريقــة على وجود معايــر مو�شوعية ذات عاقــة مبا�شرة بالعمــل؛ اأي اأن 
الرتكيــز يكون علــى النواحي املختلفة املتعلقة بــاأداء العمل, ولي�ش علــى ال�شفات الفردية. 
وميكــن اأن تتــم عــن طريــق و�شــع جمموعة مــن العبــارات التــي ت�شــف اأداء العمــل يف �شكل 
جمموعــات ثنائيــة, وعلى الفــرد القائــم بالتقييم اأن يختار مــن كل جمموعــة العبارة التي 

يراها تنطبق على اأداء الفرد الذي يقوم بتقييمه.

طريقة التوزيع االإجباري:
 طبقا لهذه الطريقة فاإنه يتم حتديد م�شتويات معينة لاأداء: امتياز, متو�شط, �شعيف مثا 
لكل اجلوانب املتعلقة بالعمل, واملطلوب تقييم االأداء بالن�شبة لها لا�شرت�شاد بها. واخلا�شية 
املميــزة لهذه الطريقة هي افرتا�ش �شرورة عدم جتــاوز كل م�شتوى من هذه امل�شتويات ن�شبة 

معينة.

ممتازة عالية  اأداء  وم�شتويات  قدرات  ذوو  % اأفراد   10
جدا جيدة  اأداء  وم�شتويات  قدرات  ذوو  % اأفراد   20

متو�شطة اأداء  وم�شتويات  قدرات  ذوو  % اأفراد   40
�شعيفة اأداء  وم�شتويات  قدرات  ذوو  % اأفراد   20

جدا �شعيفة  اأداء  وم�شتويات  قدرات  ذوو  % اأفراد   10

10 %

20 %

40 %

20 %
10 %

امتياز جيد جداًمتو�سط �سعيف �سعيف جداً
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طريقة الرتتيب العام:
 طبقــا لهــذه الطريقة يقوم الفرد القائم بالتقييم برتتيب االأفــراد املطلوب تقييم اأدائهم 
ترتيبــا ت�شاعديــا اأو تنازليــا وفقا مل�شتوى االأداء العــام لكل منهــم؛ اأي اأن االأ�شا�ش هو تقييم 

االأداء ككل, ولي�ش تف�شيليا كما يحدث يف بع�ش الطرق امل�شتخدمة يف التقييم.

اأ�شلوب االأحداث احلرجة:
 تتطلب هذه الطريقة من الفرد القائم بالتقييم اأن يقوم بت�شجيل ما يرى اأنه ميثل اأحداثا 
غــر عاديــة )هامــة/ حمرجة/ غــر متكررة, �شــواء كانت اإيجابيــة اأو �شلبيــة( يف اأداء كل 
فــرد خال الفرتة التــي يعد عنها تقييم االأداء. بع�ش هذه االأحــداث �شوف ميثل اأداء عاليا 
ومتميــزا, وبع�شها ميثــل اأداء منخف�شا. وال �شك اأن هذه الطريقــة تتطلب ت�شجيل االأحداث 

اأوال باأول لكل فرد من االأفراد.

طريقة املقارنات الزوجية:
 تعتــرب هــذه الطريقة اأكرث اأ�شكال طــرق الرتتيب التي فيها يطلب مــن القائم بالتقييم اأن 
يو�شح من هو العامل الذي اأداوؤه اأعلى من بن اثنن فقط من العاملن, يف �شل�شلة من املقارنات 
الزوجيــة بــن اأع�شاء املجموعة املــراد تقييمها؛ مبعنى عقد مقارنــات زوجية لكل اثنن من 

االأفراد املراد تقييمهم. ولذلك فهذه الطريقة ت�شمى اأحيانا "مقارنة العاملن".

طريقة التقييم الذاتي:
اأي اإعطاء الفر�شة للفرد للتعليق على اأدائه, حيث يو�شح للفرد املطلوب تقييمه باإعطائه 
النموذج امل�شتخدم لتقييم االأداء, واأن بع�ش االقرتاحات اخلا�شة به اأو التدريب اأو التنمية 

التي يحتاج اإليها م�شتقبا للتو�شل اإىل م�شتوى االأداء املتوقع من جانب التنظيم.

يتــم  االأحــداث احلرجــة  االأحــداث احلرجــة؟  هــي  مــا 
حتديدهــا يف �شــوء معرفــة طبيعــة الوظيفــة واملهــام التي 

حتتوي عليها, وم�شتويات االأداء املحددة لها.
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الوحدة التدريبية 

اإدارة السصلطات املحلية
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االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

اجلل�سة احلادية ع�سرة
اإدارة ال�سلطات املحلية

التعرف على مفهوم ال�شلطة املحلية . 1
ومراحل ان�شائها.

الوحدات . 2 اإدارة  مــهــارات  اكت�شاب 
املحلية. 

ال�شلطة . 3 ـــح  ـــوائ ول نــظــم  تــطــبــيــق 
املحلية.

موازنة . 4 اإعداد  كيفية  على  التعرف 
الوحدات االإدارية املحلية. 

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

ال�شبورة البي�شاء - اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة.• 

يطلب املدرب من امل�ساركات التفكري يف مفهوم ال�سلطة املحلية وكتابتها على بطاقات ملونة.  . 1
يناق�س بع�س املفاهيم بعد اأن يطلب من امل�ساركات ال�ساق البطاقات على اللوح الورقي.. 2
يتو�سل مع امل�ساركات اإىل مفهوم �سامل لل�سلطة املحلية. . 3

الوقت بالدقيقةاملوضصوع

مفهوم ال�شلطة املحلية

قواعد واأ�ش�ش نظام ال�شلطة املحلية يف اليمن   

خ�شائ�ش نظام ال�شلطة املحلية

  " مترين 23 "املجمع ال�شحي 

هيئات ال�شلطة املحلية
10

15
10

10
15

حمتويات 
اجللسصة:

1-3
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اأ- تعريف ال�شلطة املحلية:
مبهام  مكلفة  منتخبة,  حملية  هيئات  تتوالها  حملية  حكومة 
اإدارية وتنفيذية تتعلق بال�شكان املقيمن يف نطاق حملي حمدد, 

ولها احلق يف اإ�شدار القرارات واللوائح املحلية.
هيئات حملية متار�س اخت�سا�سات اإدارية وتتمتع با�ستقالل ذاتي.• 
هيئ���ات حملي���ة لمركزي���ة، متار����س اخت�سا�س���ات اإداري���ة، وتتمتع • 

با�ستقالل ذاتي.
توزيع الوظيفة الإدارية بن احلكومة املركزية يف العا�س���مة وبن • 

هيئات حملية اأو م�س���لحية م�س���تقلة، بحيث متار�س هذه الهيئات 
وظيفتها الإدارية حتت اإ�سراف ورقابة احلكومة املركزية.

اأ�س���لوب م���ن اأ�س���اليب العم���ل الإداري ال���ذي ين�س���ب عل���ى توزي���ع • 
اأو  اخت�سا�س���ات الوظيف���ة ب���ن ال�س���لطة املركزي���ة وب���ن هيئ���ات 
جمال�س منتخبة اأو م�س���تقلة عن ال�س���لطة املركزية، ولكنها تبا�سر 
اخت�سا�س���اتها يف هذا ال�س���اأن حتت اإ�س���راف ورقابة الدولة املتمثلة 

ب�سلطتها املركزية.
يقوم نظام ال�شلطة املحلية على ركيزتن اأ�شا�شيتن هما:

- الالمركزية الإدارية واملالية.
- املجال����س املحلية املنتخبة مبا�س���رًة م���ن قبل املواطنن يف 

الوحدات الإدارية.
هيئات ال�شلطة املحلية:  )1

 تتاألــف ال�شلطة املحلية من: رئي�ش الوحدة االإدارية, 
واملجل�ش املحلــي, واالأجهزة التنفيذية للوحدة االإدارية 
التــي ُتعرب عــن �شلطــة الوحــدة االإداريــة, وُي�شتثنى من 

ذلك:

تقدمي:

ال�سلطة املحلية: 
هيئات حملية لمركزية، 

متار�س اخت�سا�سات 
اإدارية، وتتمتع با�ستقالل 

ذاتي.

طريق  يف  وم�شت  اهتمامًا,  املحلية  االإدارة  مو�شوع  ــدول  ال من  كغرها  اليمن  ــت  اأول
جميع  متتلك  حملية  �شلطة  قيام  على  العمل  خال  من  واالإداريـــة  املالية  الامركزية 
حقيقية  حملية  �شلطة  قيام  اإن  حيث  احلديثة.  اليمنية  الدولة  لبناء  النجاح  مقومات 
ميكن اأن يكون مبثابة الربنامج العملي لاإ�شاح, والذي ميكن من خاله اأن تقوم الدولة 
التي عانت  وال�شيا�شية واالقت�شادية  االإدارية  امل�شاكل  بالتخل�ش من  اليمن  واملجتمع يف 

منها االإدارة العامة.
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اأجهزة ال�سلطة الق�سائية.  اأ. 
وحدات القوات امل�سلحة.  ب. 

فروع اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة.  ج. 
امل�س���توى  عل���ى  ع���ام  ذات طاب���ع  مراف���ق  اأي   د. 

الوطني )املادة 3 من القانون(.

اإن�شاء الوحدات االإدارية:  ب. 
1- تق�شيــم اأرا�شــي اجلمهوريــة اإىل وحــدات اإداريــة 
تتمتــع كلٌّ منها بال�شخ�شية االعتباريــة, ويكون لها على 
م�شتــوى )املحافظة واملديريــة( جمال�ش حملية ُمنتخبة 
)املادة 144 من الد�شتور, واملادة 5 من القانون(, وُياحظ 
اأن الد�شتور قد اأكد على �شرورة اأن تقوم عملية التق�شيم 
االإداري على اأ�ش�ش ومعاير ُيحددها القانون, ولكن قانون 
ال�شلطة املحلية, اأ�شار كذلك اإىل اأن تلك االأ�ش�ش واملعاير 
االإداري.  بالتق�شيــم  القانــون اخلا�ــش  يت�شمنهــا  �شــوف 
وبالرغــم مــن مرور اأكرث من 8 �شنوات, فــاإن هذا الت�شريع 

القانوين مل ي�شدر حتى االآن.
2- تتمتع الوحــدة االإدارية بال�شخ�شيــة االعتبارية 

ويكون لها خطة وموازنة �شنوية م�شتقلة.
3- املوارد املالية لل�شلطة املحلية تتكون من:

بى من  1. امل���وارد املحلي���ة للمديري���ة: وهي الت���ي جتمُ
املديرية ول�ساحلها.

2. امل���وارد امل�س���رتكة عل���ى م�س���توى املحافظ���ة: وهي 
بى يف املديريات ل�سالح املحافظة ككل. التي جتمُ

بى مركزياً  3. املوارد العامة امل�سرتكة: وهي التي جتمُ
ل�سالح املجال�س املحلية.

4. الدع���م املرك���زي: م���ا تخ�س�س���ه الدول���ة من دعم 
مرك���زي �س���نوي للوح���دات الإداري���ة عل���ى م�س���توى 

اجلمهورية.
وعلــى هــذا ال�شعيــد, فــاإن املــوارد املحليــة للوحــدات 
االإداريــة مــن امل�شــادر )1, 2( املُ�شــار اإليها اأعــاه, تتميز 
باأنهــا �شحيحة جــدًا, وال تكفي ملواجهــة احلد االأدنى من 
احتياجــات الوحــدات االإداريــة, والتــي تعتمــد بدرجة 

اأ�شا�شية على بقية امل�شادر املركزية )3, 4(.

يناق�ش املدرب مع امل�شاركات 
اأهم اأنواع الرقابة املركزية 
املطبقة يف وحدات اجلهاز 
االداري للدولة كمدخل 

للرقابة على ال�شلطة املحلية.

ن�����������������ص��������اط
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الرقابة املركزية على ال�شلطة املحلية:  ج. 
تتعدد �شور الرقابة املركزية التي متار�شها �شلطات الدولة 
وموؤ�ش�شاتهــا الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية على ال�شلطة 
املحليــة, وفق ما ن�ــش عليه قانــون ال�شلطة املحليــة ولوائحه 
التنفيذيــة, وتختلف م�شتويات الرقابــة التي متار�شها كلٌّ من 
هــذه ال�شلطات, حيث جند اأن الرقابة الت�شريعية والق�شائية 
تــكاد تكون هام�شية وحمــدودة االأثر جتــاه ال�شلطة املحلية, 
فالرقابة الت�شريعية تقت�شر على بع�ش االإجراءات النمطية 
التــي يتوالهــا جمل�ــش النواب جتــاه احلكومــة املركزية, مثل 
مناق�شــة م�شروعــات املوازنــة العامــة للدولــة, التــي تت�شمن 
كذلــك م�شروعــات املوازنــات املحليــة املقدمــة مــن احلكومة, 
اإىل  باالإ�شافــة  عليهــا,  امل�شادقــة  النــواب  جمل�ــش  ويتــوىل 
م�شاركة اأع�شاء جمل�ش النواب يف اجتماعات املجال�ش املحلية 
الواقعة يف نطاق دوائرهم االنتخابية, دون اأن يكون لهم حق 

الت�شويت يف املداوالت.
 اأمــا بالن�شبة للرقابة الق�شائية, فاإنها تكاد تكون معدومة, 
بــل اإن الت�شريعات القانونية لل�شلطــة املحلية مل تعطها احلق 
يف اللجــوء اإىل الق�شــاء ملخا�شمة اأية جهــة اإدارية مركزية, 
وبالعك�ــش مــن ذلــك, فــاإن ال�شلطــة التنفيذيــة قــد ا�شتاأثرت 
مبعظــم اأوجــه الرقابــة ال�شيا�شيــة واالإداريــة علــى ال�شلطة 
املحليــة, والتي متار�ش عن طريق رئا�شــة اجلمهورية وجمل�ش 
الوحــدات  املركزيــة وفروعهــا يف  الــوزراء واأجهــزة االإدارة 
االإداريــة, باالإ�شافــة اإىل رقابــة اجلهــاز املركــزي للرقابــة 

واملحا�شبة.

القواعد واالأ�ش�ش التي ا�شتمل عليها نظام 
ال�شلطة املحلية يف اليمن:

1. التق�سيم الإداري للوحدات الإدارة املحلية.
2. منح الوحدات الإدارية املحلية ال�سخ�سية العتبارية.

3. تكوين املجال�س املحلية عن طريق النتخاب.
4. منح ال�سلطة املحلية املوارد املالية.

5. الرقابة املركزية على ال�سلطة املحلية.

 اأن الرقابة 
الت�سريعية 

والق�سائية تكاد 
تكون هام�سية 

وحمدودة الأثر جتاه 
ال�سلطة املحلية، 

فالرقابة الت�سريعية 
تقت�سر على بع�س 

الإجراءات النمطية 
التي يتولها 

جمل�س النواب جتاه 
احلكومة املركزية.
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وعند النظر اإىل القواعد واالأ�ش�ش العامة 
لامركزيــة املتعــارف عليهــا يف اإطــار الفكــر 
ال�شائــد علــى م�شتــوى  االإداري والتنظيمــي 
العامل, جند اأنها ت�شتمل على املبادئ التالية:

1( االخت�شا�ش.
العنا�شــر  وتت�شمــن  اال�شتقاليــة,   )2

التالية:
العتبارية. • ال�سخ�سية 

ع���ن  حملي���ة  جمال����س  تكوي���ن   •
طريق النتخاب.

للوح���دات  املالي���ة  امل���وارد  • توف���ري 
الإدارية املحلية.

3( الرقابة املركزية.

خ�شائ�ش عامة لنظام 
ال�شلطة املحلية:

نظــام  يف  الامركزيــة  نــوع   )1
ال�شلطة املحلية:

 مــن املعــروف اأن االأ�شاليــب التنظيمية يف 
توزيع وظائف الدولة تنق�شم اإىل نوعن:

النوع االأول:
 وُت�شمى بالامركزية ال�شيا�شية:

الدول���ة  وظائ���ف  توزي���ع  اأ�ضا�ض���ه  عل���ى  ويت���م   
ال�ضيا�ض���ية ب���ن احلكوم���ة الحتادي���ة واحلكوم���ات 
املحلي���ة يف الأقالي���م والولي���ات واملقاطع���ات، والتي 
تتمتع ب�ض���احيات واخت�ضا�ض���ات وا�ض���عة يف جميع 
املجالت الت�ض���ريعية والتنفيذية والق�ض���ائية، واإدارة 
كافة �ض���وؤونها املحلية ب�ضورة م�ض���تقلة عن احلكومة 
الحتادي���ة التي تنح�ض���ر جمالت عمله���ا يف حماية 
البلد والدفاع عن �ض���يادته �ضد الأعداء اخلارجين، 
بالإ�ضافة اإىل العاقات اخلارجية. ويتج�ضد هذا من 
خال نظ���ام احلكم املحلي الذي غالب���ًا ما تاأخذ به 

الدول ذات الأنظمة الفيدرالية.

النوع الثاين:
 وُي�شمى بالامركزية االإدارية:

 وتق���وم م���ن خال���ه احلكوم���ة املركزي���ة بنقل اأو 
توزي���ع ال�ض���احيات والخت�ضا�ض���ات الإدارية اإىل 
الهيئ���ات املحلية، والت���ي قد تكون منتخب���ة اأو معينة 
اأو مزيج���ًا منهم���ا، ومب���ا ي�ض���من قيام كي���ان حملي 
يتمت���ع بال�ضخ�ض���ية العتباري���ة وبدرج���ة كبرية من 
وخا�ض���عًا  املركزي���ة  احلكوم���ة  ع���ن  ال�ض���تقالية 
لرقابته���ا، وُيطل���ق علي���ه نظ���ام "الإدارة املحلي���ة" 
ال���ذي ع���ادًة ما تاأخ���ذ به ال���دول املوح���دة. ويهدف 
هذا الأ�ض���لوب اإىل حت�ضن وتو�ضيل اخلدمات العامة 
للمواطن���ن اأينم���ا وجدوا، وتفعيل عملي���ة التنمية يف 

خمتلف مناطق واأقاليم الدولة.

ميكننــا القول بــاأن الامركزيــة االإدارية 
"االإدارة  تتوافــق اإىل حــدٍّ كبــر مــع نظــام 
املحليــة" القائــم علــى اأ�شا�ــش "الامركزية 
اأو  امل�شمــون  حيــث  مــن  �شــواًء  االإداريــة" 
واملتمثلــة  عنهــا  املتفرعــة  التق�شيمــات 
الوحــدات   - االإقليميــة  بالامركزيــة 
االإداريــة علــى م�شتوى املحافظــة واملديرية 
- والامركزيــة املرفقيــة - املرافــق العامــة 
املحلية يف الوحدات االإدارية وما تعك�شه من 

توجهات حكومية جديدة متثلت باالآتي:
1. الع��رتاف بوجود م�سالح حملية 
ل�سكان الإقليم واملناطق اجلغرافية التي 

تتكون منها احلكومة املركزية.
اإداري�������ة  2. �����س����رورة ق���ي���ام وح�������دات 
هذه  يف  املركزية  ال�سلطة  ع��ن  م�ستقلة 
املواطنن  واإ���س��راك  واملناطق،  الأقاليم 
ال�سلطة  هيئات  �سمن  �سوؤونها  اإدارة  يف 

املحلية.
اإدارة �سوؤون  3. تويل الهيئات املحلية 
احتياجات  وتلبية  الإداري�����ة  ال���وح���دات 
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اأن ه��ذه  ب��اع��ت��ب��ار  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال��ه��ي��ئ��ات ه��ي الأك����ر ق��رب��اً م��ن ه���وؤلء 
املحلية  ظروفهم  ومالم�سة  املواطنن 
على  والأق���در  التنموية،  واحتياجاتهم 
توفري متطلباتهم من اخلدمات العامة 

الأ�سا�سية وال�سرورية.

2( م�شتوى الامركزية االإدارية: 
نحــو  االنتقــال  عمليــة  اأ�شبحــت  لقــد 
الامركزية وطبيعة االأ�شاليب واالإجراءات 
التــي تقــوم بهــا الــدول يف خمتلــف بلــدان 
العــامل لتحقيق هــذا الهــدف, حتتــل اأهمية 
يف  ال�شائــدة  التوجهــات  اإطــار  يف  كبــرة 
املحلــي  ال�شعيديــن  علــى  احلا�شــر  الوقــت 
والــدويل, ولقــد ا�شتمل هــذا االهتمــام على 
طبيعــة اجلهــود احلكوميــة املبذولــة خللــق 
عمليــة التحول نحــو الامركزيــة من جهة, 
وقيا�ــش مدى توافق االأ�ش�ــش واالأهداف التي 
قامــت عليهــا الامركزيــة يف اأيــة دولــة مع 
واملتعــارف  املن�شــودة  واالأهــداف  االأ�شاليــب 
عليهــا دوليــًا, وعلــى وجه اخل�شو�ــش مبادئ 
التــي  الر�شيــد,  احلكــم  منظومــة  واأهــداف 
يف  الدوليــة  املنظمــات  بتطبيقهــا  تطالــب 
الوقت احلا�شر, والتي �شبق اأن اأ�شرنا اإليها يف 

مو�شوعات الوحدة االأوىل.
اجلديــر باالإ�شــارة التنويــه اإىل اأن نظــام 
اليمــن  يف  واملاليــة  االإداريــة  الامركزيــة 
ال�شعوبــات  مــن  العديــد  يواجــه  يــزال  ال 
والعراقيــل يف طريق تطبيقــه وحتويله اإىل 
واقــع عملــي, نتيجــة للعديــد مــن العوامــل 
والظــروف املو�شوعية والذاتيــة, ميكن ذكر 
بع�شهــا علــى �شبيل املثال ولي�ــش احل�شر على 

التحو االآتي:

غ���ي���اب ال��������روؤى ال����ه����ادف����ة اإىل   -
احلكومية  ال�سيا�سات  وتن�سيق  تطوير 
وال��ن��ظ��م ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل�������الإدارة ال��ع��ام��ة، 
ب�����س��ورة حت��ق��ق ان�����س��ج��ام وت��ك��ام��ل ه��ذه 
ال�������س���ي���ا����س���ات وال���ن���ظ���م ل��ت��ف��ع��ي��ل ن��ظ��ام 

الالمركزية الإدارية واملالية.
الإداري  التق�سيم  ا�ستكمال  ع���دم   -
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ط��ب��ق��اً ل��الأ���س�����س 

واملعايري القانونية.
- ����س���ع���ف ال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ن خم��ت��ل��ف 
امل�ستوى  على  �سواًء  احلكومية  الأجهزة 
اأو  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اأو  امل���رك���زي 

بينهما معاً.
ال��ق��وان��ن  لبع�س  ت��ع��ار���س  وج����ود   -
والت�سريعات مع قانون ال�سلطة املحلية 

ولوائحه التنفيذية واملالية.
- �سعف الوعي بنظام ال�سلطة املحلية 
م�ستدامة  تنمية  اإح����داث  يف  واأه��م��ي��ت��ه 

للمجتمعات املحلية.
- ���س��ع��ف ق�����درات وم���ه���ارات ال���ك���وادر 
املحلية، وعدم توفر العتمادات اخلا�سة 
بتدريب قيادات وكوادر ال�سلطة املحلية.
الإح�سائية  بالنظم  العمل  �سعف   -
مركزياً، وعدم ربطها بال�سلطة املحلية.

- الفتقار اإىل الآلية املحددة لتنفيذ 
اخل��ط��ط وال���ربام���ج امل��خ��ت��ل��ف��ة، و�سعف 
م�����س��ادر امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات ال��الزم��ة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ الأه����������داف ال���ع���ام���ة ل��ل��خ��ط��ة 

الوطنية.
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1. قومي مع جمموعتك بتحليل احلالة الدرا�سية.
2. قومي مع جمموعتك بتقييم م�ستوى الأداء احلكومي وحددي 

عالقته مبدى تطبيق الالمركزية الإدارية واملالية يف املديرية.
3. تو�سلي مع املجموعة اإىل الأ�سباب احلقيقية وراء ظهور امل�سكالت 

التي و�سحتها احلالة الدرا�سية واآثارها ال�سلبية على الأداء احلكومي.
4. قدمي مع جمموعتك مقرتحات ت�ساهم يف و�سع احللول مل�سروع 

املجمع ال�سحي واآلية �سمان ا�ستمرار تنفيذها.

�����������������ري�������������������ن
23مت��

15
النتيجة التي يجب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

الامركزية االدارية 
ت�شاهم يف ت�شهيل تنفيذ 

اأعمال ومهام اإدارات 
ال�شلطة املحلية

تو�شيح اأهمية ودور 
الامركزية يف ت�شهيل 

مهام ال�شلطة املحلية

تعليمات حلل 
التمرين:

تناق�س املجموعات مع املدرب املقرتحات املختلفة

 املجمع ال�شحي
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قام اأحــد �شناديق التنميــة الوطنية 
يف تنفيــذ م�شــروع بنــاء جممــع �شحــي يف 

اإحــدى املناطــق النائيــة ملديريــات اإحــدى 
املحافظــات, وعنــد االنتهاء من اأعمــال البناء 

بتجهيــز  الدوليــة  املنظمــات  اإحــدى  تكفلــت 
املجمع بكافــة م�شتلزماته مــن االأثاث واملعدات 
واالأجهــزة الطبيــة, واأ�شبــح جاهــزًا للت�شغيل, 
وقــام ال�شنــدوق باالت�شال باجلهــات املخت�شة 
يف ال�شلطــة املحلية للمديريــة بغر�ش ت�شليمها 
امل�شروع, ولكنها اأفادت باأنها غر خمولة من قبل 
اجلهات امل�شوؤولة يف ال�شلطة املحلية للمحافظة 
مبمار�شة مثل هذه ال�شاحيات, ورف�شت ا�شتام 
امل�شــروع, ممــا ا�شطــر ال�شنــدوق للتوجــه اإىل 
هيئات ال�شلطة املحلية يف املحافظة, التي اأفادت 
بــاأن لي�ــش لديها علم م�شبق حول هــذا امل�شروع, 
املحافظــة  ميزانيــة  �شمــن  اإدراجــه  يتــم  ومل 
لذلــك العــام, وبالتــايل ال توجــد خم�ش�شــات 
ماليــة معتمــدة لت�شغيــل هــذا املجمــع ال�شحــي 
خال نف�ش العام, مو�شحًة كذلك عدم اإمكانية 
ال�شلطــة املحليــة يف املحافظــة اإدراجــه �شمــن 
م�شروع ميزانية العــام القادم, نظرًا الأن قائمة 

امل�شروعات 
املر�شحــة باالأولويــة �شتكون مــن ن�شيب مناطق 
اأخــرى بح�شــب التعليمات ال�شــادرة من اجلهات 
املركزيــة واإر�شاداتهــا ب�شــاأن اإعــداد املوازنــات 
املحليــة, واأخرًا فقد اعتــذرت ال�شلطة املحلية 
اإمكانيتهــا ا�شتــام امل�شــروع  باملحافظــة بعــدم 
بــدون وجود خم�ش�شات ماليــة معتمدة ل�شمان 
ت�شغيلــه, واقرتحــت �شــرورة خماطبة اجلهات 

املركزية حول هذا املو�شوع.
ا�شتمــر الو�شع على هــذا احلال ملدة 3 اأعوام 
تقريبًا واملجمع مغلق دون اأن ي�شتفيد املواطنون 
من خدماته, وهــددت املنظمة الدولية املانحة 
ب�شحــب االأثــاث واملعــدات الطبيــة مــن املجمع 
وحتويلها اإىل مكان اآخر بداًل من حالة االإهمال 
وتعر�شها للتلف طاملا واأن االأمر بهذه احلالة من 

التعقيدات املطولة.

1. ما هو تقييمك مل�ستوى الأداء احلكومي وعالقته بتطبيق 
الالمركزية الإدارية واملالية وفقاً ملا هو مو�سح يف احلالة ال�سابقة؟

2. ما هي -من وجهة نظرك- الأ�سباب احلقيقية لربوز مثل هذه 
الإ�سكاليات؟ وما هي الآثار ال�سلبية املرتتبة على ذلك؟

3. ما هي املخارج املقرتحة لتجاوز الو�سع الذي و�سل اإليه م�سروع 
املجمع ال�سحي، و�سمان عدم تكرارها م�ستقباًل؟

املطلوب:

 جممع صصحي

 املجمع الصصحي
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2-3
اجلل�سة الثانية ع�سرة
اإدارة ال�سلطات املحلية

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

ال�شبورة البي�شاء - اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة.• 

الوقت بالدقيقةاملوضصوع

التق�شيم االداري لل�شلطة املحلية

قواعد واأ�ش�ش نظام ال�شلطة املحلية يف اليمن 

خ�شائ�ش نظام ال�شلطة املحلية

  " مترين 24 "ت�شريح مزاولة مهنة 

الهيكل التنظيمي الأجهزة ال�شلطة املحلية
10

15
10

10
15

حمتويات 
اجللسصة:
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ومديريات«  »حمافظات  من  املحلية  االإدارة  وحــدات  تتكون   
االإداري  التق�شيم  اإطــار  يف  م�شتوياتها  وحتديد  ح�شرها  يجري 
العام الذي ن�شت عليه املادة 143 من الد�شتور, حيث اأ�شارت هذه 
ُيحدد  اإدارية  وحدات  اإىل  اجلمهورية  اأرا�شي  تق�شيم  اإىل  املادة 
القانون عددها وحدودها وتق�شيماتها واالأ�ش�ش واملعاير العلمية 
التي يقوم عليها التق�شيم االإداري, كما تتمتع كلٌّ منها بال�شخ�شية 
واملديرية«  »املحافظة  م�شتوى  على  لها  ويــكــون  االعــتــبــاريــة, 
من   6 املادة  ن�شت  االأ�شا�ش  هذا  وعلى  منتخبة:  حملية  جمال�ش 
للجمهورية  االإداري  التق�شيم  قيام  على  املحلية  ال�شلطة  قانون 
خاله  من  يراعى  ومعاير مو�شوعية  علمية  اأ�ش�ش  على  اليمنية 
جممل العوامل ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية وال�شكانية 
واجلغرافية والطبيعية, م�شتهدفًا يف ذلك تعزيز الوحدة الوطنية 

والنماء االقت�شادي واالأمن وال�شام االجتماعي.
 20 من  اليمنية  للجمهورية  احلايل  االإداري  التق�شيم  ويتكون 
املحلية  ال�شلطة  قانون  يف  اعتربت  التي  العا�شمة  مع  حمافظة 
وتق�شم   ,21 املحافظات  عدد  اإجمايل  ي�شبح  حمافظة,  مبثابة 
ُعزلة   2.200 منها  يتفرع  والتي  مديرية,   323 اإىل  املحافظات 

وحي, ف�شًا عن 36.986 قرية و91.489 حملة وحارة.
)مركز  حملية  دائــرة   5.620 املحلية  الدوائر  عدد  يبلغ  كما   

انتخابي(.
وُيعاب على هذا التق�شيم كرثة التق�شيمات االإدارية التي ت�شمنها 
�شواًء على م�شتوى املحافظات اأو على م�شتوى املديريات, باالإ�شافة 

اإىل عدم و�شوح االأ�ش�ش التي ُبنيت عليها هذه التق�شيمات.

ال�سلطة املحلية: 
هيئات حملية لمركزية، 

متار�س اخت�سا�سات 
اإدارية، وتتمتع با�ستقالل 

ذاتي.

التقسصيم االإداري يف اجلمهورية اليمنية:
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يف  املحلية  للوحدات  االإداري  التق�شيم  اإن   
الهرمي,  اأو  الفرن�شي  االأ�شلوب  يتبنى  اليمن 
حيث يوجد نوعان اأو م�شتويان من الوحدات 
حمافظات  �ــشــابــقــًا:  ــا  ذكــرن كــمــا  ـــــة  االإداري
ومديريات, ومبوجب اأحكام الد�شتور وقانون 
الوحدات  من  نوعان  يوجد  املحلية  ال�شلطة 

االإدارية:
وحدة اإدارية كربى »رئي�سية«، املحافظة   )1

يراأ�سها حمافظ.
وه���ي  املديري���ة،  اأ�س���غر،  اإداري���ة  وح���دة   )2
تق�س���يم ل���الأوىل يراأ�س���ها مدي���ر ع���ام حت���ت 

اإ�سراف املحافظ.
ــدات  ــوح ــى املــ�ــشــرع الــيــمــنــي ال ــط وقـــد اأع
تنفيذ  من  متكنها  متكاملة  مقومات  االإداريــة 
التنفيذية  الــدولــة  اأجــهــزة  ـــزام  واإل مهامها 
بقراراتها,  اجلغرايف  نطاقها  �شمن  الواقعة 

واأهم هذه املقومات:
من���ح  لق���د  العتباري���ة:  ال�سخ�س���ية   .1
اأو  املعنوي���ة  ال�سخ�س���ية  اليمن���ي  القان���ون 
العتبارية للوحدة الإدارية ولي�س ملجل�سها، 
وذلك ل�سمان بقاء هذه ال�سخ�سية، وتعترب 
عوا�س���م  املتخ���ذة  وامل���دن  العا�س���مة  اأمان���ة 
للمحافظات وحدات اإدارية ميكن تق�س���يمها 

اإىل اأكر من وحدة.
ووفقاً ملا ورد باملادة 166 من قانون ال�سلطة 
�س����س قانون م�ستقل لأمانة  املحلية، فقد خمُ
العا�س���مة نظ���راً مل���ا تتمت���ع به م���ن اعتبارات 
تاريخية و�سيا�س���ية، حيث جعلها يف م�ستوى 
املحافظة، اإل اأنها ل تخ�سع لقانون ال�سلطة 

املحلية اإل »جزئياً« ويف حدود معينة.
عل���ى  الإداري���ة  الوح���دات  هيئ���ات  قي���ام   .2

اأ�سا�س النتخاب احلر املبا�سر.

قيام اأجهزة ال�س���لطة املركزية بالإ�سراف   .3
والوح���دات  املحلي���ة  املجال����س  ن�س���اط  عل���ى 
ال�س���روط  توف���ر  م���ن  للتاأك���د  الإداري���ة 
يتول���ون  الذي���ن  الأ�س���خا�س  يف  القانوني���ة 
املنا�س���ب، وم���دى مطابقة ق���رارات املجال�س 
املحلي���ة لقانون ال�س���لطة املحلي���ة والقوانن 
واللوائح الأخرى ذات ال�س���لة، وامل�ساهمة يف 
حل امل�ساكل التي تواجه هذه املجال�س واإدارة 

الوحدة.
م�شتوى  على  االإداريــــة  الــوحــدات  وتــقــوم 
و�شاحيات  مبهام  واملــديــريــات  املحافظات 
الائحة  من   7 املــادة  اأن  واحــدة, حيث جند 
املجل�ش  يــتــوىل  اأن  على  تن�ش  التنفيذية 
كلٌّ  واملديرية  املحافظة  م�شتوى  على  املحلي 
يف نطاق وحدته االإدارية, ممار�شة 20 مهمة 

واخت�شا�شًا.
 اإال اأن هناك اختافًا يف االأهمية واملهام بن 
االإدارية  فالوحدات  واملديريات,  املحافظات 
خمتلف  مُتــار�ــش  املحلية  لل�شلطة  التابعة 
م�شتوى  على  والتنفيذية  االإدارية  االأن�شطة 
الفني  االإ�ــشــراف  اإىل  باالإ�شافة  املحافظة, 

على االأجهزة املماثلة لها يف املديريات.
التي  واالخت�شا�شات  املــهــام  جانب  واإىل 
مُتار�ش من قبل املجال�ش املحلية يف املحافظات 
اإىل  املحلية  ال�شلطة  اأ�شار قانون  واملديريات, 
املحلية  باملجال�ش  ُتناط  اإ�شافية  مهمة   11

للمحافظات.
يف  فــقــط  م�شتوين  وجــــود  �ــشــاعــد  ــقــد  ول
ال�شلطة  يف  لــلــوحــدات  االإداري  التق�شيم 
بن  التعامل  يف  التعقيد  تقليل  يف  املحلية 
الذي  الوقت  يف  واملحلية  املركزية  ال�شلطات 
تزيد فيه ُفر�ش التعاون والتن�شيق والرقابة.

تق�شيم الوحدات املحلية يف اليمن:
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قيام  على  ن�ش  املحلية  ال�شلطة  قانون  اإن   
هيئات ال�شلطة املحلية على اأ�شا�ش:
الالمركزية املالية والإدارية.  .1

انتخ���اب اأع�س���اء املجال����س املحلي���ة، م���ع   .2
احتف���اظ ال�س���لطة املركزي���ة بتعي���ن روؤ�س���اء 
الوحدات الإداري���ة املحلية )املحافظ ومدير 

عام املديرية(.
نظام  بــاأن  الــقــول  ميكن  املنطلق  هــذا  ومــن 
عام  حتى  اعتمد  اليمن  يف  املحلية  ال�شلطة 
اأ�شلوب الدمج اجلزئي للوحدات  2007 على: 
)الطريقة  املحلية  للمجال�ش  االإداريـــــة 
الفرن�شية(, التي جتمع بن املوظفن املعينن 
الق�شم  وانتخاب  املحلية  الوحدات  هيئات  يف 

االأكرب من اأع�شاء جمال�ش هذه الوحدات, اأي 
اأن قانون ال�شلطة املحلية قد �شمن عملية:

اتخ���اذ  يف  ال�س���عبية  امل�س���اركة  تو�س���يع    )1
القرار.

2( اإدارة ال�سوؤون املحلية يف جمالت التنمية 
القت�سادية والجتماعية، وذلك من خالل:

انتخاب اأع�ساء املجال�س املحلية. اأ . 
ب . ال�س���لطات التي تتمتع بها هذه املجال�س 
على �سعيد ال�س���الحيات الوا�سعة يف اقرتاح 
اخلط���ط والربام���ج واملوازنات ال�س���تثمارية 
الوح���دات  هيئ���ات  اخت�س���ا�س  جم���الت  يف 
الإداري���ة وتنفيذها له���ذه اخلطط والربامج 

التنموية.

من  لكلٍّ  اليمن  يف  املحلية  ال�شلطة  تتكون 
املحافظات واملديريات, على النحو التايل:

واملجل����س  للمحافظ���ة  املحل���ي  املجل����س   -
املحلي للمديرية.

املحافظ���ة  يف  املجل����س  �س���كرتارية   -
و�سكرتارية املجل�س يف املديرية.

الأجهزة التنفيذية للمحافظة والأجهزة   -
التنفيذية يف املديرية.

املحافظات  يف  املحلية  املــجــالــ�ــش  وتــقــوم 
والقيام  ال�شنوية  اخلطط  بو�شع  واملديريات 
باالإ�شراف والرقابة على االأجهزة التنفيذية 

عند قيامها بتنفيذ تلك اخلطط.

املجال�ش املحلية:
من  للمحافظة  املــحــلــي  املجل�ش  يــتــكــون   
االأع�شاء املنتخبن يف املديريات بواقع ع�شو 
واحد لكل مديرية, يتم انتخابهم اإىل جمل�ش 

وال  ال�شعبي,  ــرتاع  االق طريق  عن  املحافظة 
الربملان  فع�شو  الع�شوية.  يف  االزدواج  يجوز 
املحلي  املجل�ش  اأن يكون ع�شوًا يف  ي�شتطيع  ال 
للمحافظة اأو املديرية, كما ال ي�شتطيع الع�شو 
يف جمل�ش املديرية اأن يكون ع�شوًا يف جمل�ش 

املحافظة.
 3 بت�شكيل  املحلي  املجل�ش  اأع�شاء  ويقوم 
املحافظة  من  كــلٍّ  يف  بينهم  من  دائمة  جلــان 
واملديرية, للقيام باملهام املناطة بهم. وت�شمل 

هذه اللجان:
جلنة التخطيط والتنمية واملالية.  -

جلنة اخلدمات.  -
جلنة ال�سوؤون الجتماعية.  -

ويقوم املجل�ش باختيار االأمن العام من بن 
التعليم  اإكمال  والذي يتوجب عليه  اأع�شائه, 
اجلامعي, واأال يقل عمره عن 35 عامًا بالن�شبة 

للمحافظات, و30 عامًا بالن�شبة للمديريات.

اأ�شاليب تنظيم ال�شلطة االإدارية املحلية يف اليمن:

الهيكل التنظيمي )االإداري( الأجهزة ال�شلطة املحلية يف اليمن:
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كذلك يتم ت�شكيل هيئة اإدارية للمحافظة, 
اللجان  ــاء  ــش روؤ� ت�شم  للمديرية,  واأخــــرى 

واملحافظ اأو مدير املديرية, واالأمن العام.
مواقع  ي�شغلون  اأعــ�ــشــاء   4 هناك  اأن  اأي 
املحافظة  من  كــلٍّ  يف  كامل  بــدوام  وظيفية 
وفقًا  فاإنهم  االأع�شاء  باقي  اأمــا  واملديرية, 
للمادة 102 من قانون ال�شلطة املحلية يعملون 
ب�شورة تطوعية من دون مرتبات اأو مكافاآت, 
ولكنهم قد مُينحون بداًل نقديًا عند �شفرهم 

حل�شور اجتماعات املجل�ش.

ال�شكرتارية )الدواوين(:
هيكل  الــتــنــظــيــمــيــة  الـــائـــحـــة  حُتـــــدد   
يف  املحلية  املجال�ش  �شكرتارية  و�شاحيات 

املحافظات واملديريات على النحو التايل:
بالن�شبة للمحافظات:

 تكون �شكرتارية املجل�ش املحلي يف املحافظة 
من:

 املحاف���ظ - "رئي����س املجل����س املحل���ي يف • 
املحافظة".

املجل����س •  ع���ام  "اأم���ن  املحاف���ظ-  نائ���ب   
املحلي".

 وكيل املحافظ.• 
)ال�س���كرتارية •  تنظيمي���ة  اإدارات   7  

العام���ة،  والعالق���ات  املعلوم���ات  الفني���ة، 
البيان���ات والإح�س���اءات، التط���ور الإداري 
يف التدري���ب، حت�س���يل الواجب���ات، املوارد 

املالية، ال�سوؤون املالية والإدارية(.
الهيئات  تعمل  ال�شكرتارية  جانب  واإىل 

التالية:
الهيئة الإدارية يف املحافظة.  -

وال���ذي  التنفي���ذي للمحافظ���ة،  املكت���ب   -
يتك���ون م���ن املحاف���ظ والأمن الع���ام ووكيل 
وم���دراء  املحافظ���ات(  )وكالء  املحافظ���ة 

املكاتب التنفيذية يف املحافظة.

يت���م  للمحافظ���ة،  املناق�س���ات  جمل����س   -
ت�سكيله من بن اأع�ساء الهيئة الإدارية.

بالن�شبة للمديريات:
تتكون �شكرتارية املجل�ش للمديريات من:

املجل����س •  "رئي����س  املديري���ة-  ع���ام  مدي���ر 
املحلي للمديرية".

اأمن عام جمل�س املديرية.• 
4 اإدارات تنظيمي���ة )حت�س���يل الواجب���ات، • 

حت�سيل الإيرادات، املعلومات والإح�ساء، 
والإدارة الفنية(.

الهيئات  تعمل  ال�شكرتارية  جانب  واإىل 
التالية:

الهيئة الإدارية يف املديرية التي تت�س���كل   -
من روؤ�س���اء اللجان ومدير املديرية والأمن 

العام.
ال���ذي  املديري���ة  يف  التنفي���ذي  املكت���ب   -
يتاأل���ف من مدي���ر املديرية، والأم���ن العام، 

ومدراء الفروع التنفيذية يف املديرية.
�سكل من  جمل�س املناق�سات للمديرية ممُ  -

اأع�ساء الهيئة الإدارية ذاتها.

االأجهزة التنفيذية:
 تــتــكــون يف املــحــافــظــات واملــديــريــات من 

موظفن تابعن للوزارات املخت�شة.
ال�شلطة  قانون  من   145 املــادة  ن�شت  ولقد 
االأجــهــزة  �شلطات  حتــدد  اأن  على  املحلية 
االأجــهــزة  على  يخ�شه,  مــا  يف  كــلٌّ  املركزية 
ر�شم  يف  ـــــة  االإداري لــلــوحــدات  التنفيذية 
التنظيمية  اللوائح  و�شن  العامة  ال�شيا�شات 
وتنفيذ  ــتــدريــب,  وال والــتــاأهــيــل  والــرقــابــة 
امل�شاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل املجال�ش 
املحلية يف الوحدات االإدارية بناًء على طلب 
وطني  بطابع  تت�شم  التي  امل�شاريع  اأو  منها, 

عام.
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اأ�شلوب توزيع املهام واالخت�شا�شات:
اخت�شا�شــات  القانــوين  امل�شــرع  اأورد  لقــد   
املجال�ــش املحليــة يف كافــة م�شتوياتهــا وفــق 
قاعدة عامــة موؤداها ممار�شــة املجل�ش املحلي 
املهــام املتعلقة بال�شــوؤون املحلية, فتبنى بذلك 
االأ�شلــوب العــام اأو "الطريقــة الفرن�شيــة" يف 
توزيــع االخت�شا�ــش بــن احلكومــة املركزية 

واملجال�ش املحلية.
ويف مــا يتعلــق بتوزيع املهــام واالخت�شا�شات 
ن�شــت املــادة 156 من قانــون ال�شلطــة املحلية 
-�شمــن االأحــكام االنتقالية- علــى اأن ملجل�ش 
بع�ــش  اأو  كل  نقــل  اإرجــاء  ُيقــرر  اأن  الــوزراء 
ال�شلطات وال�شاحيات املقرر انتقالها مبوجب 
ن�شو�ــش القانون, من اأجهزة ال�شلطة املركزية 
تنفيــذ  جمــال  يف  االإداريــة  الوحــدات  اإىل 
امل�شاريــع االإمنائية, وذلــك متى تبن للمجل�ش 
اأن ظــروف الوحــدة االإدارية وتــدين م�شتوى 
النمو االقت�شادي واالجتماعي واخلدمي منها 
ي�شتدعي ذلك االإرجاء, وعلى اأن يقوم جمل�ش 
الــوزراء مبراجعــة وتقييم اأو�شــاع كل وحدة 

اإداريــة مــن الوحــدات امل�شمولــة باال�شتثناء, 
ب�شــورة دوريــة, اإ�شافــًة اإىل القيــام بتقديــر 
ميكــن  التــي  واالخت�شا�شــات  املهــام  طبيعــة 
نقلهــا اإىل تلك الوحــدات, اأو منحها املزيد من 
ال�شلطــات وال�شاحيــات اإذا مــا تبــن حدوث 

حت�شن يف االأداء.
كمــا اأن املجال�ــش املحلية املنتخبــة ال يجب 
اخلدمــات  تقــدمي  مب�شوؤوليــة  القيــام  عليهــا 
وتنفيــذ املهــام املن�شو�ــش عليهــا يف القانــون, 
فتلك امل�شوؤولية واملهام هي يف الواقع مرتوكة, 
ح�شــب ما جاء يف القانون ولوائحه التنفيذية 

لاأجهزة التنفيذية املتواجدة يف املديريات.
يقت�شــر  املنتخبــة  املحليــة  املجال�ــش  ودور 
القــرارات,  واتخــاذ  املــداوالت  جمــرد  علــى 
بينما تتــوىل الهيئة االإدارية للمجل�ش القيام 
باالإ�شــراف والرقابــة على تنفيــذ م�شروعات 
التنميــة املحليــة, والتــي تتــوىل تنفيذهــا يف 
الواقع االأجهزة التنفيذيــة )اأجهزة ال�شلطة 
"اأجهــزة  بــدور  القيــام  مــن خــال  املحليــة( 

ال�شلطة املركزية" على ال�شعيد املحلي.

مهام واخت�شا�شات ال�شلطة املحلية يف اليمن:
للمجال�ــش املحلية جملــة اخت�شا�شات تقريرية واإ�شرافيــة ورقابية, وتتوىل القيام 
بو�شــع الئحتهــا الداخليــة, وت�شكيــل جلانهــا الدائمــة واملوؤقتــة, وعقــد اجتماعاتهــا 
الدوريــة واال�شتثنائية, واتخاذ القرارات االإدارية املتعلقــة بال�شوؤون املحلية املحددة 
بن�شو�ــش قانونية, وتنفــرد املجال�ش املحليــة مبحا�شبة اأع�شائها, وقبــول ا�شتقاالتهم 
واإقالتهــم, وتتوىل القيــام باإن�شــاء واإدارة املرافق االإدارية ذات الطابــع املحلي, وو�شع 
ميزانيتهــا ال�شنوية, وموازنتها التخطيطية املتعلقة بامل�شروعات اال�شتثمارية وحتديد 
النفقــات اجلاريــة واال�شتثماريــة, والت�شرف يف اأموالهــا العقارية واملنقولــة, وجباية 
ال�شرائــب املخ�ش�شــة لهــا, واإدارة ميزانيتهــا ال�شنويــة واالأمر بال�شرف منهــا. ومتار�ش 
املجال�ــش املحليــة ما �شبق ذكره يف حــدود الن�شو�ش القانونيــة والائحية, وال�شوابط 
االإداريــة, واأهداف ال�شيا�شة العامة للدولة, وخطط وبرامج التنمية املحلية املر�شومة 

لها يف تلك املجاالت.
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اخت�شا�شات املجال�ش املحلية للمحافظة:
 درا�س���ة واإقرار م�سروعات اخلطط ال�ساملة • 

عل���ى  والإ�س���راف  املحافظ���ة  م�س���توى  عل���ى 
تنفيذها.

 التوجي���ه والإ�س���راف والرقابة عل���ى اأعمال • 
والأجه���زة  للمديري���ات  املحلي���ة  املجال����س 

التنفيذية للمحافظة.
 امل�سادقة على احل�سابات اخلتامية للوحدة • 

الإدارية.
 الرقابة على تطبيقات ال�سيا�س���ات واللوائح • 

والقوانن العامة.
وميار�ش ب�شفة خا�شة املهام واالخت�شا�شات 

االآتية:
التنمي���ة . 1  اخت�سا�س���ات تتعل���ق يف جم���الت 

واخلطط واملوازنة والو�سع املايل.
 اخت�سا�س���ات تتعل���ق يف جم���الت اجلمعيات . 2

التعاونية والعمران وال�سياحة.
الرقاب���ة . 3  اخت�سا�س���ات تتعل���ق يف جم���الت 

والأمن.
املي���اه . 4 جم���الت  يف  تتعل���ق  اخت�سا�س���ات   

والروة ال�سمكية وم�ساهمة املواطنن.

اخت�شا�شات املجال�ش املحلية للمديرية:
واملوازن���ة •  اخلط���ط  م�س���روعات  اق���رتاح   

ال�س���نوية واملوافق���ة عل���ى م�س���روع احل�س���اب 
اخلتام���ي للمديري���ة، ورفعه���ا اإىل املجل����س 

املحلي للمحافظة ملراجعتها واإقرارها.
املخطط���ات •  م�س���اريع  واإق���رار  درا�س���ة   

املحل���ي  املجل����س  اإىل  ورفعه���ا  العمراني���ة 
للمحافظ���ة ل�س���تكمال اإج���راءات امل�س���ادقة 

عليها والإ�سراف والرقابة عليها.
 يتوىل درا�س���ة ومناق�س���ة حت�سيل الإيرادات • 

املركزي���ة يف املديري���ة واإ�س���دار التوجيه���ات 
الالزمة ب�ساأنها.

النتف���اع •  اأج���ور  واإق���رار  حتدي���د  يت���وىل   
الأجه���زة  الت���ي تديره���ا  املراف���ق  بخدم���ات 

التنفيذي���ة يف املديري���ة، م���ا مل تكن حمددة 
بالقوان���ن والأنظم���ة والق���رارات ال�س���ادرة 

من جمل�س الوزراء.
 يقوم مبناق�س���ة احلال���ة الأمنية يف املديرية • 

واإ�س���دار التوجيه���ات املنا�س���بة الت���ي تعم���ل 
على تعزيز الأمن وال�ستقرار للمواطنن.

التمويني���ة •  احلال���ة  ومناق�س���ة  درا�س���ة   
والتداب���ري  الإج���راءات  واتخ���اذ  باملديري���ة، 

الالزمة ب�ساأنها.
 يقوم بت�سجيع اجلمعيات التعاونية النوعية • 

مبختلف اأ�سكالها.
امل�س���اريع •  قي���ام  ت�س���جيع  عل���ى  يعم���ل   

ال�س���تثمارية يف املديري���ة واتخ���اذ التداب���ري 
املمُعيق���ة  ال�س���عوبات  مبعاجل���ة  الكفيل���ة 

لال�ستثمار.

اخت�شا�شات اللجان املتخ�ش�شة:
 من خال تكوينــات اللجان املتخ�ش�شة فقد 
اأنــاط امل�شــرع بهذه اللجــان اأن متار�ــش مهامها 
واخت�شا�شاتهــا, االأمــر الــذي يتطلــب درا�شة 

اخت�شا�شات كل واحدة منها يف:
اأواًل: جلنــة التخطيط والتنميــة واملالية: 
ومراجعــة  بدرا�شــة  اللجنــة  هــذه  تخت�ــش 
املو�شوعــات والتقاريــر املحالــة اإليهــا مما هو 
مدرج يف جدول اأعمال اجتماع املجل�ش املحلي, 

واملتعلقة باالآتي:
املوازن���ة  بتنفي���ذ  املتعلق���ة  التقاري���ر  درا�س���ة   )1
املالي���ة، وم�س���توى حت�س���يل  ال�س���نوية واحلال���ة 

خمتلف املوارد املالية يف الوحدة الإدارية.
2( درا�س���ة م�س���روع احل�س���اب اخلتامي وم�ستوى 
�س���ري  وم�س���توى  والربام���ج،  اخلط���ط  تنفي���ذ 

الن�ساط يف الوحدة الإدارية يف املجالت الآتية:
ال�س���مكية  وال���روة  الزراع���ة  �س���وؤون  اأ . 

واحليوانية واملوارد املائية.
ب . �سوؤون التجارة وال�سناعة وال�ستثمار.

ال اإليها من املجل�س  3( اأية مو�سوعات اأخرى حتمُ
املحلي.



185

ية
حل

لم
ت ا

طا
سل

 ال
ارة

إد
تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية

ثانيًا: جلنة اخلدمات:
املو�شوعــات  ومراجعــة  بدار�شــة  تخت�ــش   
والتقارير املحالة اإليها مما هو مدرج يف جدول 
اأعمــال اجتمــاع املجل�ــش, واملتعلقــة مب�شتــوى 
تنفيــذ اخلطط والربامــج وامل�شاريع التنموية 

يف املجاالت اخلدمية االآتية:
1( الرتبي���ة والتعلي���م والتدري���ب املهن���ي، 
البلدي���ة  وال�س���وؤون  العام���ة،  وال�س���حة 

والتخطيط احل�سري.
2( النق���ل واملوا�س���الت والكهرب���اء واملي���اه 
وال�س���رف ال�س���حي، والثقافة وال�س���ياحة 

والآثار.
3( ال�س���باب والريا�س���ة، واخلدمة املدنية، 
���ال اإليها من  واأي���ة مو�س���وعات اأخ���رى حتمُ

قبل املجل�س املحلي.
ثالثًا: جلنة ال�شوؤون االجتماعية:

املو�شوعــات  ومراجعــة  بدرا�شــة  تخت�ــش   
والتقارير املحالة اإليها مما هو مدرج يف جدول 
اأعمــال اجتمــاع املجل�ــش, واملتعلقــة مب�شتــوى 
تنفيــذ اخلطــط والربامــج, وم�شتــوى تنفيــذ 

امل�شاريع يف املجاالت االآتية:
وال�س���مان  الجتماعي���ة  الرعاي���ة   )1
الجتماعي���ة،  والتنمي���ة  الجتماع���ي، 
وال�س���ناعة  املنتج���ة،  الأ�س���ر  وم�س���اريع 

احلرفية والتقليدية.
2( خدم���ات الإغاث���ة والإي���واء يف ح���الت 
الك���وارث والنكبات الطبيعية، والأن�س���طة 
التعاونية وال�س���وؤون التموينية، واأن�س���طة 

اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية.
3( ال�س���وؤون الأمني���ة وخدم���ات ال�س���رطة، 
والآداب  العام���ة  واحلري���ات  واحلق���وق 

العامة.

اخت�شا�شات الهيئات االإدارية:
1. اإدارة وت�سيري اأعمال املجل�س املحلي يف ما بن 
اأدوار النعق���اد، واإق���رار م�س���اريع ج���داول اأعمال 

املجل�س.

2. درا�س���ة ومناق�س���ة موازن���ة النفق���ات الإداري���ة 
والت�سغيلية ال�س���نوية للمجل�س املحلي وعر�سها 

على املجل�س.
الأجه���زة  اأعم���ال  عل���ى  والرقاب���ة  الإ�س���راف   .3
التنفيذي���ة يف نط���اق الوح���دة الإداري���ة ومتابعة 
تنفيذها للخط���ط والربامج. كما تتوىل متابعة 
واإع���داد  املجل����س،  وتو�س���يات  ق���رارات  تنفي���ذ 

التقارير الالزمة ب�ساأنها اإىل املجل�س.
4. ممار�سة مهام املجل�س يف الأحوال ال�ستثنائية 

وامل�سائل العاجلة التي ل حتتمل التاأجيل.
5. متابعة م�ستوى حت�سيل املوارد املالية املحلية 

وامل�سرتكة واملركزية.
6. القرتاح امل�س���بب لإجراء امل�س���اءلة واملحا�سبة 
لروؤ�س���اء الأجه���زة التنفيذي���ة العامل���ة يف نط���اق 
الوح���دة الإدارية وفق���اً لقانون ال�س���لطة املحلية 

والقوانن النافذة.
املحل���ي  للمجل����س  الإداري���ة  الهيئ���ة  تعت���رب   .7
بحكم هذا القانون جلنة للمناق�س���ات العامة يف 

الوحدة الإدارية.
ونظرًا ملا يتمتع به املجل�ش املحلي للمحافظة 
وما له مــن �شاحيات رقابيــة واإ�شرافية على 
االإداريــة  الهيئــة  فــاإن  املديريــات,  جمال�ــش 

ملجل�ش املحافظة تقوم باالآتي:
- اقرتح اإن�ساء م�ساريع م�سرتكة مع وحدات 

اإدارية اأخرى يف نف�س امل�ستوى الإداري.
م�س���توى  عل���ى  املحلي���ة  املجال����س  متث���ل   -
املحافظ���ة يف املوؤمترات والن���دوات الداخلية 

واخلارجية.
- الإ�س���راف عل���ى اأعم���ال الهيئ���ات الإداري���ة 
للمجال����س املحلية للمديريات وم�س���اعدتها 

يف تنفيذ املهام املمُناطة بها.

مهام واخت�شا�شات االأجهزة التنفيذية: 
وردت اخت�شا�شات االأجهزة التنفيذية على 

م�شتوى املحافظة واملديرية يف املادتن )12, 
13( من الائحة التنفيذية لقانون ال�شلطة 

املحلية.
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وت�شل هذه املهام املحددة اإىل 46 مهمة تقوم 
بهــا االأجهــزة التنفيذيــة يف املحافظة, و130 
مهمة حمددة تقوم بها االأجهزة التنفيذية يف 

املديريات.
لتلــك  خمت�شــر  ا�شتعرا�ــش  يلــي  مــا  ويف 

امل�شوؤوليات يف كلٍّ من املحافظة واملديرية:
على م�شتوى املحافظة:

 بن���اء وجتهي���ز و�س���يانة املدار����س ومراك���ز 
العلي���ا  واملعاه���د  واملهن���ي  الفن���ي  التدري���ب 
للمدر�س���ن وامل�ست�س���فيات اخلا�س���ة والعام���ة، 
طبي���ة  ومع���دات  اأدوي���ة  خم���ازن  وتوف���ري 
وخمت���ربات ومعاه���د طبي���ة ومراك���ز تاأهي���ل 
وت�س���ييد  وامل�س���نن،  الأيت���ام  ودمُور  املعاق���ن 
ال�س���دود واخلزان���ات املائي���ة، واإن�س���اء معاه���د 
زراعي���ة وبيطري���ة و�س���مكية، ومراف���ق اإداري���ة 
للمحافظات واملديريات، واجل�س���ور والأنفاق، 
ومتاح���ف  فني���ة،  و�س���الت  ثقافي���ة  ومراك���ز 
ومكتبات ومراكز ترويحية لل�س���باب ومالعب 
ريا�سية، وتطوير القطاع التنموي والتجاري.

على م�شتوى املديرية:
 ن�شــت املــادة 17 مــن الائحــة التنفيذيــة 
لقانــون ال�شلطــة املحليــة علــى اأن �شاحيــات 
االأجهــزة التنفيذيــة يف املديريــة تتحــدد يف 
جمال تنفيــذ امل�شاريع اخلدمية والتنموية يف 

امل�شتويات االآتية:
و�س���يانة:  واإدارة  وجتهي���ز  اإن�س���اء  اأوًل: 
مدار����س حتفي���ظ الق���راآن الك���رمي ومدار����س 
التعلي���م الأ�سا�س���ي والثان���وي وم���ا يف حكمه���ا، 
مراك���ز لتعليم الكبار ودور احل�س���انة وريا�س 
الأطف���ال، املكتب���ات واملعامل املدر�س���ية، املراكز 
الأموم���ة  رعاي���ة  ومراك���ز  العام���ة  ال�س���حية 
والطفول���ة وتنظيم الأ�س���رة، وح���دات الرعاية 
ال�س���حية  والوح���دات  الأولي���ة  ال�س���حية 
الريفي���ة، مراك���ز تنمية املجتمع ودعم الأ�س���ر 
املنتج���ة، وح���دات ومراكز اخلدم���ات الزراعية 
والبيطرية، مراكز الإر�ساد الزراعي - امل�ساتل 

الزراعية وم���زارع ال�س���احية، احلواجز املائية 
وم�س���اريع ال���ري، �س���بكات الكهرب���اء، مالع���ب 
ثانوي���ة  ط���رق  عام���ة،  وحدائ���ق  الأطف���ال، 
وج�س���ور، مواق���ف وحمط���ات ا�س���رتاحة ونقل 
والأ�س���واق  امل�س���الخ  نق���ل،  وو�س���ائل  ال���ركاب، 
واحلمام���ات العام���ة واملقاب���ر، مراف���ق الدفاع 
املدين واملالحي العامة والت�س���جري وم�ساريع 
ال�س���حي  وال�س���رف  املي���اه  م�س���اريع  البيئ���ة، 
و�س���يانة املواق���ع واملب���اين الأثرية، وامل�س���اريع 

ال�سياحية وال�ساحلية واملن�ساآت الريا�سية.
امل�س���اريع  و�س���يانة  وت�س���غيل  اإدارة  ثاني���اً: 
املنفذة من اأجهزة ال�س���لطة املركزية بناًء على 

تفوي�س منها.
و�س���يانة  واإدارة  وجتهي���ز  اإن�س���اء  ثالث���اً: 
امل�س���اريع الت���ي تخ���دم مديريت���ن فاأك���ر من 

مديريات املحافظات.
رابع���اً: اإن�س���اء وجتهي���ز و�س���يانة م���ا توكل���ه 
يف  للمحافظ���ة  املركزي���ة  ال�س���لطة  اأجه���زة 

م�ساريع ذات طابع ومتويل مركزي.

املهام الرقابية للمجال�ش املحلية:
 تن�ــش املــادة الرابعــة مــن قانــون ال�شلطــة 
املحلية على �شــرورة خ�شــوع ال�شلطة املحلية 
علــى  واإ�شــراف  �شعبــي  حتكــم  عمليــة  اإىل 
االأجهــزة التنفيذية لل�شلطــة املحلية, بحيث 

ي�شعهم قيد امل�شاءلة.
وباعتبارهــا هيئــات حملية, فــاإن املوؤ�ش�شات 
واالأجهزة التنفيذية ت�شبح ُعر�شًة للم�شاءلة 
واملحافظــات.  املديريــات  جمال�ــش  قبــل  مــن 
وت�شمل هــذه الرقابة قــدرة املجال�ش املحلية 
علــى االإ�شــراف علــى اأن�شطــة تلــك الهيئــات 
املحلية وم�شاءلة العاملــن فيها و�شحب الثقة 
)املحافــظ  االإداريــة  الوحــدات  روؤ�شــاء  مــن 

ومدير عام املديرية(.
متويل ال�شلطة املحلية:

 ال �شك اأن الن�ش الذي ورد يف قانون ال�شلطة 
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املحليــة باأن يكون للوحــدات االإدارية املحلية 
بال�شخ�شيــة  متتعهــا  يقت�شــي  ماليــة,  مــوارد 
املاليــة  بالذمــة  لهــا  واالعــرتاف  املعنويــة, 
امل�شتقلــة, ويعنــي ذلــك توفــر مــوارد ماليــة 
خا�شــة بهــا متكنها مــن تنفيــذ االخت�شا�شات 
املوكلــة اإليهــا واإ�شبــاع حاجــات املواطنــن يف 
نطــاق عملهــا, ومتتعهــا بحــق متلــك االأمــوال 
اخلا�شــة واالأمــوال العامــة, وعــدم اإمكانيــة 
ا�شتعمــال اأموالها من قبل ال�شلطة املركزية اأو 

اأية هيئة معنوية اإال باإذنها.
 ومن البديهي القــول اإن اال�شتقال االإداري 
لل�شلطة املحلية يقت�شي اأن ي�شاحبه ا�شتقال 
للمواطنــن  املاليــة  امل�شوؤوليــة  يوؤكــد  مــايل 
واإ�شهامهم يف ميزانية اإدارتهم املحلية بتمويلها 
مبا حتتاجه من اأموال بالقدر الذي تقدمه من 
خدمــات. وقــد خ�ش�ــش امل�شرع اليمنــي الباب 
اخلام�ــش من قانــون ال�شلطــة املحلية لتعريف 
وحتديــد املــوارد املاليــة للوحــدات االإدارية, 
حيــث اأ�شــار يف ن�ش املــادة 123 منــه اإىل بنود 

هذه املوارد.
ومــن جهــة اأخــرى, حــدد القانــون جماالت 
ا�شتخــدام املــوارد املاليــة, مــع التاأكيــد علــى 
املاليــة  االإجــراءات  مــع  ات�شاقهــا  �شــرورة 
واملحا�شبيــة املعتمــدة يف الدولــة. وقــد حدد 
القانــون والئحتــه التنفيذية وكــذا الائحة 
املالية م�شادر املوارد املالية للوحدات االإدارية 

االآتية:
1( املوارد املحلية للمديرية:

ب���ى يف املديرية   وه���ي امل���وارد املالية التي جتمُ
ل�ساحلها:

 اأ. املوارد املحلية امل�ستقلة.
 ب. املوارد امل�سرتكة على م�ستوى املحافظة: 
بى مركزياً با�س���م  وه���ي املوارد املالي���ة التي جتمُ

املجال�س املحلية.
2( امل�شدر املركزي:

 اأ. املوارد العامة امل�س���رتكة، وهي املوارد التي 

بى مركزياً با�سم املجال�س املحلية. جتمُ
 ب. الدع���م املرك���زي: م���ا تخ�س�س���ه الدولة 
للوح���دات  �س���نوي  مرك���زي  م���ايل  دع���م  م���ن 

الإدارية على م�ستوى اجلمهورية.

ي�ستعر�س املدرب 
الهيكل التنظيمي 

لل�سلطة املحلية
وي�ستعيد مع امل�ساركات 
مكونات الهيكل التي 

�سبق نقا�سها
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نظام السصلطة املحلية

اإ�شدار قانون ال�شلطة املحلية 

و�شع االأ�شا�ش الت�شريعي والقانوين 
لانتقال اإىل نظام ال�شلطة املحلية

يقوم نظام ال�شلطة املحلية على مبداأ 
الامركزية االإدارية واملالية وتو�شيع 

امل�شاركة ال�شعبية.

يتحقق من خال ممار�شة املواطن حقه 
الد�شتوري يف انتخابات املجال�ش املحلية.

انتخابات املجال�ش املحلية

ع�شو ع�شو ع�شو ع�شو ع�شو
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املهام واالختصصاصصات

االأجهزة التنفيذية 
رئي�ش املجل�ش املحليباملديرية

املجل�ش املحلي

انتخابات اأمن عام 
املجل�ش املحلي

انتخابات روؤ�شاء 
اللجان املتخ�ش�شة

توزيع االأع�شاء 
على اللجان

املكتب التنفيذي للمحافظةالهيئة االإدارية للمجال�ش املحلية

- رئي�ش املجل�ش املحلي                 )رئي�شًا(
)نائبًا( - االأمن العام   

- روؤ�شاء اللجان املتخ�ش�شة    )اأع�شاء(

- رئي�ش املجل�ش املحلي                  )رئي�شًا(
)نائبًا( - االأمن العام   

- مديرو االأجهزة التنفيذية    )اأع�شاء(

ال�شلطة املحلية

- جلنة التخطيط والتنمية 
واملالية

- جلنة اخلدمات
- جلنة ال�شئون املالية

- ع�شو جلنة التخطيط 
والتنمية واملالية

- ع�شو جلنة اخلدمات
- ع�شو جلنة ال�شئون املالية
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اأواًل: املوارد املالية للمديرية:
 تتكــون املــوارد املاليــة للمديرية مــن م�شدرين رئي�شيــن؛ االأول 

م�شدر حملي, واالآخر م�شدر مركزي.

1( امل�شدر املحلي:
 وي�شتمل على نوعن من املوارد: موارد م�شتقلة, وموارد م�شرتكة.

 اأ. املوارد املحلية امل�شتقلة:
 وتتكــون مــن ال�شرائــب والر�شــوم املحليــة التي جُتبــى يف نطاق 
املديرية, وُتخ�ش�ش ح�شيلتها ل�شالح املديرية دون م�شاركة غرها 
من مديريات املحافظة. كما اأن اأوعية هذا النوع من املوارد املحلية 
تختلــف عن اأوعية املوارد املحلية امل�شرتكة يف حدود الن�شبة التي 
حت�شــل عليها املديريــة من غرها من املديريــات الواقعة يف نطاق 

املحافظة.
املوارد املحلية امل�شرتكة على م�شتوى املحافظة:  ب. 

 هــي املــوارد التــي تقــرر كر�شــوم اأو ن�شــب معينة مــن دخل معن 
ل�شالــح املجال�ش املحلية يف نطاق املحافظــة, وتوزيع ح�شيلتها بن 
هــذه املجال�ش, وت�شكل الر�شــوم اجلزء االأ�شا�شي مــن م�شدر املوارد 
الذاتيــة لهذه املجال�ش, حيث تبلغ الر�شــوم على م�شتوى املحافظة 
28 نوعــًا كمــا حددتهــا املادة 123 البنــد »ثانيــًا«, ويدخل يف هذه 
املــوارد اإيــرادات الــزكاة والر�شــوم وال�شرائــب والطرقــات واملنح 
والو�شايــا والتربعات املقدمة مــن االأفراد وال�شــركات, اإىل جانب 
الدعــم املايل مــن اجلهــات املانحة عــرب االأجهزة املركزيــة. ويتم 
توزيعها مبعرفة الهيئة االإدارية للمجل�ش املحلي للحافظة بح�شب 

االآلية التالية:
للمديرية التي قامت بالتح�سيل.   %25 -

ل�سالح ن�ساط املحافظة.   %25 -
توزع على مديريات املحافظة بن�سب مت�ساوية.   %50 -

2( امل�شدر املركزي:
 وي�شمل هذا امل�شدر نوعن من املوارد املركزية, االأول: ما حت�شل 
عليــه املديريــة من املــوارد العامــة امل�شرتكة, والثــاين: ما حت�شل 

عليه من الدعم املركزي الذي تخ�ش�شه احلكومة املركزية.

موارد السصلطة املحلية:

يطرح املدرب للم�شاركات 
ت�شاوؤل حول اأهم موارد 

ال�شلطة املحلية

ن�����������������ص��������اط
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 اأ. املوارد العامة امل�شرتكة:
 هــي املوارد التــي ن�ش عليها قانــون ال�شلطة 
 ,123 املــادة  مــن  »ثالثــًا«  البنــد  يف  املحليــة 

وتتكون من االآتي:
التع���اون  با�س���م  مركزي���اً  حت�س���يله  يت���م  م���ا   •

واملجال�س املحلية، مثل:
ال�س���فر  تذاك���ر  عل���ى  املفرو�س���ة  الر�س���وم   -

اجلوية والبحرية.
- الر�س���م املق���رر عل���ى كل برمي���ل ب���رتول اأو 

ديزل اأو جاز يمُباع للمحطات.
م���ن  حت�س���يله  يت���م  م���ا  اإجم���ايل  م���ن   %30  •

ال�سناديق الآتية:
- �سندوق �سيانة الطرق.

- �سندوق ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي.

- �سندوق رعاية الن�سء وال�سباب والريا�سة.
على اأن تخ�ش�ش هذه املوارد لذات االأغرا�ش 

التي ن�شاأت ال�شناديق من اأجلها.
ممــا جتــدر االإ�شــارة اإليــه اأن حت�شيــل هــذا 
النــوع من املــوارد واجــه العديــد مــن امل�شاكل 

اأثناء التطبيق العملي, من اأهمها:
احلكومي���ة  اجله���ات  بع����س  ع���دم جت���اوب   -

بتح�سيل الر�سوم املناط بها حت�سيلها.
ه���ذا  ع���ن توري���د  اعت���ذار بع����س اجله���ات   -

الر�سم حتت عدة مربرات.
ال�س���نوية  امل���وارد  م���ن  ن�س���بة %30  اأن  - كم���ا 
لل�س���ناديق ال�س���الفة الذك���ر مل يت���م توري���د 
ح�س���ة املجال����س املحلي���ة م���ن قب���ل اإدارة هذه 
ال�س���ناديق رغ���م املتابع���ة امل�س���تمرة م���ن قب���ل 

اجلهة املخت�سة )وزارة الإدارة املحلية(.
 ب. الدعم املركزي:

 وهــو مــا تخ�ش�شــه الدولــة مــن دعــم مايل 

مركزي �شنوي للوحدات االإدارية على م�شتوى 
اجلمهوريــة, وُيفهم من ذلك اأن هــذا النوع من 
املــوارد ت�شتفيــد منــه جميع املجال�ــش املحلية 
على م�شتوى اجلمهوريــة. ويتكون من اإجمايل 
املبالــغ التي تقوم ال�شلطــة املركزية بتوزيعها 
املوازنــة  اأولويــات  بح�شــب  املديريــات  علــى 
العامــة, حيــث ُتعتــرب القــرارات اخلا�شة بها 
جزءًا من قرار املوازنة ال�شنوية للدولة. ويتم 
حتديــد جمموع هــذا الدعــم واعتمــاده بناًء 
علــى الظروف ال�شنويــة اخلا�شة بكل موازنة, 
ففــي حالــة تقلي�ش موازنــة النفقــات �شتكون 
ال�شلطــة املحليــة غالبًا هــي اأول مــن يتعر�ش 

لتخفي�ش كبر يف اإيراداتها.

ثانيًا: املوارد املالية للمحافظة:
1( امل�شدر املحلي:

 وتتكــون مــوارده مــن احل�شــة التــي حت�شل 
عليهــا املحافظة مــن املوارد املحليــة امل�شرتكة 
التي جُتبى يف نطاق مديريات املحافظة, ويتم 
ترحيلها اإىل �شندوق املوارد املحلية امل�شرتكة 
يف املحافظــة, ويجري توزيعهــا دوريًا مبعرفة 
الهيئــة االإداريــة ملجل�ش املحافظــة, ومن هذه 
با�شــم   %25 علــى  املحافظــة  حت�شــل  املــوارد 
ن�شــاط املحافظة كمــا ذكرنا �شابقــًا يف املوارد 

امل�شرتكة للمديرية.

2( امل�شدر املركزي:
املركزيــة  املــوارد  مــن  مــوارده  وتتكــون   
امل�شرتكــة ومعونــة احلكومــة املركزيــة. ومن 
هذين املورديــن حت�شل املحافظة على الن�شبة 

التي تخ�شها.
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موازنة ال�شلطة املحلية:
ماهية املوازنة:

 املوازنة ال�شنوية للوحدة االإدارية هي التي 
ت�شتمل على املوارد املُقــدر حت�شيلها والنفقات 

املتوقع اإنفاقها خال ال�شنة املالية.
وُتعتــرب املوازنــة برناجمًا تف�شيليــًا يت�شمن 
اإيــرادات ونفقات الوحــدة املحلية خال �شنة 
ماليــة قادمــة تبــداأ يف اأول ينايــر وتنتهي يف 

اآخر دي�شمرب من كل عام.
وت�شتقل كل وحدة اإدارية بخطة ا�شتثمارية 

ومبوازنة مالية �شنوية.
 ومتثــل الوحــدة االإدارية الوعــاء الطبيعي 
للموازنة املحلية, ويف اإطارها تنفذ م�شروعات 

التنمية االقت�شادية واالجتماعية.
 وت�شتقل كل من املحافظة واملديرية بخطة 
ا�شتثماريــة وموازنــة ماليــة �شنويــة تت�شمــن 
املتوقــع  والنقديــة  العينيــة  املــوارد  كافــة 
حت�شيلهــا حمليًا, والتي حت�شــل عليها مركزيًا 
خال �شنة قادمة, وكذا اأوجه اإنفاقها اجلاري 
وت�شــكل  ذاتهــا.  املــدة  خــال  واال�شتثمــاري 
موازنة ال�شلطة املحلية جزءًا هامًا من املوازنة 

العامة للدولة.
اإعداد املوازنة والت�شديق عليها:

 اإعداد املوازنة وخطة التنمية االقت�شادية 
القواعــد  مراعــاة  يتطلــب  واالجتماعيــة 
واالأ�ش�ــش واالإر�شــادات ال�شادرة مــن احلكومة 
املركزيــة, وخ�شو�شًا تلك التي ت�شدر من وزير 
املاليــة بنــاًء علــى ال�شاحيــات املخولة له يف 
املادة 13 من القانون املايل رقم 8 ل�شنة 1990 

املعدل بالقانون رقم 50 ل�شنة 1999.
كمــا اأن اإعــداد اخلطة واملوازنــة ُت�شارك يف 
مناق�شتهــا واإقرارهــا عــدة جهــات, ومتــر منذ 
اإعدادها وحتى الت�شديق عليها بعدة مراحل, 

هي:
املرحلة االأوىل:

 على امل�شتوى املحلي, ومتر بعدة خطوات:

اخلطوة االأوىل:
 يتوىل املكتب التنفيذي يف كلٍّ من املحافظة 
الوحــدة  احتياجــات  حتديــد  واملديريــة 
االإداريــة مــن امل�شاريــع واالعتمــادات املالية, 
وترتيب اأولوياتها, ويف �شوء ذلك يقوم اجلهاز 
التنفيــذي باإعــداد م�شاريــع خطــة التنميــة 
واملوازنــة املاليــة ال�شنوية لكل مــن املحافظة 
املعنــي  التنفيــذي  املكتــب  وعــرب  واملديريــة, 
)املالية( يتــم عر�ش م�شروع اخلطة واملوازنة 
ملناق�شتهــا  للمحافظــة  املحلــي  املجل�ــش  علــى 

واإقرارها قبل رفعها اإىل ال�شلطة املركزية.
اخلطوة الثانية:

 مناق�شــة واإقــرار م�شروع اخلطــة واملوازنة 
على م�شتوى املحافظة.

يتلقــى املحافــظ م�شاريــع خطــط وموازنات 
الوحــدات االإداريــة علــى م�شتــوى املحافظــة 
جمال�شهــا  يف  اإقرارهــا  بعــد  واملديريــات 
املحليــة, علــى اأن يقــوم باإحالتهــا اإىل جلنــة 
تتــوىل  التــي  باملحافظــة  واملوازنــة  اخلطــة 
مراجعــة م�شاريع خطط وموازنــات املحافظة 
واملديريــات التابعة لهــا وتبويبهــا وجتميعها 
يف اإطــار م�شروع خطــة وموازنة واحدة ت�شمل 
املحافظة كلها, وعــرب املحافظ يعر�ش م�شروع 
اخلطة واملوازنة املجمعــة على املجل�ش املحلي 
للمحافظــة ملناق�شتها واإقرارها, ثم رفعها عرب 

املحافظ اإىل وزارة االإدارة املحلية.

املرحلة الثانية:
 على امل�شتوى املركزي:

اخلطــة  املحليــة  االإدارة  وزارة  ترفــع   
واملوازنــة اإىل اللجنــة العليــا للموازنة العامة 
للدولة, وتتوىل هــذه اللجنة مناق�شة خطط 
وموازنــات املحافظــات والتن�شيــق بينهــا وبن 
اخلطة واملوازنة العامة للدولة, متهيدًا لرفعها 
وا�شتكمــال  الإقرارهــا  الــوزراء  جمل�ــش  اإىل 

االإجراءات الد�شتورية للم�شادقة عليها.
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مكونات املوازنة وجماالت اإنفاقها:
اأواًل: مكونات املوازنة:

 تتكون املوازنة املحلية من �شقن:
ال�س���ق الأول: الإنف���اق اجل���اري ال���ذي تت���وىل 

الدولة متويله خارج نطاق املوازنة املحلية.
ال�س���ق الث���اين: الإنف���اق ال�س���تثماري لتمويل 
املالي���ة  امل���وارد  كاف���ة  وي�س���مل  التنمي���ة،  خط���ة 
املن�س���و�س عليها يف املادة 123 كما اأ�س���رنا �س���ابقاً 

يف املوارد املالية.
واملوازن���ة  اخلط���ة  بنظ���ام  العم���ل  ويب���داأ 
باملحافظ���ة واملديري���ة يف ال�س���نة املالي���ة التالي���ة 
لإجراء اأول انتخابات للمجال�س املحلية، على اأن 
���درج كافة العتمادات الالزم���ة ملواجهة نفقات  تمُ

املجال�س املحلية.
كم���ا اأن الف���رتة الت���ي ت�س���بق تنفي���ذ املوازن���ة، 
وبع���د اإج���راء النتخاب���ات املحلي���ة الأوىل، ف���اإن 
هذه املجال�س حت�سل على ما يلزمها من نفقات 
اإدارية وت�س���غيلية عن طري���ق احلكومة املركزية، 
وذل���ك يف احل���دود الت���ي يقرتحه���ا وزي���ر الإدارة 
املحلية، ويمُقرها جمل�س الوزراء، ويتوىل الوزير 
توزيعه���ا على املجال����س املحلية. كم���ا اأن الإنفاق 
ال�ستثماري املخ�س�س لتمويل م�سروعات خطة 
التنمي���ة القت�س���ادية والجتماعي���ة يف الوح���دة 
الإدارية، ي�سكل املجال الوحيد لإنفاق تلك املوارد 
املن�سو�س عليها يف املادة 123 من قانون ال�سلطة 
املحلية، على اأن تتوىل احلكومة املركزية تغطية 
الت���ي  وال�س���تثمارية  اجلاري���ة  النفق���ات  كاف���ة 
م���ن  كلٍّ  يف  التنفيذي���ة  لالأجه���زة  تخ�س�س���ها 
املحافظ���ة واملديري���ة وك���ذا جمال�س���ها املحلي���ة، 
بحي���ث تلح���ق مبيزاني���ة كل جمل����س بالوح���دة 

الإدارية الواقعة يف نطاقه.
ثانيــًا: جمــاالت اإنفــاق املوازنــة: »االإنفــاق 

اجلاري واالإنفاق اال�شتثماري«:
1. الإنفاق ال�ستثماري »الراأ�سمايل«:

مبختل���ف  املالي���ة  امل���وارد  كاف���ة  تخ�س����س   
م�س���ادرها املحلية واملركزي���ة، والتي منها تتكون 

عل���ى  لالإنف���اق  واملديري���ة،  املحافظ���ة  م���وارد 
م�س���روعات التنمي���ة القت�س���ادية والجتماعي���ة 
دون غريه���ا م���ن اأوج���ه الإنفاق اجل���اري، بحيث 
ل يج���وز اإنف���اق املوازن���ة اأو جزء منه���ا لأغرا�س 

حزبية اأو غريها من الأغرا�س.
2. الإنفاق اجلاري:

 وه���و عبارة ع���ن كافة النفقات الت���ي يتطلبها 
عم���ل الأجه���زة التنفيذي���ة يف كل وح���دة اإدارية؛ 
الإداري���ة  والنفق���ات  املوظف���ن  مرتب���ات  مث���ل 
الالزم���ة لت�س���يري العم���ل اليوم���ي يف الأجه���زة 
التنفيذي���ة؛ كنفقات ا�س���تهالك الكهرب���اء واملياه 
والقرطا�س���ية...  ال�س���يانة  ونفق���ات  والهات���ف 
اإل���خ. وهذه النفقات ت�س���تمر الدول���ة يف متويلها 
�سنوياً، حيث تقوم الدولة بتعزيز كافة الوحدات 
الإداري���ة عل���ى م�س���توى املحافظ���ات واملديري���ات 

بهذه النفقات.

احل�شاب اخلتامي للمحافظة 
واملديرية: 

يتم تق�شيم احل�شاب اخلتامي واإعداده بذات 
االأ�شلوب املتبع يف املوازنة, بحيث يتوىل مكتب 
وزارة املاليــة يف املديريــة مراجعــة احل�شــاب 
مديــر  عــرب  وعر�شــه  للمديريــة  اخلتامــي 
عــام املديريــة اإىل املجل�ــش املحلــي للمديرية 

واإقراره.
كما يقوم مكتب املالية يف املحافظة مبراجعة 
م�شروعــات احل�شابــات اخلتاميــة للمحافظــة 
واملديريــات الواقعــة يف نطاقهــا مبــا يف ذلــك 
املدينة عا�شمــة املحافظة, وجتميعها يف اإطار 
م�شــروع ح�شاب ختامي واحد قبل عر�شه على 

املجل�ش املحلي للمحافظة الإقراره.
اخلتاميــة  ح�شاباتهــا  املحافظــات  وُتر�شــل 
�شاملًة كافة الوثائــق اإىل كلٍّ من وزارة املالية 
واجلهاز املركــزي للرقابة واملحا�شبة, ون�شخة 
منهــا اإىل وزارة االإدارة املحليــة, بعد اإقرارها 

من جمال�شها املحلية.
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1. قومي مع جمموعتك بتحليل احلالة الدرا�سية.
2. �سجلي مع املجموعة اأ�سباب امل�سكلة يف م�ستوى تقدمي اخلدمات 

العامة املحلية للمديرية.
3. حددي مع املجموعة الآثار املرتتبة على هذه امل�سكلة.

4. �سجلي واملجموعة مقرتحات وبدائل ميكن اأن ت�ساهم يف حت�سن 
م�ستوى تقدمي اخلدمة العامة.

�����������������ري�������������������ن
24مت��

15
النتيجة التي يجب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

حتتاج بع�ش املناطق 
البعيدة اإىل اال�شتفادة 

من خدمات اإدارة 
ال�شلطة املحلية

تو�شيح اأهمية 
اخلدمات التي تقدمها 
اإدارة ال�شلطة املحلية

تعليمات حلل 
التمرين:

يناق�س املدرب مقرتحات املجموعات للو�سول 
اإىل البدائل الأف�سل

 ت�شريح مزاولة مهنة
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 تصرصيح مزاولة مهنة

 �سّخ�س���ي اأ�س���باب هذه امل�س���كلة يف م�س���توى تق���دمي اخلدمات . 1
العامة املحلية.

 ما هي الآثار املرتتبة على ذلك بن �سفوف املواطنن؟. 2
 م���ا ه���ي مقرتحات���ك للبدائ���ل الالزم���ة للخ���روج م���ن ه���ذه . 3

الأو�ساع؟

املطلوب:

اإحــدى  يف  االإداري  ال�شبط  اأجــهــزة  طلبت 
ال�شيادين  من  عدد  من  ال�شاحلية  املديريات 

مهنة  مزاولة  ت�شاريح  ا�شتخدام  �شرورة 
لهم  ال�شماح  اأجل  من  البحري  ال�شيد 
اخلا�شة  واملعدات  القوارب  با�شتخدام 

بح�شب  االإقليمية,  املــيــاه  يف  باال�شطياد 
اخلا�شة  واالأنظمة  اللوائح  عليه  تن�ش  ما 
هيئات  اإىل  ذهــابــهــم  وعــنــد  املــهــنــة,  بــهــذه 

ال�شتخراج  املديرية  يف  املحلية  ال�شلطة 
اجلهات  بـــاأن  اإفــادتــهــم  متــت  الت�شاريح, 

يوجد  ال  اخلــدمــة  هــذه  عــن  امل�شوؤولة 
عليهم  واأن  املــديــريــة,  يف  مكتب  لها 

املحافظة من  اإىل عا�شمة  التوجه 
اأجل ا�شتخراج الت�شاريح من فرع 

الوزارة هناك.
الــتــايل  الـــيـــوم  ــوا يف  تــوجــه
وعند  املحافظة,  عا�شمة  ذهابهم اإىل 

الت�شاريح اإىل مكتب الوزارة املخت�شة باإ�شدار 
واجهتهم العديد من العراقيل يف اإجناز مهمتهم, 
البروقراطية  ـــراءات  االإج اإىل  فباالإ�شافة 
�شرورة  منهم  ُطلب  فقد  املكتب,  داخل  املعقدة 

ملكيتهم  عــلــى  تـــدل  الــتــي  الــوثــائــق  اإحــ�ــشــار 
للقوارب واملعدات البحرية حتى يتم ت�شجيلها 
املطلوبة,  الت�شاريح  ومنحهم  باأ�شمائهم 
ــال  ــش اإر� اإىل  ا�ــشــطــرهــم  ـــذي  ال االأمــــر 
من  املديرية  اإىل  اأخــرى  مــرًة  اأحدهم 
اأجل اإح�شار تلك الوثائق, ولكن امل�شكلة 
طريقهم  اعرت�شت  التي  الثانية 
املكتب  عام  مدير  �شفر  يف  متثلت 
الوزارة  عام  ديوان  اإىل  مهمة  يف 
املكتب  ختم  ــذ  واأخ �شنعاء,  يف 
�شخ�ش  تخويل  وعــدم  معه, 
اآخر يف املكتب للتوقيع نيابًة 
هــوؤالء  ت�شاريح  على  عنه 
ظلوا  الــذيــن  ال�شيادين 
على  احل�شول  اأجــل  من 
اأيام  عدة  اخلدمة  هذه 
مناطقهم,  عن  بعيدًا 
وتــوقــفــت اأعــمــالــهــم 
خ�شائر  عنها  نتج  ما 

ومعاناة.
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3-3
اجلل�سة الثالثة ع�سرة

اجلزء االأول
اخلدمات العامة املحلية

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

ال�شبورة البي�شاء - اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة.• 

 ي�ساأل املدرب امل�ساركات عن اأهم اخلدمات التي تقدمها املجال�س املحلية يف املناطق املختلفة.  . 1
 يطلب من امل�ساركات ذكر بع�س مميزات هذه اخلدمات.. 2
 يتو�سل مع امل�ساركات اإىل الهدف من وجود هذه اخلدمات.. 3

الوقت بالدقيقةاملوضصوع

اخلدمات العامة املحلية  

اأنواع اخلدمات العامة املحلية   

مترين "24 " م�شكلة املواد املعلبة "

خ�شائ�ش اخلدمات العامة للمواطنن
10

15
15

20

حمتويات 
اجلزء االأول :
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هيئاتهــا  مبختلــف  الدولــة  وجــود  مــن  االأ�شا�شــي  الهــدف  اإن   
وموؤ�ش�شاتها, هو توفــر اخلدمات لعامة التي من خالها يتم اإ�شباع 
احلاجــات العامة التــي تهم املجتمع ب�شورة كاملــة من اأجل �شمان 
تقدمــه وتطــوره وحتقيــق رفاهيتــه وازدهــاره. ويف اإطــار نظــام 
الامركزيــة االإداريــة تعتمــد الدولة يف توفر اخلدمــات العامة 

على نوعن من املرافق العامة: القومية واملحلية.
املرفق القومي:

 م�شــروع عام ي�شمــل ن�شاطه كافــة اأقاليم الوطــن, وي�شتفيد من 
خدماته جميع اأبنائه, وتقع م�شوؤولية اإن�شائه واإدارته على عاتق 
احلكومــة املركزيــة, وتنق�شــم اإىل مرافــق قوميــة �شياديــة مثل: 
الدفــاع والعدل والق�شاء, ومرافق قومية غر �شيادية مثل: النقل 

واالت�شاالت والهاتف واملياه والكهرباء.

املرفق املحلي:
 م�شــروع عــام يقت�شــر ن�شاطــه علــى جــزء مــن اإقليــم الدولــة, 
وي�شتفيــد مــن خدماتــه وبطريقــة مبا�شرة جماعة حمــدودة من 
ال�شــكان, وتتــوىل اإن�شاءه واإدارتــه ال�شلطة املحلية حتــت اإ�شراف 

ورقابة ال�شلطة املركزية.
اأنواع املرافق املحلية:

 اأ( املرافق املحلية الختيارية، وتتميز بالآتي:
1. متث���ل الأ�س���ل العام يف اخت�س���ا�س الهيئ���ات الالمركزية 
الإقليمي���ة من حيث حتديد مدى الحتي���اج لهذه املرافق ذات 
الطاب���ع املحل���ي، والتي تندرج �س���من اخت�سا�س���ها املو�س���وعي 

ونطاقها اجلغرايف.
2. تتمت���ع الهيئ���ات الالمركزي���ة بحري���ة الق���رار والختي���ار 
يف حتدي���د اأولوي���ات امل�س���روعات الت���ي ت���رى اإقامته���ا يف �س���وء 
الإمكاني���ات القت�س���ادية والقدرات الإداري���ة والفنية، واأهمية 

اخلدمة يف حياة املجتمعات املحلية.
3. م�س���وؤولية الهيئ���ات الالمركزي���ة يف اإقام���ة ه���ذه املراف���ق 

تخ�سع لتقديرها دون اإلزام ال�سلطة املركزية لها.
 ب(  املراف���ق املحلية الإجبارية: ويمُق�س���د به���ا تلك املرافق التي يقدر 
امل�س���رع اأهميتها يف حياة ال�س���كان املحلين لعتبارات اإن�سانية اأو بيئية، 
فين����س عل���ى اعتباره���ا مراف���ق اإجباري���ة مث���ل ريا����س الأطف���ال ودور 
العجزة وامل�س���نن والعاطلن عن العم���ل، ومراكز الأمومة والطفولة، 

وم�سروعات ال�سرف ال�سحي، واملقابر وامل�سالخ وغريها.

 تتمتع الهيئات الالمركزية 
بحرية القرار والختيار يف 
حتديد اأولويات امل�سروعات 
التي ترى اإقامتها يف �سوء 

الإمكانيات القت�سادية 
والقدرات الإدارية والفنية.

اخلدمات العامة املحلية:
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اخلدمات العامة املحلية يف اليمن:
 قبــل ا�شتعرا�ش اأنواع اخلدمــات العامة املحلية يف اليمن, نرى من 
ال�شــرورة االإ�شارة ال�شريعة لطبيعة اخلدمــات العامة التي تقدمها 
الدولة وفق ال�شاحيات الد�شتورية املخولة لها, فقد اأ�شارت اإحدى 
الدرا�شــات الر�شمية اإىل وجود �شعوبات يف ت�شنيف هذه الوظائف, 
ومــن ثم حتديــد اخلدمات العامــة التي تقدمها الدولــة للمواطنن 
واللجــوء اإىل عملية ا�شتنباط تلك الوظائــف, اعتمادًا على قانون 
املوازنــة العامــة للدولــة لعــام 1998, ومت مــن خالــه التو�شل اإىل 

ت�شنيف اخلدمات العامة بح�شب املجاالت االآتية:

تقــوم احلكومــة يف الوقــت الراهــن يف اإطــار برنامــج االإ�شاحات 
االإداريــة واملوؤ�ش�شيــة يف جمــال حتديــث اخلدمــة املدنيــة واحلكم 

نـــــــــــــــــــــــــــــوع اخلـــــــــــــــدمـــــــــــــــة

خــــــدمــــــات عـــــامـــــة و�ـــشـــامـــلـــة
خــــــــــــــدمــــــــــــــات الــــــــــــدفــــــــــــاع
ــعــدالــة خــدمــات االأمــــن الــعــام وال
ـــــم ـــــي ـــــل ـــــع ـــــت خــــــــــــدمــــــــــــات ال
ـــــــــــــات الــــــ�ــــــشــــــحــــــة ـــــــــــــدم خ
ــمــاعــي ــان االجــت ــم ــش ــ� ـــات ال ـــدم خ
املجتمع ومرافق  االإ�شكان  خدمات 
ودينية وثقافية  ترفيهية  خدمات 
ـــة ـــاق ـــط خـــــدمـــــات الـــــوقـــــود وال
خــــدمــــات الــــــزراعــــــة والــ�ــشــيــد
املعدنية واملـــوارد  التعدين  خدمات 
خــــدمــــات الـــنـــقـــل واالتـــ�ـــشـــاالت
ـــاديـــة اأخــــــرى ــــات اقـــتـــ�ـــش ــــدم خ
خــــــــــدمــــــــــات غــــــــــر مـــــبـــــوبـــــة

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14



199

ية
حل

لم
ت ا

طا
سل

 ال
ارة

إد
تعزيز املهارات القيادية واالدارية للن�ساء يف املوؤ�س�سات احلكومية

الر�شيــد, علــى تقييــم الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي, لوحــدات 
ومرافق اخلدمات العامة, وت�شحيح ما ي�شوبها من جوانب الق�شور, 
بغر�ش حتديد دور وطبيعة الدولة من اأجل تطوير هذه اخلدمات 
ورفــع كفاءة الدولــة يف تقدميهــا للمواطن. وقد اتخــذت الدولة 

العديد من االإجراءات يف هذا ال�شدد, نذكر منها ما يلي:
 اأ( نقل وظيفة تقدمي خدمات املياه والكهرباء ومياه الريف ونظافة 

املدن اإىل ال�سلطة املحلية.
للجمه���ور  املقدم���ة  احلكومي���ة  اخلدم���ات  اإج���راءات  تب�س���يط   ب( 

والقطاع اخلا�س، والتي ا�ستملت على:
1. ح�س���ر وتوثيق اخلدمات الت���ي تقدمها الأجهزة احلكومية 

اإىل اجلمهور والقطاع اخلا�س.
اإط���ار  لتق���دمي اخلدم���ة يف  الإداري���ة  الإج���راءات  توحي���د   .2

الوحدة الإدارية الواحدة.
3. تعمي���م واإخراج دليل اخلدمات الت���ي تقدمها احلكومة اإىل 

اجلمهور.
4. حتليل وتبويب اخلدمات احلكومية.

 ج(  تعزي���ز ال�س���فافية يف جمي���ع املعام���الت والإج���راءات احلكومية، 
وتب�س���يط وت�س���هيل اإجراءات املعامالت اخلدمية واحلكومية ليتمكن 
املواطن من احل�س���ول على املعلومات واخلدمات ب�س���هولة وي�س���ر ويف 

مواعيد زمنية حمددة.

العامة  اخلدمات  تقدمي  م�شتوى  �شعف   .1
انعكا�شًا  ميثل  اخلا�ش  والقطاع  للمواطنن 
االإداريــــة  واملــمــار�ــشــات  االأ�ــشــالــيــب  لطبيعة 
االأجــهــزة  عمل  بها  يت�شف  الــتــي  اخلــاطــئــة 
يف  اأدائــهــا  م�شتوى  وتــدين  للدولة,  ـــة  االإداري

تقدمي اخلدمات العامة للمواطنن.
والربامج  اال�شرتاتيجيات  فاعلية  �شعف   .2
االإ�شاحية التي تنفذها احلكومة يف ت�شحيح 
االختاالت القائمة واإزالة االأ�شباب واملعوقات 
لتطوير م�شتوى تقدمي اخلدمات العامة ورفع 
على  للدولة  االإداري  اجلــهــاز  اأداء  م�شتوى 

ال�شعيدين املركزي واملحلي.
3. �شعف التطبيق العملي ملبداأ الامركزية 
العوائق  جميع  واإزالــــة  واملــالــيــة,  ــــة  االإداري
ال�شلطات  قــدرات  من  حتد  التي  وال�شعوبات 
املحلية يف ممار�شة مهامها واخت�شا�شاتها. ومنح 
املوؤ�ش�شات واملرافق العامة االإقليمية واملحلية 
يف  الت�شرف  وحرية  املرونة  من  عاليًا  م�شتوى 
االإدارية  التعقيدات  عن  بعيدًا  �شوؤونها  اإدارة 
احلكومية, كفيل برفع م�شتوى اأدائها يف تقدمي 
احتياجات  لتلبية  املحلية  العامة  اخلدمات 

ال�شكان من هذه الوحدات االإدارية.

اخل�شائ�ش التي متيز م�شتوى االأداء االإداري احلكومي يف تقدمي 
اخلدمات العامة للمواطنن على م�شتوى البلد ب�شفة عامة:
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اأنواع اخلدمات العامة املحلية يف 
اليمن:

 نود اأن ن�شر اإىل اأنواع االأجهزة واملوؤ�ش�شات 
تقدمي  يف  ن�شاطها  متــار�ــش  التي  احلكومية 
املحلية,  االإداريــــة  ــدات  ــوح ال يف  خدماتها 
املحلية,  ال�شلطة  بهيئات  عاقتها  وطبيعة 

وتتكون من نوعن:
اأواًل: االأجهــزة واملوؤ�ش�شــات احلكوميــة ذات 
لهيئــات  تخ�شــع  ال  والتــي  الوطنــي,  الطابــع 

ال�شلطة املحلية:
 اأ. الأج���ه���زة وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ت��ن��درج يف اإط���ار 
ال�سلطة  اأجهزة  مثل  للدولة،  ال�سيادية  الوظائف 
ووح���دات  امل�سلحة،  ال��ق��وات  ووح����دات  الق�سائية، 
امل���رك���زي للرقابة  ال���ع���ام، وف����روع اجل��ه��از  الأم����ن 
واملحا�سبة، وفقاً لن�س املادة 3 من قانون ال�سلطة 

املحلية.
امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ع���ام  ذات ط��اب��ع  م���راف���ق  اأي   ب. 
مثل  جمهوري،  ق��رار  بتحديدها  ي�سدر  الوطني، 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، اجل��ام��ع��ات وك��ل��ي��ات 
الإداري���ة،  للعلوم  الوطني  املعهد  وف��روع  املجتمع، 
و�سناديق التنمية الوطنية، مثل �سندوق التنمية 
الجتماعية، و�سندوق الأ�سغال العامة وغريهما، 
يف  املحلية  ال�سلطة  بهيئات  عالقتها  حتدد  والتي 

اإطار التن�سيق والتعاون.
ثانيــًا: االأجهزة واملوؤ�ش�شــات احلكومية التي 
تقع �شمن م�شوؤوليات هيئات ال�شلطة املحلية:

الإداري����ة،  ال��وح��دات  يف  التنفيذية  الأج��ه��زة   اأ. 
ومت���ث���ل ف����روع����اً لأج����ه����زة ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
املذكورة  واملوؤ�س�سات  الأجهزة  )با�ستثناء  املركزية 
واخت�سا�ساتها  مهامها  اأوًل(، ومتار�س  الفقرة  يف 
ولوائحه  املحلية  ال�سلطة  قانون  لن�سو�س  وفقاً 
التنفيذية، وتندرج يف اإطار الالمركزية الإقليمية 

القائمة على اأ�سا�س التق�سيم اجلغرايف.
 ب. املرافق العامة املحلية، ويقت�سر ن�ساطها على 
وظائف اقت�سادية معينة، وي�ستفيد من خدماتها 
جماعة حمددة من ال�سكان املقيمن يف اإقليم معن 

باإن�ساء كل مرفق عام قانون  من الدولة. وي�سدر 
الالمركزية  اإط��ار  املرافق يف  وتندرج هذه  خا�س، 
الوظيفي،  التق�سيم  اأ�سا�س  على  القائمة  املرفقية 
للمياه  املحلية  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  اأمثلتها  وم��ن 
وال�سرف ال�سحي يف املحافظات، وكذلك الهيئات 
املحلية ملياه وكهرباء الريف، ووحدات نظافة املدن 

الرئي�سية يف الوحدات الإدارية املحلية.
ثالثــًا: اأنــواع اخلدمات العامــة املحلية وفقًا 
لطبيعــة الهيئــات املحليــة املكلفــة باالإ�شراف 

عليها وتنفيذها:
جم���الت اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي تتوىل 
الأجهزة التنفيذية يف املديرية باإدارة �سري اأن�سطتها، 
ورقابة  واإدارة  اإ���س��راف  حت��ت  اأعمالها  كافة  واإجن���از 
للدولة  العامة  ال�سيا�سة  اإط��ار  ويف  املحلي،  املجل�س 
وال��ق��وان��ن والأن��ظ��م��ة ال��ن��اف��ذة، وذل���ك يف امل��ج��الت 

الآتية:
1. البلديات والأ�سغال العامة.

2. ال�سوؤون ال�سحية.
3. ال�سوؤون التعليمية.

4. ال�سوؤون الجتماعية والعمل.
5. ال�سوؤون الزراعية والري والروة احليوانية وال�سمكية.

6. ال�سباب والريا�سة.
7. الثقافة وال�سياحة والآثار.

8. التموين والتجارة وال�سناعة.
9. النقل واملوا�سالت.
10. خدمات ال�سرطة.

11. الأوقاف والإر�ساد.
12. التخطيط والإح�ساء.

13. املوارد املالية.
14. ال�ستثمار.

15. الكهرباء والطاقة.
والرقابة من قبل  الإ�سراف  اإىل عملية  بالإ�سافة 
املجل�س املحلي يف املديرية التي ميار�سها عن طريق 

جلانه املتخ�س�سة يف املجالت الآتية:
1. جلنة اخلطة واملوازنة.

2. جلنة اخلدمات.
3. جلنة ال�سوؤون الجتماعية.
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اأول: التع���رف على اأهم اخلدمات التي تقدمها اإدارة ال�س���لطة املحلية 
وكيفية الو�سول اإىل مطالب املواطنن ومعاجلة م�ساكلهم.

ثان��يا: �سرح التمرين للم�ساركات .
ثال��ثا: تق�سيم امل�ساركات اإىل جمموعات ملناق�سة التمرين

رابعا: مناق�سة النتائج خالل 10 

�����������������ري�������������������ن
25مت��

20
النتائج التي يجب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

ميثل املواطن اأهم هدف 
الدارة ال�شلطة املحلية 

ويجب التحقق من ر�شاه 
عن اخلدمات املقدمة اإليه

اأهمية التعاطي ال�شحيح 
ل�شكاوي املواطنن والتاأكد 

من ر�شاهم عن خدمات 
ال�شلطة املحلية

خطوات تطبيق 
التمرين:

يقوم املدرب  مبناق�سة وجهة نظر كل جمموعة والعوامل 
والأ�سباب التي اأعاقت جمعية حماية امل�ستهلك من 
حتقيق اأهدافها! وعالقة ذلك باللوائح التنظيمية؟

 اإدارة ال�شلطة املحلية
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 اإدارة السصلطة املحلية
تعر�شهم  مــن  املــواطــنــن  �شكاوي  تــزايــدت 
ال�شتهاكهم  نتيجًة  خطرة  مر�شية  الإ�شابات 
تقوم  الــتــي  املعلبة,  الــغــذائــيــة  ـــواد  امل احـــدى 
ونظرًا  العام,  القطاع  موؤ�ش�شات  اإحدى  باإنتاجها 
من  الكايف  االهتمام  املو�شوع  هذا  اإعطاء  لعدم 
قامت  فقد  احلكومة  يف  امل�شئولة  اجلهات  قبل 
جمعية حماية امل�شتهلك باإر�شال عينة من هذه 
الغذائية  املختربات  اأحد  اإىل  الغذائية  املادة 
نتائج  اأو�شحت  ولقد  بها,  واملوثوق  املتخ�ش�شة 
الفحو�شات باأن تلك املادة الغذائية حتتوي على 
�شاحلة  وغر  بال�شحة,  وم�شرة  خطرة  مــواد 
قامت  ــك  ذل اأثـــر  وعــلــى  االآدمــــي,  لا�شتخدام 
يف  املو�شوع  عن  مف�شل  تقرير  بن�شر  اجلمعية 
اإحدى ال�شحف وا�شعة االنت�شار مطالبًة اجلهات 
امل�شئولة �شرورة �شحب هذه املادة الغذائية من 
لعملية  املنتجات  هذه  مثل  واإخ�شاع  االأ�شواق, 
اإنزالها  قبل  �شامتها  من  للتاأكد  م�شددة  رقابة 
وعدم  املواطنن  حماية  اأجل  من  االأ�شواق  اإىل 

تعري�ش حياتهم ملخاطر �شحية خطرة.
يف  وا�ــشــعــًا  �ــشــدًى  التقرير  ــذا  ه ن�شر  اأثـــار 
امل�شتوين  على  واملهتمن  العام  الــراأي  اأو�شاط 

بن  اآرائهم  تباينت  والذين  وال�شعبي  الر�شمي 
م�شاند ومعار�ش لطبيعة الت�شرف الذي اأقدمت 
اجلــدل  عملية  اأن  ولــوحــظ  اجلمعية  عليه 
من  فــبــداًل  اآخـــر,  منحى  اأخـــذت  قــد  والنقا�ش 
اأظهرتها  التي  اخلطرة  النتائج  على  الرتكيز 
عملية الفح�ش للمادة الغذائية وما ت�شببه من 
املواطنن  من  امل�شتهلكن  على  ج�شيمة  اأ�شرار 
مدى  حــول  الفعل  وردود  النقا�ش  احتد  فقد 
قانونية اأو عدم قانونية الت�شرف الذي اأقدمت 
خمربية  فحو�شات  اإجــراء  من  اجلمعية  عليه 
كان  وهل  امل�شئولة  اجلهات  من  م�شبق  اأذن  دون 
على  الفحو�شات  نتائج  عــر�ــش  عليها  لــزامــًا 
بل  ال�شحافة,  ن�شرها يف  املخت�شة قبل  اجلهات 
و�شل االأمر اإىل حد اأن البع�ش اعترب اجلمعية 
قد تورطت يف ارتكاب خمالفة قانونية, ت�شببت 
يف ت�شويه �شمعة احلكومة واإحلاق اأ�شرار مادية 
ومعنوية باإحدى موؤ�ش�شات القطاع العام, وهكذا 
مت التغا�شي عن املخاطر التي تلحق باملواطنن 
اخلدمات  تقدمي  يف  الق�شور  جوانب  جراء  من 
العامة وغياب املعاير وال�شوابط ال�شائبة التي 

حتكم جودة هذه اخلدمات.

1. ما هو تقييمك مل�شتوى جودة اخلدمات العامة املقدمة للمواطنن ومدى حتقيقيها 
لر�شا العماء؟

2. اأين تكمن جوانب الق�شور وال�شعف يف تقدمي هذه اخلدمات؟ وما هي اأ�شبابها؟

�����������������ري�������������������ن
25مت��



الوحدة التدريبية 

اإعداد وكتابة التقارير 
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اجلل�سة الثالثة ع�سرة
اجلزء الثاين

اإعداد وكتابة التقارير

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:

جهاز الربوجكتور.• 

ال�شبورة البي�شاء - اللوح الورقي- بطاقات ملونة - اأقام ملونة.• 

الوقت بالدقيقةاملوضصوع

تعريف مفهوم واأهداف التقرير

مراحل اإعداد التقرير  

هيكل التقرير  

اأنواع التقارير
10

10
15

20

حمتويات 
اجلزء الثاين :

االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

ــى مــفــهــوم الــتــقــريــر . 1 ــرف عــل ــع ــت ال
واأهدافه.

تو�شيح اأهمية فريق كتابة التقارير . 2
ــل االتــ�ــشــال  ــائ ــش كــو�ــشــيــلــة مـــن و�

االدارية وتبادل املعلومات.
�شرح اأنواع التقارير االدارية.. 3
التقرير . 4 موا�شفات  على  التعرف 

اجليد.
اكت�شاب مهارة اإعداد تقرير اإداري.. 5

التقرير  يحتويها  التي  املعلومات  اأهم  تو�شح  نقاط  الورقي  اللوح  على  املدرب  يكتب   .1
)ا�شم املهمة – الهدف – املحتويات – النتائج – امل�شئول عن املهمة اأو االعداد ...(

2. يق�شم املدرب امل�شاركات اإىل 5 جمموعات متجان�شة ) التخ�ش�ش – الوظيفة .....(  
3. يطلب من كل جمموعة كتابة ملخ�ش عن اآخر مهمة قمن بتنفيذها يف العمل مبا ال 

يزيد عن 6 اأ�شطر.
4. يناق�ش املدرب كل جمموعة امللخ�ش الذي تو�شلت اإليه عن املهمة مع املقارنة باملكتوب 

على اللوح الورقي.
5. ي�شل املدرب مع املجموعة اإىل مفهوم مب�شط للتقرير االداري.
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• و�شيلــة مــن و�شائل االت�شال الفعال يف من�شاآت االأعمال بن 
امل�شتويــات االإدارية املختلفــة, وبن وحدات الن�شاط كل يف جمال 

اخت�شا�شه.
• عر�ش مكتوب ملجموعة من احلقائق اخلا�شة مبو�شوع معن 
اأو م�شكلــة معينة, ويت�شمن حتليًا واقرتاحات وتو�شيات تتما�شى 

مع نتائج التحليل.

يهدف اإىل اأن يكون التقرير:
وا�ستيعابه. فهمه  ي�سهل  • وا�سحاً: 
منه. الغر�س  يكفي  مبا  • موجزاً: 

املو�سوع. جوانب  كافة  يغطي  • كاماًل: 
�سحيحة. معلومات  على  يحتوي  • دقيقاً: 

اأهمية التقارير:
املختلفة. وظائفها  اأداء  يف  الإدارة  معاونة   •

والت�سجيل. التوثيق   •
املعلومات. تبادل   •

مرجعية. معلومات   •
ورغــم تنــوع و�شائــل االت�شــال داخــل دوائــر االأعمــال, اإال اأن 
التقاريــر لهــا اأهميــة خا�شــة بــن هــذه الو�شائــل, ويرجــع ذلــك 

لاأ�شباب التالية:
1. تعت���رب التقارير م�س���دراً دائم���ا للمعلومات ميك���ن الرجوع 

اإليها يف اأي وقت.
2. ت�س���اعد التقارير اأكر من و�س���ائل الت�س���ال الأخرى، على 

فهم وا�ستيعاب املعلومات واحلقائق.
3. تعت���رب التقاري���ر القاع���دة الأ�سا�س���ية التي تتخ���ذ القرارات 

بناء عليها.
4. تتمي���ز التقاري���ر بالعت���دال يف اإعداده���ا اإذا قورن���ت ببع�س 

اأ�ساليب الت�سال الأخرى.
وعلى ذلك فاإن التقارير املكتوبة تعترب من اأهم و�شائل االت�شال 

يف من�شاأة االأعمال.

مهارات اإعداد وكتابة 
التقارير هي اإحدى مهارات 
الت�سال الإداري، وتندرج 

حتت الت�سال املكتوب الذي 
ميكن اأن يتخذ اأ�سكال 

متنوعة، مثل: اخلطابات 
واملذكرات والن�سرات 

والأدلة والتقارير اأو لوحات 
الإعالنات.

تعريف التقرير:  
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ينبغي مراعاة ما يلي عند كتابة 
التقرير:

واملو�سوعية. الدقة  • حتري 
املعلومات. �سحة  من  • التاأكد 

باملعلومات. الإدلء  يف  • ال�سدق 
ال�سخ�سية يف  الأغرا�س  • عدم تدخل 
كتاب���ه التقري���ر )كال�س���داقة والبغ����س 

وامل�سلحة(.

اأهداف التقرير:
وظائفهــا  اأداء  يف  االإدارة  معاونــة   )1

املختلفة التالية:
 التخطي���ط: يبنى على معلومات عن اأوجه 
�س���كل  يف  الإدارة  اإىل  ت���رد  املختلف���ة،  الن�س���اط 
تقاري���ر متثل الإجنازات ال�س���ابقة والإمكانيات 
املتاح���ة، ووجه���ات نظ���ر وتو�س���يات القائم���ن 
عل���ى الأن�س���طة املختلفة ل���الإدارة، مما ي�س���اعد 
على اإ�س���دار خطط مو�س���وعية وعلمية وقابلة 

للتنفيذ، وتتوفر لها مقومات النجاح.
 الرقاب���ة: حت���ى تتمك���ن الإدارة م���ن اإجراء 
ه���ذه املقارن���ة فاإن���ه يلزمه���ا دائم���ا معلومات يف 

�سكل تقارير عن الإجنازات التي متت.
 التوجيه والإ�سراف: ل ي�ستطيع الرئي�س اأو 
امل�سوؤول اأن ميار�س وظيفة التوجيه والإ�سراف 
دون احل�س���ول عل���ى معلومات عن �س���ري العمل 
واأية م�س���كالت اأو معوقات تظهر اأثناء التنفيذ، 
ول يتي�س���ر ذل���ك اإل م���ن خالل نظ���ام للتقارير 

ميده ب�سكل منتظم باملعلومات الالزمة.
 املتابع���ة والتقيي���م: تتطلب عملي���ة متابعة 
الأف���راد  اأداء  وتقيي���م  املختلف���ة  الأن�س���طة 
تقاري���ر  وج���ود  �س���رورة  الإداري���ة،  والوح���دات 
تعر�س الإجنازات، وت�س���اعد على حتديد مدى 
حتقيق الأهداف املو�سوعة، وحتدد الختاللت 
الت���ي وقع���ت، وتقدم حتلي���ال لأ�س���بابها وكيفية 

تالفيها م�ستقباًل.

2( التوثيق والت�شجيل:
 تعترب التقارير و�سيلة للتوثيق والت�سجيل، 
فه���ي تعرب عن ن�س���اط واإجن���ازات واأعمال متت 

ونتائج مت التو�سل اإليها.
3( تبادل املعلومات:

 تعت���رب التقاري���ر و�س���يلة لتب���ادل املعلومات 
بن الوحدات والأن�سطة املختلفة داخل املن�ساأة.

4( معلومات مرجعية:
تت�س���من  الت���ي  التقاري���ر  بع����س  هن���اك   
معلوم���ات نحت���اج دائم���ا للرج���وع اإليه���ا، مث���ال 
ذل���ك: تقييم الأداء التي تو�س���ح خطوات �س���ري 
العم���ل والإج���راءات املختلف���ة الواجب���ة التباع 
والنم���اذج الت���ي ت�س���اعد مث���ل ه���ذه املعلوم���ات 

املرجعية يف تدريب املوظفن اجلدد اأي�سا.

فوائد ا�شتخدام التقارير:
1( اإجراء تغيري يف الإجراءات وال�سيا�س���ات، 

فل�سفة املوؤ�س�سة.
2( التنبوؤ باحلاجات: حيث اإن هناك تقارير 
ت�س���ري اإىل وجود حاجات معينة يجب توفريها 
للمنظمة، مثل احلاجة اإىل زيادة عدد العاملن 

يف اإدارة معينة.
3( مقارن���ة الإجن���از مبعاي���ري الأداء: وهذا 
عل���ى  الرقاب���ة  يف  التقاري���ر  ا�س���تعمال  يعن���ي 

التكاليف.
4( تخفي�س التكاليف: ت�س���ري التقارير اإىل 
�سرورة تخفي�س التكاليف يف املوؤ�س�سة اأو ت�سري 
اإىل الوف���ورات املمك���ن حتقيقه���ا نتيجة تطبيق 
التو�سيات واملتقرحات التي ت�سمنها التقرير.
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ن�شاط: يطلب املدرب من 
املتدربات اأن ي�شرحن طبيعة 
التقارير التي ي�شتخدمنها يف 

عملهن, ثم يطلب منهن حتديد 
نوع هذه التقارير

ن�����������������ص��������اط

اأنواع التقارير:

 تنق�شم التقارير اإىل اأنواع عديدة مثل:
اأ - ح�شب مو�شوعاتها ومنها:

 التقارير الإخبارية - التقارير التحليلية - التقارير ال�سنوية - التقارير 
املالية - تقارير دورية اإ�سرافية - تقارير اإح�سائية - تقارير اإدارية.

ب - اأنواع التقارير ح�شب درجة �شكليتها:
 تقارير ر�سمية - تقارير غري ر�سمية.

ج- اأنواع التقارير ح�شب ال�شورة التي تخرج عليها, ومنها: 
تقارير �سفهية - تقارير مكتوبة.

د- اأنواع التقارير ح�شب اجلهة ال�شادرة اإليها, ومنها:
 تقارير داخلية - تقارير خارجية.

هـ- تقارير ح�شب الفرتة الزمنية:
تقارير دورية:

 وقد تكون هذه التقارير: يومية - اأ�س���بوعية - �س���هرية - ربع �س���نوية - 
ن�سف �سنوية – �سنوية.

تقارير غر دورية:
 وه���ي الت���ي تغطي فرتات زمنية غري ثابت���ة، وتختلف من تقرير لآخر، 
وع���ادة م���ا يرتبط اإ�س���دار مث���ل ه���ذه التقارير بوق���وع اأحداث معين���ة، مثل 
و�سول ر�سيد املخزون لأحد الأ�سناف الهامة اإىل م�ستوى معن، اأو حدوث 

عطل مفاجئ لأحد الأ�سناف الهامة...

ثانيًا: من ناحية الهدف:
تقارير متابعة:  .1

 وه���ي التقاري���ر الت���ي تك���ون مرتبط���ة بخط���ة مو�س���وعة اأو برنام���ج اأو 
م�س���روع ج���اٍر تنفي���ذه، وع���ادة م���ا تت�س���من عملي���ة مقارنة بن ما ه���و واقع 
فع���ال وم���ا كان يج���ب اأن يتم وفقا للخطة اأو الربنامج املو�س���وع، وتو�س���يح 
النحراف���ات وتق���دمي حتليل له���ا وبيان م�س���بباتها. وقد يرتت���ب على مثل 
هذه التقارير اتخاذ قرارات ت�سحيحية اأو تعديل يف اخلطط املو�سوعية اأو 

اإعادة توزيع للمواد املتاحة.
تقارير معلومات:  .2

 وه���ي التقاري���ر الت���ي تنق���ل معلوم���ات ع���ن اأح���داث اأو مواق���ف معين���ة، 
وت�سمى اأحيانا تقارير اإخبارية، وقد تت�سمن تعليقاً ميثل وجهة نظر كاتب 
التقري���ر، مثل تقرير املبيعات ال�س���هري لفروع ال�س���ركة، اأو تقرير الأ�س���عار 

العاملية لبع�س املنتجات.
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تقارير الدرا�شات:  .3
 وهي التقارير التي تعر�س نتائج الدرا�سات التي 
جترى داخل املن�ساأة اأو يف البيئة اخلارجية، وقد يقوم 
به���ا اأفراد م���ن املن�س���اأة اأو جه���ات اأخرى متخ�س�س���ة، 
مثل تقرير درا�س���ة اجلدوى القت�سادية لإن�ساء خط 
اإنتاج���ي جديد مب�س���نع اأو تنويع املنتج���ات، اأو دخول 
اأ�سواق جديدة، اأو اتباع �سيا�سة ت�سويقية اأو ترويجية 

معينة.
تقارير تقييم االأداء:  .4

 وه���ي التقارير التي تقيم م�س���توى الأداء قيا�س���اً 
مبعايري مو�س���وعية م�س���بقاً، وتهدف ه���ذه التقارير 
اإىل احلكم على الكفاءة اأو اإعطاء درجات اأو تقديرات 

تعرب عن م�ستوى الأداء خالل فرتة التقييم.

ثالثًا: من ناحية املحتوى:
تقاريــر   - وحما�شبيــة  ماليــة  تقاريــر   

االأن�شطة - تقارير االأفراد.

رابعًا: من ناحية ال�شكل:
تقارير و�شفية:  .1

 تقارير درا�س���ات اجلدوى، تقارير درا�س���ة ال�س���وق 
واجتاهات امل�ستهلكن.

تقارير �شابقة الت�شميم:  .2
 مطبوعة، وعلى كاتب التقرير اأن ميالأ بياناتها، 
مثل: التقارير املتعلقة بالرحالت اجلوية، ال�سيانة، 

تقييم الأداء للعاملن.

خام�شًا: من ناحية التوجيه:
 تقارير داخلية - تقارير خارجية.

خ�شائ�ش التقرير اجليد:
 هنــاك عــدة خ�شائ�ش يتميز بهــا التقرير 

اجليد, من اأهمها:
1. ه���دف اأو غر����س التقري���ر: كل تقري���ر فع���ال 

يجب اأن يكون هناك �سبب لكتابته.
2. الإيجاز: كلما كان التقرير موجزا كان اأف�سل، 

يجب اأن يكون خمت�س���راً، مبا�سراً، واأل يكون الإيجاز 
على ح�ساب ال�سمول والكمال.

3. الو�س���وح: يج���ب اأن يك���ون التقري���ر وا�س���حا 
ومفهوما وبلغة غري غام�سة.

4. التوثي���ق: يج���ب اأن يكون التقري���ر موثقا قدر 
الإم���كان، ومدعم���اً مبعطي���ات مو�س���وعية. والغر�س 
م���ن التوثي���ق هو متكن القارئ م���ن اتخاذ قرار غري 

متحيز.
5. التاري���خ: يج���ب اأن يك���ون للتقري���ر تاريخ، واأن 

حتدد الفرتة الزمنية التي يغطيها التقرير.
6. الإج���راء الواج���ب اتخ���اذه: يج���ب اأن تت�س���من 
التقاري���ر تو�س���ية مب���ا يجب عمله كنتيج���ة معطيات 

الوارد ذكرها يف التقرير.
7. التو�س���يحات: التقرير الذي يت�سمن خرائط 
ور�س���وما بيانية تو�س���يحية اأف�سل من التقرير الذي 

يت�سمن جمرد كلمات.

موا�شفات التقرير اجليد:
1. البعد الزماين:

ووقــت  التقريــر  يغطيهــا  التــي  الفــرتة   
عر�ــش التقرير, فكلما قرب وقــت العر�ش من 
نهاية فــرتة التغطية, عظمت فائــدة التقرير 
الإمكانية االنتفاع به عند التخطيط للمرحلة 

امل�شتقبلية.
2. ال�شمولية واالرتباط باملو�شوع:

 ويق�شد بال�شمولية اأن يغطي التقرير كافة 
جوانب املو�شــوع, ويجيب علــى كل الت�شاوؤالت 
املحتملــة للقــارئ, وذلك توفرا لوقــت القارئ 

ومعد التقرير.
3. الدقة و�شحة البيانات:

 تعترب دقة و�شحة البيانات التي يت�شمنها 
التقريــر عامــا اأ�شا�شيــا يف احلكــم علــى مدى 

جودته.
4. منا�شبة احلجم:

 يجــب اأال يكــون اأ�شغــر اأو اأكرب مــن الازم, 
ويتوقف حجم التقرير على عدة عوامل منها: 
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الفرتة الزمنية - امل�شتوى االإداري - املو�شوع.
5. القدرة على االإقناع:

 كلما كان التقرير قــادرًا على اإقناع القارئ 
بوجهــة نظــر اأو تو�شيات كاتبــه, زادت درجة 
جودتــه, وي�شاعــد علــى ذلــك كفــاءة الكاتب 

وقدرته على التحليل واال�شتنتاج.
6. اأ�شلوب العر�ش:

 ي�شاعــد اأ�شلــوب العر�ــش ب�شــكل مبا�شر يف 
احلكــم علــى جــودة التقريــر, وي�شهــل مهمــة 
القــارئ )التتابــع املنطقــي لاأفــكار, والتكوين 
الهيكلــي للتقريــر, ووجــود عناويــن رئي�شيــة 
وفرعيــة, وطريقه ثابتة للرتقيم, وا�شتخدام 

و�شائل اإي�شاح منا�شبة...(.
املو�شوعية:  .7

 ومعنــى ذلك البعد عن املوؤثرات ال�شخ�شية 
عند عر�ش املعلومــات واحلقائق وحتليلها, وال 
ن�شمــح ملواقفنــا واآرائنا ال�شخ�شيــة باأن حتدد 
�شكل ومو�شوع املعلومات التي يعر�شها التقرير, 

فاإن ذلك ي�شعفه يف احلقيقة ال يقويه.

مراحل عملية اإعداد وكتابة 
التقارير:

 متــر عمليــة اإعــداد وكتابــة التقاريــر بـ5 
مراحل:

اأوال: مرحلة االإعداد:
 ويتم يف هذه املرحلة حتديدًا االآتي:

1. الإط���ار الع���ام للتقرير )املو�س���وع اأو املجالت 
التي يغطيها التقرير(.

2. معرفة الهدف من كتابة التقرير.
3. ما الذي اأريد حتقيقه من هذا التقرير؟

4. م���ن ال���ذي طل���ب التقرير؟ من ال���ذي يحتاج 
اإليه؟

5. ال�ستخدامات املتوقعة من التقرير.
6. معلومات التقرير.

ثانيا: مرحلة التنظيم والبناء الهيكلي: 

يتــم يف هــذه املرحلــة ت�شميــم وحتديد ما 
يلي:

1. املنط���ق الع���ام للتقري���ر: الأف���كار الرئي�س���ية 
وارتباطها مبو�س���وع التقرير، وو�س���ع العناوين 
ل���كل  املنا�س���بة والعناوي���ن الفرعي���ة  الرئي�س���ية 
عن���وان رئي�س���ي، والتاأكد من ت�سل�س���لها املنطقي 
مت  الت���ي  النتائ���ج  وارتب���اط  التقري���ر،  داخ���ل 

التو�سل اإليها باحلقائق املجمعة.
اأن  يج���ب  ال���ذي  للتقري���ر:  الع���ام  الهي���كل   .2

يت�سمن 3 اأجزاء اأ�سا�سية:
بداية التقرير - �سلب التقرير - اخلامتة.

يعر����س  م���اذا  التقري���ر:  م���ادة  مراجع���ة   .3
التقري���ر؟ وم���اذا يعر����س يف املالح���ق؟ وكذل���ك 

درجة التلخي�س املنا�سبة.
ثالثًا مرحلة الكتابة:

 غالبــا ما يتطلــب االأمر من كاتــب التقرير 
كتابــة م�شــودة اأو اأكــرث قبــل الو�شــول لل�شكل 
النهائــي للتقرير, ولعل اأ�شعب مهمة هي كتابة 
امل�شــودة االأوىل, ويجب على الكاتب اأن يراعي 

االآتي يف مرحلة الكتابة:
1. اأن يك���ون التقرير وا�س���حا وملخ�س���ا وكامال 

ودقيقا.
2. اأن تكون الفقرات ق�سرية ويت�سمن كل منها 

مو�سوعا واحدا.
اأخ���رى  اإىل  فق���رة  م���ن  النتق���ال  يك���ون  اأن   .3

ب�سال�سة وي�سر.
4. اختيار اأ�سلوب الكتابة املنا�سب للقارئ.

5. ا�ستخدام و�سائل الإي�ساح املنا�سبة للمعلومات 
التي تعر�س.

رابعًا املراجعة:
 يجــب التاأكد مــن منا�شبة اأ�شلــوب الكتابة 
للقــارئ, تطبيــق قواعــد الكتابــة )املقدمــة, 
اخلامتــة(, و�شــوح القواعــد العامــة للكتابة, 
هجــاء  �شحــة  التقريــر,  وتنظيــم  منطقيــة 

الكلمات ومراعاة قواعد اللغة.
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مراحل )خطوات كتابة التقرير(:
جمع وتنظيم املعلومات.  .1

حتديد الأفكار الرئي�سية.  .2
كتابه امل�سودة الأوىل للتقرير.  .3

اإعادة كتابة امل�سودة.  .4
قيا�س قابلية التقرير للقراءة.  .5

التدقيق.  .6
ت�سحيح الطباعة.  .7

بداية التقرير

�شلب التقرير

خامتة التقرير

 �شفحة الغاف
 �شفحة املحتويات

 اإجراءات التعديل
 املقدمة )االأهداف, املجال(

 ملخ�ش االإدارة

 عر�ش املعلومات واحلقائق
 اجلداول

 الر�شوم البيانية
 الدرا�شة والتحليل

 النتائج
 التو�شيات

 املاحق

الهيكل العام للتقرير:
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اجلل�سة الرابعة ع�سرة
اإعداد وكتابة التقارير

معينات واأدوات التدريب املسصتخدمة:
 جهاز الربوجكتور.• 
 اللوح الورقي- اأقام ملونة. • 

الوقت بالدقيقةاملوضصوع

مراجعة وا�شتذكار ملراحل اإعداد التقرير

 ا�شرتجاع لنموذج �شلب التقرير وحمتوياته مترين 26 : اعداد تقرير
10

10
40

حمتويات 
اجللسصة:

االأهداف 
التفصصيلية 
للوحدة:

يف . 1 مناق�شتة  مت  ما  ا�شرتجاع   
مو�شوع اإعداد التقارير.

تقرير . 2 اإعــداد  مهارة  اكت�شاب   
اإداري. 

 التطبيق العملي لكيفية اإعداد . 3
التقرير االداري.
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1. يناق�س املدرب امل�س���اركات وي�س���رتجع معهن مراحل اإعداد التقرير والذي مت �سرحه يف اجلل�سة 
ال�سابقة.  

2. يذكر املدرب امل�ساركات باأهم حمتويات التقرير اجليد با�سرتجاع منوذج �سلب التقرير.
3. يق�س���م امل���درب امل�س���اركات اإىل جمموع���ات ويطلب م���ن كل جمموع���ة اإعداد تقري���ر متكامل مع 

�سرورة اختيار مهمة ذات عالقة بعمل املجموعة.
4. يف�سل اأن يتم تق�سيم امل�ساركات ح�سب طبيعة اأعمالهن )مالية – اإدارية ....( لت�سهيل حتديد 

نوع التقرير و املهمة حمور التقرير. 
5. يناق�س املدرب مع كل جمموعة التقرير الذي اإعدته مع الرتكيز على الفرق بن التقرير الذي 
اإعدته نف�س املجموعة وطبيعة التقارير التي �سبق لأي من اأع�ساء املجموعة اأن اأعدته يف العمل.

6. يتو�سل املدرب مع امل�ساركات اإىل اأهم النقاط التي يجب الرتكيز عليها عند كتابة التقرير.

�����������������ري�������������������ن
26مت��

30
النتائج التي يجب الهدف:مدة التمرين

الو�شول اإليها:

ــــــــقــــــــة دقــــــــي

ي�شاعد التقرير اجليد • 
على التاأكد من اإجناز 

املهام وحتقيق االأهداف.
التحقق من ر�شاه عن • 

اخلدمات املقدمة اإليه.

التطبيق العملي 
لكيفية اإعداد 

تقرير

خطوات تطبيق 
التمرين:

 اإعداد تقرير
ن�����������������ص��������اط
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