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: مالحظة
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صالة والسالم على أشرف خلقه سيد� دمحم وعلى آله الطيبني الطاهرين، احلمد � رب العاملني، وال

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين
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  ةاملقدم

���﷽  

  .بني الطاهرين دمحم وآله الطيى والصالة والسالم عل، العاملنياحلمد � رب

 وبعض الصغر�ت ،بعةرض الكليات املستفادة من األدلة األ بع)اإلدارة: الفقه(: نذكر يف هذا الكتاب

 الصحيحة املنطبقة اإلدارة وجيعله مقدمة لتطبيق ، وهللا املسؤول أن يقرنه برضاه،اخلارجية لتلك الكرب�ت

  . وهو املستعان، الشريعة املقدسةىعل

  

  قم املقدسة

   هـ١٤٠٨/ رمضان  / ١٦

  دمحم بن املهدي احلسيين الشريازي
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  ))ً لغة واصطالحااإلدارة((

  

 )أدار( و، وعاد إلی حيث كان مبعنی  حترك،ً�اًور دورا ودوريد  من داري،واأجوف و اإلدارة :مسألة

 وال يلزم أن يكون األمر ، منه كان املدير يدير األمر فريجعه دورات ودورات إلی حيث ما بدأ،�ب أفعال

  .ً أيضا منه وإن كان هو،علی حنو دائري مبا خيط �لربكان

إن كان كل و ، وهو غري البيت الذي هو عبارة عن حمل البيتوتة،ًی دارا إلدارة احلائط عليهاموالدار تس

  . اآلخرىق عللواحد منهما يط

 وإن كانت املداراة من ، بل هي من دري �قص �ئي، ليست هذه املادة)ةااملدار(ومن الواضح أن 

ة ا ويف املدار،ةا بال مداراإلدارة لتفارقهما يف ، بينهما عموم من وجه إذ، يف ا�مع بينهماةصغر�ت اإلدار

 يراد مبا األعم من ، من األمر مبدارة الناس)صلی هللا عليه وآله( وما يف األحاديث عن النيب اإلدارة،بدون 

  . وغريهااإلدارة

 ، أي خلفها،ري دبر األمور والثاين من ي، فاألول من يدير، �لباء)املدبر( و،ءا �لي)املدير(وفرق بني 

 بينما اإلنسان ،ّطلق عليه املدبر ـ �لباء ـ فا� ال يدير بل يكونأ بينما ، هللا سبحانهىوكأنه لذا مل يطلق عل

  . وميكن أن يكون عدم اإلطالق ألمر آخر لسنا بصدد تفصيله اآلن،ّيدير ال أنه يكون

  

  ))مقوما�ااإلدارة الناجحة و((

 فإن قابليات الناس ختتلف يف مجيع األبعاد ومن كل ، نفسية قابلة:لناجحة حباجة إلیا  اإلدارة مث إن

  ة والنشاشةا كالفرق بني األرض اخلصبهأن الفرق بينّ إال  وهي وإن كانت قابلة لشيء من الرتقي،احليثيات

نبات ال اإلن  وإال فمجرد قابلية األرض بدو،، فالعلم كالنبات الذي يزرع يف األرضإلدارة علم �وإىل

  .�يت �لثمر

  ،  ارسة املموإىل
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 أما األول فهو خارج عن ، وهذا العلم كفيل �ألمر الثاين،ي اليت جتعل العلم يف حمك التجربةهفإ�ا 

  . والثالث مرتبط �لعمل،طوق اإلنسان

  

  ))اإلدارةمعىن ((

 لتنفيذ غرض ،عم من جانب آخر األ املدير من جانب والعمال �ملعىن، عملية بني طرفنياإلدارة مث إن

  . احلسنة أو السيئةاإلدارة وهذا يشمل ،معني

 السيئة ليست اإلدارة بينما ،ية السليمةجتماع احلسنة هي اليت تكون وفق املتطلبات اال اإلدارةف

 أو أو الثقافية  ية أو العسكريةجتماعدية أو االاالقتصا السياسية أو اإلدارة من غري فرق يف ذلك بني ،لكذك

  .غريها

 ما يف  وإمنا القصد اإلملاع إىل، وليس حبد وال رسم،سمشرح االّ إال ومن املعلوم أن ما ذكر�ه ليس

  .اإلدارةالذهن من معنی 

 كما ال فرق بني أن ستشارة، طريقة االىًوال فرق يف ذلك بني أن يكون املدير واحدا أو أكثر عل

  .هيكون املدير هو املالك يف مثل املصنع أو غري

  

  ))اإلدارة النشطة والناجحة((

إذا ّ إال ،ً أن يكون �جحا ويسري إلی األمام بسالمة واتساعاإلدارة إىل وال ميكن ألي شيء حيتاج

 فكفاية  ،ومهارة املدير  اإلدارةطراد تتوقف علی قدرة  فإن البقاء والنجاح واال،كانت له إدارة نشطة فعالة

 فإذا كانت حسنة اإلدارة، ى كلها تقع عل،د وما أشبهاالقتصاوتقدم ي جتماع االىاحلكومة وحسن املستو

   أفضل العالقات جتماع وساد اال،د أفضل املنتجات واخلدماتاالقتصا وأنتج ،سارت احلكومة بسالم
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  . فإن فاقد الشيء ال يعطيه، وإذا كانت متوسطة أو سيئة كانت النتيجة �بعة هلا،يةجتماعاال

ًيست عمال سهالل   الناجحةاإلدارةو  إذ األمر حباجة إلی ، بل هي علی جانب كبري من الصعوبة،ً

 فالدخول يف امليدان بدون ، وكالمها حباجة إلی عشرات من املقومات،ستمرار احلسن مث اال،بتداءحسن اال

هو  أو التوسيع املخل مما ، أو بدون مالحظة قوة املنافسة، أو بدون مالحظة جوانب األعمال،دراسة كافية

حتياطات الالزمة للتغريات املفاجئة أو  أو عدم أخذ اال، أو إمناء املنشأ بسرعة غري الئقة،خارج عن القدرة

 والعكس صحيح ، السيئة النتائج احلسنةاإلدارةعطي ت أن املستحيل ومن اإلدارة، كلها من سوء ،غري ذلك

  ً.أيضا

  

  ))ما ينبغي وما ميكن((

 ألنه ، فالغالب أن األول متعذر، ما ينبغي وبني ما ميكنني يفرق ب احلسنة أناإلدارة ىوالالزم عل

األول سقط بدون الوصول إىل النتائج، بينما الثاين هو الذي يقتفيه  فإذا رام املدير ، بينما الثاين ممكن،مثايل

  .الناجحاملدير 

  

  ))اإلدارة علم وفن((

نظر�ت ولم عبارة عن جمموعة قوانني  فالعً، فأيهما بدون اآلخر يكون �قصا، علم وفناإلدارةو

 يلزم أن يعرف لزوم مسك ً مثال،ً املدير استيعا�ا سلفا حتی يطبق كل شيء يف موضعهى يلزم علئومباد

  . إلی غري ذلك،ّ ومعرفة احلد بني املبدأ واهلدف، وضبط الوقت،السجالت وتسجيل كل وارد وصادر

ستنباط طرق االشخصية واخلربة العملية واملهارة الفردية ومث �يت دور الفن وهو ما يعتمد علی املوهبة 

   .ذلك إىل ّحل املشاكل وما
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ً علما جمردااإلدارةومنه يعلم أن جعل  ً أو فنا جمردا،ً  فهو كما إذا جعلت ، ال ميكن أن �يت له بدليل،ً

يرون قبل ظهور علم  املديرين كانوا يدن �عتماد أ، يف النفسداريالشخصية ذات البعد اإل   قوةاإلدارة

  .الفن إىل العلم وال إىل فال حاجة  اإلدارة،

 الفن �ن  وإىل،العلم ليعرف املرض وعالئمة واألدوية إىل فكما أن الطبيب الناجح حباجة ،وعلي أي

ً يكون ممارسا جمر�يكون طويل التطبيق للعلم حىت   .اإلدارة كذلك ،ً

 ،ًنسان شجاعا يعرف فنون احلرب فكون اإل،علی العلم التجارب مثل اعتمادها ىإن احلياة تعتمد عل

ًال جيعله حمار� �جحا  يتجنب  وعرف مواضع اخلطأ والصواب حىت،ًإذا خاض حرو� وخرج منها بسالمّ إال ،ً

  .ة وينجح إلی الثانية فيهااألولی يف املواضع املشا�

 :)عليه السالم(حلديث قوله  ولذا ورد يف ا،الفقيه والسياسي واخلطيب وغريهم وهذا ينطبق علی

كثري القدم يف أمر�وکل  ،دا يف دينكما علی كل مسن يف حبناصما)١(.  

ُلكم قدم فيها وال قدم فما( :وقال الشاعر يف بين العباس ََ َِ َ...(.  

  .  الناجحةاإلدارةة مع العلم والفن حصلت داريفإذا تطابقت النفسية اإل

ّ إال  فإن تبلور هذه ال تكون،وفرضيات   ال جمرد نظر�ت وآراء،  ـ كما تقدم ـ ممارسةاإلدارة مث إن

 إذ املستشار ،ً أما من ميلك هذه فقط بدون املمارسة فيصلح أن يكون مستشارا من الدرجة الثانية،�ملمارسة

 ،)دع الطبيب واسأل ا�ر�(  : ومن هنا قيل، هو الذي مارس وتصاعد يف علمه �لتجاربمن الدرجة األوىل

  فإنه وإن كان 

                                                          

.١٤ ب٨٢ ص٢ج: نوارحبار األ.  ط آل البيت٣٣٤٦٠ ح١١ ب١٥١ ص٢٧ج: ل الشيعةئوسا)١(
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ن شفاءه أ وجع رأس ولد له وىنه رأإً مثال ، إذ ا�رب بال طبابة علمية ال يؤمن التطبيق اخلطأ،ًخطأ

 بينما ميكن أن يكون األول ، وإذا مترض مبثل ذلك ولد آخر له أعطاه نفس العقار،يف العقار الفالين

نفس ذلك وإلمكان كون صداعه من الربودة  خبالف الثاين ،صداعه من احلرارة فالعقار الفالين دواء له

  .ًالعقار يزيده داء

  

  ))دارةمن مقومات اإل((

 وصفات ،صفات جسمية كالصحة والطاقة املكافئة للعمل إىل  فاملدير املمارس حباجة،يأوعلي 

 والتقدير ، والتمكن من البت واحلكم، الكرب�تى تطبيق الصغر�ت علىعقلية من العلم والقدرة عل

  . إلی غري ذلك،سباملنا

  : كما قال الشاعرً،كما يلزم أن يكون حازما

  ًوأحزم الناس من مل يرتكب عمال 

   يفكر ما جتين عواقبهحىت

 فإن غري ذي الوالء ال ميكن أن �يت بكامل ، وأن يكون له الوالء للعمل،ليةووأن يستعد لتحمل املسؤ

  .اإلنتاج

ًدا وجفافا و مجواإلدارة إذ ليست ،بتكاروأن يكون له اال ّخالقية ذهنية تولد  إىل  بل حباجةً،آليا ً نسا�إً

  .غري ذلك إىل ،بتكار يف الوقت املناسباال

 من النفس اخلصبة ذات ، األمور الثالثة املتقدمةىوهذه الصفات ـ �ستثناء الطاقة اجلسمية ـ تعتمد عل

 ،الثة قابلة للتغيري ليضاعف اإلنتاجً ومن الواضح أن كال من هذه الث،ي العلم والفنأ ،داريالبعد اإل

ّ اخلصبة تسمدضكاألر  ،  ولذا فعلی املدير أن يكون دائم التطلع واملالحظة، والفن يتقدم، والعلم يتصاعد،ُ

 ومن مل يكن يف ،ً ومن كان أمسه خريا من يومه فهو ملعون، يوماه فهو مغبونىمن ساو :إن يف احلديث

  . نقيصة فاملوت خري له من احلياة ومن كان يف،فهو يف نقيصة  ز�دة
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  ))ديرصفات امل((

 إلی املقصد اإلدارة يلزم أن يتوفر يف املدير صفات هلا أمهيتها يف التمكن من إيصال سفينة :مسألة

كمدير املدرسة  ، وطرف منها العمال أو من إليهم، طرف منها املدير، أمر ذو شعباإلدارة فإن ،بسالم

  .و ما أشبه ذلكأ وطرف منها اجلوامد كاملصنع أو املدرسة ،ّواملعلمني طرف التالميذ حيث إن

ً مثال ،رتباط بني هذا الطرف وذاك ومراعاة اال،فاملدير يلزم عليه مراعاة كل من الطرفني علی حده

رتباط بني  ويراعي اال، ويراعي العمال،مدير العمل يراعي العمل حيث الرعاية هلا شرائطها وخصوصيا�ا

  .)١(ّضيع من يعولمن لعن هللا  :)صلی هللا عليه وآله( وإال دخل يف حديث رسول هللا ،والعمالالعمل 

أن املالك يوجب التعدي إلی ّ إال ، يشمل العنصر اإلنساين فقط)من(فإنه وإن كان بلحاظ لفظ 

  .العنصر غري اإلنساين

  .)٢(ائمإنكم مسؤولون حتی عن البقاع والبه :)عليه السالم(ويف حديث علي 

  .)٣(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته :و

ات  إذا مل نقل �ملالك مشله العموم وحتی،ا يرتبط بهفاحلديث يف الشمول �لنص لإلنسان و�ملالك مل

  .واإلطالقات

ًا ضعفت هذه الصفات فيه كما أو كيفا م وكل،ير أن يتصف �لصفات التاليةدوعلی أي فالالزم يف امل ً

  : وهي، والعكس �لعكس،اإلدارةضعفت 

  

  ))قدرة التعبري والبيان((

ً التعبري عن نفسه تكلما أو كتابةى أن تكون له القدرة التامة عل:١  ، إلی الطرف مبا يريدي يفض حىت،ً

   حباجة إلی حبر من اإلدارةفإن 

                                                          

  ).ملعون ملعون من ضيع من يعول: ( وفيه١٢ ص٤ج:  انظر الكايف)١(

  .١٦٧اخلطب : الغة�ج الب )٢(

.١٢٩ ص١ج:  اللئايلغوايل)٣(
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 املدير ال من  وبدون ذلك ال يتمكن،ًأهم كان اإلقناع حمتاجا إليه أكثر  اإلدارة وكلما كانت ،اإلقناع

  . مرؤوسيهعقناإ وال من ، له رؤساء إذا كان،قناع رؤسائهإ

  

  ))ًطلب احلق دائما((

 يف �دية الواجب  للعمل جبد وإخالص وتفاند أن تكون له رغبة يف البحث عن احلقائق، واستعدا:٢

ن أن الطريق  فإن من يركب رأسه ويتصور أنه علی صواب ينكشف لديه بعد زمااإلدارة،يف خمتلف أبعاد 

  .ًكان موصال إلی الفشل

ً أليس كل منا جرب مرارا أنه كان خمطئا ،ومهما كان اإلنسان يری صواب نفسه احتاج إلی البحث ً

 فالالزم أن يكون دائم ، مث �لبحث والفحص ظهر صواب آخر غري الصواب الذي زعمه،يف جهل مركب

  .املناسبة هلاول لجياد احلإتنوعة والبحث عن املسائل واملشاكل امل

  

  ))االهتمام �لوقت((

ً أن يهتم �لوقت اهتماما �لغا:٣  ، لكن هذا مثال تقرييب،)ن الوقت من الذهبإ( : فإنه وإن قيل،ً

ًستغالال حسنا ا فاإلنسان والعمل والوقت إن استغلت ،وإال فالوقت �لث األ�يف يف تقدمي األمم و�خريها ً

انتهزوا الفرص فإ�ا  :)عليه السالم( وقد قال علي ،فشلاحلصيل اخليبة وال وإال كان ،تت �لنتائج املرضيةأ

ّمتر مر السحاب ّ)١(.  

  . إلی غري ذلك، قليلة العود،الفرصة كثرية الفوت :ويف حديث آخر

ذهبت ( :غراقإ وإن كان فيه نوع مبالغة وعنصر ،وقد صور أمهية الوقت هذا املثل الشائع الصيت

   فرتی أن املستشفيات مليئة ، قصة تنقل سبب ذهاب ملك بين أمية جبهة غفلة يف، )الدولة ببولة

                                                          

....)انتهزوا فرص اخلري: ( وفيه٩٠ ب١٤٢ ص١٢ج: ظر مستدرك الوسائلان)١(
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 والغالب أن حلظة زمنية قد ال تزيد عن الثانية هي اليت أوجبت ،�ملصدومني بسبب حوادث السيارات

  .ذلك حيث غفلة السائق من السري املعتدل

  

  ))مدارة اآلخرين((

ً أن يكون لطيفا ودودا حمبا لآلخرين:٤  :)صلی هللا عليه وآله( ويف احلديث عن النيب ،ً مدار� هلمًً

ّأمرين ريب مبداراة الناس كما أمرين بتبليغ الرسالة)١(.  

 فإذا مل يكن ، نعم إن الرسالة ال تطبق بدون املداراة،فالرسالة كلها يف كفة ومداراة الناس يف كفة

 وال يستعد ، وال يتمكن من إنشاء العالقات وإبقائها، وال يسعهم �خالقه،ّللمدير ميل ملد اليد إلی اآلخرين

سقطه أوحتی إذا كان رئيس الدولة ، وأن يعرف أنه ميشي يف طريق الفشل ال بد ،ّلكسب ود الناس وثقتهم

  . وإال فبالسالح،ً)استشارا�(ً إن كان البلد دميقراطيا ،الناس �لطرق الدميقراطية

 ،مل حيضروا صالته   وإذا مل يرضوا عن إمام اجلماعة، يتعاملوا معهإن الناس إذا مل يرضوا عن التاجر مل

 وإذا مل يرضوا عن ،ّ وإذا مل يرضوا عن املدرس استبدلوه بغريه،ّوإذا مل يرضوا عن مرجع التقليد غريوا تقليدهم

  .الوزير أو السفري أو املدير سعوا إلسقاطه

ًيكف عنهم يدا واحدة  : ويف احلديث،علی الفرد واجلماعة تتغلب ،، والناس مجاعة ًوأخريا فإنه فرد

  .ويكفون عنه أ�دي كثرية

 فالالزم أن ، توقعات رؤسائه يناقض توقعات مرؤوسيهحيث إن ،لواملدير الذي فوقه رئيس أشك

 وإال فالسخط من جانب يوجب سقوطه ،تكون له مهارة وبراعة يف ترضية الطرفني وتقريب وجهات نظرهم

  .رف اآلخروإن رضي عنه الط

                                                          

.١٠١٣٤ة ح  تتم١٠٤ ب٣٥ ص٩ج: درك الوسائلمست)١(



١٧

  

  ))الفكر املنظم والعقل البارع((

ً أن يكون تفكريه منظما وعقله �رعا يف حتليل األ:٥  فإن النظم والتصنيف العقليني ،شياء وتصنيفهاً

ر تفك : ولذا ورد، بل األول يف منزلة القائد والثاين يف منزلة املقود،أمهيتهما أكثر منهما يف األمور املادية

  .)١(دة سبعني سنةساعة خري من عبا

 سواء يف ،ن آ�ر اجلمال والظرافة يف خمتلف أبعاد احلياة اليت عملها اإلنسانم كل ما نراه مث إن

ال الفكر ونظام  إمنا هي من آ�ر مج،احلدائق أو الدور أو الشوارع أو املصانع أو الصنائع أو غريها وغريها

  .التحليالت الذهنية

  

  ))الدقة والعمق((

 والتعمق يف اإلجا�ت املطروحة يف ، له ميل طبيعي لإلستفسار عن كل ما حييط به أن يكون:٦

�ن يريب نفسه علی ّ إال  وذلك ال يكون، الرأيئيت �يت �ا �د فال يكتفي �إلجا�ت السريعة ال،الساحة

  . ليظهر له األقرب فاألقرب إلی الصواب،الدقة والعمق والتدبر يف جوانب األشياء

  

  ))تحليل والتطبيققوة ال((

مما جيمعه من   ستفادةستفسار �يت دور أن يكون له قدرة علی االستطالع واال مث بعد اال:٧

ملالئمة  ومالحظة ا، وربط بعضها ببعض،ستخراج الصاحل منهاا �ن يتمكن من حتليلها وغربلتها و،املعلومات

  .خربني النتائج واألبعاد األ

  

  ))بعد النظر((

ً قادرا علی املقايسات الزمنية ، سواء علی األشياء أو األفراد، النظر عند الدارسة أن يكون بعيد:٨

 : بقوله)صلوات هللا عليه( اإلمام )عليه السالم( وقد وصف أحد أصحاب اإلمام أمري املؤمنني ،والعملية

كان وهللا بعيد املدی)٢(.  

  .ل حاضرمتكن من ذلك ال يرتك النفع الكثري املستقبلي لنفع قليا فإذ

                                                          

.)خري من عبادة سنة(، وفيه ١٢٦٨٩ ح٥ ب١٨٣ ص١١ج: انظر مستدرك الوسائل)١(

. قاله ضرار٢٥٠ ص٣٣ج: نوارحبار األ)٢(



١٨

ًءهم يوما ثقيال﴿إن هؤالء حيبون العاجلة ويذرون ورا :قال سبحانه يف وصف هكذا أ�س ً﴾)١(.  

  ))دل واإلنصافالع((

ًخرين حكما متصفا �لعدل واإلنصاف اآلى أن يكون حكمه علی نفسه وعل:٩ ً.  

 فيتصف يف ،)٢(﴾ىّوال جيربمنكم شنآن قوم علی أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو ﴿:قال تعالی

ّعن التحيز والعنف والعاطفية واألحكام   ً وأن يكون بعيدا،أحكامه �ألمانة والنضج واملوضوعية والتعقل
  .العشوائية

  

  ))اإلميان ��((

ً وأخريا أن يكون مؤمنا:١٠  ألن الكالم يف شروط ،ّولاألً وإمنا ذكر�ه أخريا مع أنه ،�� واليوم اآلخر  ً

 وإمنا جعلناه شرط ، بدون اإلمياناإلدارةً ومن الواضح أن كثريا من املديرين حيسنون ،عامة بصفة اإلدارة

ً أن الضمري ال يكمل بدون اإلميان مهما كان ضمري اإلنسان نظيفا نقيا ى أل� حسب ما نعتقد نراإلدارة، ًّ
  ً. بينما ليس بنظرهم شرطا،فهو يف نظر� الشرط األساسي يف األمر  ً،حمايدا

ًمن يعمل مثقال ذرة خريا يرهف ﴿:اإلنسان أن هللا رقيب دائم عليه حبيث   معرفةإن  ومن يعمل  *ّ

ًمثقال ذرة شرا يره﴾ ّ
أحصاها ّ إال ذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبريةما هل ﴿: وأنه يقول يف يوم ما،)٣(

ًووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا﴾ ً
 ، ويتقن أفضل اإلتقان توجب أن يعمل أحسن العمل،)٤(

  .وذلك ما حيتاجه املدير يف كل األحوال

وهي وإن كانت عامة شاملة   )عليه الصالة والسالم(وتنتهي هذه املسألة بكلمة لإلمام السجاد 

  أ�ا منطبقة ّ إال ،للمقام وغري املقام

                                                          

.٢٧: سورة اإلنسان)١(

  . ٨: سورة املائدة)٢(

..٨ ـ ٧: ة الزلزلةسور )٣(

.٤٩: ة الكهفسور)٤(



١٩

. املقام من �ب أنه من صغر�ت تلك الكليةعلی

 وال ، وال ختدعه،هلغفوال ت ،بهّذكُ وال ت،هّ وال تغش،ّه ال تغرنخلليط إوأما حق ا :)عليه السالم(قال 

 ، وإن اطمأن إليك استقصيت له علی نفسك، عمل العدو الذي ال يبقي علی صاحبهقاضهتعمل يف انت

  .)١(��ّ إال  وال قوةً،املسرتسل ر�وعلمت أن غنب 

 ى يف كلمة ترو)صلی هللا عليه وآله( رسول هللا واجلملة األخرية من الكلمة املباركة مأخوذة من كالم

  .)٢(غنب املسرتسل سحت :عنه حيث قال

سرتسال كان سان مما أخذ من ماله بسبب هذا االاإلنسان واعتمد عليه فغبنه اإلن إىل فمن اسرتسل

ًطلقا حراما فإنه وإن كان الغنب م، يف اللغة اإلسالمية �لسحتىذلك املال من أشد أنواع احلرام الذي يسم ً 

  . ألنه وثق من اإلنسان فبدل ثقته �لعدوان،أأن غنب املسرتسل أسوّإال 

                                                          

.٣ ب١٦٤ ص١١ج: ائلمستدرك الوس)١(

  .١٥٣ ص٥ج: الكايف)٢(



٢٠

  

  ))اإلدارة املرنة((

 فإن اإلنسان مل خيلق من احلجر والشجر حتی يتمكن الشخص ، جيب أن تكون مرنةاإلدارة )مسألة(

 ومثل ،عقل وعواطف و، بل اإلنسان خلق من عصب وحلم ودم،من املعاشرة مع البشر �لعنف والشدة

  .الصحيحة  اإلدارةاملرونة الكاملة حتی يتمكن املدير من  إىل ذلك حيتاج

ا شاء من الزوائد من األغصان أو مفإن اإلنسان يتمكن أن �خذ منشاره ويدخل البستان ويقطع 

إلنسان  لكن هل يتمكن ا، كما أنه يتمكن أن �خذ فأسه ويدخل يف بناء وحيطم ما يشاء،األشجار وحنوها

  ً. هذا ما ال ميكن إطالقا،نسان مثلهإ إىل أن يفعل مثل ذلك �لنسبة

 وعليه فالالزم ً، واملدير الناجح هو املدير الذي يكون مر�، أن تكون مرنةاإلدارةولذا فالواجب علی 

  :علی املدير الناجح أن يالحظ هذه البنود اآلتية

  

  ))التعاون((

 وبني العمال من أي ،كالتعاون بني املدير وعامليه  ، املدير ومرؤوسيه فإن التعاون بني، التعاون:األول

  يؤكد احلاجةأ وهذا املبد،)حتاد قوةاال( أً مأخوذا من مبد،سبب القوة والتقدمي ، كانوااإلدارةم اقسم من أقس

  .تصال يف األصولاعي وأمهية االمإلی العمل اجل 

  .)١( علی اإلمث والعدوان﴾ تعاونوا والىتعاونوا علی الرب والتقوو ﴿:قال سبحانه

  

  ))املساواة((

العمال  إىل  فإن الالزم علی املدير أن جيعل املساواة الكاملة نصب عينيه �لنسبة، املساواة:الثاين

 فإن الرتجيح يوجب التفكك وابتعاد ،متيازات ال أن يرجح بعضهم علی بعض يف أية من اال،املتساوين

   فالالزم علی املدير الناجح احلصول علی ،اجالقلوب مما يسبب ضعف اإلنت

                                                          

.٢: سورة املائدة)١(



٢١

ً وذلك مزيدا من العطف والعدل واإلحسان ،والء مرؤوسيه من هذه الناحية حتی يتفانوا يف العمل

  .عند التعامل معهم

 وإال فجعل ، بل معناه جعل املتساويني متساويني،وليس معنی املساواة جعل غري املتساويني متساويني

  .جحاف حبق املتفوقإتساويني ظلم وغري املتساويني م

  

  ))العمال واستقرارهم((

 أن ال يكون املدير خيرج هذا �رة ويدخل ذاك أخری حتی يسقط  مبعىن، استقرار العمالة:الثالث

  . فإن غري املستقر من العمال ال خيدم العمل مبثل املستقر،ستقراراال

 فإن عدم ، أو غريها، أو الوزارة،أو املدرسة،  أو املصنع، يكون ذلك يف املعملمن غري فرق بني أن

  . والضيق يف املديراإلدارةلی سوء إستقرار راجع اال

  

  ))املبادرات وفسح ا�ال((

 �ن يفسح املدير أمام املرؤوسني ا�ال ليتمكنوا من تطبيق أفكارهم ومبادئهم ، املبادرات:الرابع

 فإذا رأوا أمامهم ا�ال ،رتفاعكارات ونفسيات صاحلة لالبتاً فإن كثريا من املرؤوسني عندهم ،وابتكارا�م

م يبقون يف درجة حيث إ� ،املدير ا�ال أمامهممل يفسح   بعكس ما إذا،ًمفتوحا متكنوا من التقدم والتفوق

  .متأخرة ومتوت كفاءا�م وابتكارا�م

  .ًمه مفتوحا مل يهتم �لعملبتكار إذا مل جيد ا�ال أما�إلضافة إلی أن صاحب النفسية الرفيعة واال

ولعل من أسرار مجود كثري من األحزاب اإلسالمية وغري اإلسالمية يف العامل الثالث بصورة عامة عدم 

ً األفراد املنظمني يشعرون �لغنب �لتشكيل اهلرمي الذي جيعل من الرئيس رئيسا حيث إن ،رعاية هذا املبدأ

 نفسه أفضل من ى وكثري منهم يرً، ال يرون أمامهم ا�ال مفتوحا فاألفراد يزهدون يف العمل أل�مً،دائما

  . أو أفضل من القمة بينما جيب أن يطيع،الوسط

  أما غري املنظمني من 



٢٢

 ويقتل ً، أل�م يزهدون يف هذا الشيء الذي يرونه جامدا،األفراد اخلارجني فإ�م ال يلتحقون �لتنظيم

  .ًب جامدا من الداخل واخلارج فيبقی احلز،بتكارات أفرادهاإبداعات و

ً داخال وخارجاً،واحلزب الذي يكون جامدا  العكس من ى بينما نر، ال يصعد إلی املدارج املتوخاة،ً

ن التحق �حلزب بعد إ الفرد يصعد حسب كفاءاته وحيث إن ،ذلك يف األحزاب فيما يسمی �لعامل احلر

 فيعمل غاية ما يف وسعه وخيدم احلزب ،للرتقيً فكل منظم جيد ا�ال أمامه مفتوحا ،مدة من الزمن

ًامهم مفتوحا م كما أن األفراد غري املنظمني يرون ا�ال أ، وكأنه مطارد يف العمل، وتظهر كفاءاتهجتماعواال

  . فينضمون �دف الرتقي والتقدم،إذا انضموا إلی احلزب

  

  ))حسب الكفاءاتتقسيم األعمال ((

 وهذا ،ًن املدير قادرا علی جعل اإلنسان املناسب يف املكان املناسب�ن يكو  ، تقسيم العمل:اخلامس

، فنية أو   خاصة أو عامةاإلدارة من غري فرق بني أن تكون ،هو املعرب عنه �لتخصيص أو التخصص

  . أو يف القطاع احلكومي،)١(خدماتية

�دمت اناسب إن كان أرفع  فالفرد غري امل،فالالزم علی املدير أن جيعل كل فرد يف املكان املناسب له

 وإن كان أخفض مل يتمكن من العمل ، ويف احلياة بصورة عامةاإلدارة وذلك خسارة يف ،كفاءاته واندثرت

 ، فعدم التقسيم بني ضياع العمل أو ضياع الفرد، وبذلك يضيع العمل،ً ألنه ليس كفؤا له،حسب مقامه

  ً.و�ألخرة كالمها ضياع الفرد وضياع العمل معا

  

  ))بني السلطة واملسؤولية((

  ی املدير أن يعرف أن السلطة   فعل، السلطة واملسؤولية:السادس

                                                          

.هذا خالف قاعدة النسبة األدبية، لكن مثل ذلك متعارف يف األدب اخلاص)١(
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، فإن السلطة واملسؤولية  وهذا ما يعرب عنه �حلق والواجب، واملسؤولية بقدر السلطة،بقدر املسؤولية

ًمرتبطتان ارتباطا عضو� يج من السلطة الرمسية  كما أن السلطة مز، واملسؤولية تتبع السلطة وتتدفق منها،ً

 والسلطة الشخصية اليت تتكون من الذكاء واخلربة والقيمة اخللقية واخلدمات ،املستمدة من مركز املدير

ل غري املسلط ال يتمكن أن يسري و كما أن املسؤ، فاملسلط غري املسؤول،السابقة والتجارب وما أشبه ذلك

  . السالمئ إلی شاطإلدارة�

  

  ))التفاقاتمراعاة النظام وا((

 وعدم اإلخالل بشيء من ،ات والنظم واألوامريتفاق ومعنی ذلك احرتام اال، مراعاة النظام:عبالسا

  .القواعد املوضوعة لإلدارة

�دم كل اختل النظام ا فإنه إذا ،ةداري يستلزم وجود رؤساء قديرين يف كل املستو�ت اإلأوهذا املبد

  . إلی حد اإلضمحالل،أ من السيء إلی األسواإلدارةشيء وعادت 

  .)١(نظم أمركم :)عليه الصالة والسالم(ويف كالم علي 

  .)٢(﴾﴿من كل شيء موزون: كما يف اآلية الكرمية

 كما أن يف األمور املادية الوزن يالزم التقدير ،ومن الوضح أن الوزن يالزم النظام يف األمور املعنوية

  .الصحيح

  

  ))الرتتيب وأقسامه((

  .ً وهذا �بع تلقائيا للنظام،ب الرتتي:الثامن

 مبعنی أن يكون هناك مكان معين لكل ،يجتماعوالرتتيب ينقسم إلی الرتتيب املادي والرتتيب اال

 فإن البعثرة يف األفراد كالبعثرة يف ، ويكون كل شيء وكل شخص يف مكانه اخلاص به،شيء ولكل شخص

ً كان قريبا أو بعيدا،اإلدارةاألشياء توجب حتطم  ً.  

  

  ))تسلسل السلطات((

   �ن تكون سلسلة الرؤساء من أعلی، تدرب السلطة:التاسع

                                                          

  .٤٧الكتب : البالغة�ج )١(

  .١٩: ة احلجرسور)٢(
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ًالرتب إلی أد�ها تسلسال صحيحا  ،وا إلی السلطة بسبب احملسوبية أو املنسوبيةؤن الرؤساء جاأ ال ،ً

 اإلدارة وبذلك تتحطم ،معايري الثورةّ إال  ذلك �لنسبة إلی احلكومات الثورية اليت ال يالحظ فيهاىكما نر

ًحتطما فظيعا  مث ال تزال يف الضعف إلی حد ، برتحاب عظيم من ا�تمعأ أن الثورات تبدى ولذا نر،ً

 مبن هو صديقه أو شريك سالحه أو قريبه أو خليله اإلدارة فرتی أن الثوري �يت إلی ،ضمحالل والسقوطاال

 وبذلك يرتفع اإلدارة، فتتحطم اإلدارة ومن الواضح أن مثل ذلك ال يتمكن من ،يف التنظيم أو ما أشبه ذلك

  .ضجيج الناس ويعملون لسقوط الثوار

  

  ))وحدة التوجيه((

ا خطة واحدة  هل، �ن يكون كل جمموعة من األنشطة اليت هلا نفس اهلدف، وحدة التوجيه:شراالع

 ،ة أو غريها وسواء كانت منشئة خدماتية أو معنوية أو حكومي، يتعلق �ملنشئةأ وهذا املبد،ورئيس واحد

  .نيلًوليس األمر مربوطا �لعام

  

  ))وحدة السلطة اآلمرة((

 هذا أنه جيب أن  ومعىن، وهو غري العاشر،ني وهذا مربوط �لعامل، وحدة السلطة اآلمرة:احلادي عشر

 فإن تعدد اآلمر واملشرف يوجب تبعثر ،يكون املوظف حيصل علی األوامر من رئيس أو مشرف واحد فقط

  .ري العاملنياجلهود وحت

ً ال أن مجاعة يف مقام السلطة يقرون كتا� ،جيب أن يكون نظامها حسب سلطة واحدة  ًمثال املدرسة

 أما �لنسبة إلی وحدة ، هذا �لنسبة إلی وحدة التوجيه،أخری يقرون كتاب آخر ومجاعة ،هلذا الصف

 وال يراد بذلك ،وف ويراقب حركا�مالسلطة اآلمرة فهو عبارة عن مدير عام واحد يوزع املعلمني علی الصف

   ً،عتبارية أيضا بل األعم عن الوحدة اال،يف كال األمرين الوحدة احلقيقية
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كأن يكون هناك أفراد متعددون يف مقام السلطة والتوجيه واألمر لكنهم يوجهون و�مرون �كثرية 

  .اآلراء

  

  ))ًاملصلحة العامة أوال((

 فإن كان هناك مدبرين سواء كانوا رؤساء ،ةية للمصلحة العامع املصلحة الشخص خضو:الثاين عشر

 يقدمون املصلحة الشخصية علی املصلحة ،احلكومات أو يف املعامل أو يف املدارس أو يف القطاع الشخصي

صية مع املصلحة خ فإذا تعارضت املصلحة الش،هذا تبعثر يف اجلهود وعدم وصول إلی النتائجف ،العامة

م بينهما حبيث ال يضر �ملصلحة ؤ أو التال، املصلحة العامة علی املصلحة الشخصيةالعامة جيب تقدمي

  .العامة

  

  ))املركزية أو الالمركزية((

 فإن هناك قد تكون املركزية كما يف احلكومات ، مالحظة املركزية أو الالمركزية يف السلطة:الثالث عشر

 ولكل منهما موضع ال ،لية مع احلكومات الالمركزية وقد تكون الالمركزية كما يف احلكومات احمل،الوحدوية

  . ومن مالحظة احلكومات الوحدوية واحلكومات الفدرالية تظهر هذه احلقيقة،يرتبط �آلخر

  

  ))املكافأة املادية واملعنوية((

ً مكافأة األفراد وتعويضهم ال ماد� فحسب بل املعنوي أيضا:الرابع عشر ة أ وجيب أن تكون املكاف،ً

 وقادرة علی حتقيق أقصی رضا ممكن لكل فرد من ،رضاء نفسيا�م عادلةإملني وطرق دفع أجورهم وللعا

  . وصاحب العمل واملدير يكون هو املسؤول األول عن مثل ذلك،أفراد العاملني

  

  ))عدم الروتني((

ًابوسا ً علی املدير أن يكون قادرا علی التخفيف من ثقل الروتني واليأس الذي يكون ك:اخلامس عشر

  نسان  فإن اإل،علی قلوب العاملني
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ًخلق متطورا وتقدميا ، وهل اجلامد يتمكن هذه الناحية يكون قطعة من اجلمودفيه  فإذا مل يالحظ ،ً

 إلی إلدارةًوكثريا ما ينتهي األمر �،  وضعف اإلنتاجاإلدارة وذلك يسبب فشل ،من تقدمي احلياة إلی األمام

  .السقوط

ً وإمنا ذكر� شطرا ، الناجحةاإلدارة ئمبادن ما ذكر�ه يف هذه املسألة ليس مجيع أمث  إن من الواضح 

  .ستقصاء فعليه �ملالحظة ومراجعة املفصالت وعلی من يريد اال،ئمن تلك املباد
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  ))مناهج اإلدارة ومدارسها((

 وأمهها سبع ،هها ولكل منها اجتا، قد تشعبت املناهج الرئيسية لإلدارة إلی عديد من املدارس)مسألة(

  . لكن الظاهر أ�ا تلتقي يف جامع واحد هو القوانني العامة لإلدارة الصحيحة،مدارس

 إذا سارت وفق تلك القوانني كانت الظاهرة ،نني عامةاإذ كل ظاهرة يف احلياة قد قرر هللا هلا قو

من هذه املدارس لنری  وحنن نذكر مجلة ، وإذا حادت عن تلك القوانني آلت إلی اخلبال والفساد،بسالم

  .كيف أ�ا تصب كلها يف مصب واحد

  

  ))املدرسة العلمية((

 عن طريق حترير وظائف اإلدارة وهذه املدرسة تبين حتققها علی جتزئة ، املدرسة العلمية لإلدارة:األولی

ساعد علی  تئ مما يستخلص منها حقائق ومباد، ومرافقها املتنوعةاإلدارة وعلی اخلربة الطويلة مع ،املدير

ً واملدخل األساسي هلذه املدرسة هو النظر أوال إلی وظائف املديرين من اإلدارة،ليه مفهم وحتسني ع

 مث استخالص بعض احلقائق اجلوهرية من ،التخطيط والتنظيم والتشكيل والتوجيه والرقابة وما إلی ذلك

   .رسة والتطبيقسرتشاد �ا عند املما والقوانني العامة من هذه الوظائف لالئاملباد

  

  ))املدرسة التجريبية((

يرين الفاشلني اليت ن الناجحني واملد وهذه املدرسة �تم بدارسة جتارب املديري، املدرسة التجريبية:الثانية

 عن طريق التجارب لغرض الوصول إلی اإلدارة فهي حتلل ،حتدث يف اإلدارات الناجحة واإلدارات الفاشلة

  . والتجارب للدارسني واملمارسني لنقل هذه اخلربة،عموميات

األخطاء اليت حتدث    وبدراسة،جتارب املديرين الناجحني  ويقوم هذا علی أساس افرتاض أنه بدارسة

   ومبحاولة حل اإلدارة،عند 
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 ميكن للدارسني واملمارسني التعرف واإلملام بكيفية تطبيق أفضل األساليب الفنية ،مشكالت معينة

  .املتشا�ة أو املتقاربةًفعاليا يف املواقف 

  

  ))يةدرسة السلوكامل((

علی فكرة أساسية مفادها أنه   اإلدارة وتقوم هذه املدرسة لتحليل ، مدرسة السلوك اإلنساين:الثالثة

 فإن دراستها جيب أن ترتكز علی ، تنطوي علی تنفيذ األشياء مع األشخاص ومن خالهلماإلدارة حيث إن

  .العالقات الشخصية

 ، أو مدخل القيادة أو العلوم السلوكية أو ما أشبه،يطلق عليه مدخل العالقات اإلنسانيةوهذا ما 

 أن الناس حيث يعملون مع بعضهم البعض  مبعىن،وهذه املدرسة ترتكز علی اجلانب اإلنساين لإلدارة

  . وكلما كان هذا الفهم أحسن تكون النتائج أفضل،كجماعات لغرض

األوىل، وهذا اجلزء غري كاف يف مهمة ية اقتنعت جبزء من املدرسة ومن الواضح أن املدرسة الثان

ً وفاء كافيااإلدارةتفي مبهمة اإلدارة، كما أن املدرسة الثالثة ال   عموم من اإلدارة إذ بني العالقات اإلنسانية و،ً

همات  كما أن بعض مإلدارة، فجانب من العالقات اإلنسانية ال ترتبط �،وجه علی اصطالح املنطقيني

  . ال ترتبط �لعالقات اإلنسانيةاإلدارة

 كما أنه ال ينكر أن دراسة األعمال اإلنسانية ، تنطوي علی السلوك اإلنسايناإلدارةنه ال ينكر أن إ

كن القول �ن ميدان السلوك ل ، أو خارجها تعترب هامة ومفيدةاإلدارة سواء كانت يف بيئة ،املتداخلة

 ، املطلقمبل وال العمون اإلدارة غري �م، فإنه ليس بينهما التساوي الكلي، نفسه يعادل ميدااإلنساين هو 

يض حيث بعض اإلنسان أبيض وبعض ب فهما كاإلنسان واأل،وإمنا بينهما عموم من وجه كما ذكر�ه

  ِاإلنسان ليس 
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  .مها عن اآلخر يف التعريف به فهل ميكن أن يقتنع �حد، وبعض األبيض ليس �نسان،�بيض

  

  ))ةدرسة االجتماعيامل((

 وكنظام للعالقات الثقافية ،ياجتماع كنظام اإلدارة وينظر هذا إلی ،يجتماع مدرسة النظام اال: الرابعة

  .املتداخلة بني أفراد ا�تمع

 ،ية املختلفةجتماع وتتعامل مع حتديد اجلماعات اال،اعيمجتوهذه املدرسة أساس علم النفس اال

  .ي كاملاجتماع العمل علی تكامل هذه اجلماعات يف نظام ضافة إلی �إل،وعالقا�ا الثقافية

ً نظرا ألن املدرستني تبعثان ،ًوكثريا ما حيدث خلط بني هذه املدرسة ومدرسة السلوك اإلنساين املتقدمة

 م لكن الفرق أن هذه املدرسة تنطلق من عل، القائم علی أساس العلوم السلوكيةداريمن تطور الفكر اإل

 ومن الواضح أن العلوم اإلنسانية جزء من العلوم ،، واملدرسة السلوكية تنطلق من علوم اإلنسان عجتمااال

  .يةجتماعاال

ًهتماما خاصا �حلاجة علی التغلب علی القيود املادية واالا وهذه املدرسة تويل ية اخلاصة �لفرد جتماعً

 أو ،درسة يستخدمون مفهوم النظام التعاوين ولذا مجاعة من أتباع هذه امل، وذلك عن طريق التعاون،وبيئته

 ،تصال ببعضهم البعض فهو نظام تعاوين ألشخاص قادرين علی اال،يصطلحون عليه �لتنظيم الرمسي

  .وراغبني للسامهة يف العمل حنو حتقيق هدف مشرتك

 ،م من وجه بينه وبني اإلداره عمواإلدارة من أن هذا الطراز من ،ونقد هذه املدرسة هو النقد املتقدم

ًفال ميكن أن يكون أحدمها مساو� أو معرفا لآلخر ً.  

  

  ))املدرسة الر�ضية((

ا يف شكل رموز ه كعملية ميكن التعبري عناإلدارة وهي تتضمن النظر إلی ،درسة الر�ضية امل:اخلامسة

   ألنه بواسطة ،وعالقات ر�ضية
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  . أساس األهداف املختارةىوعل ساسية، أساس عالقا�ا األىعلة النماذج ميكن التعبري عن املشكل

 ، ألي ميدان من ميادين التحري والتقصيىفائدته الكربمن شك يف أمهية املدخل الر�ضي ووليس 

وحتل حمل  ، كما يسمح �ستخدام الرموز،الباحث علي حتليل املشكلة وجماهلافاملدخل الر�ضي جيرب احمللل و

  .أداة قوية حلل أو تبسيط الظواهر املعقدةوتقدم هذه املدرسة  ،البيا�ت ا�هولة

 فحىت دارة،ها مدرسة منفصلة لإلالر�ضيات �عتبار إىل ولكن من الواضح أن من الصعب النظر

 بذا�ا ة إ�ا ال تعترب مدرسة قائم،الطلب حيث تظهر أمهية الر�ضياتو اهلندسةء واالكيمي�لنسبة للفيز�ء و

الر�ضيات لكن ليست  إىل  حباجةاإلدارةف اإلدارة،هكذا حال  و،ةيف كل ميدان من امليادين السابق

  . ما تقدم شبه هذا النقد يف املدرستني السابقتنيى عل،اإلدارةالر�ضيات هي 

  

  ))املدرسة السادسة والسابعة((

  :السابعةقد املدرستني األخرتني السادسة ومن الكالم يف املدارس السابقة يظهر نو

 بتقريب أ�ا ،ةداريهتمام �لقرارات اإلتركيز اال إىل )نظرية القرارت(لسادسة وهي حيث تنظر املدرسة ا

ومن   هي الصفة اجلوهرية املميزة للمدير،ب حتقيقه وكيف هوجيفقرار ماذا  ،هي العمل احلقيقي للمدير

  . يف نظر هذه املدرسةاإلدارة فهي ،أشبهه

ًاليت �تم اهتماما كبريا للتكاليف ) دي واحملاسبةتصااالقالتحليل (السابعة وهي مدرسة درسة املكما أن  ً

ًها أيضا ما ورد علي ييرد عل ،نواع املختلفة للتكلفة قصرة األجل �ألةة املتعلقداريوتتعامل مع املشكالت اإل

   .وليس كل شيء اإلدارة،من  بعض املدارس السابقة من أ�ا جزء

  

  ))مالحظة العنصر اإلنساين((

 كأهم اإلدارة،يف  نساينالعنصر اإل  املدير مالحظةى الالزم عل،ا يف املدارس السابقةه مهما قلنمث إن

  األشياء، فيجب عدم 
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فهو  ،ة، وذلك ألمهية الدور الذي يقوم به اإلنسانداريغفال هذا العنصر عند بناء هيكل املنظمة اإلإ

و عضو من أة  ظاهر �نه إذا أصيبت خليوكما هو ، فيها نظمة يبعث احلياة واحلركةكاخللية احلية يف جسم امل

  .أعضاء اجلسم مبرض من األمراض فإ�ا تسبب ا�يار األعضاء اآلخرين، كذلك احلال �لنسبة إىل اإلدارة

فإن أي فساد أو فشل وعدم تعاون بني بعض موظفيه مع بعض يسبب ا�يار املنظمة، و�لنتيجة 

  .ا�يار اإلدارة

ً التنظيمي سليما من �حية حتديد املسؤوليات والصالحيات وتقسيم  كان اهليكلوهلذا فإنه مهما

ً فإن وجود العنصر البشري يؤثر �ثريا ،ةدارية املختلفة يف املنظمة اإلدارياألدوار والعالقات بني املناصب اإل

 ى وإذا أخذ� إحد، فشلها أو جناحهاى ومد، وعلی مدی حتقيقها ألهدافها،ًكبريا علی األعمال فيها

املنظمات ودرسنا أسباب املشاكل اليت حتدث فيها جند أن بعض اخلالفات واملشاكل اليت حتدث يف املنظمة 

 وإمنا بسبب عوامل أخری ال اإلدارة،ليس بسبب وجود عيوب أو نواقص يف قوانني أو أنظمة املنظمة و

دات والتقاليد والثقافه  فتحدث املشاكل بسبب التفاوت يف العا،ًتدخل أحيا� يف احلسبان وقت التنظيم

  . واحلاجات واألماين يف املوظفني،وا يف البيئات املختلفةؤواألخالق يف األفراد الذين نش

خذ يف احلسبان العادات والتقاليد واألد�ن واملذاهب واللغات وما  أن �داري املدير اإلىولذا فإن عل

  .ةداريصميم اهليكل التنظيمي للمنظمة اإللی جناح املنظمة أو إلی فشلها عند تإ اليت قد تؤدي ،أشبه

ما ة أو �لضغوط وإداريفإن املدير مهما كان ال يستطيع أن يلغي العادات والتقاليد غري املرغوبة �وامر 

   وذلك عن طريق الشرح واإلقناع واملداراة ،جيابية لتغيريهاوإمنا يتوجب أن يتخذ اخلطوات اإل ،أشبه
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  . وإعطاء املكافأة وغريها من الوسائل،واملاديع املعنوي يوالتشج

 فإذا مل يكن هؤالء األشخاص مالئمني ،عتبارفعلی املدير أن �خذ كل شخص شخص بعني اال

ًستغناء عنهم ممكنا أو جائزا فال بد من تعديل املنظمة  وإذا مل يكن اال، املثايلداريللعمل التنظيمي اإل ً

 وعليه التخطيط الدقيق إلزالة ،ضيق احلدودألتنظيمية الصحيحة يف  ائة لتتوافق التعديالت علی املباددارياإل

  .هذه االحنرافات

الطريقة اليت هلا حظ وافر يف وكلما حدث تغيري يف املوظفني واخلطة التنظيمية اإلدارية املبنية على هذه 

ستمرار املنظمة ية الالضروراملنظمة علی املدير أن يكيف املنشأة وفق تغريات العوامل احمليطة املختلفة 

  .اإلدارية

 ، بل للهدف،حباجة إلی أكثر قد ممكن من التواضع ال للحق فقطومن الواضح أن مثل هذا األمر 

ًفإنه كثريا ما يقول الطرف املشاغب زورا  ،راد املدير أن يقابله �ملثل أو �قل من املثل فاته اهلدفأ فإذا ،ً

أشبهها من  �إلضافة إلی تسلحه بعدم الغرور واأل�نية وما ،يقًفعلی املدير أن يكون متسلحا �لتواضع العم

تماع قوله حلكيم الرفيعة إلدارة االج ولذا كان من تعاليم القرآن ا،ات اليت أقل ما حيدث بسببها الفشلالصف

  .)١(﴾أعرض عن اجلاهلنيخذ العفو وأمر �لعرف و﴿ :سبحانه

*  فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم ادفع �ليت هي أحسن ﴿:وقال سبحانه يف آية أخری

  .)٢(﴾عظيمذو حظ ّ إال ا يلقاهامالذين صربوا وّ إال ا يلقاهامو

  .إلی غري ذلك من اآل�ت والروا�ت والسرية الطاهرة اليت تصب كلها يف هذا املصب

لها �لنسبة إلی  هي أفضل املدارس ك)اإلدارةوهي مدرسة عملية (تبني مما تقدم أن املدرسة األولی و

   إن اإلدارة

                                                          

.١٩٩: سورة األعراف)١(

.٣٥ ـ ٣٤: سورة فصلت)٢(



٣٣

  .تباعاالالالزم  مل تكن هي املدرسة الوحيدة

  :ًواإلدارات غالبا فيما يسمی �لعامل احلر تتبع هذه املدرسة

  

  ))ميزات املدرسة األوىل يف اإلدارة((

ك  مث جتعل التجارب ملحقة بتلاإلدارة،م هذه املدرسة القوانني الكفيلة �تباعها حلسن ّ تقد:ًأوال

  . احلسنةاإلدارة ومها كافيان يف اإلدارة،القوانني مما يكون العلم والعمل جناحي 

ًإن هذه املدرسة تقوم مبسح شامل لكل أفراد اإلدارة أخذا من إدارة الدولة إىل اإلدارات  ً:و�نيا

  .الصغرية اخلاصة

  سبيل الوصول إىل ففي، لإلدارةىيف ظل هذه املدرسة تستخدم إسهامات املدارس األخر ً:و�لثا

ً مثال لو كان العمل يستلزم اختاذ قرار ،أفضل إدارة ممكنة تستخدم أفضل مدخل �لنسبة إلی املشكلة املعينة

 أما إذا كان العمل يتعلق ،ًيدا للغايةف فإن املدخل الر�ضي قد يكون م،يتعلق بعوامل مادية ميكن قياسها

سهامات املدارس األخری يف إ ف،و مدرسة السلوك اإلنساين�حلوافز فمن غري الشك أن املدخل املناسب ه

  . وتقدمها �طراداإلدارة مما يوجب بقاء اإلدارة تدخل يف إطار عملية اإلدارةحسن 

 املشتقة من احلقائق اجلوهرية أو من ئ بتقدمي املباداإلدارة تشجع هذه املدرسة عملية ً:ورابعا

 كما تساعد علی فهم ،ة املفيدةدارياألساس الالزم للبحوث اإل ئ وتقدم هذه املباد،ةداريالعموميات اإل

  .تطبيقها واإلدارة

فبعض تلك ، عرفتة علی ما داري سائر املدارس ال تكون مستوعبة لكل اجلوانب اإلً:وخامسا

   جانب من الفعالية يف املدارس يكون علی



٣٤

ضري ن املساعدة علی إعداد وحتالقليل مّ إال  لكنها ال تقدم،العمل علی توضيح األهداف وحتديدها

  .املوارد لتحقيق هذه األهداف

 ،مع إمجاله جانب حتديدهاًوبعض املدارس األخر يكون اهتمامها مركزا على جانب حتقيق اهلدف 

درسة مستوعبة لكل  بكل من حتديد األهداف وحتقيقها مما تكون هذه املاإلدارةبينما �تم مدرسة عملية 

  . احلسنةاإلدارة يف اجلوانب احملتاج إليها

 فمسألة تطبيق املعرفة تعترب من الضرور�ت ،ةداري إلی املهارة اإلاإلدارة تعرتف مدرسة عملية ً:وسادسا

لی إً مثال املعرفة �لطب أو اهلندسة ال تؤدي ، كما هو احلال يف أي ميدان آخر من ميادين العلم،اإلدارةيف 

 إليها املهارة يف التطبيق واملمارسة هي اليت تؤدي إلی كل ً ولكن املعرفة مضافا،أفضل طبيب أو مهندس

  . وكذلك �لنسبة إلی سائر العلوم واملعارف،النتائج الصحيحة للطب واهلندسة املتكامله

من �حية أو من  خبالف سائر املدارس اليت فيها نقص ،ة هي اليت تكون كذلكداريوهذه املدرسة اإل

  . كما تقدم اإلملاع إلی ذلكنواح

 ألنه علم كسائر العلوم حمتاج إلی ،ستيعابً جانب القوانني وإن كان سهال �لنسبة إلی االمث إن

ستقامات أن جانب استخالص األخطاء واالّ إال ،الدارسة اليت ميكن حتصيلها يف املعاهد واجلامعات

 ، الزمنية خطوة خطوة فإن ذلك حباجة إلی املسايرة،والتقدمات اليت هي اجلناح الثاين هلذه املدرسة صعب

قامة أو التوسع يف ست�يار أو االة أدی إلی االداريومالحظة أن أي سلوك يف أي نشاط من األنشطة اإل

ًكون قانو� عاما لفائدة كل  أو ي، اخلاصةاإلدارة، حتی يستخلص منها ما يفيد يف مستقبل الكم أو الكيف ً

  .داراتاإل



٣٥

  

  ))ؤهالت اإلداريةامل((

ً، حتی يكون مديرا �جحا اإلدارة ومزامنة مع اإلدارةعلی دير حباجة إلی مؤهالت سابقة  امل:)مسألة( ً

  : منها،يتمكن أن يسري �ملنشأة إلی األمام

 أو ، العامةاإلدارة ك،إلدارة حيتاج املدير إلی مؤهل جامعي يف إحدی التخصصات املرتبطة �:األول

 ومن الواضح أنه ، أو ما أشبه ذلك، أو احملاسبة،ديةاالقتصاوم  أو العل، أو العلوم السياسية،إدارة األعمال

  .كل ما كان املدير أكرب ويدير منشئة أضخم حيتاج إلی مؤهل جامعي أرفع

 فاملدير حباجة إلی إملام ، يف البالد اإلسالمية حيث الصبغة العامة يف البالد هي اإلسالم:الثاين

 من األخالق اإلسالمية يف �ب املعاشرة واملداراة والتزاور وما ،اإلدارةة �لعلوم اإلسالمية احملتاج إليها يف كيفي

 وعلم النفس اإلسالمي �ن ، وعلم الفقه يف اجلملة، العام �لسلوكيات اإلسالميةجتماع االم وعل،أشبه

  .يعرف نفسيات املسلمني وما إلی ذلك

 الكالم �لنسبة إلی هذه البالد اليت  وإمنا ذكر�ه من �ب أنه حمل،ًوهذا ليس خاصا ببالد اإلسالم

 معرفة األجواء النفسية  وإمنا كل مدير يعيش يف بيئة خاصة دينية أو غري دينية حباجة إىل،نعيش حنن فيها

 ممن ،من أشبهش مع الرؤساء واملرؤوسني و وإال مل يتمكن من التعاي،ية لتلك البيئةجتماعواألخالقية واال

ًسبب له فشال ذريعا وذلك ي،إدارته مرتبطة �م ً.  

ّ إال ، وذلك ال يكونربة العملية للمدير يف جمال عمله حيث يلزم توفر اخل، اخلربة العملية:الثالث

  م تلك ّ�لتصاعد التدرجيي يف سل



٣٦

 يصعد املوظف احلكومي من مدير الناحية إلی )الدميقرطية(  ستشارية يف البالد االى وهلذا نراإلدارة،

 وهكذا �لنسبة إلی ، مث إلی حمافظة العاصمة، مث إلی احملافظة الكبرية،ی احملافظة الصغرية إلة،القائم مقامي

  .سائر الشؤون

 يف القطاع اخلاص يف خمتلف األنشطة داري احلكومي أو اإلداريما ذكر�ه بني اإليمن غري فرق ف

  .ية أو الثقافية أو العسكرية أو غريهاجتماعدية أو السياسية أو االاالقتصا

 وتفيده يف وضع ،اإلدارةفاخلربة العملية تساعد املدير يف التعرف علی اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف 

 أو ،داري أو بصب اهليكل اإل،جراء الدراسات واألمور التنظيمة سواء عند قيامه �،األمور يف نصا�ا

  .�ملمارسة العملية

لی إ فإنه شرط أساسي �لنسبة ،اج إليها املدير التدريب يف جمال التنظيم واألساليب احملت:الرابع

سابيع أو لعدة أ لعدة ة فمن املستحسن �لنسبة إلی املدير تنظيم دورات تدريبي،العاملني يف هذه األنشطة

 علی كافة ،اء اجلدد �لنسبة إلی أعماهلم اجلديدةر إلطالع املد، أو سهولتهااإلدارة حسب صعوبة ،أشهر

 وكيفية ،جراء الدراسات التنظيمية وعلی كيفية القيام �،م واألساليب اهليكليةأعمال ونشاطات التنظي

 أو ،جراء دراسات فيها ومع املوظفني يف اإلدارات واألقسام اليت سيقومون �،نيداريالتعامل مع الرؤساء اإل

مدخلية كاملة يف إعداد  فإن الدورات التدريبية هلا ،إدار�م بسائر الناسيف مع سائر الناس إذا كانوا مرتبطني 

  .اإلدارة أو للسري �م حسب املناهج املتغرية يف نفس ،املديرين لتسلم املناصب اجلديدة

ال تنفع �لنسبة إلی األمور احملتاجة   والعلوم العامة،اإلدارة يلزم مراعاة التخصص �لنسبة إلی :اخلامس

  ختصاص �لنسبة إلی إلی اال



٣٧

 دير فإن اإلدارة ليست كدكان بيع بسيط ي،ختصاصاتًا حيتاج إلی االاملديرين الذين يتسلمون قسم

  .ختصاص فال يكفي العلوم العامة �لنسبة إلی إعطاء اال، وإمنا هو اختصاص،البيع والشراء فقط

ًفمثال الدراسة العامة ال يكفي املدير الذي يريد إدارة مؤسسة اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو ما 

 كالسياسي ،لی إدارة غري ذلك العملإختصاص يف عمل ال ينفع املدير �لنسبة  أن اال كما،شبه ذلكأ

  .ًيوضع مديرا ملؤسسة اقتصادية أو �لعكس

إذا كانت املؤسسة مرتبطة بلغة أجنبية من حيث العمال أو الرؤساء أو سائر الناس الذين  :السادس

 أما إذا كان له مرتجم ال ينفعه يف اإلملام ،بتلك اللغةً فالالزم أن يكون املدير ملما ،هم حمل معاشرة املدير

  .)نسانإوكل لسان يف احلقيقة ( ً: وقد قيل قدميا،بتلك اخلصوصيات اللغوية اليت حيتاج إليها املدير

  .من عرف لسان قوم أمن شرهم :ويف احلديث

 ى وعل، اإلجيايب فهو واضحأما اجلانب، ًوإمنا ذكر احلديث اجلانب السليب ألنه غري معلوم للناس غالبا

 فهو كاآلية الشريفة املتعرضة للجانب السليب الذي هو أهم ،ستفاد من خريهمانه إهذا فتتمة هذا احلديث 

  .اجلانبني مما يتجنبه اإلنسان

  .)١(ه﴾ بً أهل الكتاب من يعمل سوءا جيزليس �مانيكم وال �ماين ﴿:قال سبحانه

  ستطالع واملطالعة يف  أن يكون دائم التفاوض واال:السابع

                                                          

.١٢٣: ة النساءسور)١(



٣٨

 وهناك ،ً خصوصا يف ظروفنا الراهنة اليت يتصاعد العلم فيها بسرعة مذهلة،الكتب املعنية بشأن إدارته

تصال  مما يتخلف املدير من الزمن إن مل يكن دائم االداريجمالت وجرائد وكتب خاصة تعين �لتصاعد اإل

  .�ا



٣٩

  

  ))ظائف املديرو((

  : املدير مكلف بعملني أساسيني،ير يف وظائف املد)مسألة(

  

  ))البيئة الداخلية((

 فإن املدير ، فإنه سيتأثر البيئة الداخلية �ملدير �لنسبة إلی مسؤوليه،نسبة إلی البيئة الداخليةل �:األول

 أو مع الناس إن كانت املنشئة مربوطة ،ًيف منشئته يكون مسؤوال عن البيئة اليت سيعمل فيها بضمن مرؤوسيه

  .لناس�

 ، الظروف اليت متكنه من القيام �لعمل بفاعلية وكفاءة وتقدم وإطرادقومن مث فإن املدير جيب أن خيل

 فالالزم أن خيطط املدير عمليات مرؤوسيه واملرتبطني به يف ،ء يف اجلهة الكيفية أو يف اجلهة الكميةاسو

 ويقيس ، ويوجه عملهم، وينظم عالقات العمل، ألن يتقدموا إلی األمامم ويدر�، وخيتارهم بدقة،داخل بيئته

  . وما أشبه ذلك،اإلدارةرتباط بني األسباب واملسببات اليت توجب قوة  ويری اال،النتائج الفعلية �ملقدمات

  

  ))البيئة اخلارجية((

 ً فإنه وإن مل ميلك اخلارج ملكا كما ميلك الداخل فإن املدير ال،لی البيئة اخلارجيةإ �لنبسة :الثاين

 ، أو العالقات الدولية،ديةاالقتصا أو الظروف ، سياسة احلكومةىميلك القوة اليت متكنه من التأثري عل

ّ مما تؤثر كل واحد منها يف اآلخر �ثريا ما، أو غري املشابة،والعالقات مع سائر املؤسسات املشا�ة  لكنه ،ً

 فيجب عليه أن يالحظ ذلك ،ما أشبه ذلكملتبادلة وميلك التهيئة واإلرفاق والعمل علی طبق العالقات ا

ً فإن اإلنسان إذا ملك شيئا متكن ، بل الدقة يف البيئة اخلارجية أهم من الدقة يف البيئة الداخلية،بدقة متناهية

 لكن �لنسبة إلی البيئة ، طرفه إنسان له عاطفةحيث إن ، وإن كان بقدر،من التصرف فيه كيف ما شاء

خلاصة من غري فرق بني أن يكون املراد �ملدير احلكومة أو املؤسسة ا، ًر حمدود جدافإن ملك املدي  ارجيةاخل

  .أو املؤسسة العامة

  ومن 



٤٠

 األنشطة بني مة حبيث يتمكن من تقسيداريلك يظهر أنه جيب علی املدير تصنيف الوظائف اإلذ

 قيكون التسوي   يف البيئة اخلارجيةديةاالقتصاً مثال �لنسبة إلی املؤسسة ،البيئة اخلارجية والبيئة الداخلية

، وختتلف وظائف املشروع  شبه من األمور اليت جيب علی املدير القيام �اأواإلنتاج والتمويل والتخزين وما 

  ً.بينهما مجيعامن منشئة ملنشئة أخرى، ولكن وظائف املدير ال ختتلف بل هي مشرتكة 

 ، ووظائف خاصة �لنسبة إلی البيئة الداخلية،الكلومن مث فإن علی املدير وظائف عامة �لنسبة إلی 

  : وحنن نوجز،أو البيئة اخلارجية

  

  ))من وظائف املدير((

 فإن األعمال الرئيسية اليت ذكروها للمدير ، مث نفصل ذلك يف مسائل مستقبلية، أعمال املدير:ًأوال

  :مخسة

  . التخطيط:األول

  . التنظيم:والثاين

  . التشكيل:والثالث

  . التوجيه:والرابع

  . الرقابة:واخلامس

  

  ))التخطيط((

 فهو عبارة عن اختيار األهداف والسياسات والربامج ، الذي هو عبارة عن التخطيط:أما األول

  .ات اليت حيتاج إليها املدير يف ختطيطه لإلدارةجراءواإل

  .لی فروع كثريةإومن الواضح أن كل ذلك للمؤسسة كوحدة واحدة تشعب 

 بدائل عادة فإن أمام املدير ، ألن القرار ينطوي علی اختيار بني البدائل،اذ القراراتومن التخطيط إخت

 فالالزم أن يعرف أن أي البدائل أفضل من ،متعددة ميكن صرف النشاط يف هذا البديل أو البديل اآلخر

  ية أو من جتماعدية أو االاالقتصااجلهة 



٤١

ًأن هناك مثال السياسات املتعلقة �لسلطة أو األسعار  كما ،ختيار األفضلسائر اجلهات املرتبطة �ال

 وكذلك الربامج اخلاصة �إلنتاج أو املراجعة ،أو املنافسة أو املؤمترات مع املؤسسات املشا�ة وحنو ذلك

  .ات اليت تستلزم مناولة املنتجات واألشخاص  أو اإلجراء،الداخلية أو التمويل

 ألن كل املديرين تقع عليهم ،داري ميكن فصله عن األداء اإلومن املعلوم أن التخطيط ومسؤوليته ال

 ، من غري فرق بني أن يكونوا يف قمة اهليكل التنظيمي،داريمسؤولية التخطيط بغض النظر عن مستواهم اإل

  .مّ أم يف أخري السل،أم يف وسطه

 تكن يف ت ملئاحتماالت تبدل التخطيط بوساطة مفاجاًكما أن علی املدير أن يالحظ دائما 

 فرمبا ، كانت يف غفلة عنهااإلدارة لكن ، وإن كانت يف الواقع موجودة، أو بواسطة أمور تظهر،احلسبان

نقالب يف البلد أو ا أو يفاجأ األمر حبرب أو ، مث يظهر له أن غريه أفضل،خيطط ألحد البدائل ألنه األفضل

 مما يضطر املدير من ،حنرافهاسري العمل أو  أو سيل أو زلزلة أو إضراب من العمال يسبب جتمد ،يف اجلوار

نتباه جيب أن ضطراب يكون أكثر واالنقالب يف نفس البلد فاال أما إذا وقع اال،تغيري البديل إلی بديل آخر

  .يكون أسرع

  

  ))التنظيم((

عالقات السلطة ( أو يطلق عليه )سالح اهليكل التنظيمي( ورمبا يطلق علی التنظيم ، التنظيم:الثاين

 وهو عبارة عن إنشاء هيكل مقصود لألدوار عن طريق التمييز وحتديد األنشطة الالزمة لتحقيق ،)ةدارياإل

 وجتميع هذه األنشطة وختصيص املديرين لكل جمموعة من ، وكل جزء منها علی حنو أفضل،أهداف املنشئة

  هذه النشاطات وتفويض 
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ًقات السلطة أفقيا ورأسيا يف اهليكل  وتوفري أسباب تنشيط عال،السلطه للقيام �ذه األنشطة ً

  .التنظيمي

 بل هو مرحلة من مراحل التقدم إلی حنو اهلدف ،وهذا اهليكل التنظيمي ليس �اية يف حد ذاته

 التنظيم يعترب علی ئ وهلذا السبب فإن تطبيق مباد، والتنظيم يساهم مسامهة فعالة يف جناح املنشئة،للمؤسسة

  .سبه إلی اهلدفجانب كبري من األمهية �لن

  ً:ومن الالزم يف اهليكل التنظيمي حماولة األمرين معا

  . �ن يكون مجيل املنظر، حسن صورة التنظيم:األول

 ، حيث هلا مظهر وخمرب،ً أن يكون كفوءا حبيث يؤدي املؤدی املطلوب لسائر األشياء الكونية:والثاين

 وال يغين ،عن القلب والكبد والكلية وما أشبه ذلك بينما له خمرب هو عبارة ،ًفاإلنسان مثال له مظهر مجل

ً وإن كان املظهر �نو� واملخرب أوليا، عن اآلخراأحدمه ً.  

 يف هياكلها التنظيمية تشبه بعضها ت كما أن اإلدارا،ًومن الواجب أن يكون التنظيم مناسبا للعمل

دارة أو قسم يتبعون نفس إئة أو ون تنظيم منشرما يقر  وكل املديرين عند،ًبعضا إذا كانت من قسم خاص

ً أو رئيسا لقسم يف القمة أو يف ،ً أو مديرا لإلدارةاإلدارة،ً بغض النظر عن كونه رئيسا �لس ،الطرق املعروفة

 فإنه سيعكس األهداف اليت ينبغي الوصول إليها عن طريق جتميع األنشطة املسؤولة ،القاعدة أو يف الوسط

  .رؤوسيه مع تفويضهم السلطة اليت تلزمهم لتحقيق النتائجلی مإ مث يعهد �لبعض ،عنها

 وبني تلك السلطات من ،وعليه أن يوفر التنسيق الضروري بني هذه السلطات من �حية وبني نفسه

   وبني تلك ،�حية �نية
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ـ  وكل ذلك يقع يف ضمن اهليكل التنظيمي املعرب عنه ب،السلطات والعمل اخلارجي من �حية �لثة

  .داريصطالح اإل يف اال)ظيمالتن(

ً منهما يوجب عنتا ً فإن كال،ً من الالزم يف تنظيم اهليكل أن يكون وسطا بني الفضفاض والضيقمث إن

ًم أمة وسطا﴾ك جعلناكذلك﴿و:  قال سبحانه وقد،ًرهاقا وعدم وصول إلی النتائج املتوخاةإو
)١( .  

  .)٢(سطها األمور أوريخ: ثيويف احلد

ع يات يف مجري ألوف الصغىانطباقهما علكًضا، يه أي ما حنن فىتان تنطبقان عليلكة يواة والريفإن اآل

ًقا أوجب يان ضكن إات، وي وعدم حتدد املسؤولىًان فضفاضا أوجب الفوضكم لو ين التنظإاة، فيأبعاد احل

 املوظف ى علقيوجب الضي ك وعدم ذل،حي املرك من التحرنيسون األفراد سواء من الرؤساء أو املرؤكعدم مت

أقل من عدم اطراد  سبب العطف والشلل واليًا ما ريثك العمل حنو اهلدف املرضي، وريسبب عدم سيمما 

  .ةية أو الرأسيالتقدم، سواء يف اجلهة األفق

  

  ))التشكيل((

ز ك يف املرايني بوضع اإلدار،الوضع الصاحل على ةيئة اإلدارية اهليقصد به تنميل، وكي التش:الثالث

د املواصفات يفة تستلزم �لضرورة حتديمي، ومن مث فإن هذه الوظيل التنظيكنها اهليبيفة اليت املختل

نهم، مع يق بيبهم والتنسيارهم وتدري واختنيم املرشحييًنا مع تقيًزا معك مرتوىليل من كواملستلزمات الالزمة ل

  .ةجة املتوخاي النتة تنتهي إىلية األداء فاعلي احلوافز لضمان فاعلميتقد

طأ احلدس يف خيًا ما ريثكإذ  ة،يغة النهائيل يف أول وضعه �لصكيون التشيك من الالزم أن ال مث إن

   حسب يريستلزم التغيل مما كيالتش

                                                          

  .١٥٣: لبقرةسورة ا)١(

  .٥٤٠ ص٦ج: لكايفا)٢(
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ر ين املدكتميًل مشدودا بقوة مل كيان التشكة، فإذا يصالح اللة أو ايالصالح على التجارب اليت دلت

  . املطلوبيريمن التغ

ختبار، فإذا أحسن ًرا ملدة ثالثة أشهر حتت التجربة واالير القسم الفالين مدير العام مديعل املدجيًمثال 

قع ين من نقضها، أو كتميًن مشدودا مبعاهدة ال يك إذا أساء مل ، حىتك سنة أو ما أشبه ذلمدد املدة إىل

ًنا كًاألمر رجراجا مم عنها لو حزم يف أول األمر وجعل ان يف غىنكة ية أو قانونيدارإة أو يل مادكيف مشا

  .للشد أو الفصل

  

  ))يهالتوج((

 على ام العملمتإ ن إىل�ؤديم يف حد ذا�ما ال يط والتنظيث من املعلوم أن التخطيه، حيالتوج: الرابع

 واإلشراف نيرشاد املرؤوساألنشطة املتعلقة � على داريس اإليه الرئي فمن الضروري توج،النحو املطلوب

ًا حسنا حسب املطلوبري األعمال سريس على طلعي ل،هميعل ً.  

د، ي من التعقريبكقدر  على ون معقدةكه تيب التوجيأن أسالّ إال ،ةيط للغايه بسيومطلوب التوج

إذا  ًإنسان إلنسان آخر، وذلك اإلنسان كثريا ما ال يستعد لقبول التوجيهه يه عبارة عن توجين التوجإث يح

  .حةي احلازمة واملداراة الصحاإلدارة و،ن العبارات املناسبة املالئمةكمل ت

ر يف القمة أو يف القاعدة يان املدك سواء ،س األقساميرئ على كذلك وىس األعليالرئ على فالواجب

اسا�ا يم املؤسسة وطرقها وأهدافها وسيًرا ملفاهيًقا وتقديًه فهما عميلق يف مرؤوسخين أ ،أو يف الوسط

أهم األمور اليت جيب مراعا�ا لكل من ه يتمع، فإن اإلقناع يف �ب التوج ا�هم أو إىليونتائجها العائدة إل

ًسا أو واعظا أو مبلغا أو مرشدا ديًرا أو رئيان مدكسواء  شخص يف صدد التوجيه، ً ً ًا أو ياسيًا أو سينيً

  .ك ذلريًا أو غياجتماع أو ً�اقتصاد

  م والعالقاتيل التنظيك معرفة هنياملرؤوس على نبغييما أنه ك
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ة مستمرة تتعلق يس مسؤوليالرئ على  وتقع،ات وواجبا�م وسلطا�مي األنشطة والشخصنية بيالداخل

ًهم جوا يلق فخي مما ،زهم للعمل حبماس وثقةيرشادهم حنو األداء األفضل مع حتفإ ونيح مهام املرؤوسيبتوض

  .ندفاع النفسيمن اال

مها متنوعة، وختتلف حسب شروط الزمان ر استخداين للمدكميه اليت يب وطرق التوجي أسالمث إن

ل كًون ملما بيكم الناجح أن يه السليد التوجيرير الذي ياملد على بجي، فلذا ك ذلري وغنيان واملرؤوسكوامل

  .حياستخدام األسلوب الصح على  مع القدرة،لةيب البدياألسال

 ريملعرفة واملهارة واخلربة وغ اة أشخاصهم �لنسبة إىلي فهي تنمنيه الناجح للمرؤوسيجة التوجيأما نت

  .ق أهداف املؤسسةيفاءة حنو حتقكقومون بعملهم بي و،ني �جحنيونون مدربيك، فكذل

  .اإلدارةستخدم املوجه الالئق امللم بشؤون ين أن كًر بنفسه موجها، ومن املميون املديكلزم أن يوال 

مات يف يالدورات واملخك ،نةكئل اململ الوساكد من يستفيه أن ير يف املسألة التوجياملد على ما أنك

ة ية �ذا الشأن، والنشرات اجلداريتب واجلرائد وا�الت املعنكوات واألشرطة واليديالفصول املناسبة، والف

  .هاريوغ

  .ان ضرره أقرب من نفعهك وإال ً،ون جافايكب أن ال جيه ير أن التوجك الذ احملتاج إىلريومن غ

ت يف قبال ئاافك مىلا، واملرؤسون حباجة نيرامة املرؤوسكً وجارحا لًاليون ثقيكب أن ال جيما أنه ك

 اللفظي أو نيالتحسكة ي، أو معنوكوجبة من الطعام أو ما أشبه ذلكة يت مادئاافكانت مكه، سواء يالتوج

  .ك ذلرياخلطي أو غ

  

  ))ةالرقاب((

 مل اعته إذيمام، إذ اإلنسان بطب األ إىلريفي يف السكالرقابة، فاألعمال األربعة السابقة ال ت: اخلامس

   احلق يفىريإنه أو حق يف عدم العمل،  على  نفسهىريم، إما ألنه يستقيه ال يب عليعرف برقين  يك
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  .ل احنرافكما هو الشأن يف ك ،ك ذلري أو غ،سرق من الوقت والعملينه كاجلانب اآلخر ل 

التمشي مع اخلطط  على واألفرادي جترب األهداف كاألنشطة اليت تصمم ل على والرقابة تنطوي

 وتسبب احلوافز للتقدم من ،د اخلططكة، وتؤيحنرافات السلبس األداء وتصحح االياملوضوعة، ومن مث فهي تق

  .فكيم والكجهة ال

ًا ين أن �يت �لنتائج ذاتكمي ألنه ال ،فيكن اخلطط وحدها ال تك ل،سبق الرقابةيب أن جيط يوالتخط

تم اختبار ومراجعة األنشطة ي كق أهداف حمددة، وبعد ذليخدام الزمن لغرض حتقستا على ريبل ترشد املد

ار يجة �ملعيق مقارنة النتيم عن طريقين األداء الفعلي إالعمل املخطط، أي مع تفاقها ا ىد مديلتحد

  .فكيم والكليت جهيت الكح مسار العمل من يًا لتصحيون الرقابة سبكالسابق وضعه، وت

، أو نين املتوسطيري أو املدنيثر فرد من املرؤوسكلة األداء لفرد أو أي وسيري تغي الرقابة إىلًا ما تنتهريثكو

ة ي اخلطة اإلداريريل السلطات املفوضة وتغيع الواجبات واحلقوق وتعدي وإعادة توز،ن هم يف القاعدةيالذ

سبب أن ياحلرارة يف اإلنسان مما  درجة نيعيموتر الذي ص، فالرقابة مثل الرتيد والتنقييل األهداف والتزيوتعد

 ما أنه إذا رآهاك، ىصة أخرية والنقردة �� املطلوب �لزى املستوريغ على  رآهااعدل اإلنسان حرارته إذي

  حالة الرقابة �لنسبة إىلكذلكد وال تنقص، وي �ن ال تزكذل على البقاء على افظحي املطلوب ىاملستوعلى 

  .ةيومك احلرية أو غيومكحلاملؤسسات العامة أو اخلاصة، ا

  

  ))أقسام الوظائف اإلدارية((

  :ني جمموعتة لإلدارة إىليسيم الوظائف الرئين تقسكمي مما تقدم من األعمال اخلمسة أنه نيه تبمث إن

  ون هذهكذ، وتتيجمموعة الوظائف السابقة للتنف: األوىلا�موعة 
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ًل واحد موجزا، وتعمل هذه             ك شرح نايما ب على ل،كيم والتشيط والتنظيالوظائف من التخط

  .ناسب اهلدف املنشودي اجلهود وإقامة إطار للعمل ريحتض على الوظائف

ه والرقابة، يون من التوجكذ، وتتية لإلدارة، فهي املتعلقة �لتنفيسي من الوظائف الرئةيا�موعة الثانأما 

 ،نيق اهلدف بواسطة جهود اآلخرية الالزمة لتحقية واملعنويدفع األعمال املاد على تان تعمالنفيومها وظ

  .فكيم والكة الي األمام من �ح العمل إىلمية لتقدية الضرورك احملرىالقوكفهما 

  .ذيالت يف وظائف قبل التنفية إجراء تعديان يف املرحلة الثانيون من الضروري يف بعض األحيكوقد 

ًال عن اآلخر، يون أحدمها بديك ما الك ،اآلخر على توقف أحدمهايتان ال يسين املرحلتان الرئوهذا

ه والرقابة ي التوجكذلكه والرقابة، ويبدأ التوجيما  توقف عنديل ال كيم والتشيط والتنظيإن نشاط التخط

  .نب اجلاك العمل، والفارق هو الضعف والقوة يف هذا اجلانب أو ذاريو�ن يف عرض سيك

ر بغض النظر عن نوع املؤسسة أو يقوم �ا املدي ،ر�هكالشرط الذي ذ على وهذه األعمال اخلمسة

  .ك ذلري أو غ،ان أو الزمانكنوع النشاط، أو امل

املصاحل  ورير اإلدارات، ورؤساء األقسام، ورؤساء العمال، ومدي ومد،فرؤساء جمالس اإلدارات

املطارات  وريات ومديلكن هم يف القاعدة، وعمداء اليالرؤساء الذ س الدولة إىليًة، أخذا من رئيومكاحل

ة، وإن ية اإلداريؤدون نفس الشيء من الناحي ،ةيز إداركتلون مراحيلهم بصفتهم كوالقطارات وما أشبه، 

  .رو�ايديانت أنشطتهم ختتلف حسب املنشئة اليت ك
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  ))مبادئ اإلدارة احلسنة((

من ر مجع ك احلسنة، وقد ذاإلدارةلة يف يبقة مجلة من األمور الدخ تقدم يف املسائل السا:)مسألة(

 هذه القائمة نياز، مع وضوح أن بجيرها �ك أربعة عشر نذئ مباد إىلاإلدارةاج ي احتاإلدارةاب بشأن ّتكال

 من جانب هذه ى، وتفارقهما يف بنود أخر،هما يف بعض البنودي لتلق،ًوالقوائم السابقة عموما من وجه

  .كمة أو تلالقائ

  

  ))اهلدف((

 العقالء ىتوخي هدف كون هنايكأن ّ إال وجد شيء عقالئيين أن كميفإنه ال مبدأ اهلدف،  :األول

  .ةيجتماعة أو االيان يف األعمال الفردك اهلدف، سواء ك ذل الشيء الوصول إىلكاد ذلجيإمن 

 ال اإلدارةة، ومن الواضح أن يتها عن العبثي اهلدف ألبعداج إىليحت �الة أوىليجتماعواألعمال اال

ة ياسيت، من س�ت واملعنو�ل من املادكاختالف اجلهات يف  على لقصد شيء مادي أو معنويّ إال توجد

  .هارية أو غية أو مصرفية أو زراعية أو عمرانيركة أو عسية أو ثقافياجتماعة أو يأو اقتصاد

 الوحدات يف كب أن تساهم تلجي فإنه ،ةيون من مجلة من الوحدات اإلداركانت املنظمة تتكوإذا 

لها يف اهلدف ك الوحدات كسي العام للمنظمة، وتنصب األهداف الصغار لتلي اهلدف الرئكق ذليحتق

ث ي الوحدات، حبكة لتلية الثانويد األهداف الفرعي بتحدكتم ذلي الذي وجدت املؤسسة ألجله، وريبكال

  . املنشئةكسي لتليق اهلدف الرئي حتقي إىلاملة ومتناسقة وتؤدكة متيون األهداف الفرعكت

مبدأ وحدة (سم اسي للمنظمة ياهلدف الرئ إىل ة يف الوصوليمسامهة الوحدات اإلدار على طلقيو

  . واآلخر يف العملكري واهلدف �صطالح الفالسفة هو األول يف التف،)اهلدف

  

  ))التنظيم((

  راد يف أيم، فإنه إذا زاد عدد األفي مبدأ ضرورة التنظ:الثاين
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ون يك ال  حىت،ًل فرد مسؤوال عن جزء منهكنهم، وجعل يم العمل بيعمل عن فرد واحد وجب تقس

  ً.اهلدف أصال إىل ن الوصولكميًدا أو ال ياهلدف بع إىل  والوصولىالعمل فوض

  

  ))الوظيفة((

ة ي سواء فاعل،ةية أو شعبيومكة منظمة حي ألداريم اإليتم التنظيب أن جيفة، فإنه يمبدأ الوظ :الثالث

ام يأساس وظائف من نوع األعمال املطلوب الق على ،ةية أو الفروع الثانويسي يف فروعها الرئ،خاصة أو عامة

  .فةيقوم �لوظيمنا املوظف إ املوظف، وريفة غي، فإن الوظنيس حول األشخاص املوظفي�ا، ول

 ني عبارة عن منصب أو عمل معم، وهويل تنظكن منها ّوكتية اليت يفة هي الوحدة األساسيفالوظ

 هلا نيعيات احلقوق ويواملسؤولومسؤوليات حمدودة، وجيعل يف قبال تلك الواجبات تضمن واجبات ي

ون يكما قد كفة مشغولة أو شاغرة، يون الوظكفة، وقد تي الوظكاهلدف من تل إىل نة املوصلةياألنشطة املع

ة يف ين القواعد األساسإ، إذ نيشغلها من املوظفي مبن فةي مشغول، وال تتأثر الوظريًاملوظف مشغوال أو غ

ها ي فنيعيشغلها قبل أن يات من يأن الوظائف العامة تنشأ وحتدد حقوق ومسؤول على  العامة تنصاإلدارة

 قد نيها، ورغم أن املوظفي علنيها، فهي �بتة رغم تقلب املوظفي علنيأحد، وهي ال تتأثر �لشخص املع

  .فاءات متوسطة أو دون املتوسطةكعة أو يات رففاءكونون أصحاب يك

ة ية حقوقيًفة غالبا شخصيفة حبقوقها وواجبا�ا، وللوظيشغل الوظيأما املوظف فهو الشخص الذي 

ة من يون املسؤولكفة تينما إذا خرج عن الوظيًون مسؤوال، بيكفة يفة، فاملوظف ما دام يف الوظيمرتبطة �لوظ

ً، مثال ر�سة الوزارة إذا عقدت عقدا مع شركليت بعد ذ�شأن املوظف الذي   ة أو مع فرد فإن ر�سةكً



٥٠

ً سواء كان رئيس الوزراء زيدا أو عمروا،الوزارة هي طرف تلك الشركة أو ذلك الفرد  فإذا كان رئيس الوزراء ،ً

  .كن عليه املسؤوليةت وإذا خرج عن الوظيفة مل ،ًزيدا كان هو املسؤول

 ، املعامالت العقالئيةى والشارح أمض،ن ذلك حيث يكون معاملة عقالئيةإ :)الفقه(وقد ذكر� يف 

 عدم )الفقه( إذ قد حتقق يف ،ن مثل ذلك مل يكن يف أول اإلسالم وال يستشكل �،فالالزم صحة ذلك

  .السيد الطباطبائي يف العروة إىل ، كما ذكره كل من الشهيد يف املسالك،ذلك إىل حتياجاال

حنو الشرط  على ً، وقد ترتبط �ما معا، وقد ترتبط �لفرد،عاملة قد ترتبط �لوظيفة فامل،ي حالأ ىوعل

  .تكراره يف املقام إىل  مما ال حاجة،تفصيل ذكر� الفرق بينما يف األصول والفقه على ،أو اجلزء أو القيد

  .و ذلكعدم الغرر وحنكنعم يف كل من األقسام الثالثة جيب حصول الشرائط العامة يف املعاملة 

  

  ))التخصص((

 فإن الكفاءات ، والعكس �لعكس،ةء وكلما زاد التخصص زادت الكفا، مبدأ التخصص:الرابع

نوع واحد من األعمال وله  على ما يقتصر عمل املوظف  وعند،ة رهينة �لتخصصات يف األفراددارياإل

غلبت كل ( :) هللاهمحر(البهائي  وقد قال الشيخ ،تقانه وإجادتهإ إىل  فإن ذلك يودي،ختصص فيه ويتفرغ له

  .) وغلبين كل ذي فن،ذي فنون

  

  ))وحدة التوجيه((

ً أو موظفا ،ً سواء كان رئيسا فوقه رئيس، فإنه جيب أن يكون للموظف، مبدأ وحدة التوجيه:اخلامس

    أو كان ذلك التوجيه من، سواء كان ذلك التوجيه الواحد من فرد واحد، توجيه واحد،ًعاد� فوقه رئيس



٥١

ً فيتسلم هذا الشخص ـ مديرا متوسطا أو مديرا يف القاعدة أو فردا ى،مجاعة يقطعون األمور �لشور ً ـ ًً

  .ً ويكون مسؤوال عن أعماله أمام تلك اجلهة،األوامر والتعليمات من جهة واحدة

 فإذا ، سواء يف املوظفني أو يف الرؤساءى،اإلخالل �لنظام والفوض إىل فإن عدم وحدة املوجه يودي

 فإن ، ومن الطبيعي أن تكون تكل األوامر متعارضة،استلم املوظف أوامر من عدة رؤساء يف آن واحد

 هذا اآلمر ب كالم وإذا تصرف حس، ويرتبك وال يستطيع التصرف يف مثل تلك احلاالتباملوظف يضطر

  . والعكس �لعكس،ًيكون مسؤوال أمام اآلخر

  . سواء الر�سة العرضية أو الر�سة الطولية،بدأ تعدد الر�سةن ال تكون هناك مأولذا فمن الضروري 

 لكن يكون حكم أحدمها ،نعم يف تصوير عقلي ميكن أن يكون هناك رئيسان طوليان أو عرضيان

 لكن ذلك ،ةحنو الكفائي على  كما ميكن أن تكون اإلطاعة،حكم اآلخر إذا اجتمع احلكمان على ًمقدما

ً وإن كان تصويرا عقليا صحيحا يف نفسه،قرارت العرفيةخارج عن نطاق القوانني وامل ً  خرة يرجع لكن �آل،ً

  ً.وحدة التوجيه أيضاإىل 

ً فإن املوظف جيب أن يكون واحدا ال متعدداً،وما ذكر يف املدير يصح يف املوظف أيضا  سواء وحدة ،ً

ً وهنا أيضا ،ىتباك والفوضر ويقع نفس اال،اآلخر على ة فكل يلقي �ملسؤوليّ وإال،يةاجتماعشخصية أو 

  .حنو الرتتيب أو الكفائية لكن فيه احملذور السابق على يصح األمر

  

  ))عدم التدخل((

 إىل ن ال يتدخل يف شؤون املوظفني مما يؤديأاملدير  على  فإن الضروري، مبدأ عدم التدخل:السادس

   فضيق املوظف بعمله ّ وإال،ريطا جيب أن يكون التدخل بقدر متوسط بني اإلفراط والتف وإمن،مضايقتهم



٥٢

 املوظف أن ى فإنه إذا رأ،نفسه على  كما يقلل اعتمادهة، ويقلل شعوره �ملسؤولي،يوجب قلة اإلنتاج

  .املدير يتدخل يف كل صغرية وكبرية ال بد وأن ينسحب عن امليدان

قد ذكر يف أحوال  و، أما اجلزئيات فيرتكها للموظفني،فاملدير هو الذي يتدخل يف اخلطوط العريضة

 أما اجلزيئات فكان يرتكها للمسلمني ، أنه كان حيتفظ لنفسه �ملهمات) هللا عليه وآلهىصل(لرسول ا

ًاألمام مما يقصده الرئيس أو املدير غالبا إىل  وذلك مجع بني التقدمي،فيعملون �ا كما يشاءون  وبني حرية ،ّ

  ً.ودهم عن العمل مما يضر اهلدف أخريا ويسبب ذلك بر، ال حيسوا بضيق وضنكاملرؤوسني حىت

  

  ))قصر اخلط((

أقل  إىل  وذلك يقتضي �ن ختتصر املراحل اليت متر �ا األمور قبل إبرامها، مبدأ قصر اخلط:السابع

تصاالت بني  وأحرقت العقبات اليت متر فيها املعامالت واال، فإنه كلما قل املستو�ت واملراحل،عدد ممكن

تصاالت يف هذه  ألن اال،ةداري زادت الكفاءة والفاعلية اإل،ني أصغر موظف يف املنشئة وبداريالرئيس اإل

 وال يكون هناك جمال لتأخري املعامالت أو احنرافها أو الربود يف ،احلالة تكون أسرع ومتر يف طريق أقصر

  .امرواملوظفني الذين يتلقون األ

 فإ�ا مضيعة للوقت )روتينية العمل(بـ ً أحيا� ى ويسم،وهذا مبدأ عام �يت يف كل األعمال اإلجرائية

  .زادت الوسائط وابتعدت اخلطوط ماتواء كللراف واالحنق االتطر إىل  �إلضافة،ال وتعطيل عن اإلنتاجمولل

ً أمرا سر�ىعطأ ف،وقد جرب بعض العلماء ذلك يف مثال خارجي  ،عمرو إىل زيد وقال ليعطه إىل ً

ً فبينما قال مثال هو يف ،حنراففالحظ أنه كلما ازدادت األفراد ازداد اال ،ذابكر وهك إىل وهو بدوره يعطيه

  :أول اخلط



٥٣

احلج  إىل ًستطالع �ن عليا ذهب الكالم من األخري بعد االى تلق،البلد يف يوم اخلميس إىل دمحم �يت

ً وهذا الكالم وإن كان مستغر� جدا ولعل فيه عنصر املبالغً،يف العام املاضي مثال أنه مثال ملزيد من ّ إال ةً

  .حنراف كلما زاد اخلطاال

ومن املمكن أن جيرب اإلنسان بنفسه هذا الشيء فيصف عدة أشخاص ويسر يف أذن أحدهم 

حنراف الشاسع بني األول  االى لري،أخري اخلطإىل  ،والرابع ،لثالثهكذا لو ، مث �مره �ن يقوله للثاين،بشيء

  .واآلخري

  

  ))السلطةتقابل املسؤولية و((

فاملسؤولية عن عمل معني يلزم أن تقابلها السلطة الكافية  ،)تقابل املسؤولية والسلطة( مبدأ :الثامن

 فكلما كانت السلطة ،ختصاص جيب أن يقرن بتفويض السلطة املناسبةفتفويض اال ،إلجناز ذلك العمل

  ً.وفساداًما عموم من وجه أورث ذلك خباال هأوسع أو املسؤولية أوسع أو كان بين

 ، أو يف القاعدة،و املدير يف الوسطأ ،ىو الرئيس األعلأ ،فإن السلطة إمنا توضع يف يد املوظف

ًومن مث يصبح املأمور مسؤوال عن حتقيق تلك الغا�ت  ً،ددة سلفاوبقصد حتقيق غا�ت وأهداف حم

 أو أن ،سلطته أو عن أكثر من ،ًن يكون مسؤوال عن أقل من سلطتهأوليس من الصحيح  ،واألهداف

لتقاء إمنا يكون حيث يكون من كل جانب جهة سلبية واال ،يكون بني السلطة واملسؤولية العموم من وجه

  .يف اإلجيابيات

  

  ))حصر املسؤولني((

ًشرافا كامالإ أن يشرف إداري فإنه ال يستطيع أي رئيس ، مبدأ حصر املرؤوسني:التاسع عدد  على ّ إالً

  ً مثال حدد بعضهم أن اإلشراف ، يكون العدد أقلىا كان الكيف أقو وكلم،حمدود من املرؤوسني



٥٤

 على  أما �لنسبة للمشرف،داريستة أشخاص للرئيس اإل إىل شخاصجيب أن يرتواح بني ثالثة أ

  يستطيع اإلشرافداري �ن الرئيس اإل: لكن بعضهم قال،ًثالثني عماال على يستطيع اإلشراف هالعمال فإن

ن أ كيف ـ يستطيع ىلإالعمال ـ مما ال حيتاج األمر  على  والرئيس املشرف،عشرةإىل  ما بني مخسةعلى 

  .ًما يقارب مخسني عامال إىل يشرف

ليس عدد مثايل لألشخاص الذين يكونون يف نطاق  ه فإن،ولكن الظاهر أن التحديد غري مطرد

 ،ئيس واملرؤوسني ونوعية العملاختالف الر إىل  بل جيب أن حيول نطاق اإلشراف �لنسبة،اإلشراف الناسب

ً ورمبا يكون ضعيفا أو متوسطا ف،عدد أكرب على شرافً يكون الرئيس قو� يتمكن من اإلفرمبا  شرافه يكونإً

ريد قوة التدريب أو كان املوقع اجلغرايف أ وإذا ً، كما أن املرؤوسني يكونون �ذا احلكم أيضا،عدد أقلعلى 

مناطق  على وسون موزعنيؤً مثال إذا كان املر،قلأعدد  على اإلشرافًموقعا غري مناسب يلزم أن يكون 

 فرمبا ،التيارات املضادة إىل  وكذلك �لنسبة،عدد قليل منهم على جغرافيه بعيدة فإن اإلشراف الفعال يكون

املرؤوسني كما يف كثري من األحزاب واملنظمات وما  إىل يكون هناك تيار مضاد أو تيارات مضادة �لنسبة

  .عدد أكثر إذا مل تكن هذه األمور على  بينما اإلشراف يكون،عدد أقل على فاإلشراف يكون ،أشبه

  

  ))تفويض السلطة((

 ،املديرين املتوسطني إىل  تفويض السلطةىاملدير األعل على  فإنه جيب، مبدأ تفويض السلطة:العاشر

عطاء الرئيس السلطات  ذلك �،ىفلاملديرين يف املستو�ت الس إىل مهكما أنه جيب تفويض السلطة من

   وهذا التفويض جيب ،مساعديه ووكالئه واملديرين حتت يده إىل ةدارياإل



٥٥

  .َ يفسدُ يفسد وال أقل حىتأن يكون بقدر احلاجة ال أكثر حىت

 كرؤساء األقسام يف ،ة بعيدة عن املركز الرئيسي للمنشئةإداريويتحتم التفويض يف حال وجود وحدات 

 وقد تقدم يف مبدأ آخر وجوب التكافؤ بني ، أو يف الوالية الواحدة البعيدة عن املركز،ملتعددةالوال�ت ا

  .ة والواجب من املسؤولي،السلطة

 وأي منهما ،ئيس املتوسطر وقد يكون من الى، قد يكون من الرئيس األعلة التفويض للسلطمث إن

 ومن ،اإلدارة حسب القرار املقرر يف منهاج  يكون هو الذي يتمكن من اسرتدادها أو حتديدهاةفوض السلط

  .سرتادد أو التوسعة أو التضييقاملمكن أن يعطي السلطة أحدمها وجيعل احلق لآلخر يف اال

  

  ))العالقات اإلنسانية((

ًأو مديرا أو كان ً رئيسا ، العاليةئ مبدأ العالقات اإلنسانية اليت جيب مراعا�ا من املباد:احلادي عشر

  . املديرين أو سائر املوظفنيىلإ سواء �لنسبة ، غري ذلكرئيس قسم أو

 سواء كانوا زمالء أو ،املوظفني أمام اآلخرين إىل نتقاد مثل مبدأ عدم توجيه اال،وهي أمور كثرية

قرتاح يف عبارات مالئمة منا جيب أن يكون االإ و، ومبدأ عدم احلدة يف الكالم معهم،مرؤوسني أو غريهم

 ،مبدأ عدم الرتفع عليهمو ،شراك املوظفني يف الرأيإ ومبدأ ، ومبدأ تنمية املوظفنيجتماع،مذكورة يف علم اال

 ، مثل مؤسسة لزواج عزا�م وعاز��م، ومبدأ جعل املؤسسات ألجل حيا�م،ومبدأ قضاء حوائجهم

  .بعضها إىل  وسيأيت اإلملاع،غري ذلك مما هو كثري إىل ، ومؤسسة لتهيئة السكن هلم،ومؤسسة إلقراضهم

  

  ))املرونة((

  ً فإنه جيب أن يكون التنظيم مر� ، مبدأ املرونة:الثاين عشر



٥٦

 يتمكن من مواجهة التغريات اليت حتدث  حىت،ًوقابال للتكيف حسب متطلبات الظروف املختلفة

ذلك يف فصل  إىل ، كما أشر�تئاانت تغريات �حلسبان أو املفاج سواء ك،داخل املنظمة أو خارجها

  .اهليكل التنظيمي للمنظمة على  إحداث تعديالت جوهريةإىل   دون احلاجة،سابق

ًنعم قد جيب أن تكون املرونة حبيث ميكن أن حيدث تعديال جوهر� أيضا ً اهليكل التنظيمي  على ً

 لكن األخشاب شحت أو انقطع موردها ،ابكانت املؤسسة مؤسسة لتخريج األخشذا إً مثال ،للمؤسسة

مؤسسة تعليب  إىل تغيري اهليكل التنظيمي من املؤسسة األخشابية إىل اإلدارةاحتاجت  ،أو ما أشبه ذلك

 ستهالكية تتغري اهلياكل التنظيمية ملعامل البضائع االب أن يف حالة احلرى ولذا نر،الفواكه أو ما أشبه ذلك

 اليت توجب تغيري ئالطوار إىل  وهكذا �لنسبة،معامل لصنع األسلحة و�لعكس فيما إذا انتهت احلربإىل 

  .اهليكل التنظيمي بصورة عامة

  

  ))الكفاءة((

األهداف  إىل ما يتمكن من الوصول  فإن التنظيم يعترب ذا كفاءة عند، مبدأ الكفاءة:الثالث عشر

  .جتماع وتكون النتائج حسنة مرغوبة يف اال،�قل ما ميكن من التكاليف

 واشرتاك ، وتنفيذ سليم للمسؤولية،لطة واضح املعامللتنظيم �لكفاية هو الذي يكون فيه تقسيم للسوا

  .اهلدف إىل الوصول إىل  وتكاليف أقل،مع الكل يف حل املشاكل

 تتمكن املنشئة من السري  وإمنا جيب توفري جوانب متعددة ضاغطة حىت،وهذا ليس �لشيء السهل

 فالالزم اشرتاك ،الز�ئن إىل ائعهانصف سيارة لنقل بض إىل ً مثال إذا كانت املنشئة حتتاج،بكفاءة ولياقة

ًشرتاء السيارة وحتملهما معا تكاليف السكن واملوقف  مشا�ة أو غري مشابة الىاملؤسسة مع مؤسسة أخر

   فإن ،والوقود وسائر النفقات احملتاجة من الضرائب احلكومية وما أشبه



٥٧

ه املسؤولية يكون التكليف حتمل هذ على  بينما إذا استبدت املؤسسة بوحدها، ذلك يوجب الكفاءة

 ويقال مثل ذلك يف خمتلف ،خرة ملثل هذه املؤسسة فال كفاءة �آل،اإلنتاج السليم على  مما يؤثرً،كثريا

  .األبعاد

  

  ))الصيانة((

 ،هتمام الكايف لصيانة األجهزة املرتبطة �ملؤسسةاملدير اال على  فإنه جيب، مبدأ الصيانة:الرابع عشر

ًأو قطارا أو معمال أو معهدا أو مدرسة أو دائرة حكومية أو غريهاًسواء كانت مطارا   �ن حيفظها من ،ًً

 إىل  وذلك حيتاج، إذا مل تكن الصيانة الكافية العطب أو الصرف أكثر مما ينبغي مما ينقص من عمرها العادي

  .اخلرباء والفنيني واملراقبة املناسبة وختصيص رصيد ملثل ذلك

  

  ))اإلتقان((

 فإن اإلتقان سواء كان يف قطاع اخلدمات أو الوظائف أو الصناعة أو غريها ، اإلتقان:عشراخلامس 

 فإن الدعاية مهما ،اهلدف املنشود إىل  وبذلك ينمو ويصل،من أهم ما يسبب التفاف الناس حول املشروع

   . عشر مسد اإلتقانكانت قوية ال تسد حىت

 واحلبة من ، فكما أن البيضة هي اليت تفرخ،ات اإلتقان هو الذي يوجب النمو ال الشكليمث إن

 فإن ، كذلك اإلتقان، فإنه ليس هلما الفرخ والسنبل،ةط ال شكل البيضة أو احلن،احلنظة هي اليت تنمو

 ولو ،كالمه ودعايته املضادة إىل تقنها التف الناس حوهلا وال ينظرونأقذع الذم لكنه اإلنسان إذا ذم سلعته �

 يف ) هللا عليه وآلهىصل( وقد قال رسول هللا ،أكرب الدعا�ت ينفض الناس من حوهلامل يتقن وجعل هلا 

  .تقنهأً عمل عمال فًءامرارحم هللا  :احلديث املنسوب إليه



٥٨

  

  ))إدارة األعمال((

املضاف ( ويف هذه املسألة نتكلم حول ،) املضاف( اإلدارة تكلمنا يف املسائل السابقة حول )مسألة(

 إىل  فكل واحد من الكلمتني حباجة،)دارة األعمالإ( إمنا يتكون من اإلدارة ألن كتاب ،األعمال أعين )إليه

  .الشرح والتوضيح والتحديد

عمالية أو أت ئاي يف منشاجتماع نشاط متميز لصاحب كل عمل : بصفة عامةاإلدارةوقد تقدم أن 

شطة اليت تبذل إلنتاج وتوزيع عمال األن ومن األ،آخر ذلك إىل مؤسسات دينية أو مؤسسات حكومية

 أو مؤسسات حكومية اليت يديرها ،السلع واخلدمات الضرورية إلشباع احلاجات والرغبات اإلنسانية

ً وزيرا أو سفريا أو مديرا عاما أو رئيس دولة أو غري ذلكىء كان يسما سو،املديرون ً ً ً.  

ًلناس يعملون معا لتحقيق هدف ي يبذله مجاعة من ااجتماع فإن النشاط لألعمال نشاط ، هذاىوعل

ية تشمل كل أنواع اجتماع فاألعمال تعترب مؤسسة ،ي أو غري ذلكاجتماعمشرتك ثقايف أو سياسي أو 

سواء كانت مؤسسات اجتماعية عامة كاحلكومة، أو مؤسسات اجتماعية يف  ،يةجتماعاملؤسسات اال

خمتلف صورها وأشكاهلا وأهدافها لى  ع أو ما بني ذلك من املؤسسات،أخص معناها كاحلياة العائلية

  .وأنشطتها

 ولذا فإن ،ية تستخدم املوارد لتحقيق أهداف معينةجتماعواألعمال مثل غريها من املؤسسات اال

 املوارد تعترب مبثابة الوسائل الالزمة لبلوغ النها�ت املرغوبة اليت يهدف إليها مجاعة من الناس بغية الوصول

  .ذلك املقصدإىل 

 يتأثر �ملهارة يف استخدام تلك املوارد اليت ى املنشودة واهلدف املتوخةاضح أن حتقيق الغايومن الو

 على ً ومن الواضح أيضا أن عملية احلصول،تلك األهداف والغا�ت إىل تنتهي بسبب األعمال واألنشطة

ًاملوارد واستخدامها تتأثر �ثرا كامال �طار عمل املؤسسات اال    ىية والقوجتماعً



٥٩

 إىل  جمموع ذلكاإلدارة   وقد قسم علماء،اليت تشكل وحتدد الطريقه اليت ستستغل �ا املوارد املمكنة

   : وهي عبارة عن،أربعة أمور

  . املوارد:األول

  . استخدام تلك املوارد:والثاين

  . املؤثرةىية والقوجتماع إطار عمل املؤسسات اال:والثالث

  . ا�موعة من الناس الوصول إليهاى األهداف والعناصر اليت يتوخ:الرابع

 هي الوسائل  والعناصر الثالثة األوىل،ة أول يف الفكر وآخر يف العمل كما يقوله الفالسففواألهدا

  . وهو اهلدف املنشود والنهايه املتوخاة من تلك األمورالثالثة،العنصر الرابع يف اخلارج إىل للبلوغ

  .أقسام العنصرىل  إوكل واحد من هذه العناصر األربعة تقسم

 ، موارد بشرية وإىل، موارد طبيعيةىلإ تنقسم )وهو املوارد اليت حتصل عليها األعمال(فالعنصر األول 

  .ذلك إىل  وما، موارد ثقافية وإىل،يةاجتماع موارد  وإىل، موارد علمية وإىل، موارد ماليةوإىل

نتاج إ و،نتاج السلعإ إىل تنقسمكما أن العنصر الثاين وهو استخدام املوارد بواسطة األعمال 

 وكما يشمل ذلك املواد البشرية الذي هو عبارة عن العمل الذي ، وتوزيع وبيع السلع واخلدمات،اخلدمات

ت األعمال ئا متويل منش وإىل،اهلدف املنشود إىل يقوم به الرؤساء واملرؤوسني وغريهم يف سبيل الوصول

  . املختلفة يف منشئة العملدار�ا والتنسيق بني األجنحةإوتنظيمها و

 ،ديةاالقتصااملؤسسات  إىل  فينقسم،ت املذكورةئاأما العنصر الثالث وهو إطار العمل يف املنش

   ،  والدينية، والثقافية،ونية والقان،السياسيةو



٦٠

 من املؤسسات املنتشرة يف ك ذلري وغ،ةيركا، واملؤسسات العسينولوجكواملؤسسات املرتبطة �لت

 حلاجات الفرد مبا هو فرد، وحاجات يم املتعدد األبعاد املعطيأعمدة لبقاء ا�تمع السلكون كا تا�تمع، مم

  .اجتماع مبا هو جتماعاال

ول، والعنصر الرابع الذي هو عبارة عن األهداف اليت تنشدها األعمال بسبب العناصر الثالثة األ

اجات من يحت أو اال،ل اخلدماتيقب منت اجايان احتكاجات ا�تمع، سواء يعطاء احتإفهي عبارة عن 

قي للفرد، يعن الدخل املتضمن للربح وعن رفع الدخل احلقعات وي عبارة عن املبكذلك و،ل املصنوعاتيقب

ة وما ية واملؤسسات الرتبوية واملؤسسات األخالقينية بسبب املؤسسات الدياجات ا�تمع الروحيوعن احت

  .كأشبه ذل

قة املباشرة أو يت اليت ترتبط بطرئامات واملؤسسات واملنشياملوارد والتنظل كونظام األعمال شامل ل

بعادها املختلفة، سواء أيف ة يات والرغبات اإلنسانجع السلع واخلدمات إلشباع احلاينتاج وتوز املباشرة �ريغ

  .ملكاأل إىل مالكً أو بعدا من ال،مالكال إىل ًان بعدا من النقصك

 أو مرتبطة �لقطاع اخلاص، فإن القطاع ،ت مرتبطة �لقطاع العامئااملنشون ك أن تني فرق بريمن غ

ة يستشاراال يف قبال املؤسسات األخر املتواجدة يف األنظمةومة مؤسسة كرها احليًضا اليت تديالعام أ

ات هذه ياسات وعمليس على جمال واسع من املؤثرات اليت تؤثر على نطويي كما أن ذلك ،)ةيقراطميالد(

  .تئااملنش

س الدولة أو يان رئكلي العام، سواء يمي التشغيل التنظيكل األفراد أجزاء يف هذا اهلكومن الواضح أن 

ة يًضا املوارد األوليل العام أيكضمن هذا اهلتيما ك، كعات أو العامل أو املستهلية أو رجل املباكر الشريمد

  املستخدمة يف األعمال
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  .ت، واملنشئات نفسها وتنظيما�ا ووظائفها وسياسا�اورؤوس األموال املستثمرة يف املنشئا

وقد تبني بذلك أن هناك أجزاء مباشرة وأجزاء غري مباشرة، وتتضمن األجزاء غري املباشرة كل عناصر 

احلياة االجتماعية اليت تسهل وتنظم وتؤثر على نشاط األعمال، وتشتمل على احلكومة، وخمتلف شعبها 

 واألحزاب واملنظمات، ودور النشر، واإلعالم، والنقود، واالئتمان، واملستهلكني، وفروعها، ونقا�ت العمال،

ًواجلمهور العام، فإ�ا كلها وغريها عوامل بيئوية تؤثر على سياسة األعمال وتصرفها وتوجهها توجيها على 

  .قدر ما هلا من ا�ال يف هذا البحر العام من االجتماع

ّل البيئوية �ألعمال هي علقة غري مباشرة، إال أ�ا هامة، وهلا وز�ا و�لرغم من أن علقة هذه العوام

ًو�ثريا�ا يف سري األمور حسنا أو سيئا، �ستقامة أو �حنراف، بتوسع أو بتضيق، من جهة الكم أو الكيف ً.  

ًمث هذه العالقات متبادلة ومتشابكة نظرا ألن نشاط منشئات األعمال وأهدافها تشكل هذه العوامل 

ًالبيئوية وتؤثر عليها أيضا، فإنه كما أن أجزاء الكون متشابكة جدا حىت أن رغيف اخلبز الواحد حباجة إىل  ً

األرض واملطر واهلواء والنور واملاء واحلر والربد واليد العاملة والليل والنهار والتكنولوجيا يف العصر احلديث أو 

ىت حباجة إىل الطيور اليت تلتقط احلشرات الضارة البقر وحنوها يف العصر السابق ألجل حرث األرض، وح

 ترعاه ومصارف مالية تكون �لزراعة، كذلك أجزاء األعمال واخلدمات، فمعمل واحد حباجة إىل حكومة

 ألهل املال، ومنه عطاؤه، ونقابة عمال ينسقون العمال أنشطتهم وجهودهم يف تلك النقابة، ًمستودعا

وقضاء يفصل نزاعاته، وغريها وغريها، وبعض هذه األمور مما يعد من   عليه،غى ال يطوحزب يسنده حىت

  .املنظورات، وبعضها مما يعد من غري املنظورات



٦٢

 وإال ما مسح هلا �لوجود، وإذا وجد ،مث إن املشئة جيب أن تساير األهداف واملعايري االجتماعية العامة

ًوجد ضعيفا و�قصا وال ًال االجتماع الذي ال يسمح بشرب اخلمر ال ميكن فيه ّمير عليه زمان إال وينهدم، مث ً

 ًن ساندته احلكومة فرضا لكنه إذا ولد كان والدة �قصة، مث ال مير زمان حىتإ�سيس معمل مخر، فإنه و

  .يسقط

ًتوضع حيث يكون مقبوال للجماهري، سواء من جهة الدين  ًوعليه فاخلطط االقتصادية مثال جيب أن

اخلطط االقتصادية اخلطط الثقافية واخلطط االجتماعية   ومثل،يت حيملها االجتماعأو من جهة الفكرة ال

  .وغريمها من سائر أبعاد ا�تمع

  

  ))تصنيف املنشئات((

  : وقد قام علماء اإلدارة بتصنيف املنشآت إىل أقسام

ت ئاواملنشت الرتبوية، ئات الثقافية، واملنشئات االقتصادية، واملنشئات احلكومة، واملنشئاكاملنش

  .إىل غري ذلك، الزراعية

ت زراعة املواد األولية كاحلنطة والشعري وما أشبه، ئامنش: ت الزراعة تنقسم إىلئا كما أن منش

  .ت زراعة املواد الثانوية كالفواكه واخلضار وحنو ذلكئاومنش

وتوزيع السلع، ت اليت تعمل مع اإلنتاج ئاكما أن هناك تقسيم يقوم على أساس التفرقة بني تلك املنش

  .وبني تلك اليت تعمل للخدمات

ون من �حية رأس املال كشئة، وقياس احلجم قد ينًكما أن هناك تقسيما على أساس حجم امل

املستثمر، أو من �حية مقدار املبيعات، أو من �حية عدد العاملني والرؤساء، أو من �حية مقدار زمان 

 وقد يكون غري ً،ء، وقد يكون يف الصيف، وقد يكون موقتاالعمل، إذ قد يكون زمان العمل يف الشتا

ًموقت، مثال املعمل الذي يقوم بصنع السكر من الشمندر يكون عمله موقتا ��م ظهور هذه الثمرة، وهي  ً

  الزم أن يقف املعمل أو يشتغلليف السنة ثالثة أشهر أو ما أشبه ذلك، أما سائر شهور السنة فا



٦٣

  .يف عمل آخر

ًال ال �ارايهم تعمل لرية عن اللصوص وغيلياليت تعين �خلدمة للحراسة اللواملؤسسة  س من ك و�لع،ً

  .هارياملصارف واإلدارات وغكًال يًتعمل �ارا ال ل املؤسسات اليت كتل

ن إهدف خاص، و إىل  أن األعمال عبارة عن األنشطة ا�تمعة يف منشئة خاصة �دفني تبكوبذل

ة، يت مصرفئامنش إىل تئامي للمنشيل التنظيكًثال تقسم األنشطة حسب اهلعدة أقسام، م إىل تشعبت

ة واملساجد ينياملدارس للعلوم الدكة ينيت الدئاة، واملنشياملعاهد العال إىل ة من الروضةيت ثقافئاومنش

ت ئاة، ومنشيت الصناعئات املناجم، واملنشئاة، ومنشيت الزراعئاة، واملنشيركت العسئاواألوقاف، واملنش

ت ئاومنشواملنشئات التجارية، هر�ء والغاز واملاء، كالكة يت احلاجات األولئاد والبناء والعمران، ومنشييالتش

  .اهلاكت اخلدمات مبختلف صورها وأشئا ومنش،نيت التخزئاالنقل واملواصالت، ومنش



٦٤

  

  ))الوحدات اإلدارية((

دارة إانت كة، سواء ريبك من اإلدارات الريثكل املنظمة يف يكان هيم ولبيتوضع خرائط للتنظ) مسألة(

 الوظائف املوجودة نيمة، ولتبيون منها الصورة التنظكة اليت تتياإلدار الوحدات نية، لتبيدارة أهلإة أو يومكح

نها، يق بيالتنس٦ة يفكي أجزائها وارتباط بعضها ببعض، ونية اليت ترتبط بيلو وخطوط السلطة واملسؤ،هايف

  : لعدة أموركوذل

  . الوحداتكون منها تلكة والوظائف اليت تتيد إطار املنظمة والوحدات اإلداريحتد: يت منهاوال

  . يف املنظمةني املوظفنيم العمل بية تقسيفكيان يب: ومنها

ها يرب وأكها أين أأ و،نهايق بية التنسيفكي خمتلف اإلدارات واألقسام ونيح العالقات بيتوض: ومنها

  .ك ذلري غ وإىل،رها مؤخيقدم وأمها يأصغر وأ

  .ة يف املنظمةيح خطوط السلطة واملسؤوليتوض: ومنها

  .ة يف املنظمةيت اإلدار�ح عدد املستويتوض: ومنها

س ين أي رئأ و، له مباشرةني التابعنيس �ملرؤوسيف الرئي وتعر،سه املباشرياملوظف برئ فيتعر: ومنها

  .س يف القاعدةيس يف الوسط وأي رئييف القمة وأي رئ

  .وسلطا�ا وعالقتها �جزاء املنظمةان للجان املوجودة يف املنظمة يب: نهاوم

 فيتون من خارج املنظمة للتعر�ن ين الذيطة تساعد الزائرين اخلرإث ي الغرض اإلعالمي، ح:ومنها

  ى وعل،أقسام املنظمةعلى 
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ًربا وصغراك ،ها وقدرهاين فياألشخاص املوجود   .ةيفكية ويمك و،ً

 نيف املوظفيتم تعري اخلرائط كث بواسطة تلي ح، اجلددنيضاح للموظفيلة اإلين وسوكأن ت: ومنها

د يها وحتديشغلو�ا فيز اليت سكان املرايمي للمنظمة، وبيل التنظيكًدا �هليجدفة يالوظ إىل تون�ن يالذ

ء أو ما  هلم أو زمالني �بع،نيانوا رؤساء أو مرؤوسك سواء ،اتصال �م على ونونيكن سياألشخاص الذ

  .أشبه

 تعاجل يف املستقبل م حىتيتشاف األخطاء املوجودة يف التنظكة تساعد يف ايميأن اخلرائط التنظ: ومنها

  .ةيل املنظمة واملخالفات للقواعد اإلداريكة تظهر األخطاء املوجودة يف هيميطة التنظي فعند رسم اخلر،بيالقر

ن يالرؤساء املتعددن أ أو ،نيرؤساء متعددكثر كس واحد أو أيسان أو رئيون للموظف رئيكًمثال هل 

 وحدة الر�سة أًون خمالفا ملبديك س مستقل حىتيل واحد منهم رئك أو بعنوان أن ،ستشارةهم بعنوان اال

  ً.ئته سابقايلمنا عن خطكالذي ت

ر�ها كمة اليت ذي أو أ�ا بقدر احلدود السل،مةية عن احلدود السليت اإلدار�د عدد املستويزيوأنه هل 

ًسبب التواء واحنرافايًال يق طويون الطريك ال س واملرؤوس، حىتي الرئني من مبدأ قصر خط السلطة بً،سابقا ً .

 إىل ًر� سابقا من مبدأ نطاق اإلشراف،كق، ملا ذيواسع أو ض ينيأو هل أن نطاق اإلشراف يف بعض اإلدار

  .طةي من األخطاء اليت تظهر بسبب اخلرك ذلريغ

  

  ))خلرائطأقسام ا((

  :مخسة أقسام على مث اخلرائط

  .ةياخلرائط اإلدار: األول

  .ةيفياخلرائط الوظ: والثاين

  .ةيادراخلرائط اإلف :والثالث
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  .ةياخلرائط اجلغراف :والرابع

  .ةيقي اخلرائط التنس:واخلامس

  

  ))اخلرائط اإلدارية((

 إىل س األقسام وماي ورئاإلدارةر يلعام ومدر اي املدنيطة اليت تبية، فهو عبارة عن اخلريأما اخلرائط اإلدار

  .كذل

  .ً�ون دائريكًا، وقد يون أفقيك وقد ،ًايمِون قيكوهو قد 

متشعبون من مدراء اإلدارات  ومدراء اإلدارات ،ر املنظمة العام يف فوقيون مديك عبارة عن يّمِوالق

ونون يف رأس قمة املنظمة، يكمات يلتعلن هلم سلطة إعطاء األوامر وايالذ نيبار املوظفكيف أسفل القائمة، ف

 ة من األسفلياب املسؤوليون خطوط انسيكون، ويذي، مث املوظفون التنفى الوسطاإلدارةهم املوظفون يف يليو

ت �املستومباشرة أمام رؤسائهم يف  نيونون مسؤوليك ىالسفلا يت الدن�، فاملوظفون يف املستوىاألعلإىل 

  . بهنيرة يف خط السلطة املرتبطا اليت تقع فوقهم مباشيالعل

فهذه الوظائف اليت هي يف مستوى واحد بسهولة،  الوظائف نية تبيوهذا النوع من اخلرائط اإلدار

  .بوضوح ني الرؤساء واملرؤوسني�ا تبأما ك أفقي واحد، ىخط أفقي واحد، أو يف مستو على ونكت

 مرغوب ريًا غيً أثرا نفسكًضا ��ا ترتية أيديلتقل �خلرائط اىًا ما تنتقد مثل هذه اخلرائط اليت تسمريثكو

اهلرم، الحظون ��م موجودون يف قاعدة يما  ًا، خصوصا عندية الدنيت اإلدار� يف املستونيه عند املرؤوسيف

ن إخفاء احلقائق عنهم عمل إث ي وارد، حرينتقاد غن هذا االك ل،شغلون أصغر الوظائف يف املنظمةيوأ�م 

 ك وإن ترة، حىتيميطة التنظيقي يف املنظمة يف اخلري هلم موقعهم احلقنيبي من األفضل أن  إذ،حي صحريغ

  يكها، لي مرغوب فرية غيًعندهم آ�را نفس
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  .في يف املستقبليزهم الوظك مرنيً دافعا هلم لتحسكون ذليك

 ون من األسفلك، وهي اخلرائط اليت تكس ذلكقابلها اخلرائط بعية ياإلدارمث هذا القسم من اخلرائط 

فوق رؤساء يف ال مث ، مث يف الوسط مدراء اإلدارات،ر املنظمة يف األسفليون مديكث ي، حىاألعلإىل 

  .األقسام

  

  ))اخلرائط األفقية((

 إىل نيميون من الكة، وهي اليت تيها اخلرائط األفقية اليت تطلق علي اخلرائط اإلدار:نيهذ ويف مقابل

 ى، ويف هذا النوع من اخلرائط السلطة وخطوطها تناساب من إحدنيميال إىل  أو من الشمال،الشمال

 اإلدارةها وظائف ي مث تل،ً مثالنيمي الىون يف أقصكا تي العلاإلدارة، فوظائف ىاجلهة األخر إىل نياجلهت

 يون يف أقصكا تي العلاإلدارةس، فوظائف كون �لعيكجهة الشمال، أو  إىل ةيذي فالوظائف التنف،طةساملتو

  .نيمي اليأقص إىل ةيذي فالوظائف التنف، املتوسطةاإلدارةها وظائف ي مث تل،شمالال

  

  ))اخلرائط الدائرية((

  .ةيئريت دور اخلرائط الدا� ،ما عرفت على ة �قسامهما األربعةية واخلرائط األفقيمِمث بعد اخلرائط الق

  وتنسار السلطة من الداخل،رةز الدائكس املنظمة يف مريرئون موضع يكويف هذا النوع من اخلرائط 

وجد يث يز الدائرة حك من مريلما قرب املنصب اإلداركالداخل، و إىل  من اخلارجني واملسؤول،اخلارجإىل 

 ىل مستوكط دائرة واحدة، وليحم على ةية املتساويوتظهر الوظائف اإلدارته، يزدادت أمهاس املنظمة يرئ

  .طهايحم على ث ترسم وظائفهي ح، دائرة واحدةني معإداري

  ،�ة هلا مزاير أن هذا القسم اخلامس من اخلرائط الدائركوبعضهم ذ
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ست ي فل،ا من السلمينفس املوظف الذي يف الدرجة الدن على ةيً آ�را سلبكأ�ا ال ترت: من مجلتها

املوظف يف فة هذا يظهر للناظر أن وظيما تقدم، ألنه ال كة ي اآل�ر السلبكة اليت ترتيديمثل اخلرائط التقل

الشعور  على ة تقضييها، فاخلرائط الدائري فى مستو املوظف يف أدىنكفة ذلي املنظمة، أو أن وظىأعل

 ل فرد يف عملهاك �ن نيقة تبيل املنظمة وبطريك، أل�ا ترسم هنياملوظفه عند صغار ي املرغوب فريالنفسي غ

  .ونة منهاك األجزاء املكتلعلى 

ة، ريبكة اليل املنظمات اإلداريك�ا تساعد يف رسم هأة، وهي يالدائر للخرائط ىة أخريز مكمث هنا

ًربا واتساعا عند االكز وتزداد كة عند املرريون صغكفالدائرة ت عدد  م معءز، وهلذا فإ�ا تتالكبتعاد عن املرً

  .ةيالوظائف واملناصب اإلدار

 نيمي أو من ال،فوق إىل تحتت، أو من حت إىل من فوق ،ل فهذه اخلرائط �قسامها اخلمسةك ىوعل

 ،لها تنخرط يف القسم األول من اخلرائطكصورة الدائرة،  على ، أونيميال إىل الشمال، أو من الشمالإىل 

  .ر�هكما ذ على ةيوهي اخلرائط اإلدار

  

  ))اخلرائط الوظيفية((

منظمة ولألقسام اليت ة لليسي هذه اخلرائط املهام والواجبات الرئنية، وتبيفياخلرائط الوظ: القسم الثاين

  .ختصاصات احملددة لإلدارة أو القسم واال، أو القسماإلدارةل أو دائرة ير يف مربع مستطكذيون منها، فكتت

ًرة عن النشاطات واألعمال اليت تقوم �ا املنظمة، مثال ترسم اخلرائط كعطاء فد هذه اخلرائط �يوتف

  : ذاكة هيفيالوظ

 اإلدارة: (نيميتب يف اجلانب الك تك مث حتت ذل،)اإلدارةم وية للتنظيزك املراإلدارة: (تبكأفقي فوق ت

  اإلدارة: ( ويف الوسط،)ميالعامة للتنظ
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  .) العامة ملعدالت األداءاإلدارة: (ري ويف األخ،)العامة لطرق العمل

  :مي العامة للتنظاإلدارةمث خترج من 

  .ً� ومتابعته دور، للدولة أو املؤسسةداريمي للجهاز اإليل تنظيوضع دل): ١

  .ميم، سواء لألجهزة املرتبطة أو لوحدات التنظيات التنظي املعاونة يف عملميالفين وتقدبداء الرأي إ): ٢

  .ل اختصاصات األجهزة القائمةيم أو تعدياقرتاح إعادة تنظ): ٣

  .ىاختصاصات أخر): ٤

  : العامة لطرق العملاإلدارة وهو ،تب حتت الثاينكما تك

ق يمها وفهرستها لتحقيطها وتنظياملفتش أو حنوه، بقصد تبس على النماذج والسجالتدراسة ): ١

  .ف وسرعة العمليالكالت

  .يف خمتلف األجهزةط إجراءت العمل يام �لدراسات اخلاصة بتبسي الق:)٢

  . داخل الوحداتني العاملىعل عيام �لدراسات اخلاصة �لتوزيالق): ٣

  .ىاألخرختصاصات اال): ٤(

  : العامة ملعدالت األداءاإلدارةتب حتت الثالث وهو كمث ت

  ىة علية والتخصصيوضع معدالت األداء لألعمال النمط): ١
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ة املتخصصة ي العامة، وطرق العمل واألجهزة الفناإلدارة للتعاون مع ك الدولة أو املؤسسة، وذلىمستو

  .�لقطاعات املختلفة

ة يزانية وميفيد القرارات الوظيب من أجل حتديطاع الرتتالتعاون مع األدارات العامة التابعة لق): ٢

  .الوظائف

  .ىختصاصات األخراال): ٣

القطاعات اخلاصة من املعامل والقطارات واملطارات  إىل ة �لنسبةيفيون اخلرائط الوظكذا تكوه

  .كواملعاهد وما أشبه ذل

  

  ))اديةراخلرائط اإلف((

 الوظائف املعتمدة نية، وهذه اخلرائط تبيادري اخلرائط اإلفيت دور للقسم الثالث من اخلرائط، وه�مث 

ات الوزارات أو يزانيع مية عند مناقشة مشاريزانيدارة املإد هذه اخلرائط يوتفومراتبها، والوظائف الشاغرة �ا، 

رة كا فة أو حنوهيزانية أو حنوها، فتعطي حملل امليزاني املرية حتضياإلدارات املختلفة يف املؤسسة أثناء عمل

 يف ى األعلداريس اإليد الرئيما تفكها، يموجزة عن الوظائف املعتمدة للمنظمة، والوظائف الشاغرة ف

  .قوم بتعبئتهايالوظائف الشاغرة يف منظمته، ل على التعرف

، )شيالقسم األول قسم التفت(: تبيكمث حتته ) ش العاميدارة التفتإ: (طةيتب يف فوق اخلريكًمثال 

وبعد  ،فةي الوظك العدد، وبعد ذلنيميال على شيتب حتت قسم التفتيك و،) قسم احملاسبةالقسم الثاين(

تب يكفة، مث يتب الوظيك العدد، مث نيميال على تب يف قسم احملاسبةيك كذلك الوظائف الشاغرة، وكذل

ذه القائمة، ل املرتبطة �يتب التفاصيكل واحد من هذه األربعة ك وحتت ،تب الوظائف الشاغرةيكاملرتبة، مث 

  ، مفتش أول،ني املفتشريبك: شيفة يف قسم التفتيتب حتت الوظيكًمثال 
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تب يكواتب وارد، كاتب صادر، كة، حمرر، مأمور ملفات، ياتب �دك، مفتش �لث، مفتش �ن

اتب حواالت، كة، يومياتب كفاالت، حماسب، كمدقق  س قسم احملاسبة،يقسم احملاسبة، رئ: فةيحتت الوظ

ل يكنة للهيمبة يادرون اخلرائط اإلفكذا تكاتب وارد، وهكاتب صادر، كاالت، مأمور ملفات، فكمسجل 

  .اإلدارةمي يف هذا البعد من يالتنظ

  

  ))اخلرائط اجلغرافية((

  .ةي وهي اخلرائط اجلغراف،يت دور القسم الرابع من أقسام اخلرائط�مث 

انت هلا فروع متعددة، كن، أو البلد الواحد إذا  فروع املؤسسة يف خمتلف البلدانيرتباط ب االنيوهي تب

 وفرع يف احللة، أو يف بغداد ،ربالءك وفرع يف ، وفرع يف النجف،ًفرع مثال يف بغدادون للمؤسسة كث تيح

  .ك ذلريغ إىل نة الثورة وفرع يف قلب بغداديون هلا فرع يف مدكتًمثال 

ون املستودع واملخزن واملعقل يكًا �ن يلو الفروع يف صف واحد، أو طكون تلك أن تني فرق بريمن غ

  .ك ذلري وغاإلدارةو

  

  ))اخلرائط الدائرية((

ها ري ارتباط املؤسسة بغنيطة اليت تبية، فهي عبارة عن اخلريقياخلرائط التنسأما القسم اخلامس، وهي 

ون يك كج البالستنتيًت، مثال املعمل الذي  ئاوسائر املنش هذه املنشئة نيؤسسات، وما هي النسبة بمن امل

ملها يف جهة من اجلهات، مث يك املصنوعة لكخذ البالست� معمل آخر نيعطي املواد وبي معمل نيًوسطا ب

  .ّسوقهاي

ما أنه كون يف القاعدة، يكون يف الوسط ورمبا يكطة يف القمة ورمبا يون املعمل صاحب اخلريكورمبا 

  معمل آخر يف صف واحد إىل ون �لنسبةيكرمبا 
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نهما أخذ وعطاء يون بيكل واحد منهما اآلخر، وكمل يكث ينهما تعامل وتوازن، حبين بك لعرضي

  .دياالقتصاصطالح اال على )گارشييلا( ولو جلهة ،يف جهة من اجلهات
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  ))أشكال املنشئات االقتصادية((

تلف من جهة ر، ختض العامل احلانية خمتلفة يف قوانيال قانونكة هلا أشيداالقتصات ئا املنش:)مسألة(

  .ةي الدولنيوب والفوائد والقوانيالع

ل القانوين يف عالقة كددون الشحيو ،ختارون الشبه القانوين للمنشئةي، فنياملنشئ إىل رجعيوهذا مما 

 أو نيانت للمسامهك سواء ،ة يف خمتلف املعامالتية القانوني حتدد املسؤولكما أن بذلك، رياملنشئة �لغ

  .همري أو غنيلم والعااإلدارة رجال نياء، أو بكالشر

ة يصة، وعمليدة ونق�يف أعماهلا زومي كون مورد قدر التدخل احليكل القانوين للمنشئة كما أن الشك

واجه يتخذ القرار ية، إذ من يعتباطة االيست �لعمليل القانوين للمنشئة لكار الشيختاذ القرار اخلاص �ختا

شاء يف نظره مما هو أنفع مبزاجه أو ينها ما يختار من بية خمتلفة، فيال قانونكًعددا من البدائل اليت هلا أش

  .وبهيه وع�ال مزاكل من هذه األشكل شكالت، إذ لكأبعد عن املش

فضل ون األيكار أفضلها بنظره، وقد يدراسة هذه البدائل واختمتخذي القرار  على بجيومن مث 

 إىل مييل تنظكمجاعة، أو من ش إىل و من مجاعةدولة، أ إىل ان، أو من دولةكم إىل انكًخمتلفا من م

ات يد املسؤولية وحتديم األعمال التجاري معظم الدول بتنظقوم القانون التجاري يفيًمي، مثال يل تنظكش

ة املنشئة يدان األعمال، وعدم قابلية يف مقة املعامالت ونشر الثية يف النشاط التجاري بغرض محايالقانون

  . أو ما أشبهنين بعض املسامهلتفاف مال وااليحتلال

ة أمواله ينة حلماكما�ت املمافة الضك له ىب أن تعطجي واملساهم يف املشروع يكًفمثال الشر

 العمل املتعلق �لتصرف يف ك وخاصة ذل،ًون مسؤوال عن عملهيكب أن جير املنشئة يما أن مدك ،ةاملستثمر

  .أموال املنشئة املرتبطة �لناس

  ل فرد منهم كون يكجب أن ي يف املؤسسة فنيلعاملا إىل أما �لنسبة
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 ومن الواضح أن املسؤولية عليهم تكون يف قبال ،يضاح حدود هذا العملإًمسؤوال عن عمله مع 

ً أو حدودا ،ًسواء كانت حقوقا حمددة كاملاليات اليت �خذو�ا ، احلقوق اليت يتقاضو�ا من أصحاب املنشئة

ًو�ا من وراء املؤسسة واليت ينبغي حتديدها حتديدا واضحاغري حمددة كاألر�ح اليت جيب ً.  

  .الشكل القانوين للمنشئة على حد كبري إىل ويتوقف حتديد هذه احلقوق والواجبات

 بل ميكن أن ،ًوهذا ليس خاصا �ألعمال التجارية اليت هي السلع والبضائع اليت تستهلك يف األسواق

 أو ، أو املطارات أو القطارات األهلية،سرت�حد املدارس بقصد االجياإيكون ذلك مبثل خدمات ثقافية يف 

  . هذا بصورة عامة،ت املختلفةئاما أشبه ذلك من املنش

الذين يريدون    أو اجلماعة،البالد اليت تعمل �إلسالم يف قوانينها إىل أما إذا لوحظ ذلك �لنسبة

 اليت ذكر� طائفة منها يف كتاب ً،نني الشرعية أيضاإضافة مالحظة القوا إىل  فاألمر حباجة،موافقة الشريعة

  .ًعة اإلسالمية من �حية التطبيق عموما من وجهيوبني الشر   لوضوح أن بني القوانني العاملية،وغريه  الشركة

حنو  إىل  فيطور الشركة،ًفالالزم أن يالحظ من يريد تطبيق الشريعة أن ال يكون عمله خمالفا لإلسالم

 وال يتمكن من التخطي ، أمام القانونً فإنه حكوميا مسؤول،لتقاء بني القانون والشريعة االأن يكون موضع

 لفرض ، وال يتمكن من التخطي منها،ً كما أنه شرعيا مسؤول أمام الشريعة اإلسالمية،منه أمام احلكومة

  .تدينه وخوفه من هللا سبحانه وتعاىل

 ً،بعد عشر سنوات مثالّ إال كة ال تسمح بسحب املالومنثل لذلك مبثل بسيط وهو أنه إذا كانت الشر

   وصيه أن الصالح يف سحب ىرومات الشريك وورثه الصغري الذي ي
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 ، فإنه يقع التصادم بني القانون والشريعة، أو وارثه الكبري الذي ال يريد بقاء املال عند الشركةاملال،

 و�ذا يكون ،تلك املدة إىل املساهم بقاء ماله على الشركة تشرتط املؤسسة  فالالزم أن يكون عند إنشاء

 بعد جنون املساهم أو  فرتاضيه يف البقاء حينئذ حىت،)١(املؤمنون عند شروطهم :ًتطبيقا للحديث الشريف

  . أو موته ووراثة الصغري أو الكبري له،سفهه وفلسه

  

  ))أنواع املنشئات والشركات((

   :لوقت احلاضر يف مجلة من البالد هيمث األشكال اليت ميكن اختيار أحدها يف ا

  . املنشئة الفردية:ًأوال

  .شركة التضامن ً:و�نيا

  .شركة التوصية البسيطة: ًو�لثا

  .وصية �ألسهمت شركة الً:ورابعا

  . الشركة ذات املسؤولية احملدودةً:وخامسا

  . الشركة احملاصةً:وسادسا

  . الشركة املسامهةً:وسابعا

نعم هناك ، ًاإلسالم احلر�ت اليت ذكر�ها مكررا يف كتبنا السياسية وغريها أن األصل يف يوال خيف

  .املسلم التقيد �ا على  فالالزم،سالمية يف املعامالت مما ذكرت يف فقه اإلسالمإضوابط 

 بينها وبني الشريعة ،أما القوانني السائدة يف احلال احلاضر يف البالد اإلسالمية فهي كما تقدم

   وحنن إمنا نذكر ما ،وم من وجهاإلسالمية عم

                                                          

.٦٦ ح٣١ ب٣٧١ ص٧ج: �ذيب األحكام)١(
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 على  والالزم،الشريعة على لتزام بصحة ذلك وانطباقها ال اال،ما يتعارف يف القانون إىل نذكر لإلملاع

 يكون  حىت، أو العموم من وجه، أو العموم املطلق،املسلمني طرح كل قانون خيالف اإلسالم سواء �لتباين

  .الدين كله � سبحانه

  :ه األقسام السبعة املذكورةأما تفصيل هذ

  

  ))املنشئة الفردية((

مجيع  على  وحيصل، وهي تلك املنشئة اليت ميلكها فرد واحد يديرها بنفسه، هو املنشئة الفردية:فاألول

بقدر ما ّ إال  واملوظفون الذين �يت �م يعدون �نويني ال شأن هلم،األر�ح جبانب حتمله كل املسؤوليات

  . وما يقرر هلم من احلقوق،يةيعطيهم من الصالح

نفراد صاحب املنشئة برسم ً ونظرا ال،وتعترب املنشئة الفردية من أقدم ما عرفه اإلنسان من القدمي

 وال ،ختالفات ووجهات نظرا وال يواجهه يف اختاذ القرار ،سياستها فإنه يتخذ القرارات بصورة يراها هو

  .به ذلكشأقرتاع وأكثرية اآلراء أو ما اال إىل حيتاج

ًواإلشراف والرقابة والتسيري وما أشبه يف حالة املشروع الفردي يكون مركزا يف صاحبه وال يشاركه فيه 

  .ً كما أنه بنفسه يكون خمريا بينهما،ً وإذا مات يكون وارثه خمريا يف البقاء أو اهلدم،أحد

العمل  على إن الدافع لهًومبا أن أحدا ال يشارك صاحب املنشئة الفردية يف األر�ح عند النجاح ف

ًيكون شخصيا ومباشرا فسه ن وقد جيعل بني ،تصال مباشر بعمالئها على ً وغالبا يكون مثل هذا الشخص،ً

 ، و�لتايل ميكنه التأكد من سري العمل بطريقة تستجلب األر�ح أكثر فأكثر،وبني العمالء بعض املوظفني

  ون  كما يك،سرتضاء العمالءاحسب ّ إال وذلك ال يكون
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  . علم �م �لتغريات اليت حتدث يف حاجا�م ورغبا�م مما ميكنه من مقابلتها بسرعةىعل

 كما أن ،بعض القوانني البسيطةّ إال ،وهذا القسم من املنشئة الفردية ال ختضع لقانون حكومي خاص

  .ةيف حاالت �درّ إال احلكومة ال تتدخل فيها

جراءات قانونية �ستثناء القيد يف القيام � إىل ل ال حيتاجومن الواضح أن تكوين املشروع الفردي سه

 و�طل وجيب  ً، وذلك أيضا كما عرفت خالف احلرية اإلسالمية السبجل التجاري واملأذونية من احلكومة

  . وما أشبه من القوانني الثانويةال ضرربقدر ّ إال  التدخل يف حر�ت الناسا فإن احلكومة ال جيوز هل،هؤلغاإ

 كما هو احلال يف األنواع ، فمثل هذه املنشئة الفردية ال يواجه الكثري من القيود، أي حاليلوع

  . كما نتكلم حوهلا يف املسائل اآلتية،قيود كثرية أو متوسطة إىل  مما حتتاج املنشئةىاألخر

كال سائر األش على مساك السجالت فقط ال اليت يفرضها القانونويكتفي صاحب املنشئة الفردية �

  .كدفاتر احلسا�ت وصور املراسالت وحنو ذلك

 كما ميكنه حتويل نشاطه من ،ويتمكن صاحب املنشئة الفردية من ترك العمل حينما يرغب يف ذلك

 فقد يقف القانون دون ترك ،ومن الناحية القانونية،  هذا من الناحية الشرعية،آخر بكل سهولة إىل ميدان

  .نتقالالعمل أو اال

نتشار  فهي ال تزال املنشئة الكثرية اال، املنشئة من السهولة والبساطة حبيث قد عرفت هذهحيث إنو

  .يف غالب البالد اإلسالمية

 أو العيوب ،ت اليت ال عيوب فيهائانتشار لكنها ليست من املنشوهذه املنشئة وإن كانت كثرية اال

  :فيها قليلة
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  ))عيوب املنشئات الفردية((

 ، فمعظم الناس حيجمون من إقراضها بسبب صغر رأس املال،نون مبثل هذه املنشئةمت الناس ال �:ًفأوال

 إىل  يضاف،ً فإن الناس غالبا ال يطمئنون بفرد،وذلك �لرغم من مسؤولية صاحب املنشئة غري احملدودة

 ، إليهئتمان الناسادارة مشروعه بكفاءة يقف دون إ على ذلك أن اخلطر احملتمل الناتج من عدم مقدرة الفرد

ًوهلذا ال يربح مثل هذا املشورع رحبا كبريا نعم البنوك تقرض مثل هذه  . عادةقراضهإ وال يشرتك الناس يف ،ً

  .املنشئة حسب تقييمه ملمتكات هذا اإلنسان الذي يريد اإلقرتاض

احلجم   إىل فال ينموً، ألن منو الفرد حمدود وامتداده حمدود أيضا، ملثل هذه املنشئة)١( ال منوً:�نيا

تساع نطاق السوق يفسح ا�ال ان إ أي ، و�لتايل يتحتم عليه البقاء يف جماالت األعمال احملدودة،الكبري

  .ت الفردية مثل هذه املنشئةئا ويقلل من فرص العمل للمنش،للمشروعات الكبرية

  فيكون،سرت�حت الكبرية ذات القدرات الواسعة يف االئا مثل هذه املنشئة معرضة لتنافس املنشً:�لثا

  .جناح اخلسارة أو السقوط أو التقلصعلى 

، ألن صغر حجم هذا خصائينيستعانة �ألغرية من االت الصئاً غالبا ال تتمكن مثل هذه املنشً:رابعا

 تكون ستعانة �مثاهلم حىتًية غالبا جيعل من الصعب عليه االجتماعمكانياته املادية واالإالنوع وضعف 

ًأ�ا ضعيفة كما  إىل  فباإلضافة،ختصاص والفن يف قوة الكيفيةقوية تسري حسب االاملنشئة ذات بنية 

  ً.ضعيفة كذلك كيفا

                                                          

.أي النمو الكبري كما يف املنشئات الكبرية)١(
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 فعجز صاحب ، ال تتمكن مثل هذه املنشئة من مواجهة األخطار اليت تتعرض هلا املنشئةً:خامسا

ً ممتلكاته اخلاصة فضال ضياع إىل أشبه قد يؤديما فالس أو إعسار أو ًاملنشئة لكونه فردا عن دفع الديون �

  .عن ممتلكات املنشئة

 فإن حياة مثل ،رادتهإ وبقدر ،بقدر حياة ونشاط الفرد املالك هلاّ إال  ال تكون حياة املنشئةً:سادسا

أطول صورة  على حياته على  أو،العمل على  قدرتهىرغبة صاحبها وعل على هذه املنشئة الفردية تتوقف

  .ممكنة

 فإذا توقف نشاطه أو مات ،السنوات اإلنتاجية حلياة الفرد نفسه على  تقتصرفإن حياة هذا املشروع

ًوورثها اخللف فإن نشاطها غالبا ما يتغري نظرا ال  إىل  �إلضافة،ختالف الطبيعة البشرية يف األجيال املتعاقبةً

 ،انوا ورثة متعددينبشركة سائر الورثة فيما إذا كّ إال  املنشئة ال يتمكن من ذلكءأن الوارث إذا أراد بقا

نفسه غري  إىل  مما جير كل رحبه،يةجتماعختالف نشاطا�م اال ال،ًوغالبا ال يتمكنون من البقاء أل�م خيتلفون

  .شقاءه وأقر�ءهأ إذا كانوا شرتاك مع اآلخرين حىتمريد لال

  

  ))شركة التضامن((

دارة املشروع إكون يف ملكية و وهي ما إذا كان شخصان أو أكثر يشرت، شركة التضامن:القسم الثاين

  . فليست كالشركة الفردية السابقة وإمنا شركة تضامنية،صد حتقيق الربحقب

  ولكن بطبيعة،ًوهذه تشابه الشركة الفردية يف أن كل واحد من املشرتكني يكون مسؤوال غري حمدود

ني املواهب والكفاءات اجلمع ب على  وتعمل، فهي شركة فردية موسعة،احلال حمدود أمام الشريك اآلخر 

   على  و�لتايل تتمكن شركة التضامن من احلصول،واخلربات والثروات ألشخاص متعددين
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  .نطاق أوسع على  ميكنها من القيام �ألعمال،قدر أكرب من رأس مال الفرد

ل إذا  ألن العقو،ً كما أن اخلسارة غالبا تكون أقل،ومن املعلوم أن يف شركة التضامن الربح يكون أكثر

أعقل الناس من مجع ( :)عليه السالم( ويف حديث عن اإلمام أمري املؤمنني ،اجتمعت تعطي مثرات أحسن

  .)عقله إىل عقول الناس

 ويكون ،ًوغالبا يف هذه الشركة يقوم كل شريك �لعمل يف كل املؤسسة نيابة عن الشركاء اآلخرين

إن كان ميكن أن حيدد الشركاء عمل كل واحد  و،التفويض إىل إمضاء أحدهم إمضاء اجلميع بدون حاجة

  .حسب ما يرونه من التحديد أو اإلطالق

  . هذه شركة تضامنية يعمل كل واحد نيابة عن اآلخرين �ستقالل حسب الغالبحيث إنو

نتهز الفرص التجارية ت و، هلا �كرب سرعة ممكنةحوميكن هلذه الشركة أن تعمل بسرعة وتغتنم ما يسم

 بعض ألمور ترفيهية أو جتارية أو عقد صفقات أو ما ىكما أنه ميكن أن يسافر بعضهم ويبق ،ااملتاحة هل

  .شبه ذلكأ

 يبذل أكثر جهد ممكن للقيام �ألعمال ، كل شريك يعرف أنه املسؤول عن كل الشركةحيث إنو

مع الغري مبا يكون  وهذه املسؤولية املوجودة يف هذه الشركة التضامنية متكن الشركة من التعاقد ،�فضل صورة

  .ما تقدم على  خبالف املنشئة الفردية،هلا من القوة

التوسع عن  على ومن الواضح أنه ميكن حسب التعاقد بني الشركاء أن تكون الشركة التضامنية قادرة

ة إداريأموال إضافية وكفاءات  على  وإذا دخل الشركاء اجلدد حصلت الشركة،ضافة شركاء جددإطريقة 

  .نفقات أو تغيري للهيكل التنظيمي إىل  وبذلك يزداد رأس ماهلا بدون احتياج،ةوفنية جديد

 مثل الشركات اليت ،إجراءات قانونية كبرية إىل  هذه الشركة بني أفراد حمصورين ال حيتاجحيث إنو

  .تتعرض هلا فيما سيأيت
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 كما ، عند بروز املشاكل إذا أرادا تدخل الدولة،مث الشريكان يسجالن عقد شركة ويثبتانه عند الدولة

  ً. األكيد شرعاحب لكن ذلك خالف املست،ةًأن كثريا ما يشرتكان بدون اتفاقية خطي

 ومالكه آت يف ،)١( فاكتبوه﴾ىأجل مسم إىل  ﴿� أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين:قال سبحانه

  .املقام

  .ًيضا ولو �ملالكن العلم يشمل مثل ذلك أإ و،)٢(قيدوا العلم �لكتابة :ويف حديث

   :وقد قال الشعار �ذا الصدد

  ًأنلين �لذي استقرضت صكا

  ًوأشهد معشرا قد شاهدوه 

  فإن هللا خالق الربا�

  عنت جلالل هيبته الوجوه 

    إذا تداينتم بدين:يقول

   فاكتبوه ى أجل مسمىلإ

  

  ))من عيوب شركة التضامن((

أن من عيوب ّ إال ،أقل من عيوب املنشئة السابقةومن الواضح أن عيوب مثل هذه الشركة وإن كانت 

 إىل ً وكثريا ما يؤدي، مما جيعل التنظيم غري مستقر،هذه الشركة هي تغلب الطابع الشخصي بني الشركاء

 فسوء ،عواطفهم على ً خصوصا يف األمم البدائية الذين ال يتمكنون من التغلب،�اية حياة املشروع والتنازع

املمتلكات الشخصية  إىل  بل يصل،فقدان أموال الشركة فحسب إىل د ال يؤديتصرف أحد الشركاء ق

 وما ، وفين، وجعل مفتش، والتسجيل عند دوائر الدولة، ومن الواضح أن الكتابة املضبوطة،للشركاء اآلخرين

  . يقلل من هذا اخلطر،سري األمور على ًشبه مشرفاأ

  ث أن أحد ورمبا يكون من عيوب مثل هذه الشركة أنه قد حيد

                                                          

  .٢٨٢: ة البقرةسور)١(

. ط بريوت١٢٤ ص٥٨ج: حبار األنوار)٢(
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 ،رأي معني على ّ أن يصر،ة حمدودةإداريالشركاء الذي ميلك حصة صغرية يف رأس مال الشركة وقدرة 

 ومثل هذه املشاحنات الداخلية قد ،ويتمسك بوجهة نظره مما يعرقل قرارات الشركاء اآلخرين ومينع تنفيذها

رأيه  على  الشريك الذي يصرحيث إن ،آلراءّإذا كان احملكم أكثرية اّ إال ،فشل املشروع وتصفيته إىل تؤدي

  .نسحاب إذا كانت أكثرية اآلراء ضدهيتمكن من اال

الصنف أو ما  إىل  أو �لرجوع،قرتاعوإذا فرض أ�ما شريكان فقط فمن املمكن حسم النزاعات �ال

  .أشبه ذلك

 أو مبا ، �لقرعة أو،ودخول الشركاء اجلدد يف مثل هذه الشركة يتوقف حسب القرار �كثرية اآلراء

  .شرتاط مبوافقة مجيع الشركاء وقد يكون الدخول حسب اال،شبه ذلك من الذي يقرون بينهمأ

ذلك  على  وقد يرتتب، الشركةة تصفيىلإنسحاب أحد الشركاء أو عجزه أو وفاته قد يؤدي اكما أن 

 ءالشخصية للشركااألموال  إىل  ذلكىً بل أحيا� يتعد،خسائر تلحق حبصص الشركاء يف رأس املال

  .ًاآلخرين الذين أحيا� يتحملون اخلسائر الفادحة اليت تلحق �م

  

  ))�مني الشركات((

 ، حيث تقل اخلسائر كما هو املتعارف اآلن،ّومن احملسن تسجيل مثل هذه الشركات يف شركة التأمني

شبه يشمل أ وما )١(�لعقودوفوا أ : فإنً،وقد ذكر� يف الفقه أن التأمني حبدودها املعقوله جائز شرعا

 ولعل ، يف املسالك حسب اطالعنايدً ابتداء من الشه، كما ذكره مجع من الفقهاء، العقود املستجدةحىت

  . بل ومن بعده،السيد الطباطبائي يف العروة إىل ً وانتهاء،ًقبله أيضا قالوا بذلك

  نعم ال شك أن شركة التضامن حسب ما ذكر�ها تعجز عن 

                                                          

.١: ة املائدةسور)١(



٨٣

 ولذلك فهي صاحلة للتجارات الصغرية ،رؤوس أموال ضخمة إىل ألعمال الكبرية اليت حتتاجالقيام �

  .، من فتح مدرسة أو معهد أو حنو ذلك من األعمال احملدودة،وما أشبه التجارات الصغرية

 كاحملاماة واحملاسبة واهلندسة وما ،ًكما أن هذا النوع من الشركات تستخدم أيضا يف جمال املهن احلرة

  .شبه ذلكأ

 صحة الشركة �ن يكون من أحدهم األرض ومن اآلخر البذر ومن الثالث البقر )الفقه(وقد ذكر� يف 

 وهكذا أن يكون من أحدهم الدكان ومن اآلخر رأس ،ذلك إىل ومن الرابع املاء ومن اخلامس التسويق وما

غري ذلك من الشركات اليت  إىل ،ناملال ومن الثالث اجللوس ومن الرابع جلب البضائع ومن اخلامس التخزي

  .تكون �ذه الصور

الفقه يف كتاب  إىل  والتفصيل موكول،لكن مجع من الفقهاء كالعالمة وغريه يستشكلون يف ذلك

  .الشركة

  

  ))شركة التوصية البسيطة((

 لكن ، �ن يكون هناك يف الشركة فردان أو أكثر، وهي شركة التضامن، شركة التوصية:القسم الثالث

أ�م �خذون ّ إال  القسم الثاين إضافة أ�س آخرين يعطون ويوصون وليس هلم شؤون يف الشركةىلإضاف ي

  . ومن اخلسارة �لنسبة ألمواهلم،من الربح �لنسبة

 فهي شيء متوسط بني ،مبوافقة الشركاءّ إال وال يتمكن املوصي من التصرف يف حصته �لبيع وحنوه

 تعقد بني شريكني أو أكثر من الشركاء املتضامني وبني شخص أو أكثر من ،ةالشركة السابقة والشركة اآلتي

ًالشركاء املوصني الذين يقدمون جزءا من رأس املال و�خذون الربح بنسبة رأس ماهلم كما خيسرون بنسبة 

ً فال هم يرحبون رحبا كبريا وال خيسرون خسارة،س ماهلمأر ً   .ً كثريةً

  . من شركة التضامن كما يف القسم السابق،يتهم تكون غري حمدودةأما الشركاء املتضامنون فمسؤول

  ًونظرا 
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 وهم ال يتدخلون ً،للمسؤولية احملدودة اليت يتمتع �ا الشركاء املوصون فإن سلطتهم تكون حمدودة أيضا

  .بسلل وال يكون هلم رأي يف األخذ والعطاء واإلجياب وا، وال يظهر امسهم يف معامالت الشركةاإلدارةيف 

 وإمنا ينضم إليها ، مثل إجراءات تكوين شركات التضامن،وأمثال هذه الشركات تكون سهلة وبسيطة

إدارة هذا النوع من  على  واحلكومة ال تتدخل من طريق الرقابة،األغلب �مساء الشركاء املوصني على سجل

عم هلم أن يدخلوا احلكومة إذا  ن.أساس الثقة الشخصية املتادبلة بني الشركاء على ًت نظرا لقيامهائااملنش

  .خافوا من التلف أو اإلنكار أو التحايل أو ما أشبه ذلك

 ،وهذا النوع من الشركات يسمح بدخول الذين يرغبون يف استثمار أمواهلم �مساء علنية أو أمساء سرية

 و�لتايل ،األموالن مبقدر ما يقدموه ّ إال ًولكن نظرا لظروفهم اخلاصة ال ميكنهم أن يتحملوا من األخطار

 ،قدر أكرب من رؤوس األموال مما ال يتمكن مثله من شركة التضامن على التوصية من احلصول  تتمكن شركة

 وهؤالء يف هذه الشركة التوصية ال ،ًفإن األفراد الذين يدخلون يف شركة التضامن ـ كما تقدم ـ يكونون أعضاء

 أو أن يكون عليهم اخلسارة ،ن هلم ربح بنسبة أكرب ومن الصحيح أن يشرتطوا أن يكو،ًيكونون أعضاء

  .)فإن املؤمنني عند شروطهم( ،بنسبة أكرب

حتيال إذا مل ً �ضافة أ�ا قد تكون جماال لال،وعيوب مثل هذه الشركات هي عيوب شركات التضامن

ًيقيد تقييدا دقيقا مما ال يقع الضرر  اإلدارة فقد يتوىل ،املتمولني من الشركاء املوصني بصورة خاصة على ً

  القليل ّ إال  وال ميلك، أو سيء العمل،شريك متضامن سيء النية



٨٥

 وإذا فشلت الشركة فإن اخلسارة ، و�لتايل قد جيازف �موال الشركة وأموال الدائنني،من رأس املال

الشركاء اآلخرين من  على  كما ستقع اخلسارة، حيث يضيع رأس ماهلم،الشركاء املوصني على ستقع

  .املتضامنني

ًرحم هللا امرءا عمل عمال  :) هللا عليه وآلهىصل(الشركاء املوصني حسب قوله  على ولذا فينبغي ً

ً أن يضبطوا أمرهم ضبطا كبرياتقنهأف  إذا كان هناك دائنون ملثل هذه ،الدائنني إىل  وكذلك �لنسبة،ً

يف سالمة النية أو سالمة العمل أو الفرقاء اآلخرين إذا كانوا يشكون  إىل  وكذلك �لنسبة،الشركات

 ، فيحتاطوا يف التعامل مع هذا النوع،ية أو سياسية أو اقتصادية أو ما أشبهاجتماعستقامة لظروف طارئة اال

 مع التحقيق من مسعتهم ، ومن ممتلكا�م الشخصية،ويتأكدوا من شخصية الشريك أو الشركاء املتضامنني

  .شبه ذلكأيف السوق وأرصد�م يف البنوك وما 

كما أن من الضروري أن يعني املوصون من يقوم مقامهم يف حال مرض أو جنون أو سفه أو فلس أو 

 ،ً وجيب أن يكون الشرط حسب املقرر شرعا كما تقدم،صل أمواهلم وأر�حهم وأنه كيف يعامل �،موت

  .واردا�م على أمواهلم أو على  ال حييف القانون حىت،ً◌ وحسب املقرر قانو�

  

  ))شركة التوصية �ألسهم((

نه يتمكن أ ّالإ وهي مثل الشركة التوصية البسيطه ، فهي شركة التوصية �ألسهم:أما القسم الرابع

اشرتاط هكذا  إىل ن األمر يرجعإ، ويف احلقيقة  الشركاءالفرقاء من التصرف يف أسهمهم بدون موافقة

 إذ تتكون من شريك ، تشبه شركة التوصية البسيطة فهذه الشركة، أو هكذا كالقسم الربابع،كالقسم الثالث

   ويعهد ،ً ومن شركاء ميلكون أسهما يف رأس مال الشركة،أو أكثر من الشركاء املتضامنني
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 حكمه يف ذلك حكم ، وتكون مسؤوليته غري حمدودة،شريك متضامن أو أكثر إىل �دارة هذه الشركة

  .الشريك يف شركة التضامن

 ،ألسهم ختتلف عن شركة التوصية البسيطة فيما يتعلق مبركز الشركة املسامهيةولكن شركة التوصية �

 أما ،شبه ذلكأًفهو ميتلك عددا من األسهم القابلة للتحويل �لبيع أو �لتنازل أو �هلبة أو �إلجارة أو ما 

 ،بصفته الشخصيةيف شركة التوصية البسيطة فقد رأينا يف �به أن الشريك املوصي ميلك حصة يف رأس املال 

  .بعد موافقة �قي الشركاءّ إال وال ميكنه يف هذا البيع أو التحويل

ذلك شرائط الوقف  على  سواء هنا أو فيما �يت إذا انطبقً،يضاأوالظاهر صحة وقف السهم 

طابق  فذلك ألجل عدم مزامحة القانون إلرادة الواقف امل،أما شرائط الوقف القانوين الالزم املراعاة، الشرعي

  .للشرع

 فكلما يلزم هو كتابة العقد واتباع ،إجراءات طويلة إىل وهذا القسم من الشركة سهل ال حيتاج

ً ونظرا لسهولة التخلص ، كما هو احلال يف شركات التضامن والتوصية البسيطة،إجراءات التسجيل والنشر

ًع مقدارا من املال أكثر مما جتمعه من األسهم اليت ميتلكها الشركاء املوصون فإن هذا النوع ميكنه أن جيم

كلما زادت قيوده قل (:   فمن املثل املعروف يف الفلسفة،شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة

  .)وجوده

 يكونون ، يف هذه الشركة للفرقاء املوصني احلرية يف البيع والتنازل والوقف واهلبة وغري ذلكحيث إنو

  .كةمثل هذه الشر على ًأكثر إقباال

املسامهني املوصني أن يتأكدوا من شخصية املؤسسني  على وهذا القسم الرابع كالقسم الثالث

   ومن ، ومن ممتلكا�م الشخصية، ومسعتهم يف السوق،املتضامنني
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 فإن ، وذلك قبل املسامهة يف أسهم هذه الشركات، ومن معامال�م السابقة،أرصد�م يف البنوك

  . كما ورد بذلك النص)أجورمود وال ماملغبون ليس مبح(

  

  ))شركة احملاصة((

ً مثال ،قتة تنتهي �ننتهاء العمل الذي أقيمت من أجلهمؤ وهو شركة ،احملاصة   شركة:القسم اخلامس

شبه يف أأو الغسالة أو املدفئة وما    أو يف بيع الثالجة،يشرتك اثنان يف بيع الفاكهة الفالنية يف الفصل الفالين

ًكموسم الز�رة مثال يف األعتاب ـ  و�نتهاء ذلك الفصل أو الشهر أو املوسم ،هر خاصفصل خاص أو يف ش

  . ينتهي عمر الشركة ـو يف احلج أو يف العمرةأاملقدسة 

ً وهي مسترتة غالبا ال يعلم اجلمهور ،فهي شركة قد تستمر ملدة يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر

  .تسجيل يف الدولة إىل  وال،الكتابة إىل  حيتاج وكذلك ال،بوجودها وال يشرتط فيها اإلشهار

القيام بنشاط جتاري معني يؤديه أحدهم أو  على تفاق بني شريكني أو أكثرويف هذه الشركة يتم اال

 ولكن كل واحد يقوم �لعمل �مسه اخلاص وبعنوانه اخلاص ،سبيل التوزيع على سبيل التساوي أو على كلهم

ح أو خسارة بني الشركاء حسب الشروط املتفقة عليها يف ما بينهم من مع تقسيم نتيجة العمل من رب

  . أو تساوي األعمال أو اختالفها، حسب تساوي الكفاءات أو اختالفها،ختالفالتساوي أو اال

 وإمنا جيب أن يوفق مع القوانني ً، ال تكون مثل هذه الشركة حمرمة شرعانلكن جيب مالحظة أ

 مثل معاملة ، فإن الشارع مل يرض بكثري من األعمال وإن �شرها العقالء،كِاإلسالمية حسب ما ذكر� ذل

  . ما أشبه ذلكو أ، أو الر�، أو القمار،الغرر

  .وهذه الشركة قد تكون بني اثنني أو بني ثالثة أو بني أكثر حسب املقرر عندهم



٨٨

  :ويف أخري السلم �يت

  

  ))شركة املسامهة((

 وتتمتع هذه الشركة بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية ،ة وهي شركة املسامه:القسم السادس

ما  على ، وهلا حقوقها القانونية، أي أ�ا وحدة قانونية قائمة بذا�ا،أصحا�ا الذين يسامهون يف رأس ماهلا

  . وقد ذكر� أن مثل ذلك مشمول للكليات الشرعيةً،ملعنا إليه سابقاأ

ً وميكن حلملة األسهم أيضا ، محلة أسهمهاةنها مقاضاكمي كما ،ىومن مث ميكنها أن تقاضي وتتقاض

  . وعن املسامهني،مقاضا�ا كأ�ا فرد خارج عن ا�تمع

 بل ميكن أن تساهم فيها شخصيات معنوية أهلية أو ،األشخاص على وال تقتصر املسامهة فيها

  .حكومية هلا وحدا�ا القانونية واحلقوقية

ً مثال شركة تتكون من مليون ،حصص صغرية متساوية إىل ةس مال هذه الشركة املسامهيأوينقسم ر

 ى وكل حصة تسم،نار أو بعشرة د�نري أو خبمسة د�نري أو ما أشبه ذلكيدينار تكون املسامهة فيها بد

  ً.سهما

 أو مؤسسة سياسية أو صناعية ،من غري فرق بني أن تكون الشركة املسامهة يف مؤسسة ثقافية كاملعاهد

  . كاملطارات والقطارات واملستشفيات وغريها، من اخلدماتأو ما أشبه ذلك

 أنه جيب أن يسدد املبلغ الذي  غري،ستشماره يف رأس ماهلااوتتحدد مسؤولية املساهم فيها مبقدار 

ً وأحيا� توزع ، حسب املقرر يف تنظيم تلك الشركةى عن الرصيد املتبقً كان مسؤوالّ وإال،اكتتب فيه �لكامل

  .األفراد يف غضون سنة أو أكثرعلى  السهام اليت

  

  ))مزا� شركات املسامهة((

  : لشركات املسامهة مزا�مث إن

 فإن احلق ينتقل من ،ن للمساهم احلق يف حتويل أسهمه أو بيعها يف أي وقت حسب رغبتهإ :منها

   فالسهم ميكن التقلب فيه كيف ما شاء ،السهم إىل صاحب احلق



٨٩

  .صاحب احلق

ًه نظرا لصغر قيمة السهم غالبا ولسهولة حتويله أو بيعه أو ما أشبه تتمكن شركات نإ :ومن مزا�ها ً

اجتذاب مدخرات املستثمرين واألموال املسيبة  على تئا وهي أقدر املنش،املسامهة من مجع األموال الوفرية

 أشبه من  احلكومات �خذ الضرائب وماحيث إن ، يف البنوكواليت يتحيز أصحا�ا يف كل من حفظها حىت

 فاملستثمر ميكنه املسامهة يف هذه الشركات بكل ، ومن التصرف والتقلب فيها �لتجارة وحنو ذلك،املصارف

  .سهولة

 وذلك خبالف احلال يف الشركات ،نفصال عنها يف أي وقت شاءكما أن من مزا�ه إمكان اال

شرتاك يف  ميكنه االس املال حىتأرً كل مستثمر قدر كبري نسبيا من ى اليت يشرتط فيها أن يكون لدىاألخر

  .املشروع

 وال ،نفصال عن املؤسسة واسرتاداد أمواله املستثمرة يف أي وقت شاءكما يتمكن املساهم من اال

  . سواء ببيع سهمه أو حتويله أو ما أشبه ذلك،موافقة بقية الشركاء كما يف غري شركات املسامهة على يتوقف

 ،مقابلة رغبات املستثمرين املتباينة على  أ�ا مبقدر�اً:املسامهة غالبامتيازات يف شركات كما أن من اال

 على ستثمار املختلفة تتمكن من جذب أكرب قدر من املال يف سبيل احلصولجه من فرص االتًنظرا ملا تن

م حيث إ� وبعضهم ،م حمافظون يتوسطون يف عطاء األسهمحيث إ� فبعض املسامهني ،األر�ح الكثرية

 ولذا ،ً وبعضهم لقلة موارده أو ما أشبه يكون مسامها يف أسهم حمدودة، لألسهمً كبريةًون جيعلون أمواالجمازف

 ، سواء كانت األسهم عادية أو ممتازة أو سندات،ًفالشركة املسامهية تصدر أنواعا خمتلفة من األوراق املالية

سندات هم ال ومحلة ،ندات فتمثل املديونية أما الس،سهم أن األسهم متثل امللكيةوالفرق بني السندات واأل

   بعكس محلة األسهم،ئنون للشركةالدا



٩٠

  .ةك الشركفهم مال

وافق غرضه وحالته وظروفه اخلاصة يتار منها ما خيلة متنوعة كيواجه تشي فاملستشمر ،ّ أيىوعل

  .حتمل األخطار على ومقدرته

اسة يومات أو حسب سك احلاسةي حسب س، أو ما أشبهع الصناعةي لتشجكن البنوإ: ومنها

لها يصات مما ال تعطيالت وترخية تسهيات املسامهك تعطي الشر،كالبنو على ةاجلماعات اخلاصة املشرف

  .لألفراد

 ومات تقوم �خذ عضدها حىتكاإلفالس أو أفلست فاحل على  أذا أشرفتةية املسامهكن الشرإ: منهاو

  .ة إزاء ا�تمعريبكات من اخلدمات الكالشر ك ملا تتمتع �ا تل،حالتها السابقة إىل ترجعها

 إىل اة املشروع اليت قد متتديً نظرا لطول ح،ستقرارة من االريبكات تتمتع بدرجة كن هذه الشرإ: منهاو

ها ريسمة وي�ا سل�ون اقتصادكة طال ما تية القانوني وهي دائمة من الناح،هايريمديها واة مؤسسيما بعد ح

ًحا◌يصح   .هايريها أو مديدث ملسامهحية أسهمها أو مبا كيؤسسات ال تتأثر �نتقال ملاة هذه امليح و،ً

 ك�ا متلإث ي احلسنة حاإلدارة واإلدارة،التوسع يف كز �ملرونة من النواحي املتعددة ي�ا تتمإ: ومنها

 على �ا قادرةإث ي وح،همري وغنيأحسن املدراء واملفتشن من جذب ك فإ�ا تتم،ًا من املالريبكًدا يرص

ما حتتاجه من أموال  على احلصول على ً نظرا ملقدر�ا،نها التوسع بسهولةكمي نين املختلفياجتذاب املستثمر

  .ف األغراض املختلفةكييت على توسع قدر�ا على ساعديما أنه كبدون صعوبة، 

، وإمنا  فال تصب أنشطتها يف بعد واحد،ذات أنشطة خمتلفة �اة ية املسامهكون الشركًا ما تريثكو

  . يف أبعاد متعددةكتشرت
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ستعانة نها االكمي ، املالريذات مورد واسع من املال وغة وريبك انتكث ية حكن الشرإ: ومنها

 اليت �ومن املزا، تبات املرتفعةرختصاصات من ذوي امل وأصحاب االيني وإداريني من فنينيخصائ�أل

  .اتكومات ملثل هذه الشركختصصها احل

 نيل املسامهكام لين القكميث ال ين حك ل،ةيات املسامهكدارة الشرإ أصحاب احلق يف ني املسامهمث إن

 ،ابة عنهمية �لنكقومون �دارة الشريقوم املسامهون �نتخاب عدة أفراد منهم ي ً، غالبانيثرة املسامهك لإلدارة�

ون يكً، وغالبا كل أربع سنوات مرة أو ما أشبه ذلك مرة أو نيل سنتك من ،ةكحسب مقررات الشر

 املنتخبون هم أعضاء  وهؤالء،نتخا�تر يف االيون تزويك  النتخا�ت حبضور ممثل القضاء وشبهه حىتاال

  .اإلدارةجملس 

ة حسب ا�لس املنتخب يذيمن قرارات تنفة كتدخل املساهم يف ما تتخذه الشريومن الغالب أن ال 

اسات ية من أر�ح وما تتبعه من سكما حتققه الشرىل  إهتمامهال كوجه املساهم ي بل ،نيمن قبل املسامه

ستقالل عن االة من ريبكبدرجة تمتع ياملسامهة ة كدارة الشرإ، ولذا فمجلس كع األر�ح وحنو ذليمتعلقة بتوز

ذ يط والتنفية يف التخطية تتمتع بدرجة واسعة من احلرية املسامهكدارة الشرإ ف،املشروعأصحاب األموال و

  .كذل إىل ض السلطة ومايم العمل وتفويات وتقسواختاذ القرار

  

  ))عيوب شركات املسامهة((

  : دةيًضا عديفهي أات، كهذه الشر إىل ن أن تتسربكميوب اليت يأما الع

ة الدور ية وألمهية املسامهكعة الشريً فنظرا لطب،اتكمثل هذه الشر على ديومة املتزاكشراف احلإ: منها

ًة أخذا وعطاءيداالقتصااة يالذي تلعبه يف احل ة كمثل هذه الشر على ريثكومة من اإلشراف الك البد للح،ً

  ًت الناس أخذا أو � ال ختسر، وال تتدهور، وال تلعب �قتصادحىت
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  .ا�ايل مرحلة من مراحل حكومة ورقابتها يف ك فهي ختضع إلشراف احل،ًعطاء

 نيأموال املواطنكن اعتبارها كمي وال ، موافقة الدولةىون مبقتضكات املسامهة تتكن شرإ :ومنها

ّون نفسها من كات املسامهة أن تكن شركنعم تتم، ىة التنقل من دولة ألخريس هلا حري فل،ينيالعاد

 ما جتاوزت ًواحدا، وإذاان الواقع ك الدولة، وإن كل دولة مبظهر تلك �ن تظهر يف ،ات املتعددةياجلنس

 إىل  �لنسبةنيقوانالفة، ومن الواضح اختالف ي الدولة املضني�ا ختضع لقوانإها فيحدود الدولة املنشئة ف

  .فةيًا يف الدولة املضريبكون يكحد قد  إىل ديتقيتحدد وية املسامهة ك فنشاط الشر،الدول

نشائها إة الواسعة ختضع عند يداالقتصا اةيثرة أخطارها ودخوهلا يف احلكات املسامهة لكن شرإ: ومنها

ة ريثر املشروعات الصغكأ على تعذري وهلذا ،نفقات �هظة وأعمال خمتلفة تسبب ،ةيومكلة حيإلجراءات طو

ة بعضها يف بعض ريإذا اندجمت املشروعات الصغّ إال ه،يل املساهم أو تتحول إلك املتوسطة أن تتخذ شوحىت

  .ادها املختلفةعاة العامة �بين من الدخول يف احلكًا تتمريبكًارا ي تولد تحىت

دارة مندفعة، إست ية ولريدارة أجإدي ي من احلاالت تصبح �ريثكات املسامهة يف ك أن شر:ومنها

 عند كتصف �ا املاليصفات اليت  الكالعمل، تل على ةرية والنشاط والغهلم ال تتصف �اإلدارةومثل هذه 

َا◌ ما ريثكدارته ملشروعه، وهلذا السبب إ  رياجلهود غة الغائبة وكية نقد املليات املسامهكالشر إىل وجهيً

   ة، وهي نتائج مرتتبة عن الفصليالشخص
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ث حتاط جبملة من وسائل اإلعالم ية حبكون الشركأن تّ إال ً إدارته غالبا،نية املشروع وبكي ملنيب

ونة من نفس األشخاص كمندفعة أو مًوالضغوط واجلماعات الضاغطة وما أشبه مما جتعل إدار�ا دائما إدارة 

  ً.ندفاع معا واالاإلدارةون هلم يك ، حىتةريبكأصحاب األموال ال

 أي ،ةياملال) ةيقراطميالد( ةيستشارأساس اال على ةيات املسامهكام الشريالرغم من ق على نهإ: ومنها

ابة ية نكدارة الشرقوم �ي الذي اإلدارةة �نتخاب أعضاء جملس يا�م السنواجتماعام محلة األسهم يف يق

ًة بدال من العمل لصاحل يق مصاحلهم الشخصي من حتقنين واملسامهيريدن بعض املكتميأ�ا ّ إال ،عنهم

عادة انتخا�م إضمنوا ي  حىتنيبار املسامهك ل�قدمون بعض املزاين يريون بعض املديكًا� يا�موع، وأح

، نية املسامهيحساب بق على ك، وذلكدون ذليري ال نيثرة من املسامهكنما يفعلون، بيما يهم فيوت علكالس

عدم إعادة  على عملونيتعصبون ضد بعض أعضاء جملس اإلدرة وي قد نيبار املسامهكما أن بعض ك

  .حساب اآلخر على عمليل منهم كمجاعات  إىل نقسم املسامهونيانتخا�م، وقد 

 وهلا وبية هلا عيستشارة وااليتاتوركًال من الدكة، فإن يتاتوركب البد منه يف قبال الدين هذا عكل

ثر كستبداد أة وااليتاتوركالدن حمسنات االستشارية أكثر من عيو�ا، كالعكس وهو أن عيوب حمسنات، لك

  .من حمسناته

ون يكن أن كمي وهل ،)تاتور العادلكالد(لمة ك نيومن التهافت الشائع يف ألسنة مجاعة من املثقف

  ون يكل حقوق الناس مث ك�ًتاتورا كد
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ل ك�تاتور كاسة، والدي، بل من احلق السهيف املال وحنونحصر يعطي حقوقهم، إن احلق ال يًعادال 

 كون بعد ذليكم، مث هل كستبد �حليأحدهم وإمنا كون يكهم، وال ريستشياسة وال يحقوق الناس يف الس

  .ة وما أشبهي والرتبجتماعد واالاالقتصاراعي جوانب يان كن، وإن ك ممري هذا غ،ًعادال

ًضا يل أك�ً أنه أقل ظلما من الذي  مبعىنك فذل ـو فرض حمال وه ـلمةكنعم إذا فرضنا صحة هذه ال

  .خيطول التار على ينيتاتورك، مما هي طبع الدك ذلريهم وثقافتهم وغاجتماعقتصاد الناس وا

ة ية والثقافيجتماعة وااليداالقتصاعطي احلقوق ي أنه تاتور عادل مبعىنكون ديك من شبه احملال أن مث إن

ون يكن أن كميال ) ةيستشاراال(ة يقراطميالدكة يتاتوركاسة، فإن الدي يف السًاتاتوركون ديكها ورية وغيوالرتبو

 فإن نصف ، شللري نصف جسمه شلل ونصفه غ،حينسان صحإون يكن أن كمييف جهة دون جهة، وهل 

 ريح أو بغي �لصحىسميالنصف الذي  ات هذاكشل حريث ي الشلل، حريالنصف غ إىل سرييالشلل 

 ريالنصف غ على ؤثري فنصف الشلل ،ونيقوله املنطقيما  على نيجة ألخس املقدمتين النتإ ثيالشلل، ح

  .النصف الشلل على ؤثري الشلل ري ال أن النصف غ،الشلل

 وما أشبه، ال أن جتماعد واالاالقتصاة يف يستشارة أو االيقراطميالد على ة تؤثريتاتوركوهنا الد

  .هيل فهذا مبحث خارج عما حنن فك ىة، وعليتاتوركلدالنصف الشلل � على ة تؤثريستشاراال

  

  ))من أسرار سقوط األحزاب((

ن أن تعمل كمية ال يتاتوركم �لدك احلن األحزاب اليت تتوىلإ: طراد أن نقولستطرد يف االومن اال

  ةيقراطمية والديجتماع�لعدالة اال
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ًما سقوطا إً العامل الثالث مطلقا،  بل يف،ة، وهو سر سقوط األحزاب يف العامل اإلسالمييستشارواال

  .مكاحل إىل ار بعد الوصوليًما سقوطا �إل�إًطالقا، وإم كاحل إىل بعدم الوصول

 أل�م ،هي إلنيانوا منظمكن ي مغر، ال ألفراده الذري ألن احلزب غ،مكاحل إىل صليال  تاتوركالد: ًأوال

علم أنه يف الدرجة ي فإن الفرد يف احلزب ،األمام  إىل جهدهم للتقدمىبذلوا قصاري ثقون يف احلزب حىتيال 

ًون مندفعا يك ومثله ال ،ة، أو الدرجة العاشرةي أو الدرجة الثان،فاءاتكانت له الكًالثالثة مثال مهما ارتفع و

، فإن اندفاعه ك ذلريغ إىل  وهو يف الدرجة السادسةالدرجة األوىل إىل صليتمل أن حيللعمل خبالف الذي 

  .فزه لألمامحيون له دم دفاق يك و،ًاريثكون يك

نتشار، وهل مثل هذا خذوا يف التوسع واال� لتحاق �م حىتل لعا�م لاليسي أعضاء احلزب ال ريوغ

  .مكاحل إىل ن من الوصولكتمينفسه  على مشكنياحلزب الذي 

مبعونة ّال  إمكاحل إىل ً ومل جند حز� من هذه األحزاب وصل،مكاحل إىل إذا فرض وصوهلم: ًايو�ن

م مارسوا نفس الطقوس كاحل إىل  فإذا فرض وصوله،تاب مستقلكر�ه يف كل ذيطوحبث وهذا ، املستعمر

شيء  على ومن شب(تاتور، كه وتربت أنفسهم ومنهاجهم بقالب الديم، أل�م ربوا علكة يف احليتاتوركالد

  .قول املثليما ك )هيشاب عل

س ينتخا�ت، وعالمتها تبدل الرئة �الينشأته استشارون احلزب من أول يكولذا فمن الالزم أن 

  . �لعامل احلرىسميما يون فيقراطمي الدكارس مثل ذلميما كبار، كواملدراء واألعضاء ال
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  ))من مشاكل الشركات األسهمية((

ة كدارة الشرنتخا�ت �ة، وهي أن االيات األسهمكلة يف الشركالبحث السابق، وهنا مش إىل ولنرجع

  .ضع لألسهم أو لألفرادهل خت

لف وواحد من أً مثال كان هناك فإذا ،ةريبكدي عدة هلم أسهم ي يف أاإلدارةوجب بقاء يفاألول 

ون هذا الواحد يك هل ، ألف سهمد وهلذا الشخص الواح،ل واحد سهمك األلف سهم لكاألشخاص ألولئ

، كذلكون األمر يك العدالة أن  األلف إنسان، وهل هذا منكنتخا�ت بقدر أولئله من األصوات يف اال

ون يكصاحب السهم الواحد فهل من العدالة أن كون لصاحب األلف صوت واحد يكوإذا فرض أن 

  .األضعفكً اقتصادا ىاألقو

لة األسهم، وهذا كلة األفراد ومشكمش: نيلتك املشك تلنيلة �لتوسط بكب أن حتل هذه املشجيولذا 

ة اليت ياجهة اجلهات القانونورون التوسط يف األمر، أو مبين ي اخلربة الذون مبراجعة أهليكب أن جيًغالبا ما 

ن من جملس األمة أو سائر اجلهات احلائزة يديرة مجاعة من العقالء احملاك حسب فنيوضعتها القوان

 ،ةيعة اإلسالميت مؤطرة �طار الشر�الصغر إىل  �لنسبةنيون القوانيكب أن جين كة، لية القانونيللصالح

  .ةياسيتب السك يف الكل ذلير� تفصكما ذك
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  ))املؤسسات واحلرية الشرعية((

 تقتضي ، احملرماتري وقررها اإلسالم يف غ، لإلنسانة اليت منحها هللا سبحانه وتعاىلياحلر) مسألة(

امها  �ألوجه يات وقجتماعة لالياة العلميت يف احلئاال املتقدمة للمؤسسات واملنشكل األشكوجود 

ها يف ين املسامهة فكميال مما ك األشكل تلك إىل حاجة اإلنسان إىل  هذا �إلضافة،لفة من النشاطاملخت

  .اةيت مبختلف أبعاد احلئااملنش

سود يًنا قد يًال معكأن ش على ها تدلرية وغياسية والسيجتماعة وااليداالقتصاودراسة الوحدات 

ل املنشئة كون شيكًا� قد ي، وأحىن أو أوجه نشاط أخرياديمصلح يف ينما ال ي ب،نياديًنا من امليًدا� معيم

 واألمور ،ةيار أصحاب املشرع من �حيار ألصحاب املشروع، فاختيختاث ال ية حيمن األمور القانون

ال يف املؤسسات كة �لثة مبجموعها حتدد األشية من �حيجتماعقتضاءات االة، واالية �نية من �حيالقانون

  .ورةكاملذ

ب جي ني أو التأمكت اليت تقوم �عمال البنوئاع املنشيأن مج على  من الدولريثك النينص قوانًفمثال ت

ة هلا �لنظر اإلسالمي، إذ يمهأ ال نين من الواضح أن مثل هذه القوانكة، ليات املسامهكل الشركأن تتخذ ش

ة يها، سواء احملرمات األوليلافة األمور �ستثناء احملرمات اليت نص عكل الناس يف كة لي احلرىاإلسالم أعط

ال  وحرج ال وال ضررل يها دليها علينطبق علية اليت يالقمار واخلمر وما أشبه، أو احملرمات الثانوك

  .نفسه إىل قلب العنوان األويليدان فية اليت قد تتدخل يف املي من األدلة الثانوك وما أشبه ذلعسر

ًاجلائز حراما أو واجبا حسب قانون فإن اإلسالم مبرونته املعروفة جعل بعض  ًال ضرر ان ك، فإذا

 جعله يما إذا رضي فرينسان نفسه أو الغاإل إىل ل �لنسبةيان بقدر قلك شيء، وإذا ك حرم ذلريثكبقدر 

ًس جعل بعض الواجبات جائزا أو حراما حبسب تلكما أنه يف العكًجائزا،    كً
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 ًل جدا بقييه ضرر قليان فكجاز، وإن  ّالإ و،ًدا حرمي متزاًة، فإذا أوجب الواجب ضرراين الثانويالعناو

 وإذا  أوجب ،ً وإذا أوجد مرض أسبوع مثال جاز، فإنه حرامىوجب العميالصوم الذي ك ،وجوبهعلى 

ًضعفا متعارفا بق   .وجوبه على ىً

  .ال ضررل يورة يف املباحث املتعرضة لدلكوهذه مسألة مذ

  

  ))اختيار شكل املشروع((

 ، البدائلكق أي تليون يف تطبريتحي و،س بدائل خمتلفةيدي التأسي فإذا فرض أن أمام مر، أييوعل

  ؟سهيتخذه املشروع املقرتح �سيل الذي كفرض نفسه، وهو ما الشييت السؤال الذي �

 الظروف ى وعل،اهلدف من إنشاء املشروع على توقفي نيل معكار شين اختإ: ويف اجلواب نقول

 منظم املشروع ىل املناسب، وعلكار الشيم اختكة حتية وداخلي عوامل خارجكن هناإث ي ح،طة بهياحمل

  . العوامل املقدرةك ومن تل،سرتشاد �ااال

 ل منشئة حباجةكها، فإن رية أو غيانت املؤسسة اقتصادك األموال الالزمة للمشروع، سواء ري تدب:ًأوال

ً ابتداء واستمرارا،ةيافكأموال إىل  ً.  

  .وميكن والتدخل احليوكجراءات التإ :ًاي�ن

   .املشروع من قبل الدولة على الضرائب املقررة ً:�لثا

  .اإلدارة ً:رابعا

ة، فإن الضرائب املقررة يف يعة اإلسالميلها حمرمة يف الشركأن الضرائب  إىل ً هنا استطراداريونش

ومات احلاضرة ك اليت تؤخذ يف احلة واخلراج، أما سائر الضرائبياة واجلزكاإلسالم عبارة عن اخلمس والز

ر شؤونه يدين أن كتميف كيًال حول أن اإلسالم ي تفص)داالقتصافقه (تاب كر� يف كلها حمرمة، وقد ذكف

  الواسعة �ذه
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ومات ك وإمنا يف األمر الواقع، وهو أن احل،الم اآلن يف هذا املوضوعكس الين لكالضرائب األربع، ل

ات يالحظوا خصوصيدون إقامة املشروع أن يريمن  على ت، فالالزمئااملنشاملؤسسات و على �خذ الضرائب

  .الضرائب يف مجلة مالحظا�م عند إقامة املشروع

  .حيل والتوضيلم حول هذه البنود األربعة بشيء من التفصكولنت

  

))األموال الالزمة للمشروع((

 ،ام �ملشروعيان األفراد املهتمون �لقك  األموال الالزمة، فإذاريتدب على  وهو املقدرة:أما األمر األول

األمام يف بعد من  إىل جتماع االميما بقصد تقدإاألموال يف مقابل خدما�م، و على ما بقصد استحصاهلمإ

انوا يف كون األموال الالزمة وكلميانوا ك، فإذا ك ذلرياسي أو الصحي أو غيالبعد الثقايف أو السك ،األبعاد

 مل تواجههم ، املشروعكل التابعة لذلكضها لألخطار أو اقتحامهم يف املشايرن لتعينفس الوقت مستعد

ار العوامل يدد اختحيل املنشئة، وكار شيختة هذا العامل �لنسبة الي وتنتفي أمه، املال الالزمريلة تدبكمش

  .نون من املوائمة معهاكتميو�ا وال كلمي اليت قد ال ىاملختلفة األخر

ان ك سواء ،املال إىل  واملؤسسة حتتاج،ون املالكلمين ال يالذ إىل وال �لنسبة األمريأما مسألة تدب

بد ، فالايفك جهة تزودهم �ملال الكن هناكلة مهمة إذا مل تكل، فهي تعترب مشي أو قلريثكمال  إىل حباجة

ل، أو ي التموةيسهل عملي الذي نيل املعكار الشيبد من اختوال ،اجلمع يف هذه احلالة إىل لتجاءهلم من اال

ًا ك أو بنو،ًةيومك حً أو جهةً،انوا أفراداك، سواء نينون من اجتذاب املمولكتميل الذي ك الشىبعبارة أخر

  .ك ذلريمؤسسة ملثل هذه الشؤون أو غ

  ً مثال قد، األر�ح واخلسائرنيلزم املوازنة بي املال ري يف تدبمث إن
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عطي يف قبال أر�ح ي وقد ، يف العمل املضاريبلةيعطي الشخص املال للمؤسسة يف قبال أر�ح قلي

ن من كرب عدد ممكاجتذاب أ على  قادرةاإلدارةون كن لتكثرة اإلر�ح مهما أمكة، فالالزم مالحظة ريثك

  .نياملمول

 كستهلين والعمل الذي يري الرأس املال والعمال واملدنيًون الربح موزعا بيكان اإلنصاف أن كمإو

  .ك ذلريغ إىل ،ةيل حسب حصة الواقعكً ل عام منه بقدر مثالك

 أو ، للصحة والعالجىقامة معهد ثقايف، أو مستشفإون املشروع يك وقد ،ةيداالقتصاهذه يف املؤسسة 

ام �دارة نفسه صب ين من القكتميل هذا املشروع الذي ال يه فمن الالزم لتمويها، وعلرية أو غي�د للرتب

نساين أو حنو إها هلدف ؤغطي النواقص للمؤسسة املزمع إنشاي حىتة يستثمارات اخلارجبعض املال يف اال

  .كذل

  

  ))اجراءات التكوين((

ال املؤسسة، كومي، فإ�ا ختتلف �ختالف أشكن والتدخل احليوكجراءات التإ وهو: وأما األمر الثاين

ب مراعاة سهولة جي ً،ة مثاليداالقتصاة ذات رأس املال احملدود يف األمور رياملشروعات الصغ إىل فبالنسبة

  .جانب قلة النفقات الالزمة إىل نيوكإجراءات الت

نه �قل قدر من يوكن تكمية، ويداالقتصاال املؤسسات كوقد تقدم أن املشروع الفردي هو أبسط أش

ل من النفقات يقل إىل ًضاية التضامن حتتاج أكاء شركة، أما يف حالة تعدد الشريالنفقات واإلجراءات القانون

  .ما تقدم على ان فوق املشروع الفرديك وإن ،راءاتواإلج

ات األموال، كظهر بوضوح يف شرين يوكًضا إجراءات التيومي الذي هو أكن التدخل احلكول

 على نطوييثر وجهود أوفر، ألنه كنفقات أ إىل ّة مسامهة، فإ�ا حباجةكة شركانت الشركًخصوصا إذا 

ا�ا، أن يل مرحلة من مراحل حكومة تتدخل يف كما أن احلكة، ينة ونفقات قانوي من اإلجراءات الرمسريثكال

  نظمي
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 نينتخا�ت اليت تتعرض هلا بة بقائها وااليفكينظم يما ك ،ة إدار�ايفكية وكام الشرية قيفكيالقانون 

  .ني وحنيح

  

  ))الضرائب((

س ي قبل التأسدرسوايمؤسسي املشروع أن  على نبغيي واليت هي الضرائب، فإنه ،وأما �لث األمور

ة ختتلف من يومكن الضرائب احلإث ينة، حكختاروا البدائل املميومة، فكمقدار الضرائب اليت �خذها احل

  .ة معروفةيومكن حي حسب مواز،لكش إىل لكش

 ال ىال أخركار أشيجتنبها واخت إىل ؤدييال قد كبعض األش على  أن ارتفاع الضرائبكوال ش

 من الدول تفرض ريثكً فمثال يف ،ةيانت الضرائب تصاعدكًا إذا  خصوص،تتعرض ملثل هذه الضرائب

 الظروف كجة خللق الدولة لتليها نتي اليت حتصل عل�ات املسامهة مقابل املزاكشر على ضرائب خاصة

 كع تلي وما أشبه ألجل تشجكانت الدولة جتعل أرصدة يف البنوك و�ألخص إذا ،اتك الشركاملالئمة لتل

 ، فالالزمريبكحد  إىل ون الضرائب مرهقةكًا� تيأحوع املال، يد يف مقابل التشجيولة ترات، فإن الدكالشر

  .هايدون التورط فيريلة ال كمش إىل نتهواي ال  حىت، بدقةك مالحظة ذلنياملسامهعلى 

ها يف املشروع أو ك سواء تر،وارداته على بةيدفع ضريومن املالحظ أن صاحب املشروع الفردي 

 سواء ،وارداته على بةيحدة الضر على يكل شركدفع يات التضامن فكمرتب، أما يف شركها سحبها أو أخذ

ة كتلف يف الشرخيواألمر ،  يف املوضوعني املتضامننية، هذا حسب الشرط املقرر بكها يف الشركسحبها أم تر

  .ةياملسامه

 أخذها يف احلسبان قبل نبغيية اليت كمحلة األسهم تعترب من مصروفات الشر إىل  اليت تدفع�واملها

  بة مني احتمال اختالف مقدار الضرنيتبيبة، ومنها ية اخلاضعة للضركصايف ربح الشر إىل الوصول
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ة كنشاء هذه الشرإد يومة تركانت احلكبة ما إذا يما أن من صور اختالف الضركل آلخر، ك ش

 البضاعة أو ما ك من جهة توفر تلةكد إنشاء الشريومة ال تركانت احلكنما إذا يها، بيفتخفف الضرائب عل

  .ةكًدا إلنتشار مثل هذه الشريبة حتدي فإ�ا تثقل يف الضر،أشبه

ثر بالد اإلسالم كأك ،ًايًدي ظاهرا أو خفاالقتصاستعمار ستعمار ولو االومات حتت االكأما يف احل

ن يادها املستعمريأسد إرضاء يات ألجل أ�ا تركالشر على ومة قد تثقل الضرائبكشها، فإن احلياليت نعا

ومة من جلب كن احلكات مل تتمكتفاء الذايت �لشركن الشعب من االكجبلب البضائع منهم، فإذا مت

د االقتصاطمون حي كثر، وبذلكم أكسمحوا هلم �لبقاء يف احلي اد حىتيالبضائع من اخلارج إلرضاء األس

وجدو�ا يالعرقالت األخر اليت  إىل إلضافةات، �ك الشركمنظمي تل على لةيعلون الضرائب الثقجيالوطين، و

  . ال تنشأ أو متوت بعد اإلنشاءأطراف املؤسسات حىت

  

  ))إدارة املشاريع((

تمتع صاحب املشروع يث يًه سابقا، حي ما أملعنا إلكالم يف ذلك، فالاإلدارة وهو :أما األمر الرابع

ه، ري احلق غكنازعه يف ذلي دون أن ،شاءي ما فكيدارة مشروعه ورقابة أمواله وصرفها إالفردي حبق مطلق يف 

  .كد الشخص املاليو�ن بكة وتيت الفردئا تندجمان يف املنشاإلدارةة وكيفة املليفوظ

  .ة العمرريلة الفائدة وقصية احلجم قلريون صغكًن قد تقدم أن مثل هذه املؤسسات غالبا تكل

  اتكشر إىل و�لنسبة
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 ريافئة أو غك حبقوق متيكل شركتمتع ية، وكدارة الشرإ يف نياء املتضامنكل الشرك كشريالتضامن 

 على اءك الشرنيدث اتفاق بحي، وعادة يكل شرك تدخل ىد مديلزم حتديافئة، حسب الشرط مما كمت

ما تقدم كًما حسب األعمال يما تقسإة واملواساة واملساواة، واًما �ملوازيما تقسإنهم، يما بيم السلطة فيتقس

  .ةك متضامن بعمل يف بعد من أبعاد الشريكل شركقوم يث ية، حيف بعض األمثل

ًما يونه تنظكرج عن خي الصورة ال كان �ذه الصورة أو تلكتفاق سواء  فمثل هذا اال،ل حالك ىوعل

  .حبدوده حمدودةّ إال اتكًومة غالبا ال تتدخل يف مثل هذه الشركما أن احلك به، ريًا ال ربط للغيداخل

 نياء املوصكن الشركة التضامن، ولكما هو يف شرك املتضامن يكز الشركظل مرية، فيات التوصكأما شر

رقابة دون األر�ح فقط، و�لتايل تقل يري، وإمنا هم كتهم بذليً نظرا لعدم مسؤول،اإلدارةتدخلون يف يال 

ة جلهة ك الشرانتكة أو ية استثماركانت شركهؤالء الشركاء املوصني على أعمال الشركاء املتضامنني، سواء 

  .كذل إىل املعاهد وماات واملطارات والقطارات وياملستشفكة ينسانإ

ات تدار أعماهلا بواسطة ك، فإن هذه الشراإلدارةة وكي امللنيث الفصل بيات املسامهة، حك شرىتبقو

ثر من كة أو األيا�م السنواجتماعن هم أصحاب رأس املال يف ي الذني املنتخب من قبل املسامهاإلدارةجملس 

ثقتهم يف  على عتمدونية، بل كدارة أعمال الشرإتدخل املسامهون يف ية أو األقل حسب املقرر، وال يالسنو

ما كام �ألعمال ية مطلقة يف القيتمتع حبري ال اإلدارةما أن جملس كن انتخبوهم، ي الذاإلدارةرجال جملس 

  دون حسب الشروط الواردة يف عقديد، بل هم مقيري



١٠٤

راجعوا يهم أن يب علجيقرتاع، أو فاال ًمثال ً�ان العدد متساوكة اآلراء، وإذا يثركأ إىل إلضافةة، �كالشر

ة اآلراء وال يثركة وال �كل اليت ال حتل ال بقانون الشرك، فإن املشانية للمسامهية العموميبقرارات اجلمع

احلروب إذا وقعت أو كت ئا يف املفاجًا�يتفق أحية، وهذا ما ية العمومينئذ هي اجلمعي املرجع ح،قرتاع�ال

  .ك ذلريغ إىل ،ول أو الزلزاليالس

 يف حقهم يف إعادة أو عدم كظهر ذلية، وكأعمال الشر على  يف الرقابةرينعم املسامهون هلم احلق األخ

فراد دة بعض األ�ًا� يف إقالة ا�لس أو بعض أفراده أو زي، ويف حقهم أحاإلدارةإعادة انتخاب أعضاء جملس 

ت من موت أو ئافة، أو وقعت مفاجيانت ضعك إذا اإلدارةجمالس  إىل  �لنسبةكتفق ذليما كيف ا�لس، 

  .قصاء أو سجن أو ما أشبهإجنون أو 

  

  ))شركات القطاع العام((

 واملراد �لقطاع العام ، ال القطاع اخلاص،ه من القطاع العاميصطلح علية مرتبطة مبا كون الشركمث قد ت

ة ي أو رأمسال،ةكيون الدولة اشرتاك أن تنية حلاجة ا�تمع من دون فرق بكث هي اليت تقوم �لشري، حالدولة

  .ةيداالقتصاتبنا ك يف بعض كل ذلير� تفصكما ذ على ،مبعناها اإلسالمي، أو مبعناها الغريب

ًبعدا ان كر، سواء يق عمل املدي البعد الذي هو يف طركل نشاط مرتبط بذلكشمل هذا البحث يو

  . من خمتلف األنشطةك ذلري أو غ،ًاي أو ثقاف،ًاي أو زراع،ًاي أو مال،ً� أو جتار،ًايصناع
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  ))اإلدارة والقوى التأطريية((

ع، وإمنا يس يف اإلسالم تشري ألنه ل،ةيريها �لتأطية واليت نسميعي األربع التشرى والقواإلدارة) مسألة(

م يكنا األصول وعليعل :)ه الصالة والسالميعل(ما قال كة، يجلزئت ا�الصغر على ةيلكت ال�ربكق لليتطب

  .ة تتداخل بعضها يف بعضية واإلعالمية والقضائيذي والتنف،الفروع

ات كً خصوصا يف الشراإلدارةون ك أن تة سبباية �ني وتعقدها من �ح،ةياة من �حي احلكفإن تشاب

عين �ذه ي ذات جهاز خاص ،هارية أو غية أو الثقافيعجتماة االريبك أو املؤسسات اليةداالقتصا ىربكال

ًا� يًفا، أو أحي أو حترًبةيًدا أو ضرية حتدك تضر الشرنيقرر يف جملس األمة قوانيالشؤون األربعة، وإال فرمبا 

  .كًغلقا أو ما أشبه ذل

 يف كن ذلكمي ،ة حبتةيسالمإ نيع، والقواني ال تشرري �طني لنفرض يف العامل اإلسالمي والتقنوحىت

س للدولة يًضر، مثال لي وبعضها ال إلدارةضر �ين بدائل، بعض البدائل ين أمام املؤطرإث يجملس األمة، ح

جعل  إىل  مما تضطر الدولة،هيلإالمها حمتاج ك وً،ستخدمه يف الزراعة والصناعة معاي اف حىتكمال بقدر 

حد سواء يف اجلواز،  على ةيعة اإلسالمية الشريهما من �حيلكالثقل يف استخدامه يف أحدمها، ولنفرض أن 

 جلعل الثقل يف ريمجاعة التأط على ضغطي له أن ، الضرر يف جعل الثقل يف الزراعةى إذا رأداريفإن اإل

  .األمام إىل هياشميإدارته، بل  ضري ال الصناعة حىت

  .ةية والقوة القضائيذي يف القوة التنفكقال مثل ذليو

  

  ))ماحلاجة إىل اإلعال((

  :هيأما اإلعالم فواضح أمره �نه حمتاج إل

  .ن واهلواةيمن جهة اإلعالم عن املؤسسة جللب الز�ئن واملشرت: أوال

   الثالث، فإنىاجلماعات احملتفة �ذه القو على للضغط :ًايو�ن
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  .ةريثك الثالث حمفوفة �طراف ىًال من القوكمن املعلوم أن 

ب واملنظمات والنوادي ومجاعات الضغط واجلرائد وا�الت واإلذاعات  حمفوفة �ألحزاريًمثال قوة التأط

  .ىذا سائر القوك و،ك ذلريغ إىل ،ة اليت حتتف �ذه القوةية والالمرئياملرئ

ًا� يق، وأحيقف يف أثناء الطريمأربه، وإال ف إىل صلي ئة األجواء املناسبة حىتي �دارياإل على فالالزم

  ً.دارته إطالقاإ ىتلغ

اسة العملي واملناور ي السل فرج،ةي بدء وال �ا،اسة العامةيً خصوصا الس،اسةيس للسيث ليوح

 نيما تعرب عنها القوانك  ـاسة العامةي اليت تنتج عنها السى أن القوكدريما كعرف هذا، ياسي هو الذي يالس

ندر أن ية، وأنه يرجغ خاصة خاي وتتبلور يف ص، تتطور وتصبح واضحة املعاملًال حىتيً تستغرق وقتا طوـ

   .كة وفوق ذلية وسطيالت تسوك املشىًمنا غالبا تسوإة، وية �ائيالت تسوك املشىتسو

 كل ذلك، مجلة منها إىل مما أملعنا هارية والرأي العام وغياسيفإن مجاعات الضغط واألحزاب الس

ر أو ياملد على ن الواجبلها، ولذا فمكيام املشروع بتشياسة عامة خالل قيري ألي سجيما يًختتلف معا ف

  .ما يف املثلكفوته القطار ي بتوئدة وتدرج، وإال فقد كل ذلكراقب ي أو من أشبه أن اإلدارةئة يه

 ،ر�هاك اليت ذى الثالث األخرىالقو إىل  �لنسبةكذلك و،اإلدارةاسة ويًال من السكظهر أن ي كوبذل

اسة ي وجانب منها الساإلدارةة اليت جانب منها ية واحدة، وهذه العملة هي العالقات اإلنسانلوجهان لعم

  .ذ واإلعالميوالقضاء والتنف

 واإلعالميني  ينين واإلداري واملنفذة والقضاني املشروعنيرغم اختالف جمال العمل ومظهره ب على فإنه

 ،نةيالت معكة حل مشيفكية، مثل ياإلدارًفإن كال من هذه اجلوانب يهتم بنفس العناصر من العملية 

  ي أو املساعدةجتماع االنيشمول التأمك
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قق هذا الغرض، والطرق حيم الذي يعي أو التنظي مثل الغاز الطب،م يف موردكيم أو التحياليت تقدم للتعل

العالقات  على  مما ترتتبك ذلريغ إىل ،سكطة و�لعلرة أصحاب السي أو مساكاليت تستخدم يف ذل

  .ة العامةياإلنسان

ار واألنظمة واملصاحل واألفراد، ك منها األف، عناصرنيارة عن التفاعل باسة عبية رسم السيفعمل

  . يف هذا ا�الريبكب يون هلم نصيواإلدار

�تم برباجمها ًة دائما ويمصاحلها الذات على زكة تريدار أن اجلماعات اإلكعين ذلي أنه ال ىفخيوال 

 املصاحل واألخذ نيضرورة توازن عادل بلى  عًضاي�ا تعتمد أإل اعتبار آخر، بل كاخلاصة بغض النظر عن 

  .ىربكشاف املصاحل العامة الكقة �ستيرتفاع فوق املصاحل الضة واالموالعطاء، واملساو

ون ي منهم إنسانريثكقة، وإمنا يت ض�ًسوا دائما أصحاب مصاحل خاصة وأصحاب نظري لينيفإن اإلدار

 هلنفسعم ال شك يف أن طبيعة اإلنسان أنه يريد اخلري للجميع، ن ريم اخليتعمة ويجتماعدون العدالة االيري

  .دفع الضريو

 ومها ى يف صورة أخرك فاملصلحة هنا يف صورة واملصلحة هنا،ًما أنه غالبا ما تتعارض املصاحلك

  :  منثل �ذا املثالكمتضاربتان، ولذل

 يريدون أن يهرع الطبيب الب ينما عائلة الطبي ب،هيض هرع إليد هو الذي إذا طلبه املريب اجليإن الطب

يف نصف الليل إىل املريض، ألنه يزعج نومهم وراحتهم، فاملصلحة بني العائلة وبني املرضى متضاربة، 

فاتت هذه املصلحة،  املصلحة ك هذه اجلهة وهذه اجلهة، فإن قدم تلنيالئم بيفال بد وأن والطبيب بينهما، 

  .ًراوهلم جوإن قدم هذه املصلحة فاتت تلك املصلحة، 

 ، الزراعةميد تقديري بعضهم ًفمثال، قةيجتهادات يف اإلنسان حقاختالف اال إىل هذا �إلضافة

  ميد تقديريوبعضهم 
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لزمون يأنفسهم، فبعضهم حسب اجتهادهم  على تلفونخي الصناعة هم ميدون تقديرين يالصناعة، والذ

ة ي من احلوائج اليت تعد �نوكبه ذلالربادات والغساالت والدرجات وما أشكة يمالك الصناعات الميتقد

  .ةياحلوائج األول إىل �لنسبة

 اسة، بل ورسم القضاءي يف رسم السرينه من ممارسة قدر ضخم من التأثكميًزا كدري مرل االتحيث يوح

ًحياد� ومصلحا ملكو�ت الصاحل العامان كستهدي يف اختاذ قراراته إذا يذ، فالالزم أن يوالتنف ً.  

�ن مفهوم الصاحل العام مفهوم غري واضح، وميكن التوسع فيه بتفسريات كثرية،  :كذل واإلشكال على

ة، ولذا قال احلاج ريثكات ريفسر بتفسين أن كميالوجود شيء حىت مفهوم مفهوم غري وارد، فإن أي 

  ):رمحة هللا( السبزواري

  اءيمفهومه من أعرف األش

  ة اخلفاءيهنه يف غاكو

  

  ))املراد �لصاحل العام((

ًئا وسطا، يون الصاحل العام شيكبد وأن  ال، اآلراءة وتبادليستشاراال على ن يف النظام احلر القائمكل ً

ًومة مثال هذا الطرف ضد كنفسه، أو أن تساند احل إىل كلبه ذلجينفسه أو أن  إىل هذاأن جيلبه  ال مبعىن

عطي النصف هلذا الطرف يصف منكب أن تعمل جيمنا إ الطرف ضد هذا الطرف، وكالطرف اآلخر، أو ذا

ما تقدم حسب نظر  على ل حالةك مستندة يف ،ماهني �حلل الوسط بيسمي مما ، الطرفكوالنصف لذا

االستقرار االقتصادي والسالم والتقدم واإلميان يف مثل البالد دعم ي �لصاحل العام الذي ينيادياخلرباء احل

  .م اآلخروية وسائر البالد اليت تؤمن �� والياإلسالم
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  ))اإلداري والصاحل العام((

ر يف خمتلف البدائل كفيتبه يف هدوء كلس يف مجين أن كتمي ال داري من الواضح أن اإلمث إن

ًا ينسانإًان رجال ك إذا قدر أنه الصاحل العام حىتياسة يف صاحله مبا ي السيريد تغيريًمسرتشدا يف قراره الذي 

، ئمات أعدها يف جو منفرد هاديصدره من تعليذ مبا ي قراره موضع التنفضعي مث ،أبعد احلدود إىل ً�اديوح

  .ك إذا حاول ذلنه حىتإ ،أو يف جو استشاري مع سائر زمالئه

فو�ت أو �للقاءات لقطع بسبب مجاعات الضغط �لتيبل   ً، مستمراىبقيتبه ال كاهلدوء يف م: ًفأوال

قدمون يستقبال والعشاء أو ه للغذاء أو حلفالت االدعونيأخذ جانبهم يف هذا األمر، وسوف ية ليالشخص

  .�له اهلدا

 � وعروض املزا�رفض اهلدايه أن ي عل،واجب الوايلك داريأن واجب اإل إىل ذهبونيون ريثكولذا فال

تمل أن تتعرض هلا حيد من املؤثرات واألخطار اليت يزي ك وحنو ذل�مة، فإن قبول اهلداي السلريواخلدمات غ

  .زان يف بر�مج عاميما تقع املصاحل اخلاصة أو مصاحل اجلماعة املتعارضة يف امل اذ القرار عندة اختيعمل

ّامال، وإالكاسة يفهم السيًا ياسيون يف نفس الوقت سيكب أن جي دارياإل: ًايو�ن  فجماعات الضغط ً

 على خزاب وما أشبه، تؤثرأو جبانبها املنظمات واأل) يريالتأط(عي ياسة سواء جبانبها التشرياملخالفة والس

 إىل  أونيثرة من املسامهك إىل انة �لنسبةيخرة خون �آليكف، ويلك التريثكل الوفر يدعها قليًا ري �ثاإلدارة

  .عهميمج

 على ، فالواجبكة أو ما أشبه ذلية أو الرتبوية أو الصحيسائر اإلدارات الثقاف إىل  �لنسبةكذلكو

 ، حيتك وما أشبه ذلجتماعخ وااليد والتاراالقتصالة من الفلسفة ويزود حبصتي أن اإلدارةفة يأ لوظيتهيمن 

  تتوفر له نظرة واسعة
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 فإن نظرية ،ً بدال من نظرة اخلربة الضيقة اليت يتصف �ا الفين،يةجتماعللسياسات والقرارات اال 

   :كما قال الشاعرّ إال اخلربة الضيقة يف مزدحم األنظار واألفكار والضغوط ال تكون

  كريشة يف مهب الريح طائشة 

  .حال من القلق على ال تستقر

ً فكثريا ما يتخذ قرارا خاطئا يسبب مشكلة كبرية،ً متصفا �ذه الصفةداريفإذا مل يكن اإل ً  ،إلدارته  ً

ذات  إىل أن يفهم ختصصه فحسب القرار تكون النتائج منحرفة على اختذ شخص حبضرة خربتهما فإذا 

  .اإلدارة مما يضر ، أو ضحلة أو ضئيلة،مالاليمني أو ذات الش

  .حاطة بنواحي السياسة العامة العريضة والصاحل العامإون هلم إداريولذا فالالزم أن يتخذ القرار  

 أو القطاع الذي يقومون �خلدمات ، ومصاحل املسامهني،ًنعم جيب أن يالحظوا أيضا مصاحلهم اخلاصة

  .قافية أو غري ذلك سواء كانت هلم خدمات صحية أو ث،هلم

املديرين واإلدارات اخلاصة يف قطاع الناس، يصدق بصورة أكثر �لنسبة إىل  إىل وما ذكر�ه �لنسبة

عبارة عن    ألن احلكومة، سواء كان احلزب يف اجلناح احلكومي، عبارة عن احلكومةي العامة اليت هاإلدارة

للجانب السياسي صور   نفسية ا�موعة العاملة تتكون يف �يئة مستمرة داخل احلكم وخارج احلكم حىت

 ما يوردون الضغط  عند،بل أو خارجه  ، ومما يقومون به يف داخل احلكم، الصاحلجتماعواضحة املعامل من اال

  .احلكومةعلى 

قناع األطراف املعنية لوجهة نظره اليت إقناعية يتمكن من إً أن يكون مفعما حبالة دارياإل على الالزمو

  ً الذي يقابل األطراف املعنية يلزم عليه أن يعمل جاهدا إلقناع هذه داري فإن الرئيس اإلً،سليمايراها 
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 أو يتعثر بسبب ، ال يعرض بر�جمه للتعثر بسبب فشله يف هذا اإلقناع حىت،األطراف بوجهة نظره

  .آخر

، رته حنو اهلدف املطلوبداإوكذلك فإن عليه أن يتحمل املسؤولية يف اختاذه التشريعات الالزمة لتسيري 

  .دارته بعملهاإاملال الالزم لنهوض  على وللحصول

 حىت، املصاحل   ذلك فالالزم عليه أن يعرف كيف يستطيع أن يالئم بني األطراف املعنية املتضاربةىوعل

 إىل  وكلهم ينظرون إليه يريد جلبه،بعض نظر العداء إىل مهيتمكن من تنفيذ خططه يف مزدحم ينظر بعض

 هذا اجلانب فقط يف ىأو ير،  نظرة �لثةىبل ير  ، ال هذا اجلانب وال هذا اجلانبى وهو قد ال ير،انبهمج

  . احلل الوسط بني اجلانبنيى أو ير،أو �لعكس، قبال ذلك اجلانب

فمن جهة   جتماع،تصال �جلوانب املتعددة يف اال أن يكون دائم االدارياإل على  هذا فالالزمىفعل

 ومن جهة ، ومن جهة �لنظرات املختلفة بني رؤسائه وبني مرؤوسيه،هة �إلعالم، ومن جام�لرأي الع

   .ه أو أرفع منه أو أخفضّيف صف،  مهما كانوااإلدارة�لنظرات املختلفة بني زمالئه يف  

سواء ، ومن الناحية الثانية بني الناس الذين هم يتقاضون ويعاملون مع هذه املؤسسة، هذا من �حية

  .ية أو صحية أو غري ذلكاجتماعانت املؤسسة سياسية أو ك
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  ))الوظائف اإلدارية واملؤسساتية((

   :أمام املدير قسمان من الوظائف: )مسألة(

  .ة اليت تكلمنا حوله بقدرداري الوظائف اإل:األول

شباع إالذي هو ،  وهي عبارة عن حتقيق اهلدف األساسي من املؤسسة، وظائف املؤسسة:والثاين

  .نتاج أو توزيع السلع أو اخلدماتإِحاجات اإلنسان ورغباته عن طريق 

حىت  ًكل منشئة أعمال أن تقوم �ا أيضا على  ينبغيداريومن مث فهناك نشاط آخر غري النشاط اإل

ًتتمكن من حتقيق هدفها حتقيقا كامال ً.  

 أشبه من وظائف مثل املنشئة القيام به يتكون يف مثل املعامل وماعلى وهذا النشاط الذي جيب 

وينسحب مثل ذلك يف ، اإلنتاج والبيع والشراء والتمويل وشؤون األفراد واألعمال املكتبية والعالقات العامة

كاملؤسسات الصحية أو املؤسسات الثقافية أو املؤسسات السياسية أو ما أشبه ، سائر أقسام املؤسسات

  .ذلك

ً متييزا هلا عن وظائف ، أو وظائف املشروع،ةصطالح وظائف املنشئاهذه الوظائف  على ويطلق

أن  ذلك  بل معىن،اط املنشئةش عن نداري ذلك انفصال النشاط اإل وليس معىناإلدارة، أو وظائف ،املدير

ًومها متشابكان تشابكا شديداهناك نوعني من النشاط جيب على املدير مراعاة هذا �رة، وهذا �رة،  ً، مثال ً

غريمها من وظائف املنشئة ال بد للمدير يفة اإلنتاج يف املثال السابق أو التسويق أو عند القيام �عباء وظ

التنفيذ ورقابة  على ة وتوجيه العاملنيدارياملسؤول من ختطيط هدفه وسياسته وتنظيم العمل وتنمية اهلئية اإل

  .النتائج وتقسيم أوقاته وأفكاره وأنشطته وأعماله بني هذا اجلانب وهذا اجلانب

 وإمنا هي جمموعة أنشطة ، للمنشئةىيس األعلرئال على  ال تقتصراإلدارةمن الواضح أن وظائف و

  وهناك ، ي فهناك الرئيس األعل،اختالف أنواعهم على نيداريلإل
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  .غري ذلك إىل دارة األفرادإدارة املال وإدارة التسويق وإدارة اإلنتاج وإون كدارياملديرون اإل

ً فمثال وظائف املنشئة الصناعية ختتلف عن وظائف ،بعضها عن بعضئات وختتلف وظائف املنش

كما أن وظائفها ختتلف عن ، كما أن وظائفهما ختتلف عن وظائف منشئة اخلدمات، املنشئة الزراعية

ً نعم بعض الوظائف تكون مشرتكة تقريبا بني كل أنواع ،وظائف منشئة السياسة أو الثقافة أو ما أشبه ذلك

 �ملال ى فإ�ا تقوم �ملال وتبق، أية منشئة ال تستغين عن املالحيث إن الوظيفة املالية  مثل،تئااملنش

  .حيث األهداف املنشودة �ملال إىل وتستمر مطردة

  

  ))ًمنشئة صناعية منوذجا((

ولو اختذ منشئة صناعية كنموذج للدراسة فإننا جندها تقوم �ملتعدد من الوظائف املختلفة واليت من 

   :أمهها

  . وظيفة اإلنتاج:األول

  . وظيفة التسويق:والثاين

  . وظيفة املال:والثالث

  . وظيفة األفراد:والرابع

  

  ))وظيفة اإلنتاج((

 سواء ،منا تنشأ لإلنتاجائت إفإن املنش، ًإطالقائات وهو وظيفة اإلنتاج من أهم وظائف املنش : فاألول

ًنتاجا ثقافيا أو إكان  ًنتاجا صحيا أو إً ًنتاجا صناعيا أو إًاليا أو ًنتاجا مإً ًنتاجا عسكر� أو غري ذلكإً ً.  

سلع ميكن أن تشبع  إىل واد واخلامات بتحويهام تتعلق خبلق املنافع الشكلية لل:نشئة الصناعيةملًفمثال ا

  .املال للمسامهني من �حية �نية، وتوفر حاجات ورغبات املستهلكني من �حية

وختطيط ،  مثل اختيار موقع املصنع، من الوظائف الفرعيةكثري على ومثل هذه الوظيفة تنطوي

  والتنظيم ، وحتديد درجة اآللية والتصميم اهلندسي للسلعة، اآلالت
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وختطيط ، املواد على واحلصول، والعمليات اإلنتاجية داخل املصنع، الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية

  . ذلك غريوإىل، واجلودة يف السلعة، ورقابة اإلنتاج، اإلنتاج

  

  ))وظيفة التسويق((

 نتاجهاإكل األنشطة اليت تبذل عند انسياب السلع مراكز  على تنطوي،  وهي وظيفة التسويق:والثاين

  . سواء يف داخل البلد أو خارج البلد،استهالكها إىل مراكز استعماهلاإىل 

أو لفصل ، ل هل السلعة لكل الفصو،ومن الواضح وجوب مالحظة رغبات اجلماهري يف هذه السلعة

  . أو ملواسم خاصة من املواسم،خاص من فصول السنة

األعمال من هذا القبيل تنطوي ئات ومن مث فإن هذه الوظيفة احليوية اليت تعترب احملور الرئيسي يف منش

مثل احلبوب والفواكه اليت جيب  إىل وظائف مهمة يف البيع والنقل والتخزين والتجفيف �لنسبة على بدورها

  .والتعليب وما أشبه ذلك، أن جتفف

  أو،املستهلكني إىل  مث،الوسطاء إىل وتتعلق وظيفة البيع بتحويل ملكية السلع واخلدمات من املنتج

 ويستلزم هذا اختيار منافذ التوزيع املناسبة وحتديد أسعار البيع والقيام �حلمالت ،املستهلكني مباشرةإىل 

  .جال البيع ومراقبتهم واختيار وتدريب ر،اإلعالمية والرتوجيية

  .حيث السوق يف غري مكان اإلنتاج، أما وظيفة النقل فتعمل ألجل املنفعة املكانية للسلع

غري ذلك من الشؤون املرتبطة إىل ، املنفعة الزمنية على بينما تعمل وظيفة التخزين ألجل احلصول

  .�لتسويق

  

  ))وظيفة املال((

األعمال ئات  ألن مجيع منش،من الوظائف احليوية لكل منشئة فتعترب ، وهو وظيفة املال:وأما الثالث

   اإلدارةة اليت تالحظ يف ء وكلما كان املال أوفر حسب الكفا، ميكنها القيام بنشاطهااألموال حىت إىل حتتاج



١١٥

  .يكون القيام �لنشاط أحسن وأكمل

تعلق هذه الوظيفة �لنشاط  وت،وكل الوظائف للمشروع ال ميكن النهوض �ا دون توافر األموال الالزمة

 وهذه املصادر قد تكون حكومية ،حتياجات املالية من املصادر املختلفةاال على أي احلصول، املايل للمنشئة

غري ذلك من إىل ،  كما قد تكون ملكية أو اقرتاض، وقد تكون دائمة وقد تكون موقتة،وقد تكون شعبية

  . النسبة بينها وبني سائر أعمال املنشئةاملصادر املالية اليت جيب أن يالحظ املديرون

ة  بل ميتد لكي يشمل الرقاب،األموال على جمرد احلصول على ومن الواضح أنه ال يقتصر النشاط املايل

 وال أن تصب يف مصبات فاسدة من الرشوة ،ستخدامستخدام الفعال هلذه األموال ال مطلق االاالعلى 

  ً.ملال غالباهتبال والنهب وما أشبه مما حتف �واال

مقابلة  على احتفاظ املنشئة بنقدية كافية جتعلها قادرة على ومن أهم أهداف هذه الوظيفة العمل

واملراقبة الدائمة ، كما يدخل ضمن هذه الوظيفة النشاط احملاسيب يف املنشئة، التزاما�ا عند حلول مواعيدها

  . لديهللتكافؤ والتوازن بني املال احملتاج إليه واملال املتوفر

  

  ))وظيفة األفراد((

القوة العاملة يف املنشئة وجعلها  على فتتعلق هذه الوظيفة �حلصول،  وهو وظيفة األفراد:وأما الرابع

  .قادرة وراضية ومتعاونة يف تنفيذ األعمال

والضغط عليها ،  مثل حصر الوظائف الالزمة وحتديد مواصفا�ا،ويستلزم هذا القيام �نشطة خمتلفة

اتصال وثيق مع  على  واحملافظ، ال تكون أقل من الالزموالتوسعة فيها حىت،  تكون أكثر من الالزم الحىت

 على واحملافظةهم،  و�يئتهم للعمل وتدريبهم والتنسيق بين،األفراد املناسبني على سوق العمل للحصول

   والتأديب وما  ووضع نظم التعيني والرتقية والفصل،عالقات طيبة بني املنشئة والعاملني فيها



١١٦

 من غري فرق بني أن ،األمام إىل  مما جتعل األفراد صاحلني ومهيئني ومندفعني للتقدم �ملنشئة،أشبه

 إىل  أو مؤسسة صحية �لنظر،املعلمني واملربني واملوجهني ومن أشبه إىل تكون املنشئة منشئة ثقافية �لنسبة

  .لك من املؤسسات اليت حيتاج إليها ا�تمعأو غري ذ، األطباء ومعاونيهم واملمرضات ومن أشبه



١١٧

  

  ))مجع احلقائق واملعلومات املفيدة((

األمام  إىل تساعد يف سري العمل وتقدمهاليت   مجع احلقائق واملعلوماتاإلدارة من مهمات )مسألة(

 إىل  أواملدير بنفسه إىل فهي أمر موكول،  وتعترب هذه العملية من أهم خطوات البحث التنظيمي،طراد�ال

  .حملل يساعده ويساعد املدير يف هذه املهمة

وعليها تعتمد النتائج ، ًواألفضل يف املؤسسات الكبار أن يكون هناك احمللل قائما مبثل هذا العمل

 يكون املدير ومدراء حىت، مها للمدير يف تقريريه عند انتهائه من عملية إجراء الدراسةقدوالتوصيات اليت سي

 على  وهلذا فإن،قصهاعلم بكيفية سري العمل وخصوصياته ومزا�ه ونو على ن يف القاعدةاألقسام واملديرو

  .ومبوجب خطة موضوعة هلذا الغرض، احمللل أن يقوم جبمع احلقائق بطريقة منظمة

  :واألحسن يف ذلك إمنا يكون �ألمور التالية

  .مجع احلقائق إىل  احلاجة:األول

  . احلقائق الواجب مجعها:الثاين

  . وسائل مجع احلقائق:ثالثال

  

  ))احلاجة إىل مجع احلقائق((

  فإن الغرض من مجعها هو التعرف، مجع احلقائق وهو عبارة عن احلاجة إىل:األول إىل أما �لنسبة

مكان احمللل بعد  ليكون �،خصوصيات العمل من املشاكل وغري املشاكل اليت تعاين منها املؤسسةعلى 

  .ل املناسبة هلاحتديد املشكلة وصف احللو

 والالزم أن يعتمد أسلوب انتقاء املعلومات، جبمع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحثم ولذا فاحمللل يقو

 فيقوم جبمع معلومات كافية ،اليت ال ترتبط �هلدف ال املعلومات اهلامشية، حنو املناسبة لغرض الدارسةعلى 

 وهي الناحية املربوطة ىيف اجلملة عن �حية أخر كما يقوم جبمع معومات ،ومفصلة عن �حية معينة

  احمللل يف املؤسسات  على ذ ليسإ، هي مهمتهاليت  �لناحية األوىل



١١٨

  .الكبار أن يقوم جبمع مجيع املعلومات يف مجيع األقسام

ألن من شأن هذا األسلوب ، احمللل أن يتجنب األسلوب العشوائي يف مجع املعلومات على كما أن

ً فيستهلك اجلمع وقتا كبريا منه بدون ، احمللل كميات كثرية من املعلومات غري احملتاج إليهاأن يكدس عند ً

  . ومن احملتمل أن تضييع املعلومات األساسية الالزمة للدارسة بني هذه املعلومات غري الضرورية،فائدة

  .وقد يكون من املفيد وضع قائمة �ملعلومات والتفاصيل الالزمة للبحث

 ى يظهر مداحمللل أن يقوم جبمع املعلومات واألدلة والرباهني واملشاكل واحللول حىت على أنواحلاصل 

مواطن  على ومواضع العثرة للتعرفت ظهر املشكالت  وحىت،املوجودة يف القسمت فعالية التنظيم واإلجراءا

 العملية الكفيله قرتاحات وتقدمي التوصياتضوئها من وضع اال على  وليتمكن احمللل،الضعف والقوة فيه

  . مع األعضاءأو حىت،  أو مع بقية املسؤولني،أو مع املدير، بوحده، بتحسني العمل يف ذلك القسم

ولني يف اقتناعهم �مهية وفائدة مقرتحاته أو مقرتحات غريه ؤواملعلومات اليت جيمعها احمللل تساعد املس

قرتاحات موضع ويضع الرؤساء واملديرون اال ، فيسري األمر حسب ما يرام،تلك املعلومات على ممن أشرف

  .التنفيذ

  

  ))ما يلزم مجعها من احلقائق((

 ، فإ�ا ختتلف من حيث الكم والكيف، وهي احلقائق واملعلومات الواجب مجعها:أما األمر الثاين

ً وكلما كان اهلدف واضحا وحمددا كانت مهمة احمللل يف ، �ختالف هدف البحث،واألمهية والتفاصيل ً

ًوبوجه عام فإن املعلومات اليت يراد مجعها عادة تشمل أمورا ة، ديد املعلومات الواجب مجعها سهلة ويسريحت

  :متعددة

   إذ يقوم احمللل عادة جبمع معلومات ، أهداف الوحدة:األول



١١٩

الكبار ئات  فإن املنش، جبمع املعلومات حوهلاعن أهداف الوحدة اليت عين  أولية وبصورة إمجالية

  وما أشبه من الوحدات اليت أشر�اإلدارةً مثال وحدة التخزين ووحدة التسويق ووحدة ،وحدات على تشتمل

وال سيما ،  فيقوم احمللل جبمع هذه املعلومات املرتبطة �هداف الوحدة �لدراسة األوليةً،مجلة منها سابقاإىل 

  .يف مراحلة التخطيط

 وعند ،لية عن أهداف كل قسم من أقسام الوحدةويف هذا ا�ال جيمع احمللل املعلومات التفصي

نتهاء من مجع احلقائق يقوم احمللل �لتأكيد من أن األقسام املختلفة تتعاون مع بعضها البعض يف حتقيق اال

  .اهلدف األساسي احملدد للوحدة

، لوحدةية عن جهاز تنظيم ااف فإن احمللل يقوم جبمع املعلومات الك، اهليكل التنظيمي للوحدة:الثاين

كما يقوم احمللل مبتابعة ، ومن شأن هذا العمل أن يسهل عليه فهم العالقات املوجودة داخل الوحدة

  .جهاز الوحدة منذ بداية تكوينها على التطورات اليت حدثت

 مث يقوم بوضع خريطة تنظيمية جديدة لنفس ،خريطة تنظيمية جديدة للوحدة على وعليه أن حيصل

 ،وتبني أقسامها وعالقة األقسام بعضها ببعض، ا هي وقت الدارسة يف احلال احلاضرالوحدة متثل الوحدة كم

  .ني السابقة والالحقةتمث يقارن بني اخلريط

اكتشاف الفروقات والتغيريات بني التنظيم السابق الرمسي وبني  على نة احملللروتساعد نتيجة املقا

  .التنظيم احلايل

ق الوحدة يف تنظيمها احلايل للقواعد األساسية املتعارف عليها  تطبيىاحمللل أن يالحظ مد على وجيب

الوحدة من اخلريطة السابقة مقارنة  على  اخللل الذي طرأى كما أنه يظهر بذلك مد،داريللتنظيم اإل

  .�لقواعد األساسية اليت وضع عليها املنشئة

  اخلريطة : فهي أعمال متعددة



١٢٠

 التطابق بني أي منهما وبني القواعد ىومد، بق بني اخلريطتنياط التىومد، واخلريطة الالحقة، السابقة

  .ية للمنشئةسسااأل

 حيث ذكر� لزوم التطبيق بني اخلريطة اجلديدة واخلريطة ،ها ونعمتبمث إذا كانت هناك خريطة قدمية ف

 لتلك احمللل أن يقوم جبمع املعلومات السابقه على  فإن،وعندما ال تكون هناك خريطة قدمية، القدمية

  .الوظائف من املوظفني الذين يشغلو�ا

 فإن الشاغل ،وهنا تظهر املصاعب للمحلل كصعوبة حتليل الواجبات ومسؤوليات الوظائف العليا

 ات واملؤمترات واإلشرافجتماعللوظيفه يكرس معظم وقته لوضع السياسة العامة واختاذ القرارات وحضور اال

 فإ�ا إذا مل تكن هناك خريطة تعني تلك ً،ألعمال ال تتكرر كثرياوهذه ا، أعمال املوظفني اآلخرينعلى 

 ولذا يصعب ،ستقصاء قد يوجب عدم فهم النتائج إلن عدم اال، فإن احمللل يقع يف صعوبة،األمور ومذكرا�ا

  .تدوينها وتقديرها وحتليل الوقت الالزم للقيام �ا

ألنه ال يضمن وجوده يف ، اء املقابله مع املوظفجرإًأنه كثريا ما جيد احمللل صعوبة يف  إىل افةض�إل

غري إىل ، الؤ أو أنه قد يرتفع عن اإلجابة عن كل س،ًأو ألنه قد يكون مشغوال يف معظم أوقاته، مكتبه

  .ذلك

 ىالتعديل وعل على سلسلة من املعلومات اليت تساعده على فالالزم أن حيصل احمللل،  كل حاليوعل

  .التطبيق واملقارنة

 ،طوات والعمليات اليت تتصل بعضها ببعضخل فإ�ا سلسلة من ا، أساليب إجراءات العمل:ثالثال

احمللل أن يقوم بتسجيل عمليات  على  فإن الواجب، ما مهما كان ذلك العملإداريإجناز عمل  إىل وتؤدي

 وإذا ، التفصيل املطلوب هلذه اإلجراءاتىاسة للمحلل مدروخطوات هذه اإلجراءات وحتديد طبيعة الد

  وضع احمللل خارطه تبني كل 



١٢١

 فإن وجود مثل هذه ، أو مرت فيها املعامالت السابقة،من اخلطوات اليت متر فيها املعامالت  خطوة

 ى أو النقاط اليت يستحسن تبديلها بنقطة أقو،اخلارطة يكشف نقاط الضعف املوجودة يف اإلجراءات املتبعة

 على  و�ذا فإن احمللل يساعد،يث النوع أو من حيث الكم أو نقطة مشا�ة لكنها أبسط من ح،منها

  .دخال التحسينات والتبديل وما أشبهإمعاجلة نقاط الضعف أو نقاط التوسط مما يتمكن من 

 فإن احمللل جيمع املعلومات عن هذه األمور ، تكرارهى كمية العمل والوقت الذي يستغرقة ومد:الرابع

 وكمية العمل ، وكمية العمل املنجز،ات اليت جيمعها كمية العمل الوارد وتتضمن املعلوم،خالل فرتة معينة

  . التكرار يف األعمالىدارسة مد إىل  مث يصار بعد ذلك،املتأخر املرتاكم

 أو مرة يف السنة كعمليات ، أو مرة يف الشهر مثل دفع رواتب املوظفنيً،إذ هناك أعمال تكرر يوميا

  .حتضري امليزانية

جنازها إ وذلك �خذ عينات من املعامالت اليت يتم ،�اء املعامالتدراسة الوقت الالزم �ويقوم احمللل ب

 ،ً فيما إذا كان األمر مربوطا �هليكل العام للمنشئة، أو يف اهليكل العام، أو يف القسم من الوحدة،يف الوحدة

 واليت ،ملعاملة يف املرحلة األخريةأن تصبح ا إىل نتظارنتقال واالمث يقوم بتحديد الوقت الالزم لإلعداد واال

  .هي مرحلة اإلجناز

 وحيتفظ احمللل ،النهاية إىل نه يضع مصوبة �لوقت الذي حتتاج املعاملة إليه من البدايةإ :واحلاصل

  .بدارسة الوقت يف سجالت خاصة للرجوع إليها فيما بعد

 على لعمليات وحتصل فتؤخذ عينات لعدد من ا،أما خبصوص دارسة التكاليف للقيام �لعمل

   ورواتب ، وذلك حبساب رواتب املوظفني الذين يقومون �لعمل،التكاليف الالزمة للقيام �ا



١٢٢

 فيقارن بني هذه ، وتدخل فيها اإلجيارات وغريها من التكاليف، وتكاليف اللوازم،املشرفنيالرؤساء 

  .وسع يف كل من األطراف فإن بذلك يظهر الز�دة أو النقيصة أو الت،التكاليف وبني النتائج

 أو يف ،يف التجارة  ديةاالقتصاًمثال احمللل حيسب أنه لو وضع هذا املال الذي وضع يف املؤسسة 

 فإذا ظهرت ، مث يقارن ذلك �ألر�ح اليت حتصل من املؤسسة، كم كانت أر�حه،، أو يف املضاربةاملصرف

  وأوىل،تلك النتيجة إىل لزوم اإلتيان �عمال تنتهي بىاألر�ح متساوية وكان من الالزم أكثرية األر�ح وص

  .حسن سري العمل على  أما إذا ظهرت أكثر أكثرية مناسبة دل التحليل،بذلك إذا ظهرت األر�ح أقل

اإلنتاج  إىل  كمجاالت الصناعة والثقافة والصحة �لنسبة،ديةاالقتصاوهكذا يف سري ا�االت غري 

  . وقد يكون دون املطلوب، وقد يكون فوق املطلوب،در املطلوب فقد يكون اإلنتاج بق،املطلوب

 ،عمل احمللل يف الوحدة املعنية إىل  فإنه يلزم �إلضافة،ى ربط الوحدة �لوحدات األخر:اخلامس

 إذ ال يتمكن حملل واحد يف املؤسسات الكبار من حتليل كل ، لكن بقدر،ىالعمل يف وحدات أخر

 املرتبطة �ذه ىبعض الوحدات األخرًاحدا من الوحدات، وينتهي إىل حتليل ًوحدات، وإمنا �خذ قسما وال

 أو القسم الذي هو ،ًجراءات بعض العمليات أحيا� جتاوز حدود الوحدة املعنيةإ إذ حتتاج ،الوحدة بقدر ما

ي سري العمل يف الوحدة اليت ه على  أثرهاى فإن للوحدات األخر،ىأقسام ووحدات أخر إىل قيد الدراسة

  .قيد الدراسة

 فيجمع املعلومات ً،احمللل إذا أراد تكميل العمل أن يقوم بدراسة هذه الوحدات هامشيا على ولذا يلزم

   لكن ال يتوسع يف مجع ،ةالضرورية للدراس
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مجع املعلومات  على  وإمنا من شأنه العمل، إذ ليس ذلك من شأنه،ىاملعلومات عن الوحدات األخر

  .در ما يرتبط �ذه الوحدة اليت هي قيد الدراسة بقىعن الوحدات األخر

ملعدات ا كتوفري ،احمللل أن جيمع معلومات عن ظروف العمل على  فإن، ظروف العمل:السادس

 على  مما ينعكس أثره، مما حيتاج إليه املوظف يف أثناء عمله،واأل�ث والتدفئة والتربيد والنور واملاء وغري ذلك

ً إذ اجلو إذا مل يكن مهيئا فإن العامل أوال ال يعمل �لقدر الكايف، الدراسةأعمال الوحدة اليت هي قيد  مث ،ً

 على ً وذلك يوثر �ثريا،مشئزاز مما يشيع حوله الكراهية حول املؤسسةله مبا يعمل يكون مع الضجر واالمع

  .املؤسسة

 عالقة املدير احمللل أن جيمع معلومات عن على نه جيبإ ف، مالحظة معنو�ت املوظفني:السابع

 إىل  فيالحظ إن كانت هناك حاالت تشري، وعالقة بعضهم ببعض،دير �مل وعالقة املوظفني،�ملوظفني

ألن  ، وعن الروح املعنوية عند املوظفنياإلدارة،تذمر املوظفني أو سوء يف حالة التدريب أو اإلشراف أو 

ًثريا كبريا عليهم يف أعماهلم كما وكيفااألحوال النفسية للموظفني وحبهم للعمل أو كرههم له يؤثر � ً ً ً.  

احمللل مالحظة  على  فالالزمً،معنو�ت املوظفني هو ظروف العمل أيضا على ومن الواضح أن مما يؤثر

  .ذلك مالحظة كافية

عتبار  فإن الواجب أن �خذ احمللل بعني اال، احتياجات املنتفعني وأفراد اجلمهور من املؤسسة:الثامن

  ، وكفاء�ا يف القيام �لعمل،دة وأن جيمع املعلومات عن رأيهم يف الوح، مجهور املنتفعنيوجهات نظر
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 وهل هناك كثرة ،نه هل هناك صعوبة يف التعبئة أم الأ و،اوعن رأيهم يف النتائج اليت تقوم الوحدة �

  .عدد أو جودة كيفية أو �لعكس

ً مثال يوصي بنقل عبء من العمل من ،توصيات احمللل أن يراعي مجهور املنتفعني عند وضعه للىفعل

 د يف الوقت واجلهد والنفقات �لنسبة إىلاالقتصا وذلك بقصد ،مجهور املنتفعني أو �لعكس إىل املوظف

 سري ةوجود النقص يف املعامالت وعرقل إىل  فإن كل واحد منهما قد يؤدي، أو يف الطرف الثاين،املوظف

  .العمل

املعهد بدون �يئة  إىل السري إىل  احمللل أن ال يقوم الطالب �نفسهمىفية قد يرًمثال يف املؤسسة الثقا

 على  لكن ذلك يوثر،املعهد النفقات واخلدمات على  فإن ذلك وإن كان خيفف،وسائل املواصالت هلم

ري  سة �ن كان من القاعدة املتعارف،ذا عكسإ وكذلك ،املوسسة مما يوجب �خر املؤسسة على ساإقبال الن

 حيث يثقل ذلك كاهل املعهد �لنفقات ،املعهد على  جبعل وسائل نقليةي فأوص،الطالب �نفسهم

  .غري ذلك من األمثلة يف كل مؤسسة مؤسسة إىل ،و�خلدمات

  

  ))وسائل مجع احلقائق((

  .ُ فهي ميكن بعدة أمور، وهو وسائل مجع احلقائق واملعلومات:أما األمر الثالث

 واملقابلة الشخصية مع ، الوحدةلعما واملالحظة الشخصية أل،جالت املوجودة دراسة الس:من أمهها

  .ستبانة بقائمة من األمثلة واال،األفراد

بعض املعلومات اليت  على  إذ احمللل يستطيع أن حيصل، فهو دراسة السجالت املوجودة:أما األول

 وتعترب هذه ،ئق املوجودة يف الوحدة عن طريق دراسة السجالت واملستندات والو�،حيتاجها ألغراض دراسته

   لكن املعلومات ،سرعهاأالوسيلة من أسهل الوسائل جلمع املعلومات و
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ً كما أن كثريا منها ال متثل الواقع أحيا�،ًاليت يريدها احمللل حول املؤسسة تكون غالبا مبعثرة وموزعة ً، 

 لكنها بشكل ،و قانونية أو ما أشبه ذلك املسجلني زادوا ونقصوا ألهداف سياسية أو اقتصادية أحيث إن

  .النواحي اليت يقوم بدارستها على لقاء بعض األضواءعام تساعد احمللل �

 فهذا من أحسن الوسائل جلمع املعلومات ، وهو املالحظة الشخصية ألعمال الوحدة:وأما الثاين

 ويسجل مالحظاته الشخصية عن ،ة إذ يقوم احمللل بنفسه مبشاهدة ما جيري داخل الوحد،املرتبطة �ملؤسسة

  : لكن هذا النوع من املالحظة،النواحي اإلجيابية والسليبة اليت يالحظها أثناء قيام الوحدة �عماهلا

ً تكلف زمنا كثريا:ًأوال ً احمللل ال يكون دائما متواجدامث إن و،ً لف عن بعض ت واألوقات بعضها خي،ً

 دراسة إىلهذه الوسيلة  إىل د يف اللجوءاالقتصا ولذا فالالزم ،ؤسسة اليت تقوم �ا املةكل األنشط إىل �لنسبة

 للفرق بني ، ومها شيئان، وذلك مبراجعة عمل كل وظيفة ومراجعة املوظف،النواحي اهلامة عن الوحدة

  . النهاية مث متابعة معاملة ما من البداية حىتً،ذلك سابقا إىل  كما أملعنا،الوظيفة واملوظف

حني وضعه يف  إىل ،اجلهات املختصة إىل  منذ ساعة تقدميه،صول الرتخيص من الدولةًمثال يالحظ ح

 السجالت والقيود وحنو إىل واملرات اليت يشار فيها ، اإلجنازى مث التثبت من مد، وهكذاصورته النهائية

 ألغيت ومل  واملعامالت اليت، واملعامالت اليت هي يف طريق اإلجناز، املنجزةت مث فحص بعض املعامال،ذلك

   مث قياس مقدار العمل الذي أجنزه موظف ما ،تتمكن من الصمود أمام املشكالت واملناقضات احملتفة �ا



١٢٦

  .أو مجاعة من املوظفني أو املدير أو املدراء يف الوسط واملدراء األخريين يف خالل مدة معينة

 إذ بدون ذلك ال ،قوم بدراستهاومن الالزم أن يكسب احمللل ثقة وتعاون مدير وموظف الوحدة اليت ي

 ومن الواضح أن بعض الظواهر ال تكفي لإلحاطة ، بعض الظواهرى وإمنا ير،يتمكن من فهم ما وراء الستار

  .قرتاحات حسب ما ينبغي جيعل احللول والتوصيات واال�لشيء من مجيع جوانبه حىت

 لكن يتوقف ،املعلومات على حصول فإ�ا من أفضل الوسائل لل، وهي املقابلة الشخصية:وأما الثالث

 جراء الدراسة حىتمهارة احمللل الذي يقوم � على املعلومات يف الدرجة األوىل على جناح املقابلة يف احلصول

  . فيفتحوا له قلو�م،شخاص الذين يقوم مقابلتهميتمكن من كسب ثقة األ

 ي جتري معه املقابلة اجلواباحمللل يف املقابالت الشخصية أن يطلب من الشخص الذ على والالزم

 فأجاب �جوبة غامضة أو ةاألسئل على  إذ إذا مل يعرف الطرف األجوبةً،األسئلة اليت يعرفها جيداعلى 

 كما أنه ،ضالل للمحللإ يكون يف ذلك ،ًمهلهلة وغري صحيحة أو حسب عقليته اليت ليست كفؤا �لسؤال

 وال يبني ،جابة مغرضة ألجل إرضاء احملللإعه املقابلة يف بعض األحيان جييب الشخص الذي جيري احمللل م

 على  فالالزم،ًل خوفا من التأثريات اليت قد جتلبها عليه هذه املقابله يف املستقبلمالنواحي السلبية يف الع

ً وذكيا وفامها ًاحمللل أن يكون لبقا   .ثل هذه األمورملً

ًبالت الشخصية تستغرق وقتا طويالا املقمث إن جراء عدد كبري من احملللني للقيام � إىل أنه حيتاج كما ،ً

  .ةمقابالت مع موظفي املؤسسة إذا كانت املؤسسة كبري

  ً فالالزم أوال و�لذات أن ،وإذا أراد احمللل أن تكون املقابلة �جحة مائة يف مائة 
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 وبنوع ، البحث ويبلغ الشخص املطلوب مقابلته مبوضوعً،حيضر املقابلة بتحديد موعد للمقابلة سلفا

  .هاعاملعلومات املطلوب مج

 وال جتري يف مكتب ،وأن تكون املقابلة سرية إذ الطرف ال يستعد �لبوح �إلجا�ت إذا كانت علنية

  .لون يف نفس املكتبم مسمع من املوظفني اآلخرين الذين يعى وعلحمفتو

 ألن ،ًيا عن مثل هذا احملذور إذا كان خالةشكال يف أن األحسن أن ال تكون املقابلة سريإنعم ال 

  . يف مثل هذا الشيء يسبب ظهور الواقع أكثر فأكثر حىت)ستشاريةاال(الدميقراطية 

ين السري أ ويتكلم كل موظف �جلز،لة سرية وبعضها علنيةبومن املمكن للمحلل أن جيعل بعض املقا

 ويف ،املوظف يف جو نفسي صحيح يكون  اجلو املناسب للمقابلة حىتأ احمللل أن يهيى وهكذا عل،والعلين

ن يف أوقات اجلوع أو أواخر الدوام أو عند الغضب أو ما أشبه ذلك ال تكون إ ف،جو جسدي كذلك

  .املقابله �جحة

 ،ن يشرح أسباب حضوره �،مث يف الوقت املناسب يبدأ احمللل يف الكالم عن الغرض من املقابلة

  .ن ال تتسم املقابلة �جلفاف والروتينية والرمسية� ،املةويكون احلديث يف جو من الود والبساطة وا�

 ،الكالم حبرية على  وأن يشجعه،احمللل أن يبذل اجلهد لكسب ثقة املوظف على وقد تقدم أنه يلزم

 أو ال يذكر اسم املوظف وإمنا يظهر أنه ،ًوأن الشيء الذي يريد أن يكون سرا ال يبوح احمللل به أمام اآلخرين

  .ماته عن جمموعة أمور ال من هذا املوظف �لذات معلوىاستق

كتساب من ومن الواضح أن من قواعد مقابلة احمللل ـ بل هي قاعدة كلية يف كل طرف يريد اال

ً فيبدي له اهتماما �لغا،نتباه ملا يقوله املوظفالطرف اآلخر ـ اإلصغاء الكامل واال    وعليه أن ،ً
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  . يف الكالم عن عملهةأن يطلق له احلرية الكامل و،جيتنب مقاطعة املوظف أثناء كالمه

 اهلاتفية أو ما أشبه األسئلة واألجوبة مما يقع الكالم ت يف كثري من األحيان تقطع املكاملاحيث إنو

 ،موظف آخر لإلجابة عليها إىل  فمن الالزم عدم املقاطعة أثناء املقابلة بتحويل املكاملات اهلاتفيةً،مبعثرا

  .وظفني اآلخرين أو لألفراد �ملقاطعة يف مثل هذا الوقتوعدم السماح للم

وينبغي أن يكون القصد من طرح األسئلة هو توجيه املقابلة حنو وجهتها الرئيسية ال اهلوامش 

  .جمراه األصلي إذا تشتت املقابلة أو احنرفت عن الغاية األساسية إىل  وأن يعيد احمللل احلديث،والفضوليات

 ألن مثل هذا ،أن يتجنب أسلوب التحقيق مع املوظف عند طرح األسئلةاحمللل  على كما أن

  .ًاألسلوب يثري اخلوف والتشكيك يف املوظف بدال من التعاون

 ال أن جييب مبجرد ال أو ،ومن الالزم أن يعطي احمللل للموظف الوقت الكايف لإلجابة اليت يريدها

  .نعم

و انتقاد املوظفني اآلخرين الذين  أن يتجنب انتقاده أ و،احمللل أن يظهر إحرتامه للموظف على كما أن

 أو يف املوظف نفسه اإلدارةيه يف العمل أو يف أ وإذا سأل املوظف عن احمللل أن يبدي رً،يعملون معه مطلقا

بل   ، إذا كانت اإلجابة حمرجة،ذلك صرحية على  احمللل أن يتجنب اإلجابةى فعل،أو يف سائر املوظفني

 ليست عنده املعلومات الكافية إلصدار حكم خبصوص ً: كأن يقول مثال،يب بصورة لبقةيتجنب ذلك وجي

متام التحقيق سوف إ اآلن أ� يف صدد التحقيق وعند : أو يقول، أو أنه ليس من اختصاصه مثل ذلك،ذلك

  .غري ذلك إىل ،ىأقول ما أر

 فإذا متكن احمللل من ،ء املقابلة معهًه كثريا ما يقابل احمللل املوظف الصعب الذي ال يستعد إلجرامث إن

  اجلواب  إىل استدراجه
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 يشرح بعض أصدقاء املوظف حىت إىل  فعليه أن يرتك ذلكّ وإال،ها ونعمتببتهيئة اجلو املناسب ف

 فإن املوظف ، أغراض احمللل للموظف ويستخلص منه اجلواب الذي يريده احمللل،ذلك الصديق الذي بينهما

ًد يريد الفخفخة مدعيا أنه مشغول دائما وليس عنده أي وقت إلجراء املقابلة وقً،قد يكون خجوال  وقد ،ً

 احمللل أن يلتمس ي فعل،غريهم من املوظفني الذين يصعب استجابتهم إىل ،ًمرا وال يستعد لإلجابةيكون متذ

  .ذلك إىل الطريق املوصل

كه وشأنه خري من اإلجا�ت  فإن تر،ستدراج ترك مثل ذلك املوظف وشأنهوإذا مل يتمكن من اال

  .املغلوطة واملنحرفة والغامضة اليت حيصلها من مثل هذا املوظف

 احمللل أمام املوظف املعلومات اليت أخذها أسئلة واألجوبة فمن املتحسن أن يقرمث إذا أكمل احمللل األ

عليقات أو  أو ت، قد نسي ذكرهاىل املوظف إن كانت هناك معلومات أخرأ احمللل أن يسى وعل،منه

ً أو أن األجوبة اليت كتبها مل يفهمها احمللل فهما صحيحا وإمنا فهمها فهما منحرفا ،اقرتاحات يود أن يضيفها ً ً ً

  .واملوظف يريد تصحيحها وتعديلها

 ،ستعادةوقد يذكر املوظف بعض املعلومات اليت كان قد نسيها أثناء املقابلة فيذكرها حينئذ عند اال

قرتاحات اهلامة اليت يراها مناسبة مما يسبب انشراح تقدمي بعض اال على يشجع املوظفاحمللل أن  على كما

  .رائهاملوظف �نه وقع يف موقع يستنصح ويسرتشد �

سهل أانة بقائمة من األسئلة اليت تكون من أقصر وأسلم الطرق وبست وهو اال،مث �يت دور األمر الرابع

 لكنها ،قابلة الشخصية وإن كانت ذات فضيلة جلمع املعلومات فإن امل،األسئلة واألجوبة إىل �لنسبة

ًتستغرق وقتا طويال وحتتاج   عدد كبري من احملللني إلجراء املقابالت  إىل ً
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ً خصوصا إذا كان األشخاص ، كما أ�ا تكلف الكثري من اجلهد والوقت واملال،يف املؤسسات الكبرية

 ستبانة جبعل قائمة من األسئله موجهةن االإ ولذا ف،ئية�رافية الذين سيقابلهم احمللل متفرقني يف أماكن جغ

ستبانة يتمكن  فإنه �ال، الشخصية جلمع املعلوماتة من املقابلةًاملوظفني املختلفني تكون بديال أقل كلفإىل 

  .قصر وبكلفة أقلأاحمللل من مجع املعلومات املطلوبة املوجودة يف أماكن �ئية يف وقت 

إجا�ت  إىل  وال،تفكري عميق إىل  ال حتتاج،ن تكون واضحة وسهلة الفهمأاألسئلة مث الالزم يف 

 وأن يكون عدد ، وال بعبارات معقدة، وال تكون يف عبارات بالغية مما هو خارج عن طوق العرف،مطولة

امش وما ال  ال يف اهلو،سئله متعلقة مبوضوع الدراسة وأن تكون مجيع األ،األسئلة معتدلة ال كثريه وال قليلة

ًسئله ترتيبا منطقيا حىت وأن يكون الرتتيب بني األ،يرتبط �ملوضوع   ال يتشتت تفكري املوظف الذي جييبً

جا�ت  وأن يكون أبعاد األسئلة توحي �،ما يقوله البالغيون على حساب اللف والنشر املشوشعلى 

الكذب  إىل سئلة اليت تدفع املوظف األىن حتاشأ و،ة ال أن تكون أسئلة حمتملة إلجا�ت خمتلف،معينة

 أو متس ،كما أنه جيب أن جتنب األسئله اليت تثري غضب أو امشئزاز املوظف. دعاء أو ما أشبه ذلكواال

  .ًحراجا لهإ أو تسبب ، منه أو ممن يعتقد بهة�حية شخصي

ً فالالزم أن ترقق ترقيقا كبريا،سئلةبد من بعض هذه األوإذا كان ال ن قائمة األسئله  وكلما تؤخر م،ً

  .كان أفضل

   فإن ،ها املوظفكما يلزم أن يتجنب التعابري العلمية والفنية الصعبة اليت قد ال يفهم
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ول أو يف ما يف األإسئلة  والالزم أن يبني يف قائمة األ،لميه ال يفهمهما كل أحدِاإلصطالحات الع

  .له العلمية اليت ال بد منها وتوضح بعض األسئ،األخري التعليمات اليت تبني كيفيه اإلجابة
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  ))يب املعلومات واختاذ اإلجراءاتترت((

 سواء يف كتابة أو �ملقابالت ،احلقائق واملعلومات اليت يريدها على ّ إذا حصل احمللل:)مسألة(

، فإذا �كد أن املعلومات الالزمة للدراسة قد أصبحت متوفرة و مبراجعة اخلرائط أو غري ذلكأ ةالشخصي

 تسجل املعلومات ة شكل خرائط خمتصرى وعل،ها بصورة منظمةض وبعر،ملعلومات برتتيب هذه ايقوملديه، 

  .ًكال يف موضعه

 ويتم ، هذه املعلومات دراسة حتديدية وبشكل �قدة دارس:بعد ذلك يقوم احمللل �خلطوة التالية وهي

   :األسئلة التالية على ةذلك مبحاوله اإلجاب

  

  ))أسئلة لتطوير العمل((

  .جنازها معظم الوقت يف الوحدة من حيث الزمانإما هي اإلجراءات والعمليات اليت يستغرق 

ماكن الئقة أو غري أ فهل هي ،شبه فيهاأضع اليت وضعت فروع املنظمة أو املنشئة أو ما اوما هي املو

  .الئقة

 ألن ،وقت أقصر أو الوقت أطول أو ال، ذلك الوقت الطويلىلإًوهل حقا أن هذه اإلجراءات حتتاج 

املكان املناسب واملكان غري املناسب يوثر  إىل ةول والوقت األقصر وكذلك �لنسبطكل واحد من الوقت األ

ًيف سري العمل سريا حسنا أو سريا سيئا ًً ً.   

  .جراءات هامشية ال �م العملإ أو أ�ا ،العمل إىل ةل هل أن هذه اإلجراءات مهمة �لنسبأمث يس

  .حتقيق األهداف لو أن الوقت املخصص للقيام �لعمل قد خفض أو وسعويسأل كيف ميكن 

ًوهل أن هناك عددا كبريا من املوظفني خمصوصون للقيام �ذه  ً  
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  .ن املوظفني أقل من العدد املطلوب أو أكثرأ أو ، حسب ما يرامة تكون الوظيف حىت،العملية

  .خصائينيأ خصائيني مع لزوم أن يكونواأخصائيون أو غري أوهل أ�م 

  .وهل أن كل عمل يناسب من يقوم به

ً �ن يعطي مثال العمل الفالين ، املوظفنيضوهل �إلمكان تغيري األدوار واألعمال اليت يقوم �ا بع

  .لزيد والعمل الفالين لعمرو

  .تنقل املوظفني إىل وهل أن القيام �لعمل حيتاج

تغيري األدوار عبارة عن أن يعطي دور املدير  ف،من الواضح أن تغيري األدوار غري تنقل املوظفني

 وعمرو ،تنقل املوظفني فهو أن جيعل زيد مكان عمرو إىل  أما �لنسبة، ودور املوظف للمدير،للموظف

  . وكالمها موظف حتت املدير،مكان زيد

 ، بواسطة تغيري شكل الوحدة،وهكذا يتساءل هل �إلمكان تقسيط اإلجراءات وختفيض حجم العمل

  . اليت فيها عالقة بعمل الوحدةىغيري أعمال الوحدات األخرأو ت

ً مثال املدير العام تكون ، العامة هكذا يف األماكن املخصوصةاإلدارةوهل أن من املناسب جعل 

  .و وسط املؤسسةأ ، أو أول املؤسسة،غرفته آخر املؤسسة

 جهة الشمس وغري  من، أو جانب اليسار،جانب اليمني إىل وهل أن املخزن ينبغي أن يكون

  .الشمس
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 أو هلا ،اءات اليت تؤخذ هي األساليب الوحيدة املمكنة للقيام �لعملروهل أن األساليب املتبعة واإلج

ًحسنة وقد ال تكون حسنة، مثال يف فصل الصيف  أو أن البدائل قد تكون ،بدائل أفضل منها أو أسوأ

  . أن تكون كما هي احلال أما يف فصل الشتاء فيجب،هكذا البدائل جيب أن تكون

  .اذج مصممة بشكل مناسب أو بشكل غري مناسبموهل أن الن

 أو أن هذه اإلجراءات هي ،قل تكلفةأجراءات أبسط وأسرع وإوهل �إلمكان استعمال أساليب أو 

  .األحسن من جهة الكم والكيف

إذا كانت اآلالت  وً، أفضل من املوجودة حاليا،وهل أن �إلمكان استعمال معدات أو آالت أحسن

  .األحسن فهل الصيانة هلا بقدر كاف، أو ليس �لقدر الكايفًواألدوات املوجودة حاليا هي 

م متناسب كشفت العيوب والثغرات املوجودة يف التنظيم ّوضعت هذه األسئلة يف سلفإنه إذا 

  .واألساليب اخلاصة �لوحدة

يات املكتنفة �لعمل هل هي أفضل ما وصصاخلوسات أن العمل اوكذلك يظهر من أمثال هذه الدر

 فإن مثل تلك األسئلة من شأ�ا أن تلقي بعض ، بل أن هناك صورة أفضل وبدائل أحسن، الميكن أو

 الزمان واملكان والشرائط ى وعل، املوظفني القائمني بهى وعل،اإلجراءات املتبعة يف القيام �لعمل على الضوء

  .املكتنفة �لعمل والعاملني

  

  ))قرتاحات وما ينبغي فيهااال((

الرؤساء واملوظفني واألشخاص  إىل قرتاحات والتوصياتوبعد هذا الفصل �يت تقدمي فصل اال

   املسؤولني خطوة كبرية من خطواتقرتاحات والتوصيات وتقدميها إىل وتعترب سالمة اال،املكتنفني �لعمل
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م املناسب ّدراستها وحتليلها وجعلها يف السل إذ بعد مجع كافة احلقائق واملعلومات و، البحث التنظيمي

ستنتاجات عبارة عن جمموعة من التحسينات  وتكون اال،مرحلة استخالص النتائج منها إىل  يصل احمللل،هلا

 ، واألساليب املتبعة يف القيام �لعمل،التنظيم على والتعديالت والتغيريات والتبديالت والز�دات والتنقيصات

   :ًعتبار أمورا مهمةاحمللل أن �خذ بعني اال على حات والتوصياتقرتاوعند جعل اال

  .قرتاحات مثالية ال ميكن تنفيذها ا ال،ن تكون املقرتحات عملية وميكن تنفيذهاأ :األول

 على ية والنفسية اليت ستؤثر يف املستقبلجتماعة واالداري أن يالحظ ويتنبأ �آل�ر القانونية واإل:الثاين

 فرمبا تكون الشروط للتوصيات واملقرتحات أكثر من طوق القانون أو طوق ،وصياته ومقرتحاتهعملية تنفيذ ت

  . أو طوق املدير أو طوق املوظفني أو ما أشبه ذلكاإلدارة

  .قرتحهاياحمللل أن يقدر التكاليف املتوقعة نتيجة أية تعديالت  على :الثالث

 يف ى ألن احمللل سع،توصيات غري القابلة للتنفيذ أن ال يضع احمللل مقرتحات معقدة تتضمن ال:الرابع

بزعم أن  ّ، إالجراء تغيريات لغرض حتقيق التغيري ليسإ أو أنه قدم توصيات تتضمن ،ذلك وراء الكمال

 ألن اإلنسان متطور ينزعج من الر�بة ،كل شيء إىل ًالتغيري مبا هو تغيري أيضا من املستحسن �لنسبة

  .ًفالتغيري يكون مستحسنا مبا هو تغيري ولذا ،والبالدة يف العمل

  ً احمللل إذا وجد أن التحليل الذي هو قيد الدراسة سليما يف ىوعل
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 الغرض منها استبدال أسلوب ةجراءاته وتنظيماته يكتب ذلك يف تقريره بدون تقدمي توصيات شكليإ

  .ما تقدم على ًإذا كان التغيري مطلو�ّ إال ً،سلوب آخر مماثل له متاما�

ن ما أنفقوا من األموال من أجل الدراسة هلذه أكما أنه جيب أن يكون احمللل ال يريد التربير للرؤساء 

 فمن ،ما يرام على  احمللل أن اهليكل التنظيمي وسائر اخلصوصياتى ألنه قد ير،ىالوحدة مل تذهب سد

  .ىألموال أنفقت سدساء ومن أشبه أن اؤ وإن ظن الر،ًالضروري أن يكون شجاعا ليقول هذه الكلمة

ومن الالزم أن يناقش احمللل التوصيات واملقرتحات اليت يريد وضعها يف تقريره مع رؤساء الوحدات 

 إىل ن يستمعأ و، بل مع زمالئه احملللني خارج هذا اإلطار قبل وضعها يف صور�ا النهائية،ومع املوظفني

عدل فيها إذا تبني له أ�ا ستلقي معارضة  وأن حياول أن ي،آرائهم خبصوص هذه التوصيات واملقرتحات

احمللل أن يشعر الرؤساء  على  فإن، أو أن فيها ثغرات ونواقص بوجه عام،شديدة من هؤالء الرؤساء

 ، وأ�ا تعرب عن آرائهم ورغبا�م،�م قد سامهوا بوضع واستنساخ هذه املقرتاحات والتوصياتواملوظفني �

 وأن ال يتهموا احمللل ،تطبيقها يف املسقبل إىل  ومن حتمسهم،م �اوهذا من شأنه أن يزيد من اهتمامه

  . وإن كانت اقرتاحاته حسنة ويف موضعها،اقرتاحاته إىل  يسري ذلكتبداد حىتسنفرادية واال�لدكتاتورية واال

ن أومن الضروري ة، قرتاحات بصورة شفوية أو بصورة كتابيمث من الالزم تقدمي هذه التوصيات واال

 ،ني املوظفني املعني الرؤساء اآلخرين وإىل رئيس الوحدة وإىلإىلشكل تقرير رمسي  على كالمهايكون 

   سواء كانت اجلهة املسؤولة ،جراء الدراسةإطلبت  يت إلاجلهة املسؤولة إىل ِ�إلضافة
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  .دارة املنشئةإمؤسسات خارجية أو مؤسسة حكومية أو مؤسسة يف داخل 

  

  ))ملقرتحاتطريقة كتابة التقارير وا((

 ويتضمن ً،ن يف كتابة التقارير جيب أن يكون التقرير خمتصراإ :مث من غري احملتاج إليه أن نقول

 احمللل أن يتجنب كتابة التقارير الطويلة اليت تتضمن تفاصيل غري ى وعل،قرتاحات الالزمةالتوصيات واال

  .ًختصارا من القدر الالزماالتقرير أكثر  أو أن يكون ، واليت يكثر فيها اخلروج عن املوضوع الرئيسي،هامة

 ،ًوكذلك يلزم أن يكون التقرير املكتوب واضحا ويسهل فهمه مبا فيه من التوصيات واملقرتحات واآلراء

  . بل يكون �لتعابري السهلة البسيطه، ويف اختيار الكلمات، اجلملةويكون ذلك بتجنب التعقيدات يف كتاب

 أو العموم من ، أو العموم املطلق،اينب متضاربة مع بعض بصورة التقرتاحات بعضهاوأن ال يكون اال

 فيكون بني مواد تقريره ،شهر متعددة ويكتب ويكتبأً ألنه كثريا ما يكون احمللل قد يالحظ األمر يف ،وجه

  .ًتضار� من �حية ما

أقسام  إىل تقرير ويتحقق ذلك بتجزئة املواضيع اليت حيتويها الً،وهكذا جيب أن يكون التقرير مرتبا

 ، يفهموا ما يتضمنه من توصياتولني حىتؤاملس على  وجتعله سهل القراءة،وفقرات تبني املوضع اهلامة فيه

  .)ن تشقيق السؤال نصف اجلوابإ( :ويف املثل املعروف

 الغرض  فالتقرير الذي هو حصيلة الدراسة ال ميكن أن يؤديً،وهكذا جيب أن يكون التقرير مقنعا

جراء الدارسة ألمهية ما جاء إ أو اجلهه اليت طلبت داريع أن يقنع الرئيس اإلألجله، ما مل يستطاملوضوع 

 ، فالالزم أن يصب األلفاظ بصورة مقنعة، وبتنفيذ التوصيات واملقرتحات اليت تضمنها بدون اإلقناع،فيه

   فإن من طبيعة ،ًويستشهد أحيا� ببعض الشواهد املألوفة عندهم
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ويساعد يف عملية اإلقناع شرح ،  يقبل الشيء املألوف ويرفض الشيء غري املألوفاإلنسان أنه

ًالتوصيات املوجودة يف التقرير شرحا وافيا   .طناب مملإجياز خمل وإ بني ،ً

  .ويتضمن التقرير اخلرائط واجلداول والرسومات اليت توضح وتدعم التوصيات املوجودة يف التقرير

 فإن من طبيعة ،ستعالء والتكرب والغرورِبصورة متواضعة ال بصورة االوهكذا جيب أن يوضع التقرير 

ً الطرف مغرورا متكربا أو ما أشبه أن ال يقبل كالمهىاإلنسان أنه إذا رأ  ويف ً،كان كالمه حقا وإن ،ً

  .)١(اء جبارين فيذهب �طلكم حبقكمال تكونوا علم :احلديث

 هللا ىصل( مع العلم أن النيب ،)٢( أو يف ضالل مبني﴾ى هدىأ�كم لعل وأ ﴿إ� :ويف القرآن احلكيم

  .ضالل مائة يف مائة على  وأن من خالفه، مائة يف مائةدىه على  كان يعرف أنه)عليه وآله

 ،ن تفعل أو ال تفعلأالطرف اآلخر  إىل ًومن التواضع أن ال يكون اإلنسان يف تقريره خماطبا �لنسبة

 بينما إذا خلط نفسه يف التقرير بصيغة املتكلم مع الغري يكون ،ازيةزن استفًفإن األوامر والنواهي غالبا تكو

  . وهكذا،النتيجة إىل  إ� إذا عملنا هذا العمل لعله يكون أفضل �لنسبة: مثل أن يكتب،القبول إىل أسرع

ويذكر التقرير  إىل  �لنسبةقتوضيح أكثر مالح إىل  من األفضل أن تكون لبعض التقارير احملتاجةمث إن

  .ًأيضا املراجع

 وتوضع يف �اية التقرير ألجل ،تفاصيل أكثر حول بعض جوانب التقرير على أما امللحقات فتحتوي

  شكل جداول طويلة أو خرائط كبرية أو  على  وتكون هذه امللحقات،اطالع املهتمني به عليها

                                                          

  .٣٦ ص١ج: الكايف)١(

.٣٤: ورة سبأس)٢(
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  .اذجم أو عينات من بعض الن،رسومات بيانية

 ألنه ، ولعل الثاين أفضل، أو حتت كل صفحة من التقرير،حة لوحدها فتوضع يف صف،أما املراجع

  . وال يستعد أن يراجع يف األخري، كلمة راجعهاىًغالبا اإلنسان إذا رأ

ميكن    املراجع العامةىلإ لكن �لنسبة ، أو دور�ت أو و�ئق خمتلفةًوميكن أن تكون املصادر كتبا

  .جعلها يف اآلخر أو يف األول

 ً وقليال ما يرجع،املعلومات عن املصادر األولية على ه يعتمد يف حصولداريحظ أن احمللل اإلومن املال

  .املصادر الثانوية كالكتب والدور�ت واخلرائط وغريهاإىل 

علم  على  يكون اإلنسانكما أنه من املستحسن أن يوجز التقرير يف أول الكتابة أو يف آخرها حيت

 كما نشاهد يف اإلذاعات من أ�ا توجز األخبار ، أول الكالم ويف آخر الكالم وقد جيعل املوجز يف،�ملوجز

ه يف اإلذاعة قد تفوت األخبار حيث إن ، وإن كان بني اإلذاعة وبني الكتابة فرق واضح،وهلا ويف آخرهاأيف 

تاب ال شأن  بينما يف الك، أو قد ال يكون له وقت فرياجع املوجز يف أوله،اإلنسان فرياجع املوجز يف آخره

  .نعم ذلك يصح يف ما إذا كان التقرير جملدات أو كراسات متعددة، ملثل ذلك

 ،ه بعد وضع احمللل للتقرير املتضمن للتوصيات واملقرتحات �يت مرحلة تطبيق وتنفيذ ما جاء فيهمث إن

شرتاك د يطلب منه اال وق،ولة عمله مبجرد تقدميه للتقريرؤة املسنجلأما عن دور احمللل فقد ينهي املدير أو ال

 على  إذ من املستحسن أن يكون احمللل، واألفضل الثاين،يف وضع التوصيات واملقرتحات موضع التنفيذ

  تصال مبا حيدث بعد ا



١٤٠

شروط والتفسريات ل والنصائح واستشارة وأن يقدم اال،تقدمي مقرتحاته بصورة رمسية أو بغري صورة رمسية

  .ليت قد تتولد من تقريره عند التطبيق واملشكالت ا،ملا حيتويه تقريره

 وأن يالحظ إن كانت قد وضعت ،وعليه أن يتتبع ما حيدث من تغيريات يف الوحدة اليت درسها

عمل الوحدة اليت  على ثر تنفيذ هذه التوصياتأ و، كلها أو بعضها موضع التنفيذهقرتاحاته وتوصياتا

  .درست

 أن يتفقد  بل عليه،يق وبوضع مقرتحاته موضع التنفيذبتداء بتطبوال تنتهي مهمة احمللل مبجرد اال

 ليمنع تسرب أي خطوات غري ضرورية ،جراءات اجلديدة اليت اقرتحهاويفحص من حني آلخر اإل

 وهل أن ، حتقيق األهداف اليت وضعت التوصيات ألجل حتقيقهاى وليتأكد من مد،لإلجراءات املقرتحة

  .ا قاصره بز�دة أو نقيصة أو احنراف أو ما أشبه ذلك أو أ�،صواب مائة يف مائة على التوصيات

 فيقوم يف هذه احلال بوضع خطة أو ،قرتاحات والتوصياتوإذا طلب من احمللل أن يشرتك يف تنفيذ اال

تغيري  إىل  وكذلك �لنسبة،نتهاء من كل مرحلة من مراحل التنفيذً حمددا الوقت الالزم لال،بر�مج لتنفيذها

  .ذلك فيما سبق إىل  كما أملعنا،فروع املؤسسة أو تغيري املكان يف نفس املؤسسةإىل  املكان �لنسبة

 ،ع لذلكوعادة تنظيم الوحدة ويضع املقرتحات موضع التنفيذ حسب الرب�مج املوضمث يبدأ �

أقسام  إىل  ونقل بعض املوظفني،ويتضمن ذلك تدريب املوظفني للقيام �لعمل حسب الطريقة اجلديدة

 أو أنه ،ً وإذا كان هناك ختفيض جيب أن يكون حمفوفا �ملغر�ت واملالئمات،و ترفيعهم أو ختفيضهم أىأخر

 فإنه وإن ،إذا كان هناك فصل واختيار ملوظفني آخرين جدد ليحلوا حملهم جيب أن يكون الفصل مع الرضا

  مل يكن 



١٤١

  .أنه ميكن الرضا النسيبّ إال ً كامالىرض

 إذا تطلب األمر ،عمارة مناسبة إىل نتقالمن شراء أجهزة جديدة أو االًكما أن التنفيذ أيضا يتض

 وعليه أن يالحظ مواطن ،عادة التنظيم يبدأ احمللل يف جتربة اإلجراءات وطرق العمل اجلديدةإ وبعد ،ذلك

 كما جيب عليه أن يراقب املوظفني أثناء ،إصالحها يف حينه على  وأن يعمل،الضعف يف اإلجراءات اجلديدة

  .، وأن يتأكد من أ�م يقومون �لعمل حسب اإلجراءات املقرتحة تبيق هذه اإلجراءات اجلديدة

 كما أنه ،ً فإن املال يلني كثريا من الصعو�ت، أن تبذل املالاإلدارة على ًراد ذلك ماال فالالزمأوإذا 

 فال ، يكونوا هم اآلمرينحىت ،صدقاء املوظفني أو �لرؤساء فالالزم أن يتوسل �، نفسه دون أن �مرىإذا رأ

املقرتحات  إىل  وتكون النتيجة عدم انصياعه، أو من أمر صغري يف نظره،فف املوظف من أمر احملللأيت

  .والتوصيات

  

  ))ًالرفق دائما((

ً مثال ،املوظف أو الرئيس على  فال يضيق اخلناق،ًن يكون رفيقا يف اإلجراءاتأاحمللل  على مث الالزم

ِ فإن اإلنسان إذا عرف أنه ،مراعاة سائر احلر�ت إىل  وهكذا �لنسبة،ًواسعا لتغيريه املنشودًجيعل له وقتا 

ً أكثر مما إذا عرف أن فوقه سيدا وأنه جمبور وأنه مكبوت ،األوامر إىل سيد املوقف وأنه حر يف عمله انصاع

  .يف عمله

 ... فأوغل فيه برفقنيمت الدين إن هذا : قال لبعض) هللا عليه وآلهىصل(ويف حديث أن رسول هللا 

ًبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقفإن املن   .)١(ىً

  . وهللا املستعان،)الفقه( من )اآلداب والسنن( ذكر� مجلة منها يف كتاب ،واألحاديث يف الرفق كثرية

                                                          

.٨٧ ص٢ج: ظر الكايفان)١(



١٤٢

  

  ))اختاذ القرارات((

واختاذ القرار . ساسية لإلدارة فهو من األعمال األ، اختاذ القراراإلدارة من األمور املهمة يف )مسألة(

  .و غريهاأاعية م سواء مؤسسة اقتصادية أو سياسية أو اجت،عمل مستمر للمدير

  . وكيف، وأين، يكون وميت، ومن الذي يقوم �ذا العمل، اختاذ القرار اختيار ماذا ينبغي عملهومعىن

غلة يف كل الوظائف األساسية ختاذ القرارات هي بطبيعتها عملية مستمرة ومتغلان عملية إخرة فو�آل

ما  على ،التخطيط والتشكيل والتوجيه والرقابة إىل  فإن الوظائف حباجة، بل ويف الوظائف الفرعية،لإلدارة

 بل وجود كل واحد من هذه األمور ، وال ميكن أن توجد هذه األمور بوحدها،تقدم الكالم حول كل ذلك

  .هذا اهلدف إىل  وحياول الوصول،ر يقوم بتحديد هدفهفإن املدي، نتيجة للقرار الذي يتخذه املدير

 ، ال ميكن أن توجد بدون القراراإلدارة إذ عملية ،وبدون القرار ال ميكن للوظائف أن �خذ مكا�ا

بد أن يقوم  وال،ةداري هذا فإن عملية اختاذ القرار تنشر يف مجيع املستو�ت اإلى وعلاإلدارة،وكذلك جزئيات 

  .وجد يف كل جزء من أجزاء املنشئة وت،�ا كل مدير

 والسبل اليت يتعني اتباعها إلجناز هذا ، حتدد القرارات العمل الذي جيب �ديته)التخطيط(ًمثال يف 

 وتفويض القدر ،أعضاء معينني من اجلماعة على  حتدد القرارات نوع العمل الذي يوزع(التنظيم( ويف ،العمل

 وجعل قدر كاف من احلقوق هلم من �ب مقابلة الواجب ،قيام �لعملّاملعني من السلطة الذي ميكنه من ال

 )التوجيه( ويف ،ة واختيارها وتدبريهاداريتنمية اهليئة اإل إىل  تلزم القرارات اليت تؤدي)التشكيل( ويف ،�حلق

  قناع أعضاء اجلماعة أن العمل احملدد املوضوع هو العمل تقوم القرارات �



١٤٣

  .افاملناسب لتحقيق األهد

بواسطة قرارات تظهر ّ إال ن ذلك ال يكونإ ف، عن مقارنة األداء الفعلي مبا هو خمططةمث الرقابة عبار

ً وأحيا� جيب اختاذ القرار يف ،القرارات املتعلقة �ألعمال التصحيحية إىل  هذا �إلضافة،وجودها أو عدمها

 أو يفتحون الفرع يف هذا البلد أو يف بلد ،ىالعماره األخر إىل أنه هل يبقون يف هذه العمارة أو ينتقلون

مور اليت كلها تتبع القرارات  غري ذلك من األ وإىل، أو أ�م يستخدمون هذا احمللل أو ذاك احمللل،آخر

  .ةدارياإل

  

  ))تعريف القرار((

ساس بعض املعايري لبديل واحد من بني بديلني أ ىختيار القائم علوبعضهم عرف القرار �نه اال

 أو بني ،جيابن أو األكثر بني السلب واإل سواء كان البديال، أو ألحد البدالء يف املوضوع،حمتملني

  . أو بني السلبني،اإلجيابني

كربالء  إىل النجف أو إىل  فإنه هل يذهب ـيف مثال خارج عما حنن فيهـ ًمثال إنه يريد أن يسافر للتنزه 

، يف القرار بني ًنه هل يذهب أصال للتنزه أو ال يذهب أو أ،ني اإلجيا�ت ب يف القرار،الكاظمية إىل أو

  .ني السلبني ب يف القرار،أو يرتك هذا فهل يرتك هذا ، أو كان بيده عمالن وهو ثقيل عليه،جيابالسلب واإل

 أو ختفيض ، مثل اكتساب حصة أكرب من السوق،أساس بعض املعايري على ختيار يقومفاال

 ة وكذلك يف املؤسس،دة حجم اإلنتاج واملبيعات يف مؤسسة اقتصادية أو ز�، أو توفري الوقت،التكاليف

 أو ، لألمراض املزمنةى أو املستشف، للوالدةى هل يفتح املستشفى،ً مثال يريد فتح مستشف،الصحية

  . لألمراض العاديةىتشفسامل

 ،ض هذه املعايري ألن مجيع القرارات تتخذ ويف ذهن القائم �لعملية بع،ومن الواضح أن املعايري عديدة

   فيجب أن يتخذ القرار بني هذا املعيار أو ،ًوأحيا� يتعارض معياران يف ذهنه



١٤٤

ختاذ ا وتنطوي عملية ، يف الذهنة ويتأثر اختيار البديل األفضل بواسطة املعاير املتمركز،هذا املعيار

 أما إذا كان هلا جانب واحد ،ان إذا كان هلا جانبة إمنا تكون قدرة فإن القدر،بديلني أو أكثر على القرارات

 أما من يريد السفر ،بد أن يكون يف احليز ال ميكن أن يقول اخرتت ذلك فإن من ال، وليس بقدرةاءجلإفهو 

شيء واحد فليس هناك من ّ إال  فإذا مل يكن، القرارنه حيتاج إىلإ فةويتحري بني أن يسافر �لطائرة أو �لسيار

  .قرار يتخذ

 ميكن القيام بعملية  حىت، بديالن أو أكثر،لية اختاذ القرارات هو وجود البدائل فإن عم، هذاىوعل

  .ختيار وذلك لعدم وجود جمال لال، وإذا مل يكن هناك بدائل ملا كانت هناك مشكلة،ختياراال

 فيدور األمر بني ترك ،وينبغي مالحظة أنه يف بعض احلاالت املعينة قد تكون مجيع البدائل غري مرضية

 ، ومن املعروف أن الوجود الناقص خري من العدم التام،ًلبدائل أيضا بني السلب الكلي أو اإلجيابكل ا

ستمرار يف الشركة  فإذا دار أمره بني االّ وإال،لكن من الواضح أن املراد من الوجود الناقص غري الوجود الضار

  . العدم التام يكون الوجود الناقص أسوأ من،اإلفالس أو غلق الشركة إىل  ينتهيحىت

 وال ، إذ العدم ال يؤثر وال يتأثر، أن مثل هذا الكالم من �ب ا�از)األصول(وقد ذكر� يف كتاب 

  . يوصف بوصف حيتء فإن ال شيء ليس بشي، وإمنا كل ذلك صفة الوجود،يرجح وال يرجح عليه

 ،ة الوجود من الوجود يف الذهن إمنا تكون حالة واحدة هي حالةوعليه فمن احلاالت األربع املتصور

 وهذا حبث فلسفي ال نريد ،ً فكلها حمال عقال، أو العدم من العدم، أو العكس،أما الوجود من العدم

  . خارج عن موضوع كالمنا هناه ألن،ستفاضة فيهاال



١٤٥

  

  ))معىن القرار((

ًثريا ما  فإذا كانت هنالك آراء فك،مث القرار عبارة عن حسم بعض وجهات النظر واآلراء املتعارضة

 على  وهنا جيب،توجد اختالفات يف اآلراء أو وجهات النظر أو األحكام أو احلقائق املتصلة مبشكلة ما

  .فاعلية اجلماعة على  ميكن احملافظةًاملدير أن يتخذ قرارا حىت

 ميكن  فاملنازعات اليت،والالزم أن يكون اختاذ القرار غري مزر �جلماعة املخالفه هلذا الرأي الذي اختذوه

 احلقائق يف ى فري،وبني اآلراء ً مثال قد يتخري املدير بني احلقائق، القرارات الناجحة عديدةةحسمها بواسط

 ى فهل يرجح املعرفة واليت انته، التعارض بني املعرفة والعادةى وكذلك قد ير،جانب واآلراء يف جانب آخر

 أو هل ،و التطورأ ، من فوقة أنه يتبع التقاليد النازل أو، أو أنه يتبع العادة اجلارية بني الناس،إليها العلم

 وقد يكون الرتديد بني ، أو خياطر من هذه اجلهة أو هذه اجلهة،)١(فإ�ا متر مر السحابيتخذ الفرصة 

 أن هناك  ذكر علماء األخالقً مثال، بعض األموريف وبني أكثر من طرفني ،طرفني يف بعض األمور

  .والشجاعة وسط بني اآلخرين، الشجاعة واجلنب والتهور

ًبد للمدير أن يقرر طرفا علغري ذلك من األشياء اليت الإىل  ً مثال قد تكون ، حساب طرف آخرىّ

 يف قبال أهل ، أي من ليس من أهل البلدً، األجانب اصطالحاماملشكله اليت تواجه شركة ما هل يستخد

 ، وأمام املدير بديالن،ناك طائفتني متخالفتني فإن ه، أو هل يستخدم الكفار يف قبال املسلمني،البلد

ًمع اعرتافهم أحيا� أن مثل هذا القرار قد يكون خروجا، املؤيدون يذكرون بعض األدله لتعزيز وجهة نظرهم ً 

 واملعارضون ،الكافر إىل  والنجاسة �لنسبةة أو تولد مشاكل الطهار،ركة أو العرف أو العادةشتقاليد العلى 

  .ة واآلراء ما يربر موقفهمليقدمون من األدجتاه هلذا اال

  وال يلزم أن يكون 

                                                          

.٩٠ ب١٤١ ص١٢ج: تدرك الوسائلمس)١(



١٤٦

ختالف اجتهاده أو ما ًكن أن يكون كل طرف خملصا ملا يراه نتيجة ال إذ ميً،أحد الطرفني مغرضا

  .أشبه

  

  ))من شروط القرار اإلداري((

رض عن طريق تنازع والتعاالحسم وحل هلذا  على بد وأن ينطوي إليه املدير الوالقرار الذي يصل

ً متثيال كامال ،ّ وهذا احلل قد ميثل رغبات جمموعة املؤيدين أو جمموعة املعارضني،جتاه الذي سيتبعهحتديد اال ً

ًأو متثيال جزئيا ً وقد يكون القرار مشتقا من أوجه نظر خمتلفه متاما،ً وقد ميثل توفيقا للرأيني،ً  وقد يكون ،ً

  ً.القرار خالف النظرتني مجيعا

ختالفات أو يعني البدائل واآلراء اليت جتول يف  فإن القرار هو الذي حيسم املنازعات أو اال، كلىوعل

  .ذهن املدير من دون أن يكون هنالك خالف يف اخلارج

ًنه ليس من البدائل ما خيالف الشريعة اإلسالمية فيما كان املدير متدينا إ : أن نقول،ة القولومن �فل

ً فإن املمتنع شرعا كاملمتنع عقال يف عدم مكان اال،ق الشريعة اإلسالميةطب على ويريد قيادة املنشئة قرتاب ً

  .ً واملمتنع شرعا ممكن اإلتيان به يف اخلارج،ً وإن كان بينهما فرق �ن املمتنع عقال ليس مبمكن،منه

  

  ))التضارب بني البدائل((

 ولكن حتديد ،ئجها احملتملةأساس نتا على بعض على اهمث من الواضح أن البدائل إمنا خيتار بعض

 فهذا التحديد ،ية وسياسية وغري ذلكاجتماعصعو�ت حقيقية علمية و على القيم �لنسبة لكل قرار ينطوي

 ،ية أو سياسية أو تربوية أو ما أشبهاجتماعأساس قد تكون اقتصادية أو  على يستلزم إجراء مقار�ت تقوم

ًيا بينما تقدمي البديل اآلخر اجتماع فتقدمي هذا البديل أنفع ،ومن احملتمل أن حيدث تعارض بني هذه القيم

   إذ عادة ،خراألالبدائل  إىل  وهكذا �لنسبةً،أنفع سياسيا



١٤٧

ا ه وهذه القيم املتعارضة جيب الرتجيح بين، غري مرغوبة يف كل بديلىتكون هناك مظاهر مرغوبة وأخر

ً والقليل جدا من القرارات ،جيح يف معظم القرارات ذلك أ�ا توجد عناصر لرت ومعىن،بطريقة مرضية للمدير

  .هو الذي يتميز �لكمال املطلق

 ومن مث ال بد من بذل ، املدير يف عملية اختاذ القرارات يتعامل مع قيم مستقبلية معظمها جمهولمث إن

 ًطلقا حىتً ومع ذلك ال ميكن غالبا اختيار األفضل م،ختيار األفضل من تلك القرارات يف نظرهاجلهد ال

  .يكون طرف البديل يف درجة الصفر أو حتت الصفر

وما خيتاره املدير كأحسن بديل مث قد تثبت األ�م عكس ما رآه بسبب عجزه عن رؤية املستقبل دون 

 سواء يف ،سستهمؤًون أخطاء تؤدي حبيا�م وحبياة مؤ ولذا نشاهد أن عظماء القادة قد خيط،خطأ

 أو ما أشبه ذلك من األمور الثقافية أو السياسية أو ،اإلفالس إىل  تنتهي أو يف الشركات اليت،احلكومات

  .ية أو الرتبوية أو غريهاجتماعاال

 ومن ،نطاق إداركه وفهمه للمنطقة اليت يتخذ فيها القرار على اختاذ قرار ما يتوقف على وقدرة املدير

دائل بسبب أن معرفة متخذ القرار ال مث ففي كثري من عمليات اختاذ القرارات قد حيدث جتاهل لبعض الب

  .بينة من هذه البدائل احملتملة على تسمح له أن يكون

  

  ))االستشارة قبل اختاذ القرار((

 ي عل ويف شعر عن، أن يستشري،املدير يف تعيني البدائل قبل اختاذ القرار على ومن األمور الضرورية

  :)عليه الصالة والسالم(

  ) قفاك جبمع مرآتنيىوتر(

أعقل الناس من مجع  : كما ورد يف احلديث،إن اآلراء املختلفة تعطي لإلنسان أوسع آفاق املعرفةف

  .عقله إىل عقول الناس



١٤٨

  

  ))من شروط جناح القرار((

 يظهر صحة  حىت،مد أفضل من القرار الطويل األ،ً جعل القرار حمدودا يف وقت أو ما أشبهمث إن

  .القرار أو زيفه للتجربة اخلارجية

ًمثال قد يستخدم فال� استخداما مطل ً  وقد يستخدمه ملدة ،ستخدام بني فالن وفالنًا حيث يرتدد االقً

  . مث يستخدم الثاين ملدة ثالثة أشهر أخر ليجعلها يف موضع التجربة،ثالثة أشهر

  إىل فقد يسوق كل البضاعة،ىهذه املدينة أو املدينة األخر إىل تسويق البضاعة إىل وكذلك �لنسبة

 يظهر  حىت،املدينة الثانية إىل ًهذه املدينة وجزءا من البضاعة إىل ً وقد يسوق جزءا من البضاعة،هذه املدينة

  .غري ذلك من الشؤون واألنشطه ملختلف األعمال والقرارات والبدائل إىل ،أن أيهما أربح

 فإن ،اختاذ القرار أصعب يكون ،ًه كلما كانت البدائل أكثر غموضا أو األخطار أكثر أو ما أشبهمث إن

 فإن احلاجة هنا إلختاذ ً، اليت تكون القيم فيها غري واضحة واملعلومات قليلة واألخطار جمهولة متاماتاحلاال

البدائل املختلفة من مجيع أطرافها  إىل  والنظرستشارةي واالأ فالالزم إجالة الر،القرار تصبح مبكانة من األمهية

 وترجيح البديل قد يكون من جهة وضوح ،بعض على  لرتجيح بعض البدائلختاذ القرارا يتمكن من حىت

  . بينما األخطار يف اجلانب اآلخر كثرية، وقد يكون من جهة أقلية األخطار يف هذا اجلانب،األفضلية

 البقاء يف هذا املكان من الصحراء حيث أخطار اللصوص والسيول والسباع وما ،ًمثال هناك احتماالن

 وإن كانت املصارف أكثر من جهة أن وسائل النقل �لليل �خذ ،سفر حيث األخطار أقل أو ال،أشبه

 ألن خسارته املقطوعة أقل من احتمال خسارة املال والنفس ، يقدم السفرً،ضعافاأاألجرة الكثرية املضاعفة 

  .والعرض اليت حيتملها يف البقاء



١٤٩

 وشرائط ،تخذ القرار داخل حدود وقيود معينة وإمنا يف الغالب ي، القرار ال يؤخذ يف الفراغمث إن

  .ذلك إىل و مكانية أو ماأخاصة زمانية 

مسالية أدية قد ال يتمكن من اختاذ قرار بسبب تطلبه نفقات راالقتصاًفمثال املركز املايل يف املنشئة 

 تقدم اإلملاع كما ، فإنه إذا مل تكن قدرة مل تكن بدائل، وليس مراد� من عدم التمكن عدم القدرة،ضخمة

  .ةاملؤسس على ً أن مثل هذا الرأس املال صعب جدا بل مبعىن،ذلكإىل 

عدم القدرة يف  ً  وال نريد أيضا،تنفيذها على كما أن كل القرارات دون استثناء تتقيد بقدرة العاملني

عتبار هذا اال ولذا فإن املدير احلصيف هو الذي �خذ ، وإمنا القدرة الصعبة والقدرة السهلة،قبال القدرة

  .ية أو احلكومية أو ما أشبه ذلكجتماع وكذلك قد تكون القرارات حمفوفة �لقيود اال،�حلسبان

ًفإن احلكومة عن طريق القوانني واللوائح للتنظيمات املختلفة تضع قيودا أحيا� كبرية ً وأحيا� ،ً

 كما أنه رمبا توضع القيود ،ةداريقرارات اإلختاذ الاعملية  على  وهذه القيود هلا وز�ا،ً وأحيا� صغرية،متوسطة

  . أو الشؤون الدولية أو ما أشبه ذلكى،ت األخرئا أو املنش، أو بسبب النقا�ت العمالية،بسبب الناس

 �ن املشكلة من هنا أو من ،األمور احلقيقة للمشكلة على كما أن يف أخذ القرار ال بد من الرتكيز

قول بعض  إىل  وقد تقدم اإلملاع،اختاذ القرار هلذه املشكلة يف حلهاى  عل فإنه يساعد،هناك أو من ههنا

  .ال نصف اجلوابؤالعلماء من أن تشقيق الس

 ،التقاط العوامل املعينة األكثر أمهية على  قدر�م،املشرتكة يف معظم املديرين الناجحني  ومن األشياء

 فإن موضع املشكلة إذا مل يعني ال يتمكن املدير ،ملهذه العوا على مع تركيز اجلهد املبذول يف اختاذ القرارات

   كالطبيب الذي إذا مل يعرف موضع املرض ،من اختاذ القرار



١٥٠

 ال يتمكن من اختاذ القرار �عطاء ،حقيقة أنه هل يف الكبد أو يف الكلية أو يف املعدة أو يف الرئة

  .الدواء الناجح للمشكلة

ً مثال كانت ،سوئية املشكلةأ بل يوجب ً،يكون العالج سيئاًوكثريا ما إذا مل يعني موضع املشكلة 

 ،أحد اخلرباء ملساعد�ا يف حتديد متاعبها إىل  الشركات تتحمل خسائر لعدة سنوات ومن مث جلأتىإحد

سواق وكيفية سري وبعد التحليل الدقيق لطرق اإلنتاج ولتصميم املنتجات ولرقابة اجلودة ولظروف العمال ولأل

 وهي أن اآلالت املتاحة ال تكفي إلنتاج احلجم الضروري لتحقيق ،مالحظة واضحة إىل  اخلبريى انته،العمل

  . وملا عوجلت املشكلة يف موضعها سارت املؤسسة بسالم،الربح املنشود

 ،ختاذ القراراتحد كبري العمل الالزم ال إىل  وذلك يبسط،سائل والعوامل املهمةوال على فالالزم الرتكيز

 فهي ،بل هو أمر متشابك مع سائر األنشطة  ، املنعزل عن سائر األعمالداريرار ليس �لنشاط اإلواختاذ الق

بعد اإلمعان ّ إال ذاك على و بدائل ال يعرف اإلنسان ترجيح هذاأًدائما تتصل مبشكلة أو صعوبة أو منازعة 

  . وما أشبه ذلكىوالشور  واملعرفة واملداولة

 وإلستخدام املوارد املختلفة املتاحة بطريق تعترب ،ألهداف وحتقيقهامث القرار إمنا يكون لتحديد ا

 مما يشعر املدير ، يف ظل الظروف املعينة املكتنفة �لزمان اخلاص واملكان اخلاص والشرائط اخلاصة،األفضل

  .أو يف أوقات خاصة ً ما مطلقاإأنه أفضل لبلوغ هدفه 



١٥١

  

  ))أنواع القرارات((

 من غري فرق بني ى،دارة أخردارة وبعضها تتعلق � بعضها تتعلق �، متعددة القرارات أنواع)مسألة(

 أو اإلدارات املتوسطة كإدارة ، أو اإلدارات الصغرية كالشركات الصغرية،اإلدارات الكبرية كإدارات الدولة

 أو ىاختالف املصحات كدار الوالدة أو املستشف على ،ةمدرسة أو معهد أو جامعة أو كلية أو مصح

  .ملستوصف أو غري ذلكا

ً مثال ، اختاذ قرارات يف كثري من مناطق العمل �لنسبة للوظائف األساسية للمؤسسةراءاملد على فيتعني

  :مؤسسة اقتصادية تكون هناك أنواع من القرارت إىل �لنسبة

  .قة �ألفرادل القرارات املتع:األول

  . القرارات املتعلقة �لتمويل:والثاين

  .نتاجرات املتعلقة �إل القرا:والثالث

  . القرارات املتعلقة �ملبيعات:والرابع

القوة  على  هناك قرارات مربوطة مبصادر احلصول، وهو القرارات اليت تتعلق �ألفراد:ففي األول

 حيث األ�دي العاملة رخيصة هنا ، وقد تكون من خارج البلد، إذ القوة العاملة قد تكون من البلد،العاملة

 أو أكثر ،والكتابة أو يعرفو�ما  ختيار من األفراد الذين هم ال يعرفون القراءةساليب االأو تتعلق � ،أو هناك

 تدريبهم ونوعه وحترير ى وكذلك مد،بتدائية أو الثانوية أو الكلية أو اجلامعةمن ذلك يكونون من خريج اال

ت وطرق الرتقية وترويج وسائل األمان سس دفع األجور واملرتباأالعمل وتقييمه ومعاجلة التأخري والغياب و

  .غري ذلك من القرارات اليت تتعلق �ألفراد إىل ،وعالقته �جلماعات اخلارجية وبشركات التأمني



١٥٢

 هناك قرارات مرتبطة �هليكل املايل وبشروط ، وهو القرارات اليت تتعلق �لتمويل:يف الثاينكما أن 

 وبطرق ،ة أو اهليكل التنظيمي العامداري املال بني الوحدات اإلسأئتمان ومبقدار رأس املال وبتوزيع راال

األموال اجلديدة وجلبها من املصارف أو من األفراد أو من احلكومة أو من املؤسسات املعنية  على احلصول

توزيع األر�ح وخطط إعادة التمويل وحتديد تكاليف العمليات واإلجراءات  إىل  وكذلك �لنسبة،�ذا الشأن

  .ذلك من النثر�ت وغريها إىل ة ومايندماج والتصفاسبية واالاحمل

 فهناك القرارات املتعلقة حبجم اإلنتاج وحجم املصنع ، وهو القرارات اليت تتعلق �إلنتاج:ويف الثالث

ً توسطا أو رداءة أوً وطرق اإلنتاج جودة،وموقع املصنع وفروع املصنع والتصميم الداخلي للمصنع  يف بعض ً

 الرقابة ى العمل الفين وأمهية التفتيش ومدى ومد،ات الشراء وكيفية املخزون واملخزنجراءإن، واألحيا

  .املصاحبة لكل املراحل من اإلنتاج

 وتغليف ، فهو مثل حتديد األسواق وموقع مكاتب البيع،أي القرارات اليت تتعلق �ملبيعات :ويف الرابع

 يف الصحف أو عالن ونوع اإل،نافذ التسويق والسعر واإلعالن وم، والعالمة التجاريه املستخدمة،املنتجات

 وكيفية ترويج ،ت رجال البيعئا وطرق مكاف، كاإلذاعات املرئية والالمرئية وما أشبه،سائر وسائل اإلعالن

  .غري ذلك إىل ،وق املستخدمة ومداها وأقسام الس،املبيعات

  املبيعات كلها فهذه األمور األربعة من األفراد والتمويل واإلنتاج و



١٥٣

قرارات جيب أن يتخذها املدير أو مجاعة من املديرين أو مبساعدة املستشارين واحملللني وما  إىل حتتاج

ًدية قد رحبت رحبا جزيالاالقتصا وتكون املؤسسة ،يد املستهلك إىل  تصل السلعةشبه حىتأ ً.  

و الفكرية أو الثقافية أو الزراعية أو ية أو الرتبوية أجتماعسائر املؤسسات اال إىل وهكذا يقال �لنسبة

  .غريها

  

  ))تصنيف آخر للقرارات((

   :أقسام ثالثة على  القراراتحيث إن ،القرارات إىل ً هناك تصنيفا آخر �لنسبةمث إن

  . وقرارات عليا، وقرارات متوسطة،قرارات دنيا

 املتوسطة يف األمهية جتعل �يدي  والقرارات،يدي املديرين يف القاعدةفالقرارات الدنيا العادية جتعل �

  . أما القرارات الصعبة فإ�ا جتعل يف املستو�ت العليا من املديرين،املديرين املتوسطني يف اهليكل التنظيمي

جتاه البحوث  ومن ضمن حماوال�م يف هذا اال،ًوغالبا حياول املديرون تقليل الشك يف قرارا�م الصعبة

نطاق  على  كما أن التأمني يستخدم،ل املواد واملنتجات والعمليات واألسواق واليت تشم،املختلفة األنواع

 أي عن طريق تقييم ،ً وكثريا ما يتعامل املديرون مع عدم اليقني بطريقه نظامية،ًواسع تفاد� لألخطار احملتملة

 رب وبطريق الس، كما تتضح من استخدام اإلحصائيات كلما أمكن ذلك،حتماالت حدوث للحدثا

  .صطالح املنطقياال على لتقسيموا

وجهة نظر للمدير العام أو املديرين الذين  على حتماالتومن الواضح أنه ينطوي استخدام نظرية اال

ًوحدات قياسا للظاهرة فإن  على  فإذا أمكن احلصول،هم يف القمة مبشاركة املستشارين واحملللني وغريهم

  ً مثال ، حدوث نتيجة معينة من هذه الظاهرةحتماالت ميكن استخدامها لتحديد فرصنظرية اال



١٥٤

جتميد  إىل  فاملخزون األكثر من الالزم يؤدي،املخزون ميكن قياسه بواسطة وحدات قياس خاص

 ومن ،األموال وارتفاع نفقات التخزين والتعرض ألخطار التقادم والنفقات اليت تصرف للحفظ والصيانة

ستخدام غري الكايف تقليل يف املبيعات واال على  ينطويحلجما فإن املخزون الصغري ىالناحية األخر

  .ة وارتفاع نفقة األعمال الكتابي،للمساحة املتاحة

 املدير أن يالحظ مصارف املخزن وعماله والصيانة واحتمال تقادم املخزون مبا ال جيوز بيعه ىفعل

والتخزين أو الكف عن األول  اإلنتاج ىح واخلسائر مث يقدم عل� ويالحظ األر، أو يقف دون بيعهً،شرعا

  ً. �لثاين الذي هو أكثر مصرفاى ال يبتلحىت

  

  ))قرار الفرد أو اجلماعة((

 ، فالفرد فيما إذا كانت املؤسسة له،ً املسؤول عن اختاذ القرار قد يكون فردا وقد يكون مجاعةمث إن

 واختاذ القرارات اجلماعية ،ركنيواجلماعة فيما إذا كانت املؤسسة جلماعة من املسامهني أو مجاعة من املشا

  .عملهم على تنمية أعضاء اجلماعة ومينحهم فرصة إبداء آرائهم خبصوص األمور اليت تؤثر على يساعد

 مما جيعل من الضروري استخدام اخلرباء يف ، احلديثة ذات طبيعة فنيةاإلدارةًوأحيا� تكون املسائل يف 

 ويف نفس ،مستشارين وحمللني ومن أشبه إىل  فهو حباجة،ر القرار ميكن الوصول إل حىت،هذه ا�االت الفنية

 ومن الواضح أن ،الوقت هذا ينمي يف املوظفني واملديرين يف القاعدة أو يف الوسط روح الفكر ومبادلة اآلراء

قوم لقرار هو الذي يلتخذ املما تكون املؤسسة فردية فالفرد   وعند،ًالفكر أيضا ينمو كما ينمو سائر األشياء

ضافية وهي عبارة عن خطوة إ أما عند كون املؤسسة اجلماعية فإن خطوة ، اخلطواتهبنفسه �داء كل هذ

  ختيار قرتاح والبحث واملناقشة تدخل بني خطويت التحديد واالاال
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 على  وتقييم كل بديل، حتديد البدائل:ن األداء اجلماعي يتكون من اخلطوات اآلتيةإ أي ،السابق

 واختيار اجلماعة للبديل الذي ، واقرتاح البديل الذي سيتبع،البديل املشابه له إىل ل بديل وقياس ك،حدة

  .ًسيصبح قرارا مع مالحظة الظروف واخلصوصيات والشرائط املكتنفة بكل بديل بديل و�لبدائل أمجع

 أو اختاذ قرار ،ة أو اختاذ قرار مجاعة حمدد، ألنه إما اختاذ قرار فردي:ثالثة أقسام على مث اختذ القرار

 حيث يرجح كثري ، رجل الشارعً بل وأحيا� حىت، �ن يدخل فيهم املستشارون واحملللون،مجاعة غري حمددة

 سواء كان ذلك ، وسؤال األفراد العاديني عن البدائل،نفسهم أو بعمالئهمالشارع � إىل من املديرين النزول

  .د أو غري ذلكاالقتصايف السياسية أو 

  

  )) اختاذ القرارمؤسسات((

 يعين �عطاء ، وهي املؤسسات املعنية �ذا الشأن، رابع يساعد يف اختاذ القرارءوهناك شي

  . واليت منها األصعدة السياسية، وهذا موجود يف كل األصعدة،ستشارات الفنية يف ترجيح البدائلاال

 أو ر�سة ةة اجلمهوريوحيث هناك مؤسسات لتقومي األفراد الذين يريدون نيل وظيفة رفيعة كر�س

 حيث حتلل تلك املؤسسات قدر احملبوبية والشعبية يف املتنافسني ،و ر�سة احلزب أو ما أشبه ذلكأالوزارة 

  . حول البدائل املتاحة أمامهستشارةً فإن هذه أيضا طريقة ألخذ املدير اال،ذلك إىل  الر�سة وماىعل

 مث حتليل ،يد املشكلة أو حتديد أفضل أفراد البدائل خطوات عملية اختاذ القرار عبارة عن حتدمث إن

 مث ، مث تنمية احللول البديلة، الواضح أن التحديد غري التحليل ومن،املشكلة أو حتليل أفضل أفراد البدائل

   مث اختيار ،حدة على تقييم كل بديل
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  .عمل فعال إىل  مث حتويل القرار،أفضل حل بديل

ست اليت ذكر�ها يف عملية اختاذ القرار نقول يف بعض تفصيل وحيث قد عرفت موجز اخلطوات ال

  :تلك اخلطوات

  

  ))حتديد املشكلة((

 أو ، يف عملية اختاذ القرار هي حتديد املشكلة فإن اخلطوة األوىل، وهو حتديد املشكلة:أما األول

  .املوضوع الواجب اختاذ القرار بشأنه

ختاذ القرار بشأنه ألجل اهلدف اهناك شيء نريد قد تكون و ،إذ قد تكون هناك مشكلة نريد حلها

 بل جيب علينا أن نستكشف ،ً فعمليا ال توجد يف احلياة مشكلة هي تصرح بنفسها لنفسها،املنشود

ذلك أن املظاهر اليت تبدو من أول نظرة أ�ا عناصر املشكلة قد تكون غري واقعية  إىل  يضاف،املشاكل

  .لةوبعيدة عن األسباب احلقيقية للمشك

 بينما املشكلة احلقيقية هي ضعف ، أن املشكلة هي اصطدام بني الشخصياتى قد تراإلدارةًفمثال 

 ، أن املشكلة تتعلق بتكاليف التصنيع وتبدأ يف بر�مج بتخفيض التكاليفى أو قد تر،اهليكل التنظيمي

 مثل ذلك الطبيب ،يعاتاملب تكون املشكلة احلقيقية يف سوء التصميم اهلندسي، أو ضعف ختطيطبينما قد 

  .غري ذلك إىل  بينما أن املرض كامن يف القلب،ن املرض كامن يف الكليةأ ىالذي قد ير

 وهذا ،املشكلة احلقيقة وحتديدها على  يف عملية اختاذ القرارات هي العثورو�ألخرة فإن املهمة األوىل

 ة ففي حالة عدم معرف، اخلطوات التالية فعاليةىنه حيدد بدوره مد أل،جانب كبري من األمهية على التحديد

 لعدم مالئمته للمشكلة اليت صدر ،ً فإن القرار الذي سيتخذ يكون قرارا غري سليم،املشكلة احلقيقية

ً وكثريا ما يكون مثل هذا القرار موجبا ملزيد املشكلة،بصددها ن املرض يف القلب أ ى كالطبيب الذي ير،ً

  يعطي أدوية القلب ومحية ف
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ً فهذا الدواء يزيد الرئة مرضا وضعفا، بينما أن املرض يف الرئةقلبلا ً.  

  

  ))حتليل املشكلة((

  . وتصنيفها وجتميع احلقائق حوهلاة حتليل املشكل:األمر الثاين

 ومن الذي جيب ،فإن من الضروري تصنيف املشكلة لغرض معرفة من الذي جيب أن يتخذ القرار

ً وبدون مثل هذا التصنيف املسبق يكون من الصعب جدا ،بالغهإ ومن الذي جيب ،استشارته عند اختاذه

  .عمل فعال إىل حتويل القرار النهائي

 ومثل الفرتة ،ىالوظائف والنواحي األخر على  مثل وقع القرار:أمور على حتليل املشكلة يتوقفو

  .غري ذلك إىل ،الزمنية اليت جيب أن تلتزم املؤسسة للقيام �لعمل املتعلق �لقرار

 وبذلك ال يصبح القرار جمرد ،وهذا التصنيف يضمن إمكانية مسامهة القرار فيتحقيق أهداف املؤسسة

 إذ رمبا حيل اإلنسان ، وال جيلب هذا احلل مشاكل،حساب املنشئة ككل على حل ملشكلة عاجلة أو حملية

 فالتصنيف ،كلة أو يزيدها مش، حساب الوحدات األخر مما يولد فيها املشكلةىمشكلة هذه الوحدة عل

 واألهداف الفرعية هلذا اجلزء من املنشئة ،رتباطها بكل من األهداف الشاملة للمنشئةًيقسم املشاكل طبقا ال

  . فالالزم رؤية مشكلته من وجهة نظر املنشئة ككل ال من بعد واحد،والذي يريده املدير

بعد ّ إال العملية ال ميكن القيام �ا وهذه ،وعمليه جتميع احلقائق من األمور احليوية عند اختاذ القرار

 ،بعاد املعلومات غري املتصلة �ملوضوع واملعلومات املضللةإ حيث ميكن للمدير ،حتديد املشكلة وتصنيفها

 املدير أن يسأل نفسه ما هي املعلومات اليت احتاج إليها خبصوص هذا القرار ىوعند جتميع احلقائق فعل

 كما أن عليه أن حيدد ، ارتباطها �ملوضوعى البيا�ت اليت لديه ومد صحةى وعليه أن يقرر مد،املعني

  ، سواء من كيفية احلصول عليهاوة اليت تلزمه املعلومات اإلضافي
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 ،املستشارين أو احملللني أو املراقبني أو املوظفني أو املديرين الذين هم حتت املدير بدرجة أو بدرجتني

  .غري ذلكإىل 

 ال جيعل اإلنسان يعرف كل احلقائق حول ،احلياة وتدخل بعضها يف بعضومن الواضح أن تشابك 

 ولكن من الضروري معرفة ما هي ،كل احلقائق إلختاذ قرار سليم على  وليس من الضروري احلصول،شيء ما

  . دقتهىدم و،ي عليها القرارو ميكن تقدير درجة اخلطر اليت ينط حىتةاملعلومات الناقص

ليس عليه أن يفحص عن سائر ف ،ذا كان تشخيصه أن املرض يف القلب إ،مثل ذلك مثل الطبيب

 اإلنسان يث إن جعل احلياة حب وهللا سبحانه وتعاىل،مل يتمكن طبيب من عالج مرضّإال و ،أعضاء اجلسد

ً ولو كان احلل �قصا لكنه حل ،يتمكن من احللـ يف أي بعد كانت ـ  �لطرف املهم من املشكلة ملإذا أ

ية كانت أو سياسية أو صحية أو ثقافية أو اجتماع من غري فرق بني األمراض ،الصحة إىل تهي�ألخرة ين

  .غريها

  

  ))احللول البديلة((

 ة، فبعد األمرين السابقني �يت دور وجوب معرفة احللول البديل، وهي احللول البديلة:وأما اخلطوة الثالثة

 على ً وقدرةً، ابتكار�ً ألنه يستلزم تفكريا، الواقعىمستو إىل فإ�ا الطريق الوحيد جللب البديل الصحيح

 ، واليت يتمكن اإلنسان بسببها من متييز بعضها عن بعض،احللول اجلديدة على  ميكن العثور حىت،التخيل

  .كما �يت يف اخلطوة الرابعة

 كما أن املشكلة ختتلف �ختالف ، فهي ختتلف �ختالف املشكلة،أما ما هي احللول البديلة

  .املؤسسة

 ففي بعض الوقت ،وجيب أن جيعل املدير يف نظره عدم القيام �ي عمل �ملرة �طراد األسلوب السابق

   تساوي أو ، ومضارئالقيام �ي عمل مساو على قد يرتتب
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  . ومن مث فمن األفضل عدم القيام �ي عمل �ملرة،تفوق بكثري أية مزا� قد حتققت

احللول  احللول إىل أنه قد تكون احللول احملتملة كلها إجيابية، وقد تكون إىلًنا سابقا �لنسبة عوقد أمل

 ، املدير املقارنة واختيار األفضل منهاى فعل،جيابية وبعضها سلبيةإ وقد تكون احللول بعضها ،كلها سلبية

  .وهنا �يت دور اخلطوة الرابعة

  

  ))تقييم البدائل((

  . أي حتديد املزا� والعيوب املتوقعة لكل حل بديل،حدة على  وهي تقييم كل بديل:اخلطوة الرابعة

 فإن املسببات، إىل  من األسبابًؤا بل تنبً، غيبياًاوهذه اخلطوة بطبيعتها تستلزم التنبؤ �ملستقبل ال تنبؤ

 ي كما أنه إذا رأ، هذا املسببإىلاإلنسان إذا اعتاد رؤيه األسباب واملسببات يعرف أن هذا السبب ينتهي 

 فإن املزا� والعيوب لن ، بقرائن التكرر يف سابق حياته، �نه تطلع الشمسؤ يف الصباح يف األفق يتنبالنور

  .يف املستقبلّ إال تظهر

عدة كبرية الختصار اجلهود اخلاصة �لتنبؤ، فعند مساويساعد حتديد العوامل اهلدفية يف كل بديل 

  .اهلدف السابق حتديده عند حتديد املشكلة على  اليت توثراملتوقعة يهتم املدير بتلك النتائج التنبؤ �لنتائج

 يتعلق �لبديل جيعل عملية التقدمي عملية شاقة ء بكل شيؤ إذ حماولة التنب، �ملهم فقطؤوالالزم التنب

 مع تركيز ،سرتاتيجية يف حل كل بديلالعوامل األساسيه اال على ختصار ولذا جيب اال، أبعد احلدودإىل

  .عليها ؤعملية التنب

 فإن ،)١(العامل بزمانه ال �جم عليه اللوابس : قال)عليه السالم(ويف حديث عن اإلمام الصادق 

ًاإلنسان إذا كان عاملا بزمانه و�لتيارات اجلارية و�ملقدمات واألسباب فإنه يتخذ للمشاكل دروعا للوقاية عن  ً

  ًن عاملا بزمانه يفاجأ مبهامجة اللوابس  بينما إذا مل يكن اإلنسا، فال �جم عليه اللوابس،التورط

                                                          

.٢٦ ص١ج: الكايف)١(
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 فإن ، كمن �م يف بيته وال يعرف أن يف أطراف البيت الصوص،واملشتبهات عليه مما جيعله يف احلرية

بيته أصدقاء  إىل  بل جيلب،ً بينما إذا كان اإلنسان عاملا بذلك ال ينام،ؤوناالصوص �تون و�خذون ما يش

  .وصيدافعون عنه إذا هامجهم اللص

  .وبعد هذه اخلطوة �يت اخلطوة اخلامسة

  

  ))اختيار احلل األفضل((

حاولة اختاذ مب له ح فيما يكون املدير يف موقف يسم، وهي اختيار أفضل حل بديل:سةماخلطوة اخلا

  .اهختيار من بين فإذا قام �خلطوات السابقه بطريقة مرضية فسوف جيد أمامه عدة بدائل لال،احلل األفضل

ً أو حال واحدا للمشكلة،ًنسان إذا فحص مبثل هذه الدقة ال جيد أمامه فراغا بال حلفإن اإل  فإن ،ً

  .لمية عليه املطالب العًذلك �در جدا ال يبىن

 األهداف اليت من أجلها يتخذ ه أي البديل الذي حيقق أحسن من غري،فالالزم اختيار أفضل بديل

  .القرار

  

  ))معايري األفضلية((

اختيار أفضل حل من بني احللول  على ض املعايري اليت ميكن استخدامها للمساعدةوتوجد هناك بع

  .احملتلمة

 ، اخلاص العام للخطر أو للمعىن سواء �ملعىن، فإن كل عمل ال خيلو من خطر، مالحظه اخلطر:منها

النسبة  واملهم هنا هو مالحظة ،ة أخطار كل حل بديل �ملكاسب املتوقعة منهرنبد من مقاومن مث فال

فإن املدير جيب   ،دميق بل ذلك م، وليس جمرد األخطار املتوقعة أو املكاسب املنتظرة يف حد ذا�ا،امبينه

ً ألن أحدمها أقل خطرا وأكثر رحبا،ذلك البديل على  خيتار هذا البديلأن يالحظ النسبة حىت ً.  

   فإنه يلزم املقارنة بني النتائج املتوقعة ، الوفر يف اجلهد:ومنها
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  . فإن أفضل حل هو ذاك يعطي أضخم النتائج �قل جهد ممكن،واجلهد الالزم لتحقيقها

 فإن الالزم هو اختيار البدائل اليت تكفيها املوارد ، املوارد املتاحة وقيودها والشروط املكتنفة �ا:ومنها

  .البشرية

مقدر�م ومهارمت ود هؤالء األفراد  فعد،ود من املوارد البشرية األفراد الذين سيقومون بتنفيذ القرارصواملق

 ومن مث ،ومعرفتهم وفهمهم وصالحيتهم والتنسيق بينهم هي اليت حتدد ما يستطيعون عمله وما ال يستطيعون

ً نظرا ألن املوارد البشرية الالزمة غري متاحة أو ،ًطالقا حل املشكلة عن طريق بديل ال ميكن تنفيذهإال ميكن 

  .غري موجودة املكان املناسب

 فإذا مل يكن بقدرة ،موارد مالية إىل  فإن حل املشكلة يف كثري من األحيان حيتاج، املوارد املالية:ومنها

 ال يتمكن املدير ، أو كان بقدرته لكن من صعوبة متزايدة مما جيعل احلل غري أفضل،املدير تلك املوارد املالية

بعد ّ إال  فإن األفضلية ال تكون، أفضل احللول وإن كان لوال ذلك،من القيام بذلك احلل البديل املتصور

  .مالحظة مجيع األبعاد املكتنفة �حلل

 لكن ، فإنه رمبا يكون هناك حل أفضل من كل اجلهات السابقة، مالحظة املشاكل القانونية:ومنها

  .املشاكل القانونية تقف دون هذا احلل

فإن احلل   ،ًن ال يكون حله حال غري شرعياملسلم جيب أ إىل كر أن �لنسبةالذ إىل ومن غري احملتاج

  .ذلك على إذا كان غري شرعي ال يقدم املسلم

  

  ))حتويل القرار إىل عمل((

 إذ عملية اختاذ القرار ،عمل فعال إىل  بتحويل القرار،ًوأخريا �يت دور اخلطوة األخرية وهي السادسة

   إىل ه بتحويل،ر موضع التنفيذ وضع القرا مبعىن،ختيار أفضل البدائلاتنتهي �نتهاء خطوة 
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فإذا كان   ، املوظفني وحنوهمن سواء كان التنفيذ بسبب املدير نفسه أو بسبب اآلخرين م،عمل فعال

من  إىل  وإذا كان املنفذ غريه فالالزم أن يباشر حكمه �ختيار أفضل حل �لنسبة،هو املنفذ فبها ونعمت

  .عمل ذلك على  وحيفزهم ويرغبهم،مله فيبلغ اآلخرين مباذا ينبغي عليهم ع،ينفذه

عمل خارجي أن يتفهم القائمون  إىل  فإنه يستلزم يف حتويل احلل، �إلقناعنواإلبالغ جيب أن يقار

 وكذلك التغريات املتوقعة يف تصرفات األشخاص ،�لتنفيذ �لتغريات املتوقع حدوثها يف سلوكهم وتصرفا�م

  .اآلخرين الذين يعملون معهم

 لكنه خالف ياملساو إىل  أما إذا كان القرار،األسهل إىل  الفهم إمنا يكفي لو كان القرارولكن هذا

ً إذ ال بد من حتفيزهم وترغيبهم �لرتفيع معنو� أو ، فالفهم وحده ال يكفي،األصعب إىل  أو،التقليد والعادة

  ً.�ملادة ماد�

 ى وال يتأت،لتنفيذ �ن هذا القرار هو قرارهمويف وسائل  التحفيز والرتغيب أن يقنع املدير القائمني �

حتسني نوعية القرار النهائي  إىل ً ومشاركتهم كثريا ما تؤدي، فالالزم اختاذ القرار �ملشورة،شرافهم�ّ إال ذلك

 ة أو املوارد املتاحة البشري، مثل الصعوبة اخلفية غري الظاهرة،عن طريق الكشف عن أمور قد تغيب عن املدير

  .غري ذلك إىل ،بشرية واليت مل تكن مستخدمةوغري ال

 فال بد أن يساعد ،أعمال األشخاص اآلخرين على ًه كثريا ما يؤثر القرار للبديل األفضلحيث إنو

 ، وأن يساهم يف جعل آرائهم أكثر فاعلية، وأن يعاو�م يف عملهم،حتقيق أهدافهم على شخاصهؤالء األ

   .القيام بعمله بطريقة أسهل وأفضل على املديرًفال يكون القرار مصمما فقط ملساعدة 



١٦٣

أن  على  فإن اإلنسان جبل،ًوكثريا ما يكون مما حيفز املوظفني الذين ينفذون القرار جعل التنافس بينهم

  ً.أن يتقدم أيضا على األمام حفزه إىل  صديقه يتقدمى فإذا رأ،ال يتأخر

فقه (يه من الفوائد اليت ذكر�ها يف كتاب  فإن تعدد األحزاب مبا ف، تعدد األحزابأومن هنا نش

 وقد قلنا هناك ،تحسني أكثر فأكثرب تقوم كل جهة  حىت، توجب التنافس بني اجلهات املختلفة)السياسة

 ،)١(﴾وناملتنافس  ﴿ويف ذلك فليتنافس: وقال سبحانه، اجلنة يف التنافس جعل حىتن هللا سبحانه وتعاىلإ

ربكم وجنة عرضها مغفرة من  إىل سارعوا ﴿:ل قوله سبحانه وتعاىل مث،اآل�ت األخر إىل �إلضافة

  .)٢(﴾السماوات واألرض

  .)٣(﴾ًن ما تكونوا �ت بكم هللا مجيعااستبقوا اخلريات أيف ﴿:وقوله سبحانه

 املدير أن جيعل التنافس ى فعل،حسن التنافس على غري ذلك من األدلة العقلية والشرعية اليت تدلإىل 

  . الذين يريدون جعل البديل األفضل مكان البديل السابقبني املوظفني

  

                                                          

  .٢٦: سورة املطففني)١(

  .١٣٣: سورة آل عمران)٢(

  .١٤٨: سورة البقرة)٣(



١٦٤

  

  ))النشاط وعامل الوقت والزمن((

ًأن الوقت شيء مهم جدا  إىل  وهنا نشري،داريعامل الوقت يف النشاط اإل إىل  تقدم اإلملاع:)مسألة(

ميع الوظائف  وأن عامل الزمن ذو عالقة مباشرة أو غري مباشرة جب،كل األنشطة لألحياء إىل �لنسبة

  .اإلدارة جناح يحسن استخدامه واستغالله مستو على  ويتوقف،ةدارية وغري اإلداريوالنشاطات اإل

  ً.حاطته �حلياة البشريه عموماإل جوانبها ة من شىتداري اإلةن عامل الزمن حييط �ملسألإبل 

الطابع الذايت   علىحد كبري إىل  يتوقف،ستغالله أو هدرهاستفادة منه ووحسن التصرف يف اال

 على  كما يتوقف حسن التصرف، الفرد العادي أو حىت، أو املديراإلدارة، أو ،والصفات الشخصية للرئيس

  .اإلدارة ومنطلقات علم ئالتقيد مبباد

 من �ب املثال ال أقل وال )الوقت من الذهب( : فقوهلم، وأمثن من الذهبً،فإن الوقت مثني جدا

� جند يف كبار العلماء واملخرتعني ومن أشبه أ�م استفادوا من هذا إ و،احلقيقية ال من �ب املماثلة ،أكثر

 وبتجمع الذرات تكون ، فإنه بتجمع القطرات تكون البحار، قطرة من قطراته ومل يهدروا حىت،العامل

الوقت اإلنسان أن ال يهدر من  على  فالالزم،نسانال� تكون األشجار واحليوان واإل وبتجمع اخل،يالصحار

 ، العاطلنيً كما هو كثريا ما جنده يف، والساعة واليوم واألسبوع والشهر والسنةة فكيف �لدقيق، �نيهحىت

  ً.طالقاإحيث ال يهتمون هلذا الشيء 

 أما الساعة يف ،الرمليةواملائية وبط الوقت الساعات الشمسية ضيف الزمن القدمي كانوا يستعملون لو

ً فإن اإلنسان فردا أو جمتمعا ، والوقت حمدود �ألصل،لوازم اإلنسان املتحضرالعصر احلاضر فهي من أشهر  ً

   والساعة اخلامسة ،ًأشهرا معدوداتّ إال  ويف السنة،ًأربعا وعشرين ساعةّ إال ال ميلك يف اليوم



١٦٥

 وهكذا السنة فوق عمر اإلنسان ال ، كما أن الشهر الثالث عشر مستحيل،ن غري موجودةووالعشر

 ، ال يعود وال يعوضى والوقت إذا انقض،)١( أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمونءإذا جاف ،ميكن

ّ فقل يف ،ً، وغدا عليك شهيدأ� يوم جديد: نسان ويقول لهن كل يوم جديد خياطب اإلإ( :ويف احلديث
  .)٢()اين بعد هذارنك لن تإ فً،خرياّ واعمل يف ً،خريا

ًاإلنسان �نه عمل خريا أو شرا على يف يوم القيامة لتشهدن األزمان �يت إ :ويف األحاديث ً.  

 ، شبانك قبل هرمك،ًاغتنم مخسا قبل مخس: ) هللا عليه وآلهىصل( ويف حديث عن رسول هللا

.)٣( وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك،وصحتك قبل سقمك

 فيقول ،مهلين سنةأ : يقول له اإلنسان،بض روحهاإلنسان ليق إىل ن ملك املوت ملا �يتإ :ويف حديث

مهلين أ :فيقول له  ، كال لقد ذهبت الشهور: فيقولً،مهلين شهراأ : فيقول، كال لقد ذهبت السنوات:له

فيقول   ، كال لقد ذهبت األ�م: فيقولً،مهلين يوماأ : فيقول له،سابيع كال لقد ذهبت األ: فيقولً،أسبوعا

  . مث يقبض روحه، كال لقد ذهبت الساعات:ل فيقو،مهلين ساعةأ :له

ن املوت الذي تفرون منه فإنه إقل ﴿ :وجند مضمون هذا احلديث عند تفسري قوله سبحانه وتعاىل

  .)٤(﴾الشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملونعامل الغيب و إىل مالقيكم مث تردون

  ّ  وإال، الوقت ونستفيد من كل جزء منهلفالالزم علينا أن نستغ

                                                          

  .٣٤: سورة األعراف)١(

  .٥٢٣ ص٢ج: انظر الكايف)٢(

  .ط آل البيت ٢٨٥ ح٢٧ ب١١٤ ص١ج: ئل الشيعةوسا)٣(

  .٨: سورة اجلمعة)٤(



١٦٦

  . واخلسارة قد حتققت،ون قد فات األوانيك

  .)١( فإ�ا متر مر احلساب،انتهزوا الفرص :ويف احلديث

  .)٢(ضاعة الفرصة غصةإ :ويف حديث آخر

 وال فرق يف ذلك بني اخلسارة يف اإلنتاج ،فإن الفرصة كما تشمل سائر األمور كذلك تشمل األزمان

حياة اإلنسان  على  ولكنها تؤثر،د تكون غري حمسوسةخسائر ق إىل  أو الفكري الذي تؤدي،املعنوي

  . أو اخلسارة يف اإلنتاج املادي اليت يسهل قياسها �دوات القياس،وا�تمع

 من ضغط زر العجانة ،ًمثال ملدة دقيقة واحدة فقط يلآ ّن �خر العجان يف خمبز إ:ومن املثال املشهور

  .ًج ما يقارب اخلمسني كيلو غراما من اخلبزنتاإفقدانه  إىل يؤديقد  ،إلشغاله يف التخبيز

  

))خسارة التأخري((

 واخلسارة ال تنحصر يف الوقت ،والتأخري يف التنظيم والتخطيط والعمل خيسر الوقت والعمر واإلنتاج

فوات الربح من جراء تعطيل الطاقات وعدم تشغيلها وجين فوائدها يف األجل  إىل  وإمنا يتعداها،فحسب

  .املوعود

 سياسية أو اقتصادية ،يةاجتماع فردية أو ،ري فرق بني أن تكون املشاريع املتأخرة مادية أو معنويةمن غ

 ً، طريق مثالء�اإ كالتأخري يف ،جناز املشاريع من جراء ذلكإ على فاقن كما يزيد اإل، أو غري ذلك،أو ثقافية

�اء إ فإنه بتأخريه ،واملسري ألف كيلومرتخراسان  إىل ًفإن اإلنسان إذا استغل الوقت يف سريه مثال من طهران

  .الطريق يتأخر يف سائر أعماله ومشاريعه

مقدار  على ً بنودا شائعة وصرحية تنص، سواء كانت داخلية أو خارجية،ولذا جند يف العقود التجارية

روج بعد انتهاء ً إذا �خرت يوما عن اخل:ً وكثريا ما يقول املؤجر للدار للمستأجر،غرامات التأخري يف التنفيذ

  .ًاملوعد فعليك يف كل يوم مثال كذا من النقد

   على العقود التجارية البحرية نص يقضي بدفع عالوةبعض ويف 

                                                          

  ....)انتهزوا فرص اخلري: ( وفيه١٣٧١٣ ح٩٠ ب١٤٢ ص١٢ج: وسائلدرك المستراجع )١(

  .١١٨قصار احلكم : �ج البالغة)٢(
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 فهناك ، وهذا عكس التأخري، التبكري يف تفريغ البواخر من قبل املشرتينى أي عل،كسب الوقت

  .ئدة الوقت وأمهيتهفا على  وكل ذلك عالمة، وهنا يعطي للمتقدم،�خذ من املتأخر

  

  ))الزمن وحدة القياس الرئيسية((

 حيث يعترب ،عامل الوقت على مث والكثري من مؤشرات أو معايري قياس األداء تعتمد يف أساسها

الزمن وحدة القياس الرئيسية اليت يعرف بواسطتها فيما إذا كانت النتائج أو األهداف أو الكميات قد 

  .حتققت يف حينها أم ال

ًأن الوقت يعترب األساس أيضا يف الربجمة اليت ترتجم اخلطط العامة أو املشاريع املادية بواسطة كما و

  . الوقتىلإًستنادا ا ولذا فإن الربامج واخلطط تتم متابعتها ،برامج منسقة أو أكثر

ا ما  ليقيم فيه،أعتاب العام اجلديد وقفة �مل مع النفس على ً سابقا يقفًوكلما يودع اإلنسان عاما

 ويستفيد من دروسه يف أعماله ومشاريعه ، وحياسب املقصر، ا�دئ ويكاف،أجنزه خالل العام املاضي

  .املستقبلية

ًوالفرق بني املؤشرات اليت ذكر�ها قبل ذلك وبني هذا ـ وهو اعتبار الوقت أساسا للربجمة ـ هو أن 

  .طبق ذلك الوقت على  أو مل يؤدي هل أدى مث بعد متام الوقت ير،حسب الوقت على ًالرب�مج أوال يربمج

 بعد صرف ى مث ير،ً مثال ألف دينار لتأثيث البيت،طبق املال على ًكما أن بر�مج التجارة مثال يطبق

  . هل أن التأثيث صار �لكامل أو ال،األلف الدار

لد األول مع أنه  ملاذا �خر الب:بلدين من البالد الغربية إىل لت أ� بعض التجار الذين سافرواأوقد س

  ً؟ وتقدم البلد الثاين مع أنه كان متأخراً،كان متقدما

  : لسببني:فقال

   ومن الواضح أن ً، ألن البلد الثاين أكثر نفوسا:السبب األول



١٦٨

ًاألكثر نفوسا يكون مقدما   ً.األقل نفوسا على ً

  . أكثر يف العملً أل�م يصرفون وقتا: قال:والسبب الثاين وهو األهم

 فالناس فيها يشتغلون ، يصرف من الوقت يف اليوم اثنيت عشرة ساعةً،الثاين الذي تقدم متأخرافالبلد 

 الناس فيها يشتغلون مخس ساعات ، بينما البلد األول الذي �خر،ًالسابعة ليال إىل ًمن السابعة صباحا

 على شرة ساعة يقدمن يشتغل يف اليوم اثنيت عم ومن الواضح أن ، فالفارق بني الوقتني سبع ساعات،فقط

  . فكيف والنفوس متفاوتة خبمسة أضعاف، وإن كانت النفوس متساوية،من يشتغل يف اليوم مخس ساعات

  

  ))خسارة تضييع الوقت((

 وإذا ، من حيث كو�ا شاملة وعامة للجميع، خسارة الوقت ختتلف عن اخلسارات املاديةمث إن

نية جديدة، وهذا من التوسع يف التعبري، وإال فالزمان خسارة زمحساب  على ّ إالحدثت فال ميكن تعويضها

  .يعودال 

هي خاصة �لعبض دون الكل، بل ميكن القول �ن اخلسارة املادية أن اخلسارة املادية ى يف حني نر

ً مثال ارتفاع األسعار واخنفاضها يف بعض السلع إن أضر البائعني ،ى جهة أخرى جهة ما هي ربح لدىلد

  . والعكس �لعكس،شرتينيكون قد نفع امل

 ، بينما خسارة الوقت وفوات الزمن هي خسارة وال تعوض،فاخلسارة املادية قد تعوض يف فرتة الحقة

 أي بعيد عن ،)١( ومن كان غده أسوأ من أمسه فهو ملعون...يوماه فهو مغبوناستوى  من :ويف احلديث

  .اخلري

ستغالل للوقت ا بسبب ،عامل الصناعي جيب أن يسدًوأخريا فإن الفجوة بني العامل اإلسالمي وبني ال

  ستغالل سائر اجانب  إىل ،أحسن

                                                          

َقال: ( عن أمايل الصدوق، وفيه٥ ح٦٤ ب١٧٣ ص٦٨ج: ظر حبار األنواران)١( ُالصادق َ ِ ِمن :عليه السالم َّ َاستـوى َ َ ُيـوماه ْ َ َفـهو َْ ُ ٌمغبون، َ ُ َْ 

ْومن َ َكان َ ُآخر َ
ِيـومه ِ ِ

ْ َفـهو َُمهاََّشر َ ُ ٌملعون، َ ُ ْ ْومن َ َ ِيـعرف َْمل َ ِ ْ َالز�دة َ َ ِنـفسه ِيف َِّ ِ ْ َكان َ َإىل َ ِالنـُّقصان ِ
َ َأَقـرب، ْ َ ْومن ْ َ َكان َ َإىل َ ِالنـُّقصان ِ

َ َأَقـرب ْ َ ُفالموت ْ ْ َ ْ َ 

ٌْخيـر ُله َ َمن َ
ِاحلياة ِ

ََ ْ(.



١٦٩

 فالالزم أن نشتغل حنن ست عشرة ساعة ،ً مثال هم يشتغلون يف اليوم مثان ساعات،الكفاءات

ذلك �ذا لثل من و،مضاعفة العمل إىل حتياج مع حماسبة النسبة بني الفاصل احلضاري ومقدار اال،وهكذا

   :البسيطاملثال 

 واملتقدمة تسري يف كل ساعة ، مائة فرسخىاألخر على  متقدمةامهافإذا كانت هناك سيار�ن إحد

 ً فإذا أرادت السيارة املتأخرة حرق الفاصلة فالالزم أن متشي يف كل ساعة عشرين فرسخا حىت،عشرة فراسخ

فرسخ بعد عشر ساعات وهذه مائيت  إىل  تصل إذ األوىل، يف ظرف عشر ساعاتالسيارة األوىل إىل تصل

  .ً أل�ا تسري يف كل ساعة عشرين فرسخا حسب الفرض،مائيت فرسخ بعد عشر ساعات إىل تصل

ًذلك وجوب ز�دة النشاط أيضا  إىل  وإذا ضممنا،وميكن استخراج النسبة �ألربعة املتناسبة البسيطة

 فالالزم أن ننتج حنن ،لف وحدةً مثال ينتج الشخص الغريب مبعدل كل شخص أ،يف األفراد واجلماعات

  . املمكن استخراج ذلك �ألربعة املتناسبة املركبةن فم،لفي وحدةأمبعدل كل شخص 

 قدر ما يستهلكه ماً إذا كان عشرة أشخاص يستهلكون سبعني رغيفا ف:ًمثال يف األربعة البسيطة نقول

  ً.سبعون رغيفا ويكون اجلواب وهو الرابع يف عداد التنظيم سبعة وً،أحد عشر شخصا

 فما قدر ما يشتغله ، إذا كان عشرة عمال يشتغلون يف األسبوع بقدر مائة وحدة:أما يف املركبة فنقول

 وال نقصد ، إذ يكون حينئذ يف كالمنا الوقت والنشاط واملادة،عشرة أ�م  ًثالثة وعشرون عامال يف مدة

  . بل كل شيء يكون متعلق �لعمل اإلنساين،�ملادة املال فقط

غري ذلك من  إىل ، واملادة ألف دينارى األعله الوقت شهر والنشاط يف حد:ويف مثال املادة نقول

  .األمثلة

   ىواألربعة املتناسبة اليت ذكر�ها هي إحد
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  .ورة يف علم احلساب واهلندسةكستخراج مذ طرق أخر لالكستخراج، وإال فهناطرق اال

  

  ))موجبات هدر الوقت وجتنبها((

، فإن ك نقف أمام ذلامن ومنعطفات إهدار الوقت، حىتك ملنافذ ومنيون مالحظك أن نمث الالزم

لزم يان، بل كون من السهولة مبكهدر لن تيتسرب منها الوقت وي ت اليتالتواءمالحظة املنافذ والثغرات واال

  :در يف أمورامن اهلكر مك �لتجربة واملالحظة والدقة، وحنن نذك لعدم حتقق ذل،نا الرصد واملعا�ةيعل

  

  ))املركزية الشديدة((

 سواء يف املؤسسات ،ةيزك واألنظمة واللوائح بسبب املرنيل القوانيدة، فإن تعطية الشديزك املر:األول

انت كومة إذا ك هو من األسباب املهمة هلدر الوقت، فإن احل، مؤسسة الدولة وحىت،ةرية أو الصغريبكال

ل معاملة كً هدرا، إذ ك ذلنيذهب الوقت بي ،ةيزكومة املرك �حلل شيء مرتبطةكون ك أن ت مبعىن،ةيزكمر

  .زكاملر إىل هايأقاص إىل ها من أداين البالديرجع في أن بجيل طلب وما أشبه كل الئحة وكو

ومات كيف احلّ إال كون مثل ذلكًة الناس، وغالبا ال تيدة خالف حرية الشديزكأن املر إىل �إلضافة

 بل معامالت نفس أجهزة الدولة بعضها مع بعض يف ،ت الناس مع أجهزة الدولةة، فإن معاماليتاتوركالد

ستقاالت جازات السفر واحلج واالإ يف مثل ا، حىتيت العل�ون مع املستوكب أن تجية ريبك الاإلدارةمثال 

  . من الناسريثكهدر الوقت الي ،كداعات وما أشبه ذليستواال

 با من اإلدارات تتهري فإن املراتب الدن،وجهان لعملة واحدةض السلطة ية وعدم تفويزكن املرإث يوح

ثر كسبب هدر الوقت أي مما كالرؤساء، وذل إىل ًة، والرجوع دومايل والفرار من املسؤوليف والتأجيالتسوإىل 

  ًثر، مثال الرجوع يف معاملة منكفأ
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ث ال يوظف يف بغداد حن املوظف يف املوصل واملك لً،ستنزف من الوقت أسبوعايبغداد  إىل املوصل

له كجناز العمل خالل شهر، وهذا إون يكسوفانه، فيتهر�ن من العمل خالل أسبوع وية يافكدان الرقابة الجي

  .عيدة ثالثة أساب�ثر من األسبوع بزكهدار الوقت أإسبب ي

انت كذا إنما يًر�ها أوال، بكة اليت ذيزكهدار الوقت يف نفس املرإ ريومن الواضح أن هذا أمر �ن غ

  .بقدر ساعات فقطّ إال هدر وقت املراجعي مل ،ةيزكن مركنفس املوظف يف املوصل ومل ت إىل السطة خمولة

  

  ))الروتني اإلداري((

ات مما يلكنفاذ الشإات ويغراق �لورقيت دور اإل� ،ض السلطةية لعدم تفويزكمث بعد السلطة املر: ً�نيا

 واستقبال ني املوظفنيرات ب�تبادل الز على  التعودكتبع ذليا ذك وه،ًدا للوقت واملاليًسبب هدرا جدي

ما هي كفة، يدي الوظين �يك، ومل نيد املوظفيوف من اخلارج بدون مربر أو عمل، ألنه صار الوقت بيالض

  .ةيزك املررييف السطات غ

رة �شتغل بزي ،ت امللف من بغداد�مل : ن من اهلروب بقولهكتميث يح، ًمثال فإن املوظف يف املوصل

 ني املوظفنيرات ب�تبادل الز على ون تعارفيكالدائرة، ف إىل تأخر يف ا�يءي أو ،أصدقائه يف الدائرة

عمل ي كذلكو، ًوف من اخلارج بدون مربر أو عمل، وإمنا هرو� حبجة عدم جميء امللفيواستقبال الض

  .املوظف البغدادي

بد هلم  النيضج الناس من الروتيئص يف اإلدارات و الرؤساء عدم متشي العمل وهذه النقاىريث يوح

ثرون من يك ف،اي الدوائر الدن دوائر املتوسطة أو يفا أو يفي الدوائر العلء يفا سو،ل جلان موقتةكيتشمن 

صحبها من التأخر يف احلضور يات مع ما جتماع أو اال، ألعمال اللجانريات دون إعداد أو حتضجتماعاال

  اإلدارةل وقت ي أثناء املناقشات، و�لتايل تعطأو اخلروج عن املوضوع
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ها، فاللجان ي لألموال اليت حتتاج اللجان وما أشبه إلريبكهدر  إىل  اختاذ القرارات، �إلضافةريو�خ

د يف يزية يت املتوسطة والقاعد�املستو على وها وجهات املتابعة واإلشرافحنة ويا الوزارياملوقتة وا�الس العل

 ،ل عمل القرارتيطيمباالة، وة أو الالياإلزدواج إىل ؤديي و، األداءكربي و،قيضعف التنسي واألمر بلة،

ً معا هدرا، �إلضافةنيسذهب بوقت الرؤساء واملرؤويو   .األموراألموال اليت �در يف مثل هذه  إىل ً

انت ك سواء ن،يريومة، ومن هذا املثال نعرف احلال يف اإلدرات للمدكر�ه إمنا هو مثال للحكوما ذ

رفع يم أن كاحلا على نإ: ث متعددةيها، ولذا ورد يف أحادرية أو غية أو تربوياجتماعة أو يدارات اقتصادإ

  .واجه الناس مباشرةي �به ويفتحسرته و

ة ووحدة احلزب، فإذا تعددت يتاتورك�لدّ إال ونكًا من هذه األمور ال تريثك أن ىفخي ن الكول

 ة، واليزك مراإلدارةون كقع التنافس، فال تيت �ة حتمي احلري مؤسسات دستوركانت هناكاألحزاب احلرة و

  .لكثر هذه املشاكتقع أ

  

  ))قلة التخطيط((

ة أو يومكان يف بعض املؤسسات احلك ولو ،ًاليقلّإال  طيون التخطيكال ث يمث يف العامل الثالث ح

تدخل يف ي ألنه ،ذيالتنف إىل صليًثال ال ط مي خمتلف املؤسسات، وإذا وضع التخطني بكن تشابيكها مل ريغ

  .ل شيء صاحلكن هم ضد يام الذكة احليتاتوركة، ودية واملنسوبيذه احملسوبيتنف

ل بالد العامل الثالث كًما يف كع حمي التأخر الفظى الوقت، ولذا نركة ذليون أول ضحيكوالبد وأن 

  .وبال استثناء، ومنه العامل اإلسالمي

ون األمر يكلزم أن ينما يالفرع بدون وجود األصل، ب إىل ط وما أشبه دعوةيخطوضع الت إىل والدعوة

   :الفقه( تابكر� يف ك وقد ذ،)ةياإلستشار(ة يقراطميجراء الدم �كًأوال و�لذات إلصالح احل
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 النواقص اليت ال توجد يف ن يف األوىلإث ي ح،ةيستشارة وااليقراطمي الدنيه الفوارق بريوغ) اسةيالس

ة، ي من املؤسسات الدستوركذل إىل  األحزاب والنقا�ت واملنظمات ومانيون التنافس احلر بيك  حيت،ةينالثا

  ).قشنامث ثبت العرش ( : دور الفرع، ويف املثل املشهوركيت بعد ذل�و

ًالبسات اليت تقف صدا دون ملالم اآلن يف الوقت، مع قطع النظر عن هذه اك فال،ل حالك ىوعل

  .نبغييما كغالله تاس

  

  ))عدم التطور يف اآلالت واملعدات((

 املتطورة اليت ريقة أو غية العتي األدوات واملعدات اإلدار:ع الوقت وهدراألوقاتييسبب تضي مما مث إن

ؤخر يستغرق من الوقت ساعة أو ساعات ي يتصال اهلاتفي الذل عام، فاالكتستخدم يف العامل املتأخر بش

ن من النزول أو كث األوامر النازلة أو املعلومات الصاعدة ال تتميلدولة حا إىل األهداف، سواء �لنسبة

ؤخر ية ميع الوقت، واآلالت احلاسبة القديضير ي وسائل النسخ والتصوكذلكبعد ساعات، وّ إال الصعود

  .نهيع معرفة الواقع يف حياجلم على عيضي و،ةية والدورات املستنديجناز الو�ئق احملاسبإ

نشاطات يف املؤسسات، سواء  على ة، فإ�ا تؤثرينيت ووسائل النقل واخلدمات التمو املواصالكذلكو

ًصرف جزءا من وقته يب أن جي أو مؤسسات يف القطاع اخلاص، إذ اإلنسان ،ةيومكانت مؤسسات حك

ث ي، حاإلدارة أو يف خارج اإلدارة يف ي اإلنسان الذنيختناقات واألزمات، وال فرق بهذه اال على للتغلب

  .ختناقات واألزماتتأثران �ذه االيهما يلكن إ

  

  ))عدم وجود دور احلضانة((

 ؤثرية لألطفال الصغار، فإنه من شأنه أن يافكًضا عدم وجود احلضانة اليالوقت أ على ؤثريمث مما 

  ،اةي من مرافق احلريثكالعامالت يف على 
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 يف سائر كذلك و،علمة وما أشبهرة وامليها عامالت من املديحة اليت فية الصحياملدارس النسوك

  .هنيفاءة لدك الىمستو على ؤثرية لألطفال يافكة، فعدم وجود دور احلضانة الياملؤسسات النسو

 جتعل كته وما أشبه ذلكايل اللباس وحيعه وتفصيل وتوزكقة إعداد األين طرإ: قالين أن كميبل 

ت يهملن البيما أن إاتب أو ورشات العمل، فك املو�ن وعائال�ن، وهن يفيًا يف بريثكرن كفيًضا يالعامالت أ

  .ت الوقتيوجب تفوي كة واحلضانة وذلي لعدم وجود دور الرعا،كار يف ذليس هلن خيأو العمل ول

ثة من الغسالة يس هلم الوسائل احلديث لي والعامالت حني من العاملريثكفقر  إىل  �لنسبةكذلكو

ئة الوسائل مما يل الوقت لتهيسبب تطوي كل ذلك، فإن عدم كف والتدفئة وما أشبه ذلكييوالثالجة والت

  .وقف بعض العملي

ع يض والزبد وما أشبه فتضيقفوا يف الصف ألجل اللحم والبياألفراد أن  على بجيأما يف البالد اليت 

  .هرظالوقت أ

  

  ))كثرة العطل((

ة �رة ياسبات متعددة وطنل اإلدارات واملدارس واملؤسسات اخلاصة يف منيأن تعط إىل هذا �إلضافة

املدارس تسبب حرق  إىل ة �لنسبةيفي، مع مالحظة العطلة الصك ذلريغ إىل ة �لثةيني ودية أخريوقوم

ب أن جية يًلة جدا، ويف البالد اإلسالميون العطل قلكب أن تجينما ي ب،نصف وقت الطالب بصورة خاصة

لزم يلها مستوردة من الغرب، وكة فية والقوميت الوطنة فقط، أما املناسباينيون العطل يف املناسبات الدكت

  .الوقت على ها إن أرد� احلفاظلغاؤا

  

  ))سلب احلر�ت وكثرة القيود((

 ريحراق الوقت و�خإومات تسبب كود والشروط اليت وضعتها احليت بسبب الق�ما أن سلب احلرك

راجع هذه الدائرة ياخلارج ال بد وأن  إىل رد بناء دار أو فتح حانوت أو سفيريًاإلنسان عن عمله، مثال من 

  الثالثةوالدائرة  الدائرة كوتل
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 يف كل ذلكنما أن يص، بيالرتخ على صلحين أن كتمي لة حىتيًما طو�صرف من وقته أيذا، أو كوه

ت يف �ًال حول احلرير� تفصكود وال شروط، وقد ذيًون حرا وبال قيكب أن جياإلسالم ويف منطق العقل 

ة حرق ي حنن هنا من زاوكذل إىل رار، وإمنا ننظركالت إىل فال حاجة) دةياغة اجلديالص(تاب كم يف اإلسال

  .ود والشروطيبسبب هذه القذلك  و،الوقت

ل، يعدم التأج على ًون اإلنسان معتادايكأن ه ي الالزم إذا أراد� أن ننظم الوقت ونقتصد فمث إنهذا 

 إلجناز املهام ىسعي ف،سبب هدر طاقة من طاقاته بال عوضيعتباطي ل اإلياع الوقت، وأن التأجيشعر بضيف

 يغالل الوقت الباقتنه اسكميح قصر الوقت ويل صحك بشكعاتقه �قصر الزمن، فإذا مت ذل على امللقاة

  .ّملهامه األخر

  

  ))توزيع األعمال((

خصية، وبني بني النشاطات االجتماعية والثقافية والشع األعمال والوقت يلزم حسن توزيمث 

النشاطات اإلدارية الداخلية واخلارجية، وبني األعمال التخطيطية ذات األمد الطويل واألعمال اليومية 

ّامللحة، وبني األعمال املكتبية والز�رات امليدانية، وإال كان الضياع يسيطر على األعمال اليومية واملكتبية، 

  .ةياألساساسات يق األهداف والسيًعا دون حتقيسرومر الوقت 

ًا� يتنف �إلنسان من النشاطات، فأحيكل ما ك ني بل ب، هذه األمور فقطنيع الوقت بيس توزيول

ث سقط ي ح، حساب نشاط آخرىعل  أنه مناك ذلثر من الالزم، ومعىنكخذ من وقت اإلنسان أ�بعضها 

  .ايف لهكعط له من الوقت القدر اليأو مل 

ة ية والدراسيطية من شأ�ا أن تطارد األعمال التخطري الصغطة أوية البسيوميما أن األعمال الك

  ر أو املراقب أو احمللل أو منيس أو املدي وتستنفذ وقت اإلنسان الرئ،ةريبكال
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  .ون وقته أمثنيكي جتماعّرب يف السلم االكان اإلنسان أكلما كأشبهه، و

 إذا مل ،نسانإحتت منربه ألف قرأ ساعة ويصعد املنرب ويب الذي ين اخلطإ: ومرة قال أحد اخلطباء

ثر من كًا� قد أهدر أيون أحيك ،ئهم ورجوعهميها وقت جميضاف عليثمن وقت هؤالء وهي ألف ساعة وي

ب هلذه الساعة املواد ي اخلطأهييًا من املال، فالالزم أن ريبكًئا يان شكاملادة  إىل نة إذا حولتيألف ساعة مث

ة يثر من ألف ساعة مادكون بقدر مثن أكة وما أشبه اليت ال أقل من أن تينية والدية واألدبية واألخالقيالعلم

  .نيخذ من وقت هؤالء السامع�مما 

ًط مثال ي الشيء البسكمة ذلينما قيط، بيؤخذ وقته يف أمر بسير الذي ياملد إىل قال �لنسبةيذا كوه

  .ك ذلريغ إىل ،رير مخسة د�نيمة وقت املدي وق،ناريد

  

  )) وساعات العملتوزيع األعمال((

 ساعات كًا يف ذلي مراع،ةيوميساعات العمل ال على ع األعماليسن توزحياإلنسان أن  على مث الالزم

ة أو يطية أو التخطي ألمور ذات الصفة الدراس فتخصص األوىل،ذروة النشاط وفرتات التعب واإلرهاق

ة وهي فرتات التعب واإلرهاق لألمور يصص الثانخيان، وكع من اإلنتاج، أي لون من اإلنتاج ي الرفىاملستو

  .طةية والبسيالعاد

 بل الالزم أن ،ة أو خالل األزماترية لفرتة قصية عالريتوندفع اإلنسان �لعمل بي أن كراد بذليوال 

ومعقولة يف ةيون النتائج منطقك فت،لي طوى مدىة معقولة، وعلريت العمل �نتظام ووعلىعتاد اإلنسان ي

  .هير املرغوب فنفس الوقت و�لقد

ة أو ما أشبه يا أمور معقدة أو غالطة وأحدهي أحدها أمور بس، بدائلكان هناكومن الواضح أنه إذا 

ل يّقلل من الدخول يف التفاصيلزم أن يما ك ،صرف وقته يف األمر الثاينياإلنسان أن  على لزمي ،كذل

  طيخط واجبات التنيز بييميلما ارتفع مستواه، وكة وما أشبه يذيالتنف
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حساب  على ونيكة والتوافه سوف رينشغال �لنواحي الصغن االإذ أو متابعته، فيواجبات التنفو

  .ة اليت �مل بسبب اإلشتغال �ذه التوافهريبكة اليالنواحي ذات األمه

ما إذا يمن دونه ف إىل فوض السلطةي أو األوسط أن ىر األعلياملد على ما سبق أن الالزمير� فكوقد ذ

 نين من املرؤوسياملساعد على ر يف أمورهيل املدكتي ف،هيلة إلكام �حلقوق والواجبات املوين من القكمتيان ك

  . وما أشبهني واملراقبني واحملللينيواخلرباء والفن

دس كع احلساسة فتتيؤجل املواضي والتعب سوف ،ة حمدودةية واجلسديركة والفيفإن القدرة الذهن

 ال �بعة للعقل ،ة واألمزجةيعجل فتأيت قراراته وتصرفاته �بعة لألهو على ت �ايب أو ،أمامه املعامالت

  .حةي صحريون النتائج غك تنيال احلالك ى وعل،واملنطق

ر وصرفه حنو األمور يس واملديحفظ وقت الرئ على ساعديل مستمر أو موقت كض السلطة بشيفتفو

 ،ًاية جغرافي الوحدات الفرعنيان التباعد بكما إذا يلزم ف أونيكض السلطة يًر� سابقا أن تفوكاألهم، وقد ذ

  .ما تقدم على  ال حتدث مسألة البغدادي واملوصليحىت

ات ي أصحاب املسؤولنيق بي وظائف للتنسكون هنايكما أنه من الالزم يف مثل هذه األمور أن ك

ضع اخلطط والربامج  هذه األمور وونيق بيصرف املسؤولون وقتهم للتنسيث ي حب،كواملناصب وما أشبه ذل

ة وحسن ي من حفظ الوقت لألطراف املعنريبكًنسق قائما بشيء املون يك، فنيتصال �جلانبومتابعتها واال

سب ك على ساعديبهم �ستمرار ي، وتدرنياتب وأمناء السر واملراقبكري املي ومدنين واملختصيار املساعدياخت

  .ري الدولة خبؤسسة وإىل املاألمة وإىل إىل عودي فً،ه هدراكالوقت وعدم تر

  

  ))األنظمة والتعليمات املبسطة((

  بيمات واضحة مبسطة حتدد أسالي وجود أنظمة وتعلمث إن



١٧٨

 ،س أو مرؤوس يف العمليل رئك وتوضح دور ، سواء يف الدولة أو يف القطاع اخلاص،ةياملعاجلة اإلدار

جنازه �قصر وقت، وتسهل أمور إع يف ي من شأنه التسر،ل منهمكالزمن املصروف من قبل  على واحملاسبة

  .بيوالتس ظاهرة الالمباالة على  مع القضاء،األمام إىل  وتدفع عجلة العمل،ني واملنتفعنياملواطن

صاحب رأي أو  على ّ إالث ال متر املعاملةي املعامالت حبريًا يف سيًعل منطقا أساسجيب أن جيو

 ومنها البالد ،افةكما جنده يف العامل الثالث ك ، ال أن املعاملة تدور وتلف،اختصاص أو قرار فقط

 كل ذلك، فإن كثر من ذلكشهر أو أ إىل ًا� تطوليساعة من الوقت أح إىل ة، فاملعاملة اليت حتتاجياإلسالم

  .حرق للوقت وهدر للطاقة وبذر وسرف يف املال

مجع  إىل ضطري ،ًاكابًان معقدا أو متشكً خصوصا إذا ، اختاذ قرار يف موضوع مارين يف حتضإث يوح

 ،هاينة فكل احللول املتبادلة املمي يف حتصكري والتف،لها ومقابلتهاياملعلومات املتعددة عنه ومالحظتها وحتل

 ريع األعمال والتدابيلزم إذا أرد� عدم سرف يف الوقت توزي ،اختاذ القرار على  األعمالك تساعد تلحىت

 والزمن ،ل منهمكذ، ومهمة ية �لتنفيوسون واجلهات املعنه املرؤيدد فحية ضمن جدول زمين يريالتحض

م هذا اجلدول الزمين والبشري يراعي يف تنظيأن  على ،فة احمللليره يف وظكما تقدم ذ على ،املخصص له

  .كل من ذلكن والزمن الالزم ليغ املنفذيرات واملقابالت وتبل�الزك ،ةية واملاديركع األعمال الفيها مجريوغ

 إىل د �إلضافةياملة أو املتدرجة نستفكة أو املتيات املتوازي األعمال والفعالني التزامن بومبثل هذا

ق ية ذات اهلدف الواحد، فال تعلية أو املتتالكجناز املهام املتشابإق يف ينسجام والتنس اال،ل من الوقتيالتقل

   وال تتناقض،قيخنسر الوقت وال نضطرب يف التنس ، والىها األخراحدإ
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  .ن يف الوقت املناسبياملنفذ إىل وصل األمر أو القراريأن  إىل تاجحي كقرارت، وذلال

ستعانة ومجع  هلم فرتة مناسبة للفهم واالكرتية ليافك قبل الوقت املطلوب مبدة :واملراد �لوقت املناسب

  .ذي التنفاملعلومات حىت

 صه لإلشرافين ختصك املم الوقت املخصص أونية بيسكما أن هذا األمر صادق يف النسبة العك

قل �ملقابل يب أن جيلما زاد هذا العدد ك أنه  مبعىن، عدد هذه الوحداتني وب،ت األدىن�املستوعلى 

ان كنما إذا ي ب،عشر ساعات إىل  احتاج،ان العدد مخسةكًل منها، فمثال إذا ك على الوقت اإلشرايف

وجب يان التعاون كًا� أقل إذا ي بل أح،صف والننينصف هذا الوقت، أي الساعت إىل اإلفرادي احتاج

  .ادجيع يف اإليرسالت

 مث �لولد ،ض زمن إهتمامهما �لولد األوليختف إىل ضطر األبوانيث ي �لعائلة حكشبه ذليورمبا 

  .ديل مولود جدكذا لصاحل ك وه،الثاين

نما ي ب،قسامأعشرة  إىل ف ساعتهيوف عشرة قسم املضيان الضكوف، فإذا يف والضيشبه �ملضيأو 

  ً.ن قسمايعشر إىل م وقتهيتقس إىل ضطران ي عشرواانكإذا 

  

  ))ًتنظيم الوقت دائما((

ًا يافكً وقتا ك ولو ساد الشعور �ن هنال حىت،ل األحوالكم الوقت ضروري يف ي فتنظ، أي حالىوعل

 أو ملواجهة ،ةيواإلنتاجة يمكدة ال�ة وزي النوعنين استخدامه يف حتسكميًأو زائدا، فإن هذا الوقت الزائد 

  .الظروف الطارئة أو لعمل آخر

 كذلك و،نيفتينون من العمل يف وظكتميصرفون أوقا�م بقدر يث ي حني أن بعض املوظفىولذا نر

ًعمل صباحا يف العمل وعصرا يف عمل وليث يسبة حكال إىل �لنسبة  ن من الضغطكتمي ألنه ،ًال يف عمليً

راعي الوقت ينما الشخص الذي ال ي ب، األعمالكمن تلك يف أي عمل ذلؤثر ي أن ريأوقاته من غعلى 

  نتاج صباح هذاإبقدر ّ إال يت �إلنتاج�ل الوقت يف العمل األول وال كصرف ي
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ذ ح يف أوقات الراحة للثقافة أو لشم الوقت مطلوب حىتين تنظإضغط وقته، بل ياإلنسان الذي 

  .كا أشبه ذلة أو للعبادة أو مليويد احلير أو جتدكالف

  

  ))من أضرار كثرة اللجان اإلدارية((

ة وتبادل الو�ئق اليت كات املشرتجتماعة وااليرياللجان املوقتة والتحض إىل مث إذا نظمنا الوقت مل حنتج

 كذلكما هو معروف وكختصار زمن املناقشات، فإن اللجان ة اليافكستدرس خالهلا قبل فرتة 

ًا ينيان العمل روتكون إذا كن اللجان املوقتة إمنا تإ: ًتقدم سابقا وقد ،ني سالح ذو حد،اتجتماعاال

ح وما أشبه يصدره من بالغات وطلبات وتصاريما ير فيراعي املدي بغداد واملوصل، والالزم أن نيمثالنا بك

ح يطلب منهم التصاري ني حني أو من املواطننيصص من املرؤوسخيبذل أو يالوقت واجلهد الذي سوف 

هدر يي سوف جتماعة املطلوبة، وإال فالوقت االيوازي الغاي أو ئافيك هل ك �ن ذلً،ارات مثالوملء استم

  .دون طائل

ها صور ي أو املتوسطة اليت ترسل إل أو األدىنىًدا عدد اجلهات من األعليدرس جيوالالزم أن 

ًا من ريثكقلل يمر الذي ضافة، األإة ين أدو ، �ملوضوع فقطينياملعن على قتصريث ية، حبياملعامالت اإلدار

 ً، مثال إذا احتجنايني املعنى �حتماالت �خر اإلجناز لدؤدريرساهلا، وإعها ويلها وتوزيالوقت الالزم لتسج

 كأنه هدر لوقت أولئ إىل ًن هدر للوقت واملال معا، �إلضافةيعشر إىل  فاإلرسال،عشرة إىل اإلرسالإىل 

  .رسال هلمالعشرة الواجب اإل على العشرة الزائدة

  

  ))التدريب والتأهيل((

 ني العاملية وصقلها �ستمرار لدكية واملسليتساب املهارات املهنكل للعناصر وايب والتأهي التدرمث إن

  ،ةيد من اإلنتاجي من الوقت واملزريثكربح الي من شأن أن ،ذيما ذوي العالقة املباشرة �لتنفي وال سً،عايمج
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ة يومات اإلنقالبك يف احلريثكما هو ك السلطة ـ إىل  املؤهل والذي قفزري املدرب وغريفإن املوظف غ

سبب إضاعة أوقات يـ ة وال تالحظ اهلدف ية واملنسوبيات اليت تالحظ احملسوبكالشر إىل  �لنسبةكذلكو

  .ة وخربطة يف األعمال واإلنتاجريثك

  

  ))أزمة املرور وختفيفها((

العامل الثالث �لنسبة ملنتسيب  إىل ً خصوصا �لنسبة،رورف حدة أزمة امليلزم مالحظة ختفيما أنه ك

 وسائط نيجتاهات و�مم أوقات الدوام يف عدد من االي القطاع اخلاص، وتنظاإلدارات والقطاع العام، وحىت

ًا وموقع العمل ريبكون العدد يك نيما حيحسا�م، وال س على  أواإلدارةحساب  على نية للعاملية مجاعينقل

قل يما ك ،الطرقات على زدحامقل االي ف،ً�فرادأة اليت تستعمل ري واإلقالل من وسائط النقل الصغًمتطرفا،

  .سهاكيان من ك إذا اإلدارة على سهم أوكيان من كما إذا ي، فنياملوظف على الصرف

ز كائنة يف أواسط أو مراكة اليج أوقات احلضور واإلنصراف للوحدات اإلداريما أن من الالزم تدرك

ما ك ،ًايجيصرفون طال�م تدريث ياملدارس، ح إىل ما هي العادة �لنسبةك كة أو ما أشبه ذلريبكدن الامل

  .ًلة وال ازدحاما وال أزمة يف املروركسببون مشيًا فال يجياملدرسة تدر إىل تون�أ�م 

ل ك نيب تبدأ وتنتهي أعماهلا بفاصل نصف ساعة ،ثالث جمموعات إىل هاي تقسم موظفاإلدارةًمثال 

 احلضور واإلنصراف، ومن الواضح أنه عند حضورهم ى لدنيد بنسبة الثلثيالضغط الشد فف منخيمبا  منها،

  .ع أوقا�ميضين مبا كزدحم هذه األماي فال كاه أو ما أشبه ذليدورة امل إىل تاجونحيأو عند انصرافهم 

  

  ))مناذج مفيدة يف استغالل الوقت((

 ال تسبب ة، حىتريبكع واملؤسسات واملرافق اليضة لألطفال يف املشار�اد دور رجيإوقد تقدم لزوم 

ًضغطا خصوصا   ً.ستصبحون األطفال اضطراراين ي الذنيالعامالت أو العامل على ً

  كذلكو
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 وفري ف،عداد األلبسة اجلاهزة وحنوهاإ إىل  �لنسبةكذلكتناول الطعام اجلاهز، و على ستحسن التعودي

جة يف الوقت والنتائج املتوخاة يون الربح �لنتيكوت وقتهن، ويً خصوصا ر�ت الب والعامالتنيالعاملعلى 

  .ك ذلرية أو غية أو ثقافيانت صناعكمن املؤسسات، سواء 

 بدئها ىات العامة والندوات واملؤمترات، وعلجتماعد يف الدوام وااليضبط املواع على لزم احلرصيما ك

ع يشي مما ،احلضور معهم أو قبلهم على هميالرؤساء مع لزام مرؤوسما من قبل يس يف األوقات احملددة، وال

د، فإن من ي هذه املواعري يف غحرتام الوقت حىتً سببا الكون ذليكحرتام املتبادل، وًع جوا من االي اجلمنيب

إن  ف،د يف سائر اجلهاتيحرتام املواعبد وأن تقولب نفسه الاته اليد يف جهة من حياحرتام املواع على اعتاد

د يرتم املواعحيتها وواقعها ومظهرها أمام سائر الناس، ومن ي وجداإلدارةس موضوع كاحرتام الوقت مرآة تع

  .دي ذوي املواعري عند غًون حمرتما حىتيك

 نيز بيين التمكمي ،ومبالحظة الوقت واحرتامه وحسن استغالله أو عدم احرتامه وعدم استغالله

 متطورة أو نيتها بي اإلدارات وتربنيز بيين التمكميما كة أو متأخرة، ي �ممتقدمة أو إىل فهايا�تمعات وتصن

  .متخلفة أو متوسطة

ًإزالة ما علقت �لنفوس، خصوصا النفوس  على ساعدي و،ل احلضارةيوانتظام الوقت واحرتامه دل

 ني األفراد وبنيتبادل بحرتام املًلق نوعا من الثقة واالخي و،ما يف العامل الثالث من التأثر والتخلفكاملتأخرة 

  .دارات يف القطاع اخلاصإة أو يومكدارات حإانت كاإلدارات، سواء 

  

  ))أمثلة حلسن االستفادة من الوقت((

خذ الشعر الزائد �ًأمر حالقا أن ) ه الصالة والسالميعل( نياملؤمن ريث أن اإلمام أميوقد ورد يف حد

ه الصالة يعل( قال ، ألقص الشعر الزائدنياملؤمن ري أم� كّطبق فم: شفته، فلما قال له احلالق على من

  ):والسالم
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نتك خذ ما مت،الوقت أسرع من هذا، ر هللا ك ذكرتيرد أن يمل ) ه الصالة والسالميعل( فإن اإلمام

  .لي �ذا القدر القل الشفة حىتكسبحانه املوجب لتحر

 لبعض من سأل عنه عن مسألة بعد أن قال) ه الصالة والسالميعل(ن اإلمام الصادق إ :ثيويف حد

  .ف اليت أ� قائم �ايالك أي التوردي ي علانصرف لئال تفسد: أعطاه اجلواب

تبصرة  (كتب هناك فً،سفر طال أسبوعا إىل ذهب ملهمة) رمحه هللا(ن العالمة احللي إ :خيويف التار

  .فيل �لعلم والتألشتغاتاب الفقهي املشهور، فلم تصرفه املهمة عن االكال) نياملتعلم

 على تابة وهوك الكرتيان ال كربالء من احللة، فكس يل مخكزور يمن عادته أنه ) رمحه هللا(ان كو

من جهة ) رمحه هللا( نيمن قبل ولده فخر احملققّ إال أانت ال تقرك كن خطوطه تلإ: قاليالدابة، ولذا 

  . اخلطوطكض تلي فهو الذي ب، الدابةك�ا عند حترءردا

 مع زوجته يف قصة مشهورة )بنده خداكاملل(لة كران حلل مشيإإىل ) رمحه هللا(  سافر العالمة احلليوملا

تب كثناء السفر، وأهم الدروس يف يلقي عليان كتبه وطالبه، فك استصحب ،تاب الطالقكر�ها يف كذ

  .رانيإ يف ،ة واملشروح عدة شروحيتب الفقهكاملشهور يف ال) القواعد(تاب ك

انت من ك�ملدرسة اليت ) رمحه هللا(ان أمر كانوا إذا نزلوا يف مك ،بلد إىل سافرون من بلديوا انك نيوح

  .فيلسون للمباحثة واملدارسة والتألجيم أن تنصب، مث ياخل

 واليت هي ،ةيتاب اللمعة الدمشقكاستغل فراغه يف السجن فألف ) رمحه هللا(د األول يما أن الشهك

  .وميال إىل حمور دروس الطلبة
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 أخذ ،ني اجلانبنية وقعت بين يف حرب أهليته يف البحريملا هوجم ب) رمحه هللا(وصاحب احلدائق 

وأخذ يؤلف بعض مباحث كتابه املشهور �حلدائق  ،خمبأ إىل تبه وهربكالقرطاس والقلم واحملربة وبعض 

 لتفتياق وصاحب احلدائق مل حرتت أخذ يف االي والب،تهيأخرب أن األعداء أشعلوا النار يف بالناضرة، وهناك 

  .في، وإمنا استمر يف التألكل ذلكإىل 

 كزه يف ذلين جتهكميث مل ي وحً،أن ولده مات عصرا) رمحه هللا(نقل عن صاحب اجلواهر يما ك

ز، فأخذ صاحب اجلواهر قلمه وقرطاسه ينوا من التجهكتمي الصباح حىت إىل تيت اجلنازة يف البيالوقت بق

ستمر يف يؤلف بعض مسائل اجلواهر وهو ي وأخذ ،جنبها إىل غرفة اجلنازة وجلس إىل جاءًتبه ومصباحا فكو

  .ؤلفيجفف دموعه ويولده ف على ًاء حز�كالب

 مثل هذه األوقات ون حىتكرتيانوا كات البارزة ما ي من العلماء والشخصني أن املتقدمىذا نركوه

  .وميال إىل ًلة، وهلذا صاروا أعالمايالضئ

 إىل رانيإالعامل ا�اهد املشهور الذي أبعد من ) رمحه هللا( نيد حسيد القمي احلاج السي الستيوأ� رأ

سامراء  إىل )رمحه هللا(ث سافرت خبدمته مع والدي ي ح،وهر شادکالعراق يف قصة البهلوي األول ومسجد 

ق ي ويف الطر،د حسن القميي وولده الس، )رمحه هللا(الين يد امليًضا السيان خبدمته أكربالء املقدسة، وكمن 

م من ك: عاجل العطبيالسائق الذي أخذ ) رمحه هللا(د القمي ي فسأل الس،ارة لعطب حصل هلايتوقفت الس

الين ي فقال للوالد وامل،ربع ساعة إىل مقدار عشر دقائق:  قال له السائق،الوقت نتعطل يف الصحراء هنا

  تبهم،كان معهم كت، وع الوقيضي نباحث مسألة لئال  انزلوا حىت:وولده
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: ارة وقال هلم السائقيلة السك احنلت مشتباحثون يف املسألة حىتيفنزلوا وفرشوا يف الصحراء وأخذوا 

  .بواكبوا فركار

  . لعدم فوت الوقت عن البحث واملدارسة،ةري هذه الفرص الصغستغل حىتيان كذا كوه

  .وميال إىل د من اخرتاعا�ميتف واليت نسنيبار املخرتعكًضا عن يومثل هذه األمور تنقل أ

  



١٨٦

  

  ))ني اإلداريالروت((

 أن األسلوب الغريب يف احلكم خالف األسلوب :ه لقد ذكر� يف هذا الكتاب ويف غري)مسألة(

 بينما اإلسالم يعطي احلرية لكل ، يكبت احلر�ت يف كل مرافق احلياة، بل خالف العقل واملنطق،اإلسالمي

  .وغريها)  الصياغة اجلديدة(تفصيل ذكر�ه يف  على ،احملرمات فقطالناس يف كل شيء �ستثناء 

 ر�ضطرا نتكلم حول األمور اإلجرائية ال، وحيث ابتليت البشرية �ذا األسلوب،ومع الغض عن ذلك

عامل احلرية  إىل ختناقأن �يت �ذن هللا سبحانه يوم نتخلص من هذا الكبت واال إىل ،إليها يف احلال احلاضر

  .القواإلنط

 الغالب منها من جهة الكبت كما ،ومن الواضح أن كل ما نذكره يف هذه املسألة من اإلجراءات 

 إىل  املستو�تىدارة حكومية من أعلإ سواء كانت ،دارة من اإلداراتإ حيث تقوم كل ،يشاهده املطالع

ت واألعمال الكتابية ألجل  �نواع متعددة من العمليا،دارة يف الشركات اخلاصة أو ما أشبهإ أو ،آخر السلم

 ورمبا ، أو طرق وأساليب العمل،جراءات العملإ: هذه األنواع من األعمال على  ويطلق،جناز معامال�اإ

  .)روتني العمل(ذلك  على يطلق

 إما ألن ،جناز أي عمل من األعمالإوبدو�ا ال ميكن   ،وتعترب اإلجراءات من وسائل القيام �ألعمال

  . وإما ألن طبيعة العمل تتطلب ذلك، ذلكالقانون يقف أمام

 إىل  وهكذا، وتليها اخلطوة الثانية اخلطوة األوىل،شكل خطوات متسلسلة على ويتم القيام �إلجراءات

 قدم النتائجتجراءات املعاملة وإ حيث تنتهي ،اخلطوة األخرية من خطوا�ا احملددة هلا إىل أن تصل املعاملة

 كرخصة بناء سكن أو رخصة مزاولة مهنة من ،ن أو تصريح للقيام بعمل ماذإشكل  على دينياملستفإىل 

  .تلفون وما أشبه على خدمة من اخلدمات العامة كاحلصول على املهن أو احلصول
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 من اإلدارة فتتمكن ، وليست يف سلم التقدم والتأخر،وقد تكون اإلجراءات متزامنة بعضها مع بعض

 الرخصة من على وأحدهم للحصول ،الرخصة من إدارة السكنلى  عبعث مندوبني أحدهم ألجل احلصول

  .غري ذلك إىل ،إدارة الكهر�ء

 ،النهاية إىل وات التفصيلية أو املراحل اليت متر �ا املعاملة من البدايةطجراءات العمل اخل؛والقصد من 

 وتصمم ،دارات إدةدارة ما أو يف عإفهي سلسلة من العمليات الكتابية يشرتك فيها عدد من الناس يف 

  .ألجل أن العمليات املتكررة تعاجل بطريقة موحدة

  

  ))مناذج من الروتني العام((

  ً:دارة أو بكل شخص أموراإاط بكل بجراءات العمل اليت هلا ارتإونذكر من 

  .رخصة قيادة سيارة خصوصية أو سيارة كبرية للتجارة أو ما أشبه على مثل معاملة احلصول

  .رخصة بناء عمارة سكنيةلى  عومعاملة احلصول

  .املاء أو الكهر�ء أو التلفون أو التبليط أو الرتميم على معاملة احلصولو

  .رخصة حمل جتاري على ومعاملة احلصول

  .رخصة استرياد على ومعاملة احلصول

  .رخصة تصدير على ومعاملة احلصول

  .صندوق الربيد أو نصب التلكس على ومعاملة احلصول

  .الوظيفة ملن يريد أن يتوظف على لومعاملة احلصو

  .نطالق يف أكثرها غري ذلك من الروتينيات البليدة اليت تسبب توقيف احلياة وعدم االإىلو

أن أصل غالب هذه ّ إال ،أقل قدر ممكن يف نظرهم إىل  وإن خلصوا هذه الروتينيات،ويف العامل الغريب

 هللا عليه ىصل(وقد قال سبحانه يف وصف النيب   ،إلنسانالروتينيات خالف املنطق والعقل واحلرية املمنوحة ل

  ورمحيت ﴿  :)وآله
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 والذين يتبعون ،وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم ��تنا يؤمنون

 ، �مرهم �ملعروف وينهاهم عن املنكر،ًالرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتو� عندهم يف التوراة واإلجنيل

 فالذين آمنوا به ، ويضع عنهم أصرهم واألغالل اليت كانت عليهم،وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث

  .روه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون﴾عزو

 وقد ) هللا عليه وآلهىصل( بسبب رسول هللا ،صر واألغالل عن البشرية وضع اإلفا� سبحانه وتعاىل

  .تكراره إىل  مبا ال داعي)الصياغة(صر واألغالل يف كتاب  اإلفسر�

 تتم داخل املنظمات خلدمة أغراضها الذاتية واألساسية ىكما أن من األمور اإلجرائية عمليات أخر

جراءات املشرت�ت بتأمني األ�ث واألجهزة إ و،متداد للموظفنيجازة واال وكإجراءات اإل،وال تتعلق �ملواطنني

جراءات حفظ الرسائل والو�ئق يف إو  ،جراءات الربيد الوارد والصادرإواإلجراءات اليومية العادية ك  ،للمنظمة

  .امللفات وغريها من اإلجراءات

 وبوحه عام فإن مجيع األعمال الكتابية يف اإلدارات واملصاحل احلكومية والشركات اخلاصة وحىت

ما بسبب طبيعة إًتبع يف سريها أنواعا حمددة مما هي ضرورية  وت،اإلدارات الفردية متر يف سلسلة من اخلطوات

  .�ملوافقةّ إال قف دون املضيتما بسبب القوانني اليت إ و،العمل

 ولتبسيط اإلجراء ، واملدير يف الدراسةداريويف هذا ا�ال وهو جمال اإلجراء يظهر دور مهارة احمللل اإل

  . مما يطلب من كل من املدير واحمللل ومن أشبه،قرتاح واإلسراع وما أشبه ذلكوالتصميم واال
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طالع  كما من املمكن تطويلها بسبب عدم اال،تومن املمكن تقصري أمد اإلجراءات بسبب املهارا

  . أو الكسالة يف السعي،الكايف

  

  ))عند إنشاء إدارة جديدة((

جراء  �داريئيس اإل فإن الواجب يقتضي أن يقوم الر،دارة أو قسم جديد يف منظمة ماإنشاء إوعند 

جراءات إ وبتصميم ، يف القسم اجلديداإلدارةدراسة تنظيمية معينة لتحديد اإلجراءات الالزمة للقيام �عمال 

 اجلديدة مع سائر اإلدارات املبنية عليها الوحدة اإلدارة وللتنسيق هلذه ،جديدة مناسبة إلجناز األعمال

  .دارة مؤسسة ثقافية أو اقتصادية أو غري ذلكإدولة أو دارة إ من غري فرق بني أن تكون ،التنظيمية

فإنه من الضروري فيما إذا أسست وحدة جديدة أن تكون التنسيق بني الوحدات األخر وبني هذه 

 على  جيتمع، ولذا جندهم أ�م ملا يريدون بناء حي جديد يف مدينةى، فال يكون األمر فوض،الوحدة

  وزراة اإلسكان واملاء والكهر�ء واملواصالت واإلعمار،من عدة وزاراتالتخطيط والتنفيذ واإلجراء خرباء 

املدرسة واملستوصف واملاء والكهر�ء والشرطة  إىل ألن املدينة اجلديدة حتتاج ،،والداخلية وما أشبه ذلك 

  .واألمن وما أشبه

  

  ))خلل يف اإلجراءات السابقة((

 ألنه ،هذه الوحدة اجلديدة إىل ءات اليت جتري �لنسبةًه كثريا ما يكون اخللل الظاهر يف اإلجرامث إن

 ،ما تكون أعماهلا متشا�ة يف تلك املنظمة  اجلديدة عنداإلدارةهذه  إىل ما  دارةإتنقل اإلجراءات املتبعة يف 

عتبار أن اإلجراءات املنقولة من تلك املنظمة السابقة قد تكون قدمية ومعقدة وطويلة وغري دون األخذ �ال

 وقد حيدث أن تكون املنظمة ،ي اجلديدجتماع أو غري مناسبة ولو للجو اال، اجلديدةاإلدارةسبة ألعمال منا

   ةجراءا�ا من منظمإاليت اقتبست منها اإلجراءات قد نقلت بدورها 
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 ولذا ، من طبيعة اإلجراءات أن تنمو وأن تزيد خطو�ا وتطول مع مر السننيحيث إن و،ىأخر

ّ أخذت تطول وتتعقد فيما بعد بدرجة أن ًة اليت وضعت أساسا للمنظمة األوىلفاإلجراءات املبسط

وقت أطول أكثر بكثري  إىل  وأخذت حتتاج،املعامالت أصبحت متر يف العديد من اخلطوات غري الضرورية

  ً.مزيد من املال ومن األفراد أحيا� إىل  وهكذا احتاجت،من الوقت السابق الذي حدد هلا

 فإن احلياة تتصاعد ،احلياة الالحقة إىل افق احلياة إذا نقلت من احلياة السابقةر كل موكذا احلال يف

الالحق بدون أن يؤخذ  إىل ً وال ميكن النقل حرفيا من السابق،زمان إىل وتتهابط وختتلف شروطها من زمان

  .احلياة اجلديدة إىل عتبار املستجدات �لنسبةبنطر اال

ح ض ومن الوا،يرانإ إىل ية يف زمان البهلويني نقلوا قوانني من بلجيكا وغريهاًومثال يف القوانني اإليران

 فإنه من الواضح ، أو لزمان ما،كا وبريطانياريمإ�ا كانت صاحلة لبلجيكا وأ إذا فرضت أن تلك القوانني حىت

  .يران وال لألزمنة املستجدةقوانني ما كانت مناسبة ال إللأن تلك ا

 ، طوابري املراجعني يقفون أمان الدوائر بال حول وال قوةى ولذا نر،يومنا هذا  إىلوهذا الروتني �ق

خالف   إسالمية  مع قطع النظر عن اإلسالمية والال وكل تلك اإلجراءات حىت،دائرة إىل وتقذفهم دائرة

  .قوانني العقو�تإىل  وهكذا نشاهد �لنسبة ،اإلنسانية

نقلت من ما  جانب إىلائد، بال فوكا اإلجراءات ريمإ أن يف العراق حيث نقلت من ىمث ال خيف

  ً.منها سابقا  مجلة إىل نواقصها اليت أملعناهلا ، وغريهايطانيا بر

 فهي ال ،ًفإن اإلجراءات املبسطة لألعمال حتقق أهدافا وفوائد متعددة للمنظمة وجلمهور املنتفعني

 ،فاءة وفاعلية املنظمة يف القيام �عماهلاز�دة ك على  بل إ�ا تساعد،ختفيض النفقات فحسب إىل تؤدي

  كما 
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  .فيكون الوقت إذا كان حباجة إليه يف زمن واسع حيتاج إليه يف زمن قليل  ،الوقت على إ�ا تضغط

  

  ))فوائد اإلجراءات الصحيحة((

  :ومن فوائد وأهداف اإلجراءات

ملتسلسلة اليت متر فيها املعامالت  فإن التحديد املسبق للخطوات ا،جناز املعامالتإ اإلسراع يف :ًأوال

مكاتب املوظفني ألجل معرفة  على نتظار ويقلل من أوقات اال،اإلسراع يف إجناز األعمال إىل يؤدي

  .جناز املعامالتإاإلسراع يف  إىل  ويؤدي ذلك �لتايل،اخلطوات اليت جيب أن متر فيها املعاملة

 اإلدارة العامة أي اإلدارة اخلاصة أو يف دارةاإلسواء يف   كن من املتسحسن أن تكون هناك جلنةل

 ألجل مالحظة التقليل من الوقت واملال وما أشبه من سائر الطاقات اليت تصرف يف اإلجرائيات ،احلكومية

  . يكون األمر أسرع �لقدر املمكنحىت

ها وانتظارها جناز املعامالت وعدم تكبيسإفإن السرعة يف   ، حتسني اخلدمات املقدمة للجمهورً:و�نيا

  .مكاتب املوظفني من شأنه أن يقدم خدمة أفضل جلمهور املنتفعني على سابيعأًأ�ما و

جراءات عمل إ حيث حتدد لألعمال املتشا�ة ، توحيد أداء األعمال الكتابية يف املكاتبً:و�لثا

ً ومديرا ،مكتبً مكتبا عن ى فال حيكم الفوض،ما تتكرر تلك األعمال موحدة وتؤدي بنفس الطريقة عند

  .سبب أقلية اجلهد واملالي ومن الواضح أن توحيد الطريقة ،عن مدير وهكذا

 إىل جراءات موحدة للمعامالت املتشا�ة يؤديإ فإن اعتماد ، ختفيض نفقة األعمال الكتابيةً:ورابعا

  .ابيةحتقيق بعض التخفيض يف نفقات القيام واألعمال الكت إىل تصميم مناذج موحدة هلا مما يؤدي

  لكن من 
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 سواء املوظف أو الذي ً، فإن اإلنسان خلق متنوعا،ًالضروري أن تكون هناك أيضا يف الوحدة التنوع

لوان األوراق أو اختالف التصاميم يف األوراق أو ما أشبه أ ولو يكون التنوع �ختالف ،يراجع املوظف

  .ذلك

هم اإلجراءات يف التقليل من ا�هود  فإنه تسا، التقليل من ا�هود الفكري للموظفنيً:وخامسا

جراءات موحدة ملعاجلة املوضوعات إ يقوم بوضع سياسة موحدة وداري فالرئيس اإل،الفكري للموظفني

ً سواء كان حملال أو مراقبا أو ، ويقوم املوظفون التنفيذيون من أي لون كان املوظف،املتشا�ة من املعامالت ً

ًموظفا عاد� ً وال يتوقفون أثناء قيامهم �ألعمال للتفكري مليا يف اإلجراءات اليت ،سة بتنفيذ تلك السيا،ً

 ،ستثنائيةيف احلاالت االّ إال داري وال يرجعون للرئيس اإل،املعاملة يف كل مرة متر عليهم على سيتخذو�ا

  .وذلك يوفر الوقت للمراجع وللموظف وللرئيس

 يصبح سابقة يف املنظمة ،ًجراءا�ا قرارا ماإص ستثنائية ويتخذ خبصوما نبحث تلك األمور اال وعند

  .يرجع إليها يف معاجلة األمور املشا�ة هلا يف املستقبل

ً سواء كان التسلسل طوليا أو عرضيا، وجود خطوات متسلسلة وحمددة لسري املعامالتمث إن  كما ،ً

الطريقة املقررة بال ز�دة  ضمان �ن تنفيذ كل املعامالت حسب ً،التسلسل العرضي أيضا إىل سبق اإلملاع

  .وال نقيصة وال تشابك وال تداخل

على حكام الرقابة إ على اإلدارة ويساعد ،ويقلل ذلك من فرص اخلطأ والنسيان عند القيام �ألعمال

ًريا صحيحاس يكون سريها تنفيذ األعمال حىت جراءات حمددة ملواجهة احلاالت إق سياسات وف و،ً

  .ل يف املؤسسةم العحتماالت اليت واجه سريواال

   القيام �ألعمال ىلإواتباع املوظفني هلا بقيامهم �عماهلم يؤدي 
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ما يسمح لكل موظف أن   وذلك عند،رجتالية يف املنشئة واالىالفوض على  ويقضي،بشكل متجانس

 ،جتهادات فإن الطرق قد تكون متباينة ومتخالفة حسب اال،يقوم بتنفيذ األعمال حسب طريقته اخلاصة

ختالفات ليس حسب ن االأ إىل  وقد سبق اإلملاع،وقد تكون متباينة ومتخالفة حسب تضارب املصاحل

فإن البائع واملشرتي مصلحة كل   ،ختالفات حسب تضارب املصاحلوإمنا قد تكون اال  ،جتهادات فقطاال

  .جتهادات ال أنه من اختالف اال،قيصته متضاربةنمنهما يف ز�دة الثمن و

  

  ))ات احلديثة واملبسطةاإلجراء((

التقليل من التذمر بني  إىل  يؤدي،جراءات حديثة ومبسطة عند القيام �ألعمالإ اتباع مث إن

 والتشابك والتضارب بني ،كثرة العمل الروتيين الذي يقوم به املوظف  إذ التذمر عادة نتيجة  ،املوظفني

رفع معنو�ت املوظفني وز�دة حبهم   على فتبسيط األعمال وختفيفها من شأنه أن يساعد،األعمال

 سواء كانت النتيجة اقتصادية أو ثقافية أو صحية أو غري ،وذلك بدوره يسبب ز�دة النتيجة  ،ألعماهلم

  .ذلك

  

  ))عيوب اإلجراءات((

 فماء السماء ،السيء إىل  فإن كل شيء حسن إذا مل يراع تبدل،مث لإلجراءات عيوب جيب اجتنا�ا

 ،مستنقعات تعطي اجلراثيم واألضرار وما أشبه مما هو معروف إىل  اجلداول له يتحولإذا مل يراع جبعل

ً فرمبا تستخدم استخداما سيئا وغري سليم يف بعض احلاالت،واإلجراءات كذلك  فتصبح اإلجراءات مع ،ً

 تطويل حيث إن ً، تذمر املواطنني أيضاجناز األعمال وإىلإ�خري  إىل  وتؤدي،مرور الزمن طويلة ومعقدة

  . اللعب �لورق: ورمبا يقال له، وهذا هو املصطلح عليه �لروتني،كال اجلانبني على اإلجراءات وتعقيدها تؤثر

   ذلك �خري ومعىن



١٩٤

ة دارينه يعترب من األمراض اإلإ ولذا ف،دائرة إىل  وإحالة اإلنسان من دائرة،ًاملعامالت �خريا غري طبيعي

  .دارات األهلية واحلكوميةاليت يعاين منها الكثري من اإل

 لعدم اجنبارهم ، فالناس ينفضون من حوهلا،ن اإلدارات األهلية إذا ابتليت �ذا الشيءأومن الواضح 

 فإن الناس يتذمرون من ، أما اإلدارات احلكومية املبتالة �ذا الشيء كما يف العامل الثالث كافة،يف مراجعتها

 إىل الثورات واإلضرا�ت واملظاهرات املنتهية إىل  أو،ضطراب واالىالفوض إىل خرة مما ينتهي �آل،احلكومة

  .سقوط احلكومات

 من شأ�ا أن ،القرارات لكل نوع من األعمال املتشا�ةومث اإلجراءات الصحيحة بتوحيدها للعمليات 

  .ني يف األعمال اليت يقومون �ادارياملوظفني واإل إىل تقلل من التفكري �لنسبة

  

  )) �خر املعامالتمن أسباب((

 إذ احلالة اجلديدة ،ارتكاب بعض املخالفات واألخطاء إىل اإلجراءات السابقة قد يقود على مث البقاء

 حاالت و أي طر، فاإلجراءات بعد مرور مدة من الزمان،ختتلف عن احلالة اليت وضعت هلا تلك اإلجراءات

 يطها ورفع املرض احلادث فيها املوجد للفوضدراستها �دف تبسي إىل  حباجة،استثنائية واحلرب وحنوها

  . املال من املراجعنيضضطراب وحرق األوقات والتذمر والتضحية ببعواال

بطاء سريها إ إىل فإن مرور املعاملة يف عدد من املراحل غري الضرورية واخلطوات غري الالزمة يؤدي

عدد  على  ومرور املعاملة،من املوظفنيعدد  إىل عدة عمليات اختصاصية تسند إىل جراءإنتيجة لتجزئة كل 

  .�خريها إىل  فإنه يؤدي،جراءات عليهاكبري منهم إلختاذ اإل

كما أن وجود خطوات غري الضرورية كاإلكثار من عمليات قيد وتسجيل املعاملة ألغراض الرقابة 

   كما تؤدي كثرة ،�خريها إىل يؤدي



١٩٥

 تكديس املعامالت أمام واملوظف  وإىل،عاملة�خري سري امل إىل السجالت وكثرة الرجوع إليها

ً وكثريا ما يضيع السجل أمام املوظف خصوصا يف العامل ا،املختص عمليات اللف والدوران  إىل تأخر وتؤديملً

  ً.�خريها أيضا إىل  وذلك يؤدي،يف املعاملة

جراء احملدد جهة واحدة أو موظف واحد عدة مرات إلختاذ اإل على وهناك حاالت متر فيها املعاملة

الدائرة  إىل  دائرة �نية مث يرجعىلإهذه الدائرة مرة مث  إىل  وذلك مما يوجب أن يراجع هذا املراجع،عليها

ًعدم ترتيب املكاتب ترتيبا يتوافق مع تسلسل  إىل  ويعود السبب يف جتوال املعاملة بني املكاتب،األوىل

عمليات املتشا�ة مع بعضها يف مكان واحد أو عند  عدم جتميع ال وإىل،جراءات املعاملةإاخلطوات يف 

  .موظف واحد

ً مثال ،ني يريدون عدم حدوث األخطاء يف أعماهلمداريًوكثريا ما يكون اللف والدوران من جهة أن اإل

 فاملدير الذي حتت يده إذا أكمل العملية يرجع ،املدير الذي حتت يده إىل  مث يرجعه املدير،املدير إىل يرجع

 حيقق املدير الذي هو فوقه من صحة إمضاء املدير الذي حتته وعدم ًاملدير الذي فوقه أيضا حىت إىل عاملراج

  .األعمال على حكام الرقابةإ حيققوا هذا اهلدف فإ�م يكثرون من أعمال التدقيق ألجل  وحىت،خطأه

عدد كبري من  على  فإننا نالحظ أن املعاملة متر،سبيل املثال على وإذا أخذ� املعامالت املالية

ً ورمبا يكون املبلغ الذي حتتويه املعاملة مبلغا صغريا ال يستحق بذل تلك ،املوظفني ألجل تدقيقها وتوقيعها ً

 بل إذا قورن ذلك املبلغ �ملبلغ الذي يصرف من الوقت واملال ألجل اللف والدوران يكون املبلغ ،اجلهود

ما تنقل من   وقد تسجل املعاملة عدة مرات عند،ال والوقتاملطلوب أقل من املبلغ الذي حيرق ألجله امل

  ً خوفا ،مكتب آخر إىل مكتب



١٩٦

  .من ضياعها وحتمل املوظف مسؤولية فقدا�ا

 إىل ً فإن املوظف يضطر أحيا�،نفس املوظفني على وهكذا تكون اإلجراءات واللف والدوران تؤثر

عدم وضع السجالت ومصادر املعلومات  وذلك �تج عن ه، غري غرفة مكتبىغرف أخر إىل الذهاب

�خري  إىل ، و�لتايل إضاعة الوقت إىل كثرة تنقل املوظف تؤديو ،الالزمة لقيام املوظف �عماله قريبة منه

  .جناز املعاملةإ

  

  ))الرشوة وأسبا�ا((

ل العامل  الرشوة يف كت ولذا تفش،نفسه على ة لتقصري الطريقإعطاء الرشو إىل ًوكثريا ما يضطر املراجع

ً لكنه أيضا من أسبا�ا املتفشية ، وسبب الرشوة وإن مل يكن هذا فحسبً،الثالث بشكل فظيع جدا

 فإن املراجع يريد تداراك اللف والدوران والذهاب وا�يء والوقوف يف الصف واحرتاق وقته �عطاء ،والشائعة

  .شيء للموظف املسؤول أو لعدة موظفني

 واإلسالم ، فإن املال مغر،ً إذا كان مسلما قد �خذ الرشوةؤول حىتومن الواضح أن املوظف املس

ً أو أن الرقيب هو أيضا ، واملفروض عدم وجود الرقابة،ًقليال ما يقف أمام أمثال هذه األمور إذا مل تكن رقابة

  .رجل �خذ الرشوة ألجل متشية أموره

بتعدد األحزاب ّ إال بية واملنسوبية وغري ذلكواحملسو  ويف الدوائر احلكومية ال ميكن قطع الفساد والرشوة

 يكون هناك حكومة يف الظل تراقب هذه احلكومة اليت  حىت،احلكم يف انتخا�ت حرة على احلرة املتنافسة

 وإذا رأت احلكومة يف الظل أن احلكومة اليت يف العلن �خذ الرشوة أو تعمل أعمال خالف ،يف العلن

ًسقاط احلكومة الظاهرة كال أو بعضاإا ما يوجب  فإ�ا تنشر يف صحفه،املوازين  فإن غري هذا العالج ال ،ً

ًيكون عالجا �جحا   ًأ�ا قليلة جدا إذا قيست ّ إال ً والرشوة وإن كانت متشي أيضا يف مثل هذه احلكومة،ً



١٩٧

  . أو يف نسبة أبعد،ًجزءا من مائة جزءّ إال ستبدادية ال تكون�لرشوة يف احلكومات اال

  .شكال يف �ثري الرتبية والوازع الديين وغري ذلك يف تقليل الرشوةإ  ال،نعم



١٩٨

  

  ))دراسات لتبسيط اإلجراءات((

 ، إساءة استخدام اإلجراءات يف كثري من األحيان من املوظفني: ذكر� يف البحث السابق)مسألة(

د املعامالت ّل وتعقّ فقد تطو،سواء يف القطاع احلكومي أو املوظفني يف الشركات اخلاصة وما أشبه ذلك

 ،عيوب إىل سنهاا فتنقلب فوائد اإلجراءات وحم، وتسبب حرق األوقات واألموال، منهاىوتكثر الشكو

  .املنظمة بدل أن تكون أداة مساعدة هلا للقيام �عماهلا على ًوتصبح عبئا

 ،ف تبسيطهادففي مثل هذه األحوال يصبح من الواجب القيام بدراسة حتليلية إلجراءات املنظمة � 

 ً وحفظا جلهود املوظفني واملواطنني،ً للوقت وتوفريا ملال املراجع يف كيسهًاًوذلك تسهيال لألعمال واختصار

  .حد سواءعلى 

بد ، ال سواء كانت حكومية أو أهلية،وقبل الشروع يف تنفيذ بر�مج لتبسيط اإلجراءات يف منظمة ما

 العليا للرب�مج وتقبلها ميهد الطريق أمام التقبل اإلدارة فتبين ، فيها العليااإلدارةموافقة  على ًأوال من احلصول

  .السريع والتعاون من قبل املستو�ت التنفيذية الدنيا يف املنظمة

  

  ))إقناع اإلدارة العليا((

 هي إبراز ، العليا أمهية تنفيذ بر�مج لتبسيط اإلجراءاتاإلدارةإقناع  على ومن األمور اليت تساعد

وز�دة   ، وكثرة األخطاء يف األعمال،جناز املعامالتإ كالتأخري يف ،ل اليت تواجه اإلجراءات يف املنظمةاملشاك

 أو ،نفضاض من حول املنشئة األهليةًا� االيالتذمر عند مجهور املنتفعني من تعقيد اإلجراء مبا يوجب أح

  .اإلضرا�ت واملظاهرات يف احلكومات إىل الوصول

 ،جراءاتنظمة يستطيع صاحب فكرة تبسيط اإلاملشاكل اليت تواجه امل على الضوءولتسليط مزيد من 

 العليا �مهية تنفيذ اإلدارة أن يقنع ، يف نفس املنظمةًإدار�ًو كان حملال أًسواء كان خبريا من خارج املنظمة 

   هذا إذا كانت الفكرة مقرتحة بواسطة خرباء التنظيم،ت فيهااءاِبر�مج لتبسيط اإلجر

  



١٩٩

  . يف نفس املنظمةاإلدارة من خارج املنظمة أو بواسطة وحدة التنظيم واإلدارةو

العليا يف   اإلدارةًلكن يف بعض األحيان تكون فكرة تنفيذ بر�مج لتبسيط اإلجراءات �بعا من 

  . وبضرورة تبسيطها، نتيجة شعورها وإحساسها بتعقيد اإلجراءات يف منشئته،املنظمة

  .بد لإلدارة العليا أن تقرر الوسيلة اليت ستنفذ فيها بر�مج تبسيط اإلجراءات فالويف كلتا احلالتني

  

  ))فشل الدكتاتور يف تبسيط اإلجراءات((

ّ إال دارة دكتاتورية مل مير زمانإ فإذا كانت ، العليا إذا فكرت يف ذلكاإلدارةلكن من الواضح أن 

 أن ذلك خيالف ىرت و،ا ال تراقب من جهةحيث إ� ، العليااإلدارة هذه الفكرة من رأس ؤوتتجز

  .دكتاتوريتها

 ال يكون هناك ضمان إلجرائه ،ً العليا كانت مصممة جدا يف هذا املوضعاإلدارةوإذا فرض أن 

  .ً ألن املوظفني حيث ال خيافون غالبا ال يتقيدون بتنفيذ التبسيطً،إطالقا

ً العليا تتخذ قرارا وتظهر أنه قرار اإلدارة أن ،هاًولذا رأينا مكررا يف احلكومات الدكتاتورية اليت عاصر�

من اخلارج حىت  ويف أ�م �صر يف مصر طلب بعض املوظفني ، وبعد أ�م قالئل تتبخر تلك القرارات،حاسم

  .يقوموا �لتوصيات والقرارات ألجل إصالح اجلهاز اإلداري يف احلكومة

ًل املوظفني والوظائف اعطوا تقريرا سر�ًدقيقا يف أحواًوبعد بقائهم طويال يف مصر وفحصهم   : حاصلهً

لكن هذه   ، ألن املشكلة يف ز�دة املوظفني ز�دة كبرية أضعاف القدر احملتاج إليه،ن اإلصالح ال ميكنإ

 وما ، وقد لف حوله هذه الز�دة للفخفخة، ألن رئيس الدولة مولع �ملصفقني،الز�دة ال ميكن التقليل منها

 ورجع اخلرباء خبفي ،ت احملاولة �لفشلء وهكذا �،دة يف رئيس الدولة ال ميكن اإلصالحدام هذه اإلرا

  .ءشي إىل  ومل ينته األمر،حنني

     إىل ًوأحيا� ينقلب األمرأنه  إىل ضافةهذا �إل



٢٠٠

 ،رتشاء يف القضاة وكثرة فسادهمً مثال رأينا حكومة معاصرة اختذت قرارات بشأن كثرة اال،الضد

ًرارا شديدا �ذا الشأنفأصدرت ق  الرئيس الدكتاتوري مل حيث إن لكن ملا مل يكن ضمان لتنفيذ هذا القرار ،ً

 فكل من كان يراجعهم ،فساد أكثر استغل القضاة هذا األمر �،يكن يتمكن من تدبري القضاء أو عقوبتهم

نه يف السجن أو �خذون منه  فيزجو،بشأن القرار اجلديد وتقدمي مظلمته السابقة جيعلونه حتت طاولة العقاب

  . غري ذلكإىل  ،رشوة كبرية أو متوسطة إلطالق سراحه بدون عقاب

  

  ))طرق تبسيط اإلجراءات((

نشاء إ أو ، من خارج املنظمةاإلدارةستعانة خبرباء التنظيم و من املمكن يف تبسيط اإلجراءات االمث إن

  .من املديرين واملشرفني لتبسيط اإلجراءاتستفادة  أو اال، يف نفس املنظمةاإلدارةوحدة للتنظيم و

 فيجب ، ويف نفس الوقت لكل واحد منها عيوب،وهذه الوسائل املختلفة لكل واحد منها منافع

 وإليك بعض التفصيل يف ، ولعل اإلدارات ختتلف بعضها من بعض،الرتجيح بني هذه الوسائل الثالث

  :ذلك

  

  ))االستعانة �خلرباء خارج املنظمة: ١((

 اإلدارة ويتم التعاقد مع خرباء خمتصني يف جمال التنظيم و،ستعانة �خلرباء من خارج املنظمة اال:ألولفا

لتزامات املتفق معهم  وتنتهي مهمة اخلرباء بعد تنفيذ اال،اإلدارةألجل القيام بدارسة اإلجرءات وتنظيم 

  .عليها

 ،كانوا من نفس البلد أو من بالد أخر بعضهم أن التعاقد مع خرباء من خارج املنظمة سواء ىوقد ير 

 فاخلرباء من خارج املنظمة يكونون قد ،جراءات العمل يف املكاتبإيعترب من أفضل الوسائل لتطوير وحتسني 

 فيعرفون مكامن ، نتيجة لقيامهم مبهام خمتلفة يف منظمات أخر،اكتسبوا خربة واسعة يف جماالت أعماهلم

  األمور مما اكتسبوها  إىل املنظمة �فكار جديدة وبنظرة جديدة إىل �تون كما أ�م ،الداء وكيفية الدواء



٢٠١

 وميكنهم مالحظة اكتشاف مشاكل املنظمة بشكل أكثر ،من ممارستهم للعمل يف املنظمات املتشا�ة

جراءا�ا وأصبحت يف نظرهم بعض خطوات إ على فيها والذين اعتادوا،من نفس املوظفني العاملني 

 بينما تكون هي يف حقيقة ً، أل�م اعتادوها وترك العادة شيء صعب جدا،ات أساسيةاإلجراءات خطو

  . أو ضارة،احلال خطوات غري ضرورية

 فال ، ويف توصيا�م إلصالح األمور،ويكون اخلرباء من خارج املنشئة أكثر موضوعية يف دراستهم

 فال تؤثر عليهم ،فيهم احملسوبية واملنسوبية وال تؤثر ،عتبارات اخلاصةًيدعون جماال للنواحي الشخصية وال لال

  .عند قيامهم �عماهلم

  

  ))سلبيات هذه االستعانة((

 جنب منافعها اليت ذكر�ها فإ�ا إىل ،ستعانة خبرباء من خارج املنظمةاال إىل لكن هناك انتقادات توجه

 املنظمة قد ال تضحي مببالغ  فإن، وإذا كانت املشكلة اليت تواجه منظمة ما صغرية ،ًأوال عالية التكاليف

  .كبرية للتعاقد مع خرباء من اخلارج ألجل دراستها وتقدمي احللول املناسبة حللها

 فيمكن أن ،اإلدارةكما أن اخلبري إذا كان من اخلارج ال يتمكن من الفهم الكامل ألمزجة املوظفني و

  .ًال يكون حله حال يناسب املنظمة

 وقد ، املنظمة تكون ضعيفة يف معظم األحيانىلإواملقرتحات املقدمة كما أن عملية متابعة التوصيات 

 املنظمة بدون ىمنصبه السابق وتبق إىل بلده أو إىل  فإن اخلبري يرجع،�مل املتابعة بعد انتهاء مهمة اخلرباء

يا  العلاإلدارة  حىت،ابعتها متابعة كافيةت ألن التوصيات والقرارات ليس هناك من يتمكن من م،صالحإ

  .قها يف مهما�ا بنفسها ال تتمكن من املتابعةانغرال



٢٠٢

  

  ))إنشاء وحدات داخل املنظمة: ٢((

 وحدة دائمة للتنظيم ئ فإن املنظمة تنش، يف نفس املنظمةاإلدارةنشاء وحدة للتنظيم وإ :الثاين

ءات املعقدة  وتزود خبرباء أكفاء قادرين خيصصون كل جهدهم ووقتهم لدراسة التنظيم واإلجرا،اإلدارةو

  .ن معاجلتهاأ ولتقدمي املقرتحات والتوصيات بش،واملشاكل اليت تواجه املنظمة

 ،نشاء مثل هذه الوحدة يعترب من أفضل الوسائل ألجل مواجهة مشاكل املنظمةإ بعضهم أن ىوير

 ،لدارسةجراء اإني عند داريفوجود الوحدة داخل املنظمة يضمن تعاون الرؤساء واملوظفني مع احملللني اإل

وأهل مكة ( أل�م من نفس املنظمة ،تفهم وحتسس املشاكل اليت تواجه املنظمة على ويكون احملللون أقدر

 ،جراء الدراسات ملواجهة املشاكل الكبرية والصغرية فيستطيعون أن يقوموا �، كما يف املثل) بشعا�اىردأ

  .ل هلا قبل أن تعطي املشاكل مثارها البشعةوجياد احللو�

 ميكنهم من متابعة تنفيذ التوصيات واملقرتحات اليت ،أن وجودهم بشكل دائم يف املنظمة إىل إلضافة�

  .املنظمة بشكل مستمر ومتطور على دخال اإلصالحاتإ ومن اإلدارة، إىل يكونون هم قدموها

 فإن ، ملا تقدم اإلملاع إليه،تالً أن هذه الوسيلة أيضا ال ختلو من املشكىلكن هناك بعض آخر ير

املشاكل واإلجراءات الطويلة ليسبب أن ال ينظروا إليها نظر حياد  على  يسبب اعتيادهماإلدارة�قلمهم مع 

  . وإمنا نظر عضو يف الداخل،من اخلارج

 هو يف اجلمع بني ،جراءا�اإ مجاعة أن من أفضل الوسائل لدراسة تنظيم املنظمات وىولذا ير

 وبني ،جراء الدراسة بني اخلرباء من خارج املنظمةإحيصل التعاون يف  حبيث ، والثانيةالوسيلتني األوىل

 اخلرباء من اخلارج يف مجع ، من الداخلاإلدارة فيساعد موظفو وحدة التنظيم و،املوظفني من الداخل

  املعلومات حول 



٢٠٣

لول جياد احلإ ويتعاون الطرفان يف سبيل ، ويقدم اخلرباء خربا�م يف جماالت اختصاصا�م،املشكلة

 فيها نتيجة اإلدارةفائدة هلا بسبب خرباء اخلارج وموظفي وحدة التنظيم ول وحتصل ا،املناسبة ملشاكل املنظمة

  . وحسب جتار�م وخربا�م املكتسبة من القيام بنفس املنظمة،األفكار اجلديدة للخرباء على اطالعهم

 اهء فهذه املؤسسة تعطي خربا،ً بعضهم أيضا أن يكون هناك الداخل واخلارج من مؤسستنيىكما ير

 وهذا يسبب قصر الطريق وعدم التضرر ،ها للمؤسسة األوىلء واملؤسسة الثانية تعطي خربا،ملؤسسة �نية

  .ً ويكون مجعا من الداخل واخلارج،�لنفقات

  

  ))االستفادة من نفس مدراء ومشريف املنظمة: ٣((

 وحسب هذا األسلوب فإنه يوكل أمر ،ملنظمةستفادة من املديرين واملشرفني يف نفس ا اال:الثالث

 إذ رؤساء اإلدارات ،فني يف املنظمةرساء األقسام املشؤ رؤساء اإلدارات وردراسة اإلجراءات وحتسينها إىل

 فتنفيذ بر�مج لتبسيط ،واألقسام يتمتعون مبعرفة كافية وخبربة واسعة بطبيعة األعمال اليت يشرفون عليها

 دتقدمي املقرتحات لتبسيط اإلجراءات من شأنه أن يعو على شرتاكهم فيه وتشجيعهماألعمال يف املنظمة وا

  .املنظمة على بفوائد كبرية

 القيام ن مثل أن املدير واملشرف ال يتمكن م،نتقاداتًهذا الثالث أيضا بعض اال إىل لكن يوجه

نتقاد اال إىل  �إلضافة،التبسيط أو يقلل من عمله يف إلدارة فإما أن يقلل من عمله �،بعملني يف وقت واحد

ً وأصبحت جزءا منهم وهم ،اإلجراءات الطويلة وامللتوية على السابق وهو أن املديرين واملشرفني قد اعتادوا

ً ويكون ذلك شيئا مهما �لنسبة هلم يف بعض األحيان فال يرونه نقصا،ًجزءا منها ً ً.  

  هذا ومن جهة �لثة 



٢٠٤

رفني املعلومات الكافية واخلربة الفنية للقيام بدارسات حتليلية لتبسيط قد ال يكون عند الرؤساء واملش

كيفية القيام بدارسة تبسيط اإلجراءات قبل  على ً احلالة يتوجب القيام بتدريبهم أواله ويف هذ،اإلجراءات

  . البدء بتنفيذ بر�مج لتبسيط األعمال يف املنظمة

 إذ تنفيذ ،ها أكثرإن فوائد لكن رمبا يقال ، فإن هذه الطريقة هلا فوائدها وهلا أضرارها، أي حالىوعل

تقدمي املقرتحات خبصوص حتسني  على  يشجع الرؤساء واملوظفنيةبر�مج لتبسيط األعمال يف املنشئ

 إىل عستماما مبالحظا�م الشخصية أو �الإ وهم بدون شك يلمسون التعقيدات يف اإلجراءات ،األوضاع

  . ويسامهون بذلك يف حتسني األعمال، املستفيدينىمالحظات وشكو

 وهو كفيل برفع ،املنشئة إىل  أنه إذا وكلت املهمة إليهم شعروا بقيمتهم وأمهيتهم �لنسبةإىل�إلضافة 

  .روحهم املعنوية وبتقوية العالقات اإلنسانية يف املنظمة

 وعليه فمن األفضل التلفيق ،ستفادة كاملةاالفائدة ستفادة من هذه لكن تلك األضرار تقف دون اال

 تعطي النتيجة  حىت،بعض إىل  أي ضم بعض اخلطوات الثالث بعضها،قسميه على من اخلارج والداخل

  .املرتقبة كاملة

  

  ))مراحل التبسيط((

جل  كاختيار اإلجراءات املراد دراستها أل، تبسيط اإلجراءات يكون له مراحل مير التبسيط �امث إن

 ،اهلدف إىل اإلجراءات الكفيلة �لوصول على  ومجع املعلومات،تقدميها وتغيريها أو حذفها أو ز�د�ا

حات والتوصيات والتنفيذ واملتابعة رت مث �يت دور واضع املق،وحتليل وتقييم املعلومات املستحصلة بعد اجلمع

م بر�مج تبسيط اإلجراء الذي سينفذ يف حج على  ويعتمد حتديد عدد ونوع اإلجراءات اليت ستدرسً،أخريا

   فإنه جتري عمليه حصر جلميع اإلجراءات ً فإذا كان الرب�مج شامال،املنشئة



٢٠٥

 وبعد ذلك �يت دور مجع املعلومات عن ،دراستها وحتليلها إىل  مث يصار،املوجودة يف املنظمة

 ت وعليها تعتمد املقرتحا،ر �ا الدراسةفإنه تعترب عملية مجع املعلومات من املراحل اليت مي  ،اإلجراءات

  .اجلهات املختصة إىل والتوصيات اليت تقدم

 أو من مصادر ،ما من املوظفني أو من مالحظة احمللل سري العمل بنفسهإومجع املعلومات إمنا يكون 

 ،ة املنظمى واخلرائط املوجودة لد،خاصة مثل لوائح الوظائف اليت تبني واجبات ومسؤوليات املوظفني

  .السؤال من الرؤساء واملرؤوسني واملراجعني ومن إليهمو

 ويستفسر احمللل يف هذه ،مث ملا جيمع احمللل املعلومات يلزم عليه دراسة هذه املعلومات دراسة حتليلية

حات والتوصيات رت وبعد ذلك �يت وضع املق،املرحلة عن كل خطوة من اخلطوات اليت متر فيها اإلجراءات

 أو ، أو التحسني أو الز�دة أو النقيصة حبذف اخلطوات غري الضرورية من خطوات اإلجراءاتألجل التغيري

عادة ترتيب إ و، كأن تدمج خطوا�ن أو أكثر يف خطوة واحدة،بعض وإدماجها إىل ضم بعض اخلطوات

  وذلك �قرتاح، ومث تبسيط خطوات اإلجراءات،بعض اخلطوات وتنظيمها بتقدمي أو �خري أو مزامنة

مكاتب  على عادة توزيع األعمال بني املوظني ملنع تكدسهاإ ويف اقرتاح ،خطوات أسهل إلجراءات العمل

 واقرتاح تنظيم املللفات ومصادر ،ح تصميم مناذج جديدة لإلجراءاتا واقرت،بعضهم دون عمل بعض

قرتاحات ذلك من اال إىل  أو اقرتاح حذف بعض املوظفني أو ز�د�م أو ما،املعلومات الالزمة لإلجراءات

  اليت تساعد يف تبسيط 



٢٠٦

ّ أو كفيال حبل املشكلة،شبه ذلكأً حبيث يكون كفيال بتقليل الوقت واملال وما ،اإلجراءات ً.  

  

  ))التنفيذ مث املتابعة((

 وإمنا جيب البدء ،قرتاح أو التوصية فقط ال يكو�ن كفيلني �لتغيري فإن اال،وبعد ذلك �يت دور التنفيذ

  .ذ�لتنفي

 ، إذ ال تنتهي متابعة مبجرد البدء يف تطبيق اإلجراءات اجلديدة،وبعد الشروع �لتنفيذ �يت دور املتابعة

 ، �ملتابعة لتطبيق اإلجراءات كل ستة أشهر مرة أو أكثر أو أقل، مهما كانداريفالالزم أن يقوم احمللل اإل

 خطوات غري بحها للتأكد من عدم تسر وتفحص اإلجراءات اجلديدة اليت اقرت،حسب ما يتطلبه العمل

 فإن عدم ، وليتأكد من أنه هل اتبع املوظفون اإلجراءات أم ال،اإلجراءات املقرتحة إىل  أو ضارة،ضرورية

 وقد ،القدميةاجلديدة من قبل احمللل قد يؤدي إىل رجوع املوظفني إىل اإلجراءات متابعة تنفيذ اإلجراءات 

  .جراءات اجلديدة مما يضر كال اجلانبنيراءات القدمية واإلجج من اإلأن يكون يف املستقبل مزييسبب 

 إىل ً ليعرف ما حيدث متاما �لنسبة،تصال دائم �ملنظمةا على ولذا فإن الالزم أن يكون احمللل

  . ويقدم احللول املناسبة للمشاكل اليت تواجهها أثناء عملية التنفيذ،اإلجراءات اليت قرر تنفيذها يف املستقبل

  



٢٠٧

  

  ))التتبع اإلداري وأشكاله ومنطلقاته((

 ويف هذه املسألة نتعرض لوظيفة التتبع وأشكاهلا ،ب املتابعةو تقدم يف البحث السابق وج)مسألة(

  .ومنطلقا�ا وسائر خصوصيا�ا

نتائج تنفيذ اخلطط والقرارات والنشاطات  على فإن املتابعة هي الوظيفة اليت ميكن بواسطتها التعرف

الصعو�ت للمساعدة  على أداء املرؤوسني والتعرف على طالع وتطبيق األنظمة والتعليمات واال،ياتوالتوص

 والتحقيق يف التصرفات واحليلولة دون ،حنرافات يف الوقت املناسباالو وتصحيح املسار ،يف تذليلها

  .حلديثةجراءات القدمية واإلجراءات ااإل إىل حنرافات أو املزج ما يسبب الضرر �لنسبةاال

النتائج املطلوبة من  إىل التأكد من الوصول على  وتساعد،واملتابعة هي اليت تكمل سائر الوظائف

أساليب  إىل ونؤ أو املدير أو احمللل أو غريهم ممن ذكر�ه يف البحث السابق يلجاإلدارة و،مقدما�ا املوضوعة

 ، حتقيقها وفق الربامج املرسومةىآهلا ومدم على  ملتابعة القرارات أو اخلطط اليت وضعت بغية التعرفشىت

 أو أن هناك قوانني وضعت من قبل ، أو احنرافات تعرقل مسري�ا،وهل هناك من صعو�ت تواكب التنفيذ

  :وذلك يكون  ، تقف حائلة دون القرارات اجلديدةًالالدولة مث

  .تصاالت الشخصية �ال:ًأوال

  . �لز�رات امليدانيةً:و�نيا

  .إلحصاء ومجع املعلومات �ً:و�لثا

  . �لرقابة والتفتيشً:ورابعا

تابعة فعالة وحميطة مبد من اتباع هذه اخلطوات األربع ذ للقرارات اجلديدة الفإذا أريد سالمة التنفي

  .بعض هذه اخلطط ال �يت بنتيجة مطلوبة على راالقتصا و،بكل اجلوانب واألبعاد



٢٠٨

  

  ))وضوح القرارات((

يذ الصحيح أن تكون األوامر والقرارات والتوصيات املعطاة من قبل هيئة املتابعة مث مما يساعد التنف

ً وأن تكون أيضا ضمن طاقا�م وقدرا�م العرفية ال ،واضحة للمنفذين من حيث غا��ا ووسائلها ونتائجها

 قباله قدرة  ما يفى فإن غري القدرة والطاقة ال يسم،ضمن الطاقات والقدرات يف قبال غري القدرة والطاقة

  . جانب واحد فهو قسر كما تقدمن وأما التمكن م، إذ القدرة عبارة عن التمكن من اجلانبني،وطاقة

جنازها يف الوقت والشكل إالذين يراد تنفيذهم حتقيقها و على وإذا كانت القرارات واضحة يسهل

  .واألسلوب املناسب

 فإذا كانت ّ وإال، األوامر يف الوقت املناسبىوالالزم أن حتدد مهل وآماد مناسبة للتنفيذ بعد أن تعط

 تكون النتيجة عكسية من جراء ارتباك ، عدم القدرة لبعضهاعىن الضيق ال مب ولو القلة مبعىن،املهلة قليلة

 أو قعودهم عن العمل أل�م يرون أ�م ال يتمكنون يف هذه ،ستعجال غري املدروساملنفذين ورغبتهم يف اال

  . وأن املدة غري كافية للتطبيق،مدة أطول يف نظرهم إىل مر الذي حيتاجأل ااملدة القصرية هلذا

  

  ))حسن التنسيق((

جناز اخلطط والربامج إًويلزم أيضا حسن التنسيق والتزامن بني اجلهات املتعددة اليت تشارك يف 

 فإن ،�لعكس كما إذا منا يد الطفل أكثر من منو رجله أو ، يكون النمو غري متناسبّ وإال،املتشابكة

ها احدإ فال تتأخر ،كة ويف الوقت املالئمر حسن أو سهولة املتابعة لسائر اجلهات املشاإىلالتنسيق يؤدي 

  . وهكذاىاألخرعلى ها بسبب احدإم د وال تتقى،بسبب من األخر

 ،مهالالالمباالة واإل على  فإن األوامر بدون متابعة تعود املرؤوسني،والالزم أن تكون األوامر مبتابعة

  .ستقامة يف السريفالالزم اال

   .أنه يف املقابل على ،)١(﴾لذلك فادع واستقمف ﴿:قال سبحانه

                                                          

.١٥: سورة الشورى)١(



٢٠٩

فإن كثرة األوامر وتنوعها وتشابكها مما قد تصدرها جهات معينة من احملللني توجب الضعف والوهن 

أو عدم   ،ًعا موقف املتفرج فيققون منها مجي، أل�ا تربك الذين يراد تنفيذهم وحتريهم، التنفيذ�لنسبة إىل

  .)إذا أردت أن ال تطاع فأمر مبا ال يستطاع( : ويف املثل،كرتاثاال

  

  ))بني املتابع واملدير((

ألن املدير إذا اشتغل �ملتابعة من �حية   ،وقد تقدم أن من األفضل أن يكون املتابع غري املدير نفسه

 ، بقدر تلك الفراغاتتهفضل متابعكانت له فراغات فمن األ نعم إذا ،ته من �حية �نية أضر اجلانبنيرداو�

  .ً املدير ليكون متفرغا للمتابعةى فمن الالزم جعل جهاز فرعي لدّوإال

واملتابعة عبارة عن مالحظة األقسام والدوائر واملدير�ت واملزارع واملدارس واملعاهد واملستشفيات 

 على سواء كانت املتابعة  ،ري ذلك كل يف مقامه ومنزلتهت وغالواملستوصفات واملطارات والقطارات واملوص

  .ى أو اإلدارات الصغرى اإلدارات الكربىمستو على  احلكومة أوىمستو

  

  ))مما يلزم يف املتابعة((

 فقدت املتابعة كنهها ّ وإال، والعقاب بقدرباة العدل واحلزم والثوااجلهة املتابعة مراع على مث الالزم

ً فمن الالزم أن توضع مسبقا ، الظلم أو مل ير احلزم مل يستجب ملا يطلب منهىان إذا رأ فإن اإلنس،وواقعها

  .تابعة حمفوفة �املمعايري املتابعة واحلساب وحدودها والثواب والعقاب والتشجيع والتقريع وغري ذلك مما ا

قة اخلارجة عن املتعارف ة أو املتابعة أو احملصية أو الدبلكن من الالزم أن حيذر من كثرة اجلهات املراق

   . يف القرآن احلكيم بسوء احلساب سبحانه وتعاىلمما مساه هللا



٢١٠

فقدها مع الزمن الثقة يف جدية ُد تَ فق ومن مث،يرهاد وإر�كها وختاإلدارةشلل  إىل فإن الكثرة تؤدي

  . أو تقعد لتتفرج وتنتظر العواقب،ةب فال تستجيب �هتمام وعنا،الطلبات الواردة إليها

 فإن اإلنسان مل خيلق كما خلق الشجر واحلجر ً،وكذلك إذ اشتدت املراقبة وصارت دقيقة جدا

 وإمنا اإلنسان مركب من العواطف والعقل واألهواء واجلهات ،مستجيبة لكل صغرية وكبرية يعمل �ما

ً فمن الالزم أن تكون املتابعة متوسطة ال فضفاضا وال دقيقا جدا،املختلفة ً ً.  

 موضوع أن ال تكون عدد الوحدات املرتبطة مباشرة برئيس ما عن احلد ًشر� سابقا إىلأد  قمث إ�

 الوحدات سوف خيرجها عن ساحة الرؤية املتاحة هلذا د، فإن كثرة عد الذي يفوق قدراته البشرية والفنية

و ذاك اجلانب أو  وذلك يضر هذا اجلانب أ، فيضعب عليه �لتايل القيام بوظيفة املتابعة احلساسة،الرئيس

  .كلها

وحميطة وتسري �ألخالق بدون تدخل مربك من   وجيب أن تكون املتابعة موضوعية ومتواضعة وهائدة

 ، والتحقيق من املسار حنو اهلدف، اإلجنازىمد على  ألن املتابعة �دف التعرف،املتابع يف التفاصيل

  وكل ذلك ال ميكن، وتصحيح اللف والدورانحنرافاتوالتوجيه واملساعدة يف تذليل الصعو�ت وتعديل اال

  .بتلك الصفات اليت ذكر�ها يف املتابعّإال 

  

  ))أنواع املتابعة((

 أو من ، أو من حيث املضمون،أو من حيث اإلحاطة  ، املتابعة ميكن أن يكون من حيث الزمنمث إن

  .حقة بهأو ال   أو مرافقة لهداري فمن حيث الزمن ميكن أن تكون املتابعة سابقة للعمل اإل،سلوبحيث األ

  . الرقابة اليت ختضع هلا خصوصيات التعيني وبعض العقود قبل نفاذها مبعىنة السابقةواملتابع

  .واملتابعة املرافقة واضح

  أما 



٢١١

  . أم الٍحنو مرض على  أنه هلى أن العمل املنجز يتابعه املتابع لري فبمعىن،الالحقة

 وإذا كان ،ن تكون شاملة لسائر النشاطات وفعالية الوحدة املعنية أواملتابعة من حيث اإلحاطة مبعىن

 ،ً جيب أن تكون أيضا مالحظة لتلك النشاطاتىاملقارنة �لنشاطات األخر للوحدات األخر إىل احتياج

 لكن تقدم أن ،كأن يالحظ املتابع األمور املالية أو احملاسبية أو األمور الشخصية أو الفنية أو كل ذلك

  .الوحدات األخر إىل  وإمنا تكون للمتابعة جوانب أخر هامشية تتعرض، واحدءشي على ة إمنا تنصباملتابع

  

  ))املتابعة من حيث املضمون((

نضباط  كاالً، فقد تكون يف الشكل أو يف املوضوع أو يف كليهما معا،أما املتابعة من حيث املضمون

 ،الصغر�ت على  وحسن تطبيق القوانني واألنظمة والقرارات والتوصياتطوالدوام وتنفيذ األوامر واخلط

 والتدريب والتأهيل والنظافة ،ديةاالقتصاوحسن استخدام الطاقات البشرية واملالية والفنية يف األمور 

 وجودة اإلنتاج ،ديةاالقتصا وحتقيق شروط حفظ الصفوف يف املدارس أو حفظ املخازن يف األمور ،والرتتيب

 ،عنوية واملادية للعاملني مبختلف فئا�م ومراكزهممل واألوضاع ا،ة أدواتهث العمل وحدا ومرونة أساليب،وكمياته

دوات املنظمة ومالحظة موجدات الصناديق املالية  والصيانة أل،جراءا�مإوحسن معاملة املواطنني وتبسيط 

ببعض ّ إال  وال خيتلف موسسة عن مؤسسة، غري ذلك مما هو كثريومسك الو�ئق احملاسبية إىل

 وكلتامها تشرتكان مع املؤسسة الصحية ،دية تشرتك مع املؤسسة الثقافيةاالقتصاً مثال املؤسسة ،اخلصوصيات

  . وإمنا ختتلف يف بعض األبعاد،يف كل ذلك

  

  ))املتابعة من حيث األسلوب((

   فقد تكون املتابعة مربجمة أو ،وأما املتابعة من حيث األسلوب



٢١٢

  .كما قد تكون مفاجئة ،و غريهاأخمططة أو معلنة 

 إمنا تكون عن ةً مثال املتابعة املخطط،ا مزا�هم فلكل منه،كال األسلوبني إىل  أن يلجأداري اإلىوعل

 واملسؤولية وتاليف ،جتنب اخلطأ على  وذلك تساعد،واملربجمة بشكل دوريعنها  املعلن تطريق الز�را

 وأن تكون املعونة �لقدر احملتاج إليها ،لوقت املناسب وتقدمي املعونة يف كل ذلك يف ا،اخلسائر وهدر الوقت

  .ال بز�دة وال بنقيصة

 �عتبار أ�ا ، الوحداتىدوام اليقظة لد على كما أن املتابعة عن طريق الز�رات املفاجئة تساعد

 احمللل مر الذي جيعل جميء املدير أو املراقب أو األ، ويف أوقات خمتلفة غري متوقعة،جتري دون انتظار منهم

 على ً تكون الوحدات العاملة دائما �ا املدير حىتى وهذه صفة جيدة جيب أن يتحل،ًمرتقبا يف أي وقت

 إىل ً أن ال يكون ذلك ثقيال عليهم مبعىن، لكن جيب أن ال توجب ذلك انزعاج املوظفني،ستعدادأهبة اال

وقدرته يف اجلمع بني عدم تضجر الوظفني لباقة املدير  إىل  والتوسط بني األمرين حباجة،حد التضجر وامللل

  .ستقامةخروجه عن االووبني عدم �لهل العمل 

  

  ))من شروط املراقب((

ً مديرا أو رئيسا أو مراقبا وحملال أو غريهم ممن سبق اإلملاع إليه،خص كانشمث املراقب أي  ً ً  جيب ،ً

  :اتباعه النماذج اآلتية

وسني أو املنفذين ومناقشتهم أو الذهاب إليهم ؤمع املرللمتابعة الشخصية مثل املقابلة املباشرة 

 ً، أو تكلم مع كل واحد منهم فرد�ً، سواء مجعهم يف ساحة وتكلم معهم جمموعا،األعمال على طالعواال

  . وبعض الفوائد واملضار يف النوع اآلخر،وقد سبق بعض الفوائد واملضار يف هذا النوع

  .كال الشكلني على ن تكون املقابلةذلك � و،وجيب أن يتجنب املضار مهما أمكن

حنو طلب التقارير واملعلومات الدورية أو  على تصال اهلاتفي أوحنو اال على وكذلك املقابلة قد تكون

   ،غري الدورية



٢١٣

 واستخذام ،التنفيذ على  وكذلك �إلشراف املباشر واملستمر،ودراستها �لذات أو من قبل املساعدين

 وكذلك حفظ صور عن املراسالت الرئيسية اليت ، منها يف حينهد للتأك،عيد اإلجنازاملفكرة وتسهيل موا

ًجابة أو موضوعا حمدداإتتطلب    .غري ذلك من مناذج املتابعة إىل ،ً

 ونكرر ،وقد تكون املتابعة بسبب آلة اإلنصات أو التلفزة الداخلية املرتبطة بغرفة املدير وغرفة املوظفني

  .التضجر والضيق للموظف يف هذه األمور إىل ًيسبب ذلك انزعاجا ينتهيًأيضا أنه جيب أن ال 

 مما يسببب شعور املرؤوسني ،شبه من امللطفاتأا م واملكافأة والرتفيع وةفالالزم أن حتقق مع املالطف

 اهتمامهم مبتابعة ما يصدر عنهم من خطط وبرامج وقرارات ى جبدية الرؤساء ومدواملستو�ت األدىن

  .أدائهم على ومن املعلوم أن هذه اجلدية تنعكس، ّتعليمات يف جو ودي مالئموتوصيات و

 بل يكون كأحدهم يتبادل ،ً املتابع أن ال جيعل من نفسه دكتاتورا خيافه املوظفون واملرؤوسونىوعل 

 وأن يكون معهم ، املشرتك من الفهمىحد أعل إىل معهم اآلراء واخلربات والنظر�ت العلمية للوصول

  .همكأحد

  

  ))ضرورة اإلحصاء((

 وهو ، فإن اإلحصاء من أشكال املتابعة،املتابع مالحظته اإلحصاء على مث من الوسائل اليت جيب

فإنه وإن مل يدخل يف نطاق البحث هنا لكنه   ،بعض من الدراية والتدريب والتخصص إىل عملية فنية حباجة

 يتعود كل من املديرين  وحىت،نتائج واضحة تكون الاملدير مالحظتها حىت على من الوسائل اليت جيب

الوحدات  إىل  أو �لنسبةً،ا مع بعض زمنياوالرؤساء ومن أشبه ملكة اإلحصاء ملقايسة النتائج بعضه

  .املتعددة

 ،نتج يف السنة السابقة ألف ومائة وحدةأ بينما ،ًمثال يالحظ املدير أن يف هذه السنة أنتج ألف وحدة

   مث،أو تسعمائة وحدة



٢١٤

قع يًضا ي أكبذلوثر أو أقل، كنتجت ألف أو أأ هل ، مزامنةىجة وحدة أخريجة بنتيقارن هذه النتي

 ؤربيً اإلنسان ونفسه يف أزمنة املتعددة، فإن اإلنسان غالبا نيًضا بيأبني الوحدات، كما يقع التنافس التنافس 

  .ون غده أسوأ من أمسهيكبنفسه أن 

ن وارد يف النشاط البشري، ك ممأ فاخلط،داري اإلكئة يف السلويواخلط اخلطأ نيز بيمياملتابع أن  على مث

 ما ئمرال كات، وليإمنا األعمال �لن: ثية الشخص، ويف احلدي ورغم  بذل عنا،ةينجم عن حسن نيوقد 

  .)١(ىنو

  . أو التعمدريواإلمهال والتقصالنية ئة فهي �بعة لسوء يأما اخلط

انت الرباءة كل آخر، وملا كب أن تعاجل بشجيئة ي واخلط،لكجل بشعايب أن جيومن الواضح أن اخلطأ 

ًهي األصل عقال وشرعا ل ير� تفصكما ذك ،ف �ملسلمكيافر فك يف عمل الن األصل الصحة حىتإث ي ح،ً

  .)٢( عمديري أن اخلطأ عمدي أو غنيق لتبيقتضي ممارسة التحقي فإنه ،)الفقه( يف كذل

تمان، كة ويق بسريارس التحقميه أن ي فالالزم علأ،ئة واخلطيضوع اخلطوإذا ظن املتابع أن املوضوع مو

 أو ريون قصده التشهيك دون أن ،اد وعدالة القاضي واستهداف املصلحة العامةيه �حلكتصف سلويوأن 

  .نجم عن احلقد وما أشبهي مما كل الرتبة أو ما أشبه ذليزالفصل أو تن

ش يل بعثة التفتكي أو تش،ق العلين أو السريي والدقة يف التحقالحظ املتابع الثاينيالالزم أن فه يوعل

 خاصة إذا تلقفته ألسنة ،زول بسرعةياجلهات املرؤوسة الذي ال على السليب   املعنويريعدم التأث على ًحرصا

  .د مع اإلضافةيالسوء أو الالمباالة �لنشر واإلشاعة والرتد

 من ،ك ذلريس أو املراقب أو احمللل أو غير أو الرئياملد من ،ان شخصهك ً�ون املتابع أيكوالالزم أن 

   مقارب أوىمستو

                                                          

.٦٧ ح٤ ب٨٣ ص١ج: ذيب األحكام�)١(

.حيكم من دون حتقيق أ�ا خطيئة فيعاقب عليهاأي ال )٢(
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ة يث تضمن الناحي حب،ق معهاي الشخص أو اجلهة اليت جتري متابعها أو التحقى من مستوىأعل

  . اجلهاتك وضمن تل،ة واحرتام رؤساء التسلسلياملعنو

 ال و،زانهّإال  شيء ىرفق علال وضع ما: ثي ففي احلد،لم برفقكتيًنا ويالمه لكون يكب أن جيما ك

  .)١(نهاشّإال شيء  على وضع اخلرق

عامل برفق ي، بل كعاقب مبجرد ذليشهر �ملفسد وال يب أن ال جي أن الفساد عمدي نيمث إذا تب

ة يقدم احملسوبيًخذ الرشوة عمدا أو �ون املوظف يك �لفحص عن أسباب هذا الفساد، وقد ً،ضايأ

ة معاشه إلدارة أموره، أو يفاك وعدم ،الضوابط من جهة فقره على دهين حتت ي الذنيوظفة يف امليواملنسوب

 مربر معقول، يفسد بدون أي معاجلة من ريعاجل األمر هنا بغيه، فالالزم أن يًمن جهة فقر من وظفه ترمحا عل

لذي سرق يف عام عاقب السارق اي احملصن، وال ريتلف عقاب احملصن عن عقاب غخية يعة اإلسالميويف الشر

  .)تاب احلدودكـ الفقه (ه يف ي مما أملعنا إلك ذلريغ إىل ،املخمصة

  

  ))مالحظة سائر الرقباء((

 كالحظ رقابة نفسه جمردة عن سائر الرقا�ت، إذ لو فعل ذليب أن ال جي وهو أن املراقب ،بقي شيء

   :بارة عن وهم ع،، إذ يف ا�تمع رقباء متعددونأ �ألسوىبتليوشدد أو خفف قد 

ن اإلنسان من غلق �ب البلد كتمي(ذمون، ويف املثل يدحون أو ميث ي ح،رقابة ا�تمع مبا هو جمتمع

  .نفعها إذا مدحواي و،ضر املؤسسة إذا ذمواي ك وذل،)ن من غلق ألسنة الناسكتمي وال

  .ة واألحزاب والنقا�ت وما أشبهياسية ممثلة �ملنظمات السياسيوعن الرقابة الس

  اسة العامة لإلدارة أو �خلطط أو �ألمورية ممثلة مبجلس األمة، واليت قد تتعلق �لسي الرقابة الربملانوعن

                                                          

.١٣٠٦٤ ح٢٧ ب٢٩٢ ص١١ج: مستدرك الوسائل)١(
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  .ةيمية منها أو اإلقليزكة املريليالتفص

 كقا�ا ورصدها للنشاط والسلويق آرائها وحتقي عن طرً،وعن رقابة الصحافة ووسائل اإلعالم عموما

  .دارياإل

  .ة بسبب اجلهاز اإلحصائييذيبة السلطة التنفرقا إىل هذا �إلضافة

  .ة العامةيوعن الرقابة القضائ

  .ةيوعن الرقابة األمن

ًضر املؤسسة ضررا �لغاي فقد ،ب يف أخذه النتائج هذه الرقا�تيالحظ الرقيفإذا مل  ً.  



٢١٧

  

  ))املراقبة والتغيريات احلاصلة((

دة اإلنتاج �، سواء يف زري املغكجل مقابلة ذل العمل أل،يري يف حاالت التغاإلدارة على بجي) مسألة(

  . أو نقص اإلنتاج واخلدمات،واخلدمات

 إىل دة اإلنتاج احتاج األمر�ز إىل جي فإذا احتاإلدارة،ًا يف يريوجب تغيل واحد منهما كومن املعلوم أن 

، ك وحنو ذلنين املوظفص ميالتنق إىل اإلدارةد نقص اإلنتاج احتاجت يرأإذا ، وأشبهما  أو نيدة املوظف�ز

  .سد هذا الفراغير مبا يقوم املديفالالزم أن 

  :نيقسم إىل قسمية العمل يمكات يف يريوالتغ

  

  ))تغيريات منتظمة((

ة ية العمل عند �ايمكدة يف �الزك ،ًن معرفتها مسبقا قبل حلوهلاكميات منتظمة يريتغ: القسم األول

ة وسامراء ياظمكربالء والكرات يف النجف و�اد ويف مواسم الزيعة، ويف األية السنة املاليالشهر، ويف �ا

  .كث احلج والعمرة وما أشبه ذلينة املنورة، حيواملشهد املقدس واحلج واملد

ة تتخذ يومك حرية أو غيومك فإن اإلدارات حً،ة العمل مسبقايمكدة يف �ن معرفة وقت الزكميث يوح

د ييهم للتزيلإمن و نية حتشد الوزارات املوظفيومكًثال يف اإلدارات احلدة، فم� الزكلة ملواجهة تليفكجراءات إ

شدون حيث ي حكاملعامل واملصانع وحنو ذلكة يجتماعاإلدارات اال إىل  �لنسبةكذلك و،من اخلدمات

  .دة املطلوبة�ًفؤا للزكون كطاقا�م ألن ت

  

  ))تغيريات غري منتظمة((

 ،شبهأما زل واحلروب املفاجئة والثورات وول والزاليالسك ،تظمة املنريات غرييأما التغ: القسم الثاين

  ً. مسبقاكان معرفة موعد ذلكون �إلميكة العمل أو تنقص عن معدهلا دون أن يمكد يففي هذه احلالة تز

دارة الدولة أو اإلدارات إ، سواء اإلدارةت اليت تواجه �التحدوالصعبة وهذه احلالة تعترب من احلاالت 

  سكما أن يف العكدارته، إي ال تتأخر األعمال يف ك التصرف بسرعة داريس اإليوتتطلب من الرئاخلاصة، 
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اجات يحتنة مما سبب النقص يف االيول اجلرف ببعض املديً مثال سببت الس،كذلكون األمر يكًضا يأ

  .أو يف اخلدمات

يت �ل سنة كعرفون أن يف يا انوكما إذا كات املنتظمة، يريالقسم األول، وهو التغ إىل  �لنسبةكذلكو

ة، ي �ن احلرب تقام يف الفرتة الفالنكول يف هذا الوقت أو الزلزال يف هذا الوقت، أو علموا قبل ذليالس

الثقافة أو ما أشبه  إىل ن أو لعدم الطالب �لنسبةيل من اخلدمات لعدم املشرتيالتقل إىل تاجحيث األمر يح

  .كذل

قرتحوا احللول املناسبة ملواجهة يمن أشبههم أن  وني واملراقبيني اإلدارنيللمن تبعه من احملر وي املدىفعل

دة �ز إىل اجي يف اإلحتريًان، فمثال عند التغكه قدر اإلميم فكط العمل والتحيق ختطي عن طر،اتريهذه املتغ

  :ةين إتباع هذه اخلطوات التالكمياخلدمة أو اإلنتاج 

  

  ))ضايفالوقت اإل((

 من الوسائل نياملوظف إىل عطاء الوقت اإلضايفإًا، فإن يً وقتا إضافاإلدارةظف ل موي تشغ:األول

ث ية، حيفيات ومن أشبه، مثل العطل الصكاتب الشركة ويف ميومكالشائع استعماهلا يف اإلدارات احل

هة ة ملواجي األوقات اإلضافني للمعلميعطيثرة من الطالب، فكاملدارس املنفتحة يف هذا الوقت  على دسكتت

 أو ني خارج وقت الدوام الرمسي بساعتنيل املوظفيتشغ إىل ونيلجأ اإلداريث ي ح،ة العمليمكدة يف �الز

  .طلبه العمليأربع ساعات أو ثالث ساعات أو ساعة حسب ما 

رب كًضا عن الوقت اإلضايف أيعطو�م تعويًا مقابل العمل اإلضايف، ورمبا يًضا مالي تعونيدفع للموظفيو

ل ساعة عمل يف كًا� مقابل يدفع أحيًات مثال ك ويف الشر،دفع للموظف عن الوقت العاديي من معدل ما

ن أو يديان يف حر أو برد شدكة، وإن يعادل ساعة ونصف الساعة يف األوقات العاديخارج وقت الدوام ما 

  ًثر ضعفاكعطون أي كخوف أو ما أشبه ذل
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  ً.ضايثر من الضعف أكأو أ

 كتطلب ذليأن األمر قد ّ إال ة،ية املاليًا من الناحريثكلف كأ�ا ت على لةيذه الوسه إىل نظريولذا فإنه 

  .مسعة املؤسسة على ًضا، أو من جهة احلفظية أريبكمن جهة أن األر�ح 

 اإلدارةًضا، فإن املوظف يف يأن له بعض احملسنات أّ إال ان له بعض النقائصكوهذا الشيء وإن 

د يق جديتنس إىل د واليب جديتدر إىل تاجحي فال ،ام �لعمليايف للقكب اليالتدرة ويافكون له املعرفة اليك

 نيستعانة مبوظفما هي احلال عند االك ،ني أو هذا املوظف وسائر املوظف، هذه الوحدة وسائر الوحداتنيب

  . اجلددنيل املوظفيمن خارج اجلهاز بتشغ

 وإن الغالب أن األفراد هلم ،كفرح بذلي وهو ،ةي حالة املوظف املالنيحتس على لةيوتساعد هذه الوس

  .ةيلها يف أوقات استثنائيمكدون تيرينواقص 

ة يام �عماهلم يف أوقات الدوام الرمسي املوظفون يف القؤتباطيلة فقد يساء استعمال هذه الوسين رمبا كل

 من الرؤساء نياملقرب نيت بعض املوظفئاافكلة ملي وقد تستعمل هذه الوس،ًدوا مربرا للعمل اإلضايفجيي ك

ام �عماهلم يف أوقات الدوام يعون القيستطينما ي خارج وقت الدوام، بً�لهم صوري بتشغك وذل،ينياإلدار

  .ةية العاديالرمس

نه من العمل داخل الدوام، كن من العمل خارج الدوام مبثل متكتميساء من جهة أن املوظف ال يوقد 

ان كًوم مثال، وإن ية يف اشتغال اثنيت عشرة ساعة يف الي والنفسةيست له الطاقة اجلسديألن اإلنسان ل

ًال و�اراي ل،ً مثالنياإلشتغال يف دوام ً أو صباحا وعصرا أو ما أشبه ذل،ً ل ي، نعم يف املوظف الذي عمله قلكً

  .هيلة فكم هذه النوع من املشكن عدم حتكمي معقد ريأو غ

  

  ))املوظفون الفارغون((

ف يتوظ إىل وميك حريًا أو غيومكس حير أو الرئي املدألجي، فإنه ني املتفرغني�ملوظفستعانة اال :الثاين

   للعملني املتفرغري غنيبعض املوظف
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ة يفيالعطل الص إىل  �لنسبةكذلتعارفيما ك ،يف ساعات حمددة وبصورة موقتة ملواجهة ضغظ العمل

ستخدم ي والبنات، فنيالطالب من البنن من كرب عدد ممكستقبال أة اليث تفتح بعض املدارس األهليح

  .ى ألن دوامهم الرمسي انتهكن تفرغوا ألجل ذلي الذنيمن املعلم موظفون جدد

ث ال ي، حريثكل كة العمل بشيمكدة �عند زّ إال نيلتي الوسنيهات إىل ريس أو املديلجأ الرئيوال 

  .ام بهيع املوظفون الدائمون القيستطي

 قد ني املتفرغنين املوظفإًنتقادات يف بعض أقسامها، مثال ة بعض االي الثانلةيهذه الوس إىل وجهيورمبا 

ام �لعمل، وأن يب للقيتدر إىل تاجونحيما أ�م ك، ني الدائمنياملوظفك نيمتعاونن ويقادرفاء وكونون أيكال 

  .ني الدائمنيون أقل من املوظفكة عنه قد تياهتمامهم بدقة العمل وحتملهم للمسؤول

ما مثلناه يف كستخدامات األخر  أما بعض اال،ستخداماتال إمنا هو يف بعض االكإلشن هذا اكل

  .الكه مثل هذا اإلشيرد علية فال يفيالعطل الص

 ل احتاج رب العملي جاء الساًما يف العمال، مثال إذكالعلم والفن  إىل تاج العملحيما أنه رمبا ال ك

ون يب، وإمنا العمال العادياخلربة والتدر إىل نه ال حاجة فإ،كعمال جدد لنقل الرتاب أو ما أشبه ذلإىل 

  .كام بذلينون من القكتميملون الرتاب حي

  

  ))مکاتب اخلدمات((

 يف دإذ يوج  ،ستعانة �م للقيام �لعمل فإنه ميكن اال،ستعانة مبكاتب اخلدمات اخلاصة اال:الثالث

  .مجلة من البلدان الصناعية مكاتب خاصة للخدمات

رسال موظفيها للقيام �ألعمال إما أن يطلب املدير من هذه املكاتب إهذه الوسيلة  إىل جوءوعند الل

  يف مكاتب 
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طباعة متزايدة  إىل ً مثال إذا احتاجوا، هذه املكاتب العمل ليقوموا �ا يف مكاتبهمى أو أن تعطاإلدارة،

 ،مراكز طباعية أخر إىل لة من كتبهليه أعطت احلكومة أو الشركة اخلاصة أو دار النشر مجإياج الفصل تحال

 فال يشتغل احتياج املدير ألجل ترفيع ،ا عملهمحيث إ�ًوغالبا أسعار هذه املكاتب اخلاصة تكون معقولة 

املنشئة تكاليف شراء األجهزة واآلالت الغالية الثمن وتكاليف استخدام  على  وذلك يوفر،األجور وحنوها

  .املوظفني كل يف موضعه

تنتج اخلدمات والنتائج املرغوبة وال جتعل املنشئة مفلسة أمام الناس من جهة اخلدمات أ�ا  كما

 نعم يف بعض األحيان تكون تكاليف القيام �ألعمال ،املنشئة على  كما ال يسبب ذلك فوت الربح،وحنوها

حفظ ماء الوجه عند احلاجة املاسة وّ إال  إليها املديرؤ فال يلج،بواسطة مكاتب اخلدمات اخلاصة مرتفعة

  .والسمعة أو ما أشبه ذلك

  

  ))جتميع اخلدمة((

، فرمبا تسستطيع املنظمة أن تواجه الز�دة يف كمية العمل واخلدمات بواسطة   جتميع اخلدمة:الرابع

وذلك بتجميع أقسام اخلدمة يف املنظمة يف وحدات   ،ىالوسائل األخر إىل موظفيها الدائمني وبدون اللجوء

املوظفني،  فبدل أن تكون أقسام متعددة لإلدارة كأقسام الطباعة واحملاسبة وشؤون ،داراتإ أو ة كبريةإداري

أكرب استفادة من هؤالء املوظفني يف مواجهة  جيمعها املدير يف قسم كبري من شأنه أن يساعد على حتقيق

  .الز�دة يف كمية العمل

دارة إ بينما تقل يف ،الز�دة إىل رات حتتاجدارة من اإلداإوميكن ذلك فيما إذا كانت كمية العمل يف 

 فيمكن مواجهة مثل هذه احلاالت النادرة ً، هي قليلة العمل مطلقاى األخراإلدارة أو ،ئ ألمر طارىأخر

  ً، مثال كان  جبمع املوظفني يف اإلدارتني يف منشئة واحدة
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  ً.ر يف كل صف أربعني طالبا فإذا زاد الطالب للعطلة الصيفية جيعل املديً،يف كل صف عشرون طالبا

  

  ))الوسائل احلديثة((

 مثل أن يبدل ، ميكن تزييد الوسائل احلديثة لتسد مسد املوظفني الذين يراد استخدامهم:اخلامس

 ليتمكن نفس املوظف يف نفس املدة مبضاعفة ، ولو �إلجارة،لكرتونيةاملدير املطبعة العادية �ملطبعة اإل

أصحا�ا الذين كثروا  إىل يصال الرسائلإساعي الربيد سيارة سريعة تتمكن من وهكذا يستأجر ل  ،اإلنتاج

  .غري ذلك من األمثلة إىل ،مبناسبة الفصل السياحي

  

  ))التدرج يف العمل((

 يف وقت واحد ل فإن املدير يتمكن من التدرج يف العمل عوض أن يعم، التدرج يف العمل:السادس

  .موظفني جددىل  إاملوظفني أو حيتاج على مما يضغط

مجيع مناطق  إىل ًمثال ال ترسل قوائم الكهر�ء واملاء والتلفو�ت وما أشبه يف أسبوع واحد من الشهر

 ولطرف الشمال األسبوع ، فلطرف اجلنوب األسبوع األول، بل يوزع العمل طيلة أ�م الشهر،وأحياء املدينة

 �إلمكان القيام �ألعمال الكتابية واحلسابية  حبيث يكون، وللشرق والغرب األسبوعان األخريان،الثاين

  .لتلك للربيد يف الفصل السياحي بواسطة نفس املوظفني الدائمني يف تلك املنظمة

 ال يشعروا هؤالء املوظفني حىت إىل ت �لنسبةئااملدير ز�دة املكاف على لكن إذا زاد العمل جيب

  .مكافأة عليهم عمل متزايد بدون ي وأنه ألق،�هلضم والضيم

ًاملال سريعا  إىل ً مثال احلكومة حتتاج،السرعة إىل نعم مثل ذلك ال ميكن فيما إذا كان العمل حباجة

ك خالف النظام يف ل وذ، فالتأخري يف األخذ يوجب التأخري يف العطاء،إلعطاء موظفيها يف أول الشهر

   تقسيم العمل مكنأ فإنه وإن ً، رواتب املوظفني الذين هم حباجة إليها غالباءعطاإ
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  .هذه اجلهة اجلانبية إىل نفس العمل لكنه ال ميكن �لنسبة إىل �لنسبة

  

  ))التهيئة املسبقة((

 فإن املدير يقوم يف بعض احلاالت ببعض األعمال ، التهيئة للعمل املتزايد قبل تراكمه:السابع

والنماذج اليت   علومات الالزمة كتحضري اإلحصائيات وامل،واخلطوات التحضريية الالزمة للعمل قبل تراكمه

 يف مشروع اإلدارة وكتحضري دراسات حول املشاريع اليت ستدرجها الوزارة أو ،ستستعمل عند القيام �لعمل

  أو يف العطلة الصيفية،دارة امليزانيةإ املنشور الدوري مليزانية السنة املقبلة من اإلدارةامليزانية قبل أن تتسلم 

يتمكن من  كما أنه ، فإن املدير يتمكن من جعل ذلك،تعطيل نع واملدارس يف حالة حيث املعامل واملصا 

فاتر د بعد العطلة يتمكن من تسجيلها يف  يقرأ يف األشرطة تفاصيل األمور حىتً مثال،التأخري يف العمل

  .احلساب وما أشبه

  

  ))االستعداد للمفاجئات((

ً وخصوصا إذا كانت املفاجأة حمتملة ،حتياطات�الت احملتملة ئاتعداد للمفاجس التأهب واال:الثامن

ًاحتماال كبريا خراج بعض احلكومات إ أو ، أو حدوث زلزلة، أو احتمال نشوب حرب، كما يف أ�م السيول،ً

 وهذا قسم �لث غري ما ،تلك احلكومات املضيفة على لَ مما يزيد الك،الظاملة مجلة من الناس �عذار خمتلفة

  ً.طالقاإا يفاجأ به بدون سابقة احتمال  غري مً،يعلم سلفا

  

  ))ً�يئة املوظفني مسبقا((

اء املتمكنني من املال حيتاطون ر فإن املد،حتياط بتهيئة عدد من املوظفني من قبل ذلك اال:التاسع

  ليستعينوا �م يف،أنواع العمل املختلفة للمنظمة على  ويدربو�م،اإلدارةبعدد من املوظفني ز�دة عن حاجة 

  .جازا�م السنوية أو ما أشبه ذلك أو عند ذهاب بعض املوظفني للتمتع �،مواجهة أعباء األعمال الطارئة

  أما يف األحوال العادية حيث ال 
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  . فارغني ال يبقوااحتياج إليهم فتستند إليهم بعض األعمال اهلامشية ليقوموا �ا حىت

  

  ))زةاحلاجات اجلاه((

 ى مما يسم، كما إذا كان للفندق غرف مفككة ميكن مجعها بسرعة،هزة تكوين احلاجات اجلا:العاشر

 ت بكثرة الزائرين ينصب تلك الغرف يف ساحائ فإن املدير إذا فوج،يف احلال احلاضر �لبيوت اجلاهزة

  .غري ذلك من األمثلة إىل حتياج يرفعها، مث بعد متام اال،الفندق

 ، مما يستغين املدير من اخلدمات واإلنتاجئر مفاجًوأخريا إذا اتفق العكس �ن خفت احلاجات ألم

 النقا�ت أو هدارة التأمني أو مما �يئإتسريح املوظفني مع القيام ببعض نفقا�م من  إىل بد وأن يلجأفإنه ال

حقل آخر إذا كان  إىل  ورمبا يبدل املدير خدما�م،اجلمعيات املعنية �ذا الشأن يف مثل هذه احلاالت

  .�مكانه ذلك
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  ))تنمية أعضاء اإلدارة((

 وذلك ،اإلدارةاملدير العام وكذلك املديرين اآلخرين تنمية أعضاء  على  من الضروري:)مسألة(

  .العمل على حتفاف �م وحتسني كفاءا�م وتدريبهم فالالزم اال،توفري املدير يف األكفاء على للمساعدة

  .عاتقها وجب ذلك على لمهمة امللقاةً أمر صعب إذا أريد �ا أن تكون كفؤا لاإلدارةفإن 

 أو املديرين الذين سوف يشتغلون يف العمل ،ةإداريمن غري فرق بني املديرين احملتلني �لفعل مناصب 

 ة وذلك بغية متكنهم من حتقيق أهداف املنشئة بفاعلي،ة يف اهليكل التنظيمي للمنشئةداريويشغلون املراكز اإل

  .أكرب وجبودة أحسن

ًعداد بر�مج مالئم يصمم خصيصا هلذه إلة اجليدة مستلزمة داري أن تنمية العناصر اإلومن الواضح

 سواء يف املؤسسة الثقافية أو ،ً فاملديرون القادرون ميثلون أصال من أهم أصول أية مؤسسة،األغراض

  .اإلدارة واملؤسسات ختتلف يف كيفية ،دية أو السياسية أو غريهااالقتصا

مؤسسة اقتصادية غري  إىل املدرسة أصعب من تنمية املدير �لنسبة إىل ر �لنسبةًفمثال تنمية املدي

 وتنميتهم ،ًمثال مباشرة، حيث إن إدارة املدرسة عبارة عن إدارة ألف طالب من الطالبمرتبطة �لناس 

ًعلميا وأخالقيا وتربو� ً   ً.عب جدا وهذا شيء ص، فيهم يف بلد اإلسالمىلزوم تنمية التقو إىل ضافة �إل،ً

 وإمنا ترتبط بعدد من املديرين ً، املدير ال يرتبط �لناس مباشرة غالبا،ديةاالقتصابينما أن املؤسسة 

  . وهذا شيء أسهل،واملراقبني

 ، �بتةىد خبطاالقتصاته يتقدم ء ألن بكفا،ديةاالقتصاوتنمية املدير يف احلقيقة استثمار يف املؤسسة 

.ىوهذا له أمهيته الكرب

ً فتدريب املدير يستلزم ختطيطا وتوقيتا وحكما سليما لغرض حتقيق أكرب فائدة ممكنة،ي أىوعل ً ً  سواء ،ً

   ، أو الفائدة يف التصنيع أو غري ذلك، أو الفائدة يف إعطاء اخلدمات هلم،جتماعالفائدة يف تثقيف اال
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ة كما كان يف الزمان  جمرد مواهب طبيعيسألة مل تعد وامل،هاؤ�اإواملؤهالت احلالية للمدير ميكن 

ً لكن تلك املواهب الطبيعية أيضا ،دارةراد هلم مواهب طبيعية تؤهلهم لإل وإن كان هناك بعض األف،السابق

 بينما من ليست له ، تعطي الثمار الطيبةا حىتهالزرع في إىل ة اليت حتتاجبيرض الط كاأل،الصقل إىل حتتاج

 أي تقدير فاألرض ىوعل، ً مث نزرع فيها �نيا،ًها أوالأأن �ي  إىلهذه املواهب كاألرض االسبخة اليت حتتاج

  .الزرع إىل حتتاج

 منهم هم الذين هلم الكفاءات ة بينما القل،ةداريومعظم املديرين إمنا يكونون مديرين نتيجة للتنمية اإل

  .الرفيعة يف أنفسهم

الروابط غري الرمسية  على ماد كليةعت واالاإلدارة،واملعرفة واملهارة يعتربان من األمور الضرورية يف 

 فإن ، ويف معظم احلاالت يكون عدمي الفائدة،ًللمديرين مع الرؤساء املباشرين ال يكون بديال عن التنمية

 أو هذا ،هذا اجلانب أو ذاك اجلانب إىل رأس املدير ويرشده على الرئيس ال يتمكن أن يكون ليل �ار

 واملدير ،ًبر�مج حمدد مصمم خصيصا لتنمية املديرين إىل اجة هي ولذا فإن احل، أو ذاك اإلجياببالسل

  .املؤهل حمدود للغاية

  

  ))ية الكفاءاتأسباب �يئة املدراء وتنم((

   :اب واليت منهابسالعديد من األ إىل  وقابليا�م يرجع�يئة املديرين وصقل مواهبهم إىل حتياج االمث إن

 ،ت الز�دة يف السكان تسبب الز�دة يف احلاجاث إنحي ، السكان يف معظم العاملالز�دة يف

  .�ملديرينّ إال واحلاجات ال تدار

 كما سبق اإلملاع ، سواء يف السلطة أو يف األداء،جتاه املتزايد حنو اتباع أسلوب الالمركزية اال:هانوم

  .إليه

   ،ت اخلاصة والعامة املرتبطة �لدولةئا الز�دة يف عدد املنش:ومنها
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ًنطاق كبري خصوصا  على دية اليت توسعتاالقتصاد الشركات يف القطاع اخلاص نتيجة للتنيمة فإن عد

�بعادها   مزيد من املدارس واملستشفيات وسائر شؤون احلياة إىل حتياج وكذلك اال،يف البلدان املتأخرة

  .ًاحمزيد من املديرين مل إىل حتياجاملختلفة جتعل اال

ا نتيجة لألسفار الكثرية من �حية بسبب هتصال بين ملا حصل من اال، التنافس بني البالد:ومنها

 ،عالم من اإلذاعات املرئية والصوتية والصحف وما أشبه من �حية �نية ونتيجة لإل،سهولة وسائل النقل

 وتريد أن تصل إليها أو أن تسبقها وذلك ،البالد املتقدمة إىل فإن ذلك يسبب أن تنظر البالد املتأخرة

  .املديرين األكفاء إىل ةاجحب

  حيث حتتاج، ومن املعلوم أن السالح يف احلال احلاضر يف قمة احلاضرة،السالح إىل  احلاجة:ومنها

 إىل  وكل بعد حيتاج،ًها تعطي مرافق احلياة األخر أبعادا جديدةر فهي بدو،الدارسة ووسائل احلياة وغريهاإىل 

 يف بما ذكر� مسألة احلر على حنرافمنا هو وليد لالإخري  لكن من الواضح أن هذا املوضوع األ،مديرين

  .الزم قطع جذوره ليعيش العامل يف أمن وسالمل فا،بعض كتبنا األخر

الكهر�ء والتلفون والطرقات واألسئلة وغريها حاجات جديدة  إىل  فإن احلاجة، ز�دة احلاجات:ومنها

  .املديرين إىل  حباجةنشئات، واملتئااملنش إىل  وكلها حتتاج،ًإطالقا و�جلملة

 ، حيث املؤسسات الدستورية واليت مل تكن يف أ�م الدكتاتورية موجودة،ضوع السياسةو م:ومنها

  ً.ذا وهلم جراك وه،مديرين إىل واملؤسسات الدستورية مبختلف أنواعها حتتاج
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 فقد كانت ، مديركل مدير إىل جماالت حمدودة �لنسبة على التخصص والرتكيز إىل  اإلحتياج:ومنها

ًاملؤسسة سابقا مثال حباجة  ألن كل ،مدارء متعددين إىل  ويف الوقت احلاضر هي حباجة،مدير واحد إىل ً

خلفية واسعة  على جهة من اجلهات مما يرتتب عليه تقييد الفرص للحصول على ًمدير جيب أن يكون مركزا

  .خصائيني يف ميادينهم احملدودةأني ريدابقاء اإل إىل جتاه وكلما زاد التخصص زاد اال،من اخلربة

مدير للتخزين ومدير للتسويق ومهندس هو بنفسه مدير يف نفس  إىل ًفمثال شركة واحدة حتتاج

 وكل هؤالء بطبيعة احلال مديرون لبعد من ،غري ذلك إىل ، مدير عام �إلضافة إىل، ومراقب وحملل،الوقت

  .ألمر هكذانما يف السابق مل يكن ا بي،أبعاد تلك الشركة

  

  ))طرق التنمية اإلدارية((

  : نذكر منها،ة طرق متعددةداريمث للتنمية اإل

 فإنه ال ميكن أن يفوق شيء ،نيداري وهو وسيلة شائعة وفعالة لتدريب اإل، العملء التعليم أثنا:األول

مل مع شخصيات مع التعا  ًالتجربة الفعلية ملواجهة املشكالت واملواقف والتمكن من حلوهلا حلوال مرضية

 وذلك بسبب صفوف خاصة �م داخل املنشئة أو خارجها يف ،خمتلفة ومشاهدة نتائج اجلهود الشخصية

  . ميتزج العلم التصاعدي �لعملأوقات الفراغ حىت

 فإن املدير ،من يريد تنميتهم �حملاضرات إىل داريرشادات والنصائح اليت يقدمها الرئيس اإل اإل:الثاين

  وهذه طريقة شخصية ميكن أن تكون،دار�مإلقاء احملاضرات ملن يريد تنمية مه يقوم �اقوم مقالعام أو من ي

  ً خصوصا إذا كانت احملاضرة ،جانب كبري من الفاعليةعلى 
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  . ويكون امتزاج بني احملاضر الذين حياضر ألجلهم،اصطالح املنطقيني على جامعة ومانعة

 وتعترب مراكز املساعدة ،التعليم بواسطة املالحظة على اهتمامها وتركز هذه الطريقة ، املالحظة:الثالث

ني املرشحني الذين يشغلون مناصب املساعدين ملديري داريمن املناصب اجليدة للمالحظة أن تنمية اإل

 إىل  وهكذا �لنسبة،ى التنظيمي األعلىة اليت حتدث يف املستوداري ميكنهم مالحظة األنشطة اإل،اإلدارات

  .غري ذلك إىل ، يف القاعدة الذين يستفيدون من املديرين يف الوسطاملديرين

 فاملتدرب الذي يعهد إليه مبهمة ، وهذه املهام ميكن استخدامها بتدريب األفراد، املهام اخلاصة:الرابع

 �ليت هي اإلدارة على  يتدرب،خاصة حيث مينح له حرية كاملة ملعاجلة األمور حسب اجتهاده وفكره

ذا ميكنه حتقيقه للخروج من املأزق أو  ه يكتسب فرصة لرؤية كيف ميكن معاجلة األمور وما ألن،أحسن

  .للتجويد أحسن فأحسن

قيام املتدرب  على  وهي من الطرق اليت ينتشر استعماهلا بسرعة وتنطوي، حل املشكالت:اخلامس

  :قوم املتدرب أن يى وعلً،إدار�ًبوصف مكتوب ملوقف معني أو حالة تستلزم عمال 

  . بتحديد املشكلة:ًأوال

  .هذه املشكلة إىل ت بتحليل احلقائق والظروف واملالبسات اليت قادً:و�نيا

  . حتليل اخلطة اليت يوصي �ا حلل املشكلةً:و�لثا
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 على ً فإنه إذا اختار هذه احلاالت بكل دقة وعناية يكون تدريبا، لتربير احلل الذي يقرتحهً:ورابعا

  .ةاريدتنمية قدرته اإل

مركزية اهليكل التنظيمي زادت احلاجة   فإنه كلما زادت ال، اهليكل التنظيمي الالمركزي:السادس

  .القسمني إىل ما سبق اإلملاع على ، مبا ال يوجد يف مركزية التنظيم، أكثراإلدارةمبمارسة 

عرف أن الواجب  كل مدير ي ألن،ةداريما تكون يف املؤسسة تكون وسيلة للتنمية اإل والالمركزية عند

 ء وبذلك يعمل فكره وأنشطته وقدارته ألن �يت �لشي،ه بدون مساعدة آخرينؤعاتقه جيب أدا على ىامللق

  . ال يسقط أمام رؤسائهاجليد حىت

 فإن هناك برامج ،ة �جلامعات واملعاهد املتخصصة وبعض املدارس احلكوميةداري املدارس اإل:السابع

 فإن هذه املعاهد ،امعات واملعاهد املتخصصة وبعض اإلدارات احلكوميةة تنظمها اجلداريللتنمية اإل

ًواجلامعات وما أشبه تعمل دورا مهما يف جمال التنمية اإل ثل هذا ومثل م لكن من الواضح الفرق بني ،ةداريً

  . هذا يكون �لدراسة بينما ذلك يكون �لعملحيث إن ،اهليكل التنظيمي

معلومات مهمة يستفيدها  على ات تنطويجتماعفإن هذه اال ،ات اخلاصةجتماع اال:الثامن

ات تبني عمليات الشركة وسياسا�ا جتماع هذه االحيث إن ،ا�تمعون من املوظفني يف أي سطح كانوا

ً وغالبا تكون هذه ،وموارد أمواهلا وحلول مشاكلها وما تقدمه من خدمات وما تواجهه من صعو�ت

 أو من الداخل واخلارج ، اخلارجن أو مديرون متعددون من الداخل أو مسها مديررأجتماعات رمسية ياال

   إىل كما أملعنا، ًمعا
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نشئة  وكذلك مراقبون أو حمللون وخرباء وغريهم حيث يناقشون األمور املرتبطة �ملً،مثل ذلك سابقا

  .ارتفاع الكفاءات يف أي حقل كان إىل ً واملناقشات احلرة دائما تؤدي،مناقشة حرة

ً والفكرة هنا تشبه متاما تلك اليت جيدها ،نيداري يف اصطالح اإل، �لفريق الثاينى ما يسم:تاسعال

  . حيث يوجد عادة فريق �ن ملساعدة الفريق األول األساسي،اإلنسان يف ميادين الر�ضة

تياطي  هو أن هذه الطريقة �تم بطريق اح،والفرق بني هذه الطريقة وطريقة اللجان اليت نتكلم حوهلا

 حمل املديرين ىًيدرب ويعمل أيضا كوحدة من فرتة ألخر  فالفريق الثاين لإلدارة،وليس �فراد منفصلني

  .صطالحاألساسيني الذين يكونون الفريق األول يف هذا اال

 فإن ،دارةإل فإن اللجنة وسيلة فعالة لتدريب أعضاء ا،ذلك إىل  وقد سبقت اإلشارة، اللجان:العاشر

تصور  على  وتساعد العضو،ت التنظيميةاالعالق على هتمام من األدوات املمتازة اليت تركز االاللجان تعترب

  . التنسيق بني بعضها والبعض اآلخرى وعل،عمليات كل وحدة تنظيمية رئيسية

 ، فإن املؤمترات تكون بصورة أوسع،ات اخلاصةجتماع واملؤمترات غري اال، املؤمترات:احلادي عشر

 وتقدم الفرص لتبادل اآلراء واملناقشات اليت تبني النواحي العديدة ،ستعماللشائعة يف االوهي من الطرق ا

 وما ينبغي ، وما ينبغي ز�دته، وما ينبغي تركه، ولتحليل املواقف بغرض حتليل ما ينبغي عمله،للمشكلة

   وقد ،جلوابمدير قدير يكون حمور املناقشة والسؤال وا إىل ً وحتتاج هذه الطريقة دائما،تنقيصه
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 واألفكار الرتوجيية واقرتاح ، مثل الطرق احلالية لعمليات الشركة،تدور املناقشات حول موضوعات

 التسهيالت اإلنتاجية �لنسبةو واألعمال املكتبية ، والتطوير وبرامج ز�دة كفاءة املبيعات،املنتجات اجلديدة

كتب وعدد الغرف وما يكون يف كل غرفة من عدد  وال،املعلمني إىل دية أو �لنسبةاالقتصااملؤسسة إىل 

يف الشوارع، إىل غري ذلك،   ال يكون الطالب مسيبني الفراغ حىت والعطلة الصيفيه كيف متأل،الطالب

املطارات  إىل  أو اجلوانب املختلفة �لنسبة،املصحات واملستشفياتوهكذا اجلوانب املختلفة �لنسبة إىل 

  .لكغري ذ إىل ،دارة القطاراتإو

 ومثل هذا املقرر ينبغي ، دارسة مقرر خاصداري فقد يطلب من اإل، املقرارات الدارسية:الثاين عشر

تنمية قابلياته يف كيفية  على داري مما يساعد اإل،تصميمه �لشكل الذي يقدم املعلومات اخلاصة املطلوبة

  . وهذا ميكن أن يؤدي بصورة كتيبات أو ما أشبه ذلك،األخذ والعطاء

 ورمبا يكون ذلك بسبب ،التقدم على داري الدورات اخلاصة للدراسات اليت تردب اإل:الث عشرالث

ّ أو أن املدير مل يدرس قدر الكفاءة مثال يكون خريج الثانوية ، يف البالد املتقدمةاإلدارةتقدم العلم أو كيفية  ً

 املعاشرة مع الناس فيما إذا ً أو يعطي دروسا أخالقية لكيفية،فيعطي دروس اجلامعة ولو بصورة مضغوطة

  . �ملعاشرة معهم كاملديرين يف القاعدة إلر غري ذلكيكان مبتل

  . املراقبة الدائمة لسري العمل حنو التنمية مبا يستلزم املراقبة من املكافأة للمتفوق:الرابع عشر

   فيمكن أن يكون مبالحظة د،أما مسرح التنمية فهو كثري ومتعد
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ات أو ع أو التحسني يف املبي، أو التكاليف املنخفضة لإلنتاج،)لتضخم والتنزلا(الغالء أو الرخص 

راقبة عند حصول املناقشات غري الرمسية مل أو ا،اإلدارةتصال بني أعضاء  أو حتسني اال،الز�دة يف الكميات

 أو عدة دارة واحدةإعمليات  على ت العرضية اليت تؤثرال وحتليل املشك،بني املوظفني ودارسة أعماهلم

 مالئمة سياسات الشركة بصورة عامة يف جانب من ى أو تقييم مد،داريهتمام اإل واليت تتطلب اال،داراتإ

 مع ، مما يعرقل جهود املرؤوسني، أو اكتشاف بعض نقاط الضعف يف الرؤساء،جوانبها ووحدة من وحدا�ا

 كأ�م فريق يف مؤسسة ،�لعمل الوحداين وقيامهم اإلدارةون األفضل بني أعضاء ااقرتاح طرق العالج أو التع

 على  أو التعرف، أو تشجيع ترقية املديرين املؤهلني،تقييم وتنمية مرؤوسيهم على  أو تشجيع املديرين،واحدة

 أو ، املوضوعني يف أماكن ال تناسبهم مع القيام حبركة التنقالت الالزمة للمصلحة املشرتكةاإلدارةأعضاء 

املنتجات والبضائع  على قبال الناسإ أو كثرة ، آخذة يف التقدماإلدارةر منه أن تزييد األعضاء مما يظه

  . أو ما أشبه ذلكى مع عدم كون ذلك جلهة �نوية كانغالق معمل آخر أو مدرسة أخر،واخلدمات

  .ةداريمن التنمية اإل ، قول املنطقينيى عل)ّناإل( غري ذلك من اآل�ر والنتائج اليت تظهر بدليل إىل



٢٣٤

  

  ))طيط الرتبوي للمدراءالتخ((

 ،يف األمر  بد من مالحظة نقطة هامة ال، الصحيحةاإلدارة بل نفس ،ةداريريد التنمية اإلأ إذا )مسألة(

 سواء كانت منشئة ،وهو التخطيط الرتبوي للمديرين واملفتشني واحملللني وغريهم من الذين يقومون �ملنشئة

 فإن أي ختطيط ألية منشئة ، كاملعامل واملدارس واملستشفيات وغريهات احملدودةئا أو املنش،كبرية كالدولة

ًسواء كانت منشئة اقتصادية أو ثقافية أو غريها ال يكون صحيحا ومثمرا  يليب ةإذا رافقه ختطيط للرتبيّ إال ً

  .هاؤبقاإها أو ؤنشاإحاجات تلك املؤسسة املزمع 

اره أهم عنصر من عناصر التنمية وهو عنصر لك ختطيط منقوص إذا مل يدخل �عتبفإن كل ختطيط لذ

 ةًنشاء مصنع للصلب مثال أو معهد للدارسإ فال فائدة من ،اليد العاملة املدربة ذات الكفاءة واإلعداد الرفيع

للني لتسيري عداد املهندسني والفنيني واملعلمني واملشرفني واحملإأو غري ذلك إذا مل يستطع القائمون بذلك من 

ً فإنه ال يكون التخطيط شامال وكامال اقتصاد� و،رسة أو املصح أو غري ذلكو املدهذا املصنع أ ً ًيا اجتماعً

 وأمثن رأس املال ،ي فإن العنصر اهلام يف أية خطة هو العنصر البشر،ةأن يكون قبل ذلك الرتبيّ إال ًوثقافيا

ً رؤوس األموال عطاءا ونتاجار فإنه أكث،بشرلهو رأس مال ا ً.  

 نقص العلماء واملهندسني والفنيني ى حيث رأى، بعد ثورته الصناعية الكربكذل إىل عاملوقد وصل ال

ختصاص �صحاب اخلربة واالّ إال  ألن الصناعة ال تتمكن من أن تتقدم،ني واملفتشني ومن إليهمداريواإل

ًعدادا مالئما حباجات الصناعة وأعماهلا الفنية املختلفة يف ا�تمعات اإالذين أعدوا    .التقنية على لقائمةً

 وإن كان ،ً ألن األمر ليس خاصا �لصناعة،سائر املؤسساتإىل  ىوملا عرف هذا يف الصناعة سر

   ذي ئ�د
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 ً،ن العمال غري املؤهلني الذين ال ميلكون اختصاصا  فإ،الرتبية من هناك إىل حتياجبدء ظهر اال

ؤهلني الفنيني ملالعمال ا إىل لم والتقنية حيث احلاجةالع إىل  ألنه ظهر احلاجةً،تناقصت احلاجة إليهم تدرجيا

 إىل ً وهؤالء مجيعا حيتاجون،ني والعلماء والباحثني والعلميني واملستشارين وغريهمداريوكبار املهندسني واإل

  .العلم واملعرفة إىل  �إلضافة،�لرتبيةّ إال  وذلك ما ال ميكن،عداد طويلإ�يئة و

لس األمة كان يقبل كل شخصية من جهة املال أو من جهة العشرية أو ما وإين أذكر أن العراق يف جم

ً خرجيا ًا�نسإوا أن يكون الداخل يف جملس األمة ر فقر، وبعد مدة من الزمن ظهر أن هؤالء غري أكفاء،أشبه

ا  ألن هؤالء كانو، وبذلك تغري وجه العراق، سواء من جامعات اخلارج أو من جامعات الداخل،من اجلامعة

 بينما شيخ العشرية الذي له عقلية الصحراء أو له عقلية املال أو ما أشبه بدون اخلربوية �ألمور ،مهيئني

  . مل يكن يتمكن من السري يف أمثال هذه اخلطوات،دية والسياسية وغريهااالقتصاية وجتماعاال

ًدا لإلدارة تكوينا ّ أن تكون أفرا مبعىن،بد أن يكون هنالك يف أية مؤسسة نظام تربوي مدروسفال ً

 وأن تكون هناك خطة تربوية تعين بتخريج األعداد الالزمة من املشرفني واملالئمني ألغراض احلياة ً،مالئما

  .احلديثة

دي اجليد ما مل يرتفع االقتصادي واإلنتاج االقتصاد يف احلقل القتصارتفاع �اال إىل ًفمثال ال سبيل

ًعد إعدادا أ الذي وء فإن غري العنصر البشري الكف،داالقتصاذا ن العنصر البشري الذي يسري عجلة هأش

 بل الالزم أن يكون هناك مجاعة من اخلرباء ،ًكافيا ال يتمكن من أن يستجيب حلاجات ا�تمع املتزايدة

 وأر�ب البحث العلمي الذين يعملون ، كفؤ إلدارة مثل هذه املؤسسة من الفنيني العلماء املبدعنيمالذين ه

   �كرب
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 إىل  بل يف العصر احلاضر حتتاج املؤسسات،اإلنتاج اجليد على ّد ممن هلم قدرةاالقتصادور يف حقل 

 أن يكون ّالإدية والسياسية والثقافية االقتصاية وجتماعنقال�ت اال فإنه ال ميكن اال،املخرتعني واملكتشفني

  .هنالك انقالب تربوي شامل يف كل مناحي احلياة

 وإمهال الكتل البشرية العاملة يف املؤسسات ال ،اإلنسان يف الصناعات أو يف غريهامهال عنصر إفإن 

ًنتاجا زراعيا أو إسواء كان   ، مأساة يف اإلنتاج نفسه وإمنا يؤدي إىل،مأساة الطبقة العاملة فحسب إىل يؤدي ً

ًصناعيا أو ثقافيا أو كان خدماتيا أو غري ذلك ً ً.  

قبل علماء من  ولذا قامت الدراسات تتزامن ،ؤسسة الذي هو اإلنسان �هم عنصر �ملفال بد أن يعىن

 ، وغريهم لتبني أحسن الشروط الالزمة لعمل اإلنسان يف املصانع وسائر املؤسساتجتماعالنفس وعلماء اال

 بذلك  واملعنوية يف القائمنيةوتبني النتائج الكثرية اليت يصيبها اإلنتاج حني تقوم عناية كافية �لشروط املادي

  . سواء كان القائمون هم املديرين أو سائر العمال،العمل

 أما من ،ًفمثال من الشروط املادية التهوية والنور واحلرارة و�يئة وسائل الراحة للعمال واملوظفني كافة

  .الناحية املعنوية فالالزم أن يكون هناك تربية للموظفني الكبار ومن أشبههم من خمتلف قطاعا�م

 بل الرتبية نوع من ،دية فقطاالقتصاًزما للتنمية ًدية ليست الرتبة شرطا الاالقتصا يف املؤسسة ًمث مثال

ً فإن للرتبية أثرا اقتصاد� واضحا،التوظيف املثمر لرؤوس األموال ً  فالرتبية ليست جمرد خدمة تقدم للمواطنني ،ً

ًوأمرا استهالكيا لر ل يوظفها املؤسسة يف مشروع معني لتجين  بل هي رؤوس أموا، هلاًوس املال واستثماراؤً

س مال تضعه يف مشروع صناعي أو زراعي أو أ كما جتين مثرات أي ر،ًمثرا�ا بعد ذلك أضعافا مضاعفة

  .قصد النتيجةبغري ذلك  جتاري أو ثقايف أو

  وقد ضرب القائمون �ذه الفكرة لذلك أمثلة من احلياة 



٢٣٧

 فإن هذين البلدين الفقريين مبواردمها الطبيعية استطاعا أن )�ناليا( و)دامناركال( ومها مثال ،احلاضرة

ًيصيبا تطورا كبريا   . وذلك بسبب الرتبية، اليوم يفوق بكثري تطور جارا�ما وإىلً

  

  ))ًالدامنارك مثاال((

ة  �ديد احلياإىلي الزراعية يف العامل اجلديد خالل القرن املاضي ض يف الدامنارك استثمار األراىفلقد أد

ًالزراعية ألورو� مجيعا �ديدا خطريا ً   . وذلك بسبب انتشار التعليم اإللزامي من وقت مبكر يف الدامنارك،ً

 فلقد ،نتاجهم القدمي وينجحوا يف هذا التحويلإوهذا سبب قدرة مزارعيها أن يقبلوا بسهولة حتويل 

ً تغيريا جذر�استطاع هؤالء بفضل ارتفاع مستواهم الثقايف أن يغريوا بنية اقتصادهم  وذلك عن طريق ،ً

 كانت وال تزال سبب ازدهار ،نب صناعة مكثفة دقيقةّنتاج احلبوب �قامة صناعة للإستعاضة عن اال

  .الدامنارك وثرائها

عمل  إىل ًعمل سنوات طواال ال يتمكن من تغيري عمله على ومن الواضح أن اإلنسان الذي اعتاد

 أما تغيري عمله ، وهكذا،زراعة اللفت إىل تغيري عمله من زراعة احلنطة فاملزارع للحنطة ال يتمكن من ،آخر

 أما الدامنارك فبفضل ثقافة املزارعني اليت كانت عرب ،شيء آخر فهو من أصعب األمور إىل من الزراعة

 ول املنتجةلد استطاعت أن تغدوا دولة مستوردة هلا تشرتيها �مثان خبسة من ا،التاريخ دولة مصدرة للحبوب

  .أساسها صناعة لنب علمية من الطراز األول على  وتقيم،للحبوب

ولقد استطاع املزارع الدامناركي أن يفهم ويقبل نصائح اخلرباء الزراعيني ويتبني الطرائق اجلديدة يف 

درء اخلطر الذي دامههم عن  على  قادرينى بينما مل يكن املزارعون يف البلدان األوروبية األخر،نبّاإلنتاج لل

نتاجهم التقليدي املعروض إً وإمنا كالما متكنوا منه أن حاولوا محاية ،اء يف الدامناركّطريق مثل هذا احلل البن

ًفالس عاجال أو آجاللإل ً.  



٢٣٨

موضوع أملعنا إليه ـ وهو التعليم اإلجباري  إىل  نشري، املثال الثاين وهو اليا�نوقبل أن ننقل الكالم إىل

 وغريه أ�ا واجبات ى وأما سائر العلوم فقد ذكر الشيخ املرتض، �اىملبتلخاص �صول الدين وفروعه ا

 ،حتصيل العلم إذا رأوا يف ذلك املصلحة على  الذين هم أولياء الصغار أن جيربوا األوالدء نعم لآل�،كفائية

، وهذا حبث  العلم بدون اإلجبار على لكن الظاهر أن الدولة أو املؤسسة إذا قامت �ملغر�ت أقبل اجلميع

  . ولذا ال نفصل فيه، الكتابىخارج عن منح

 إمنا ميكن يف بلد دميقراطي ، غريمها إىل، أن ما ذكر�ه يف الدامنارك وما نذكره يف اليا�نىمث ال خيف

 فقد رأينا يف البالد اإلسالمية كيف أن ، فاحلكام الدكتاتوريون ال يدعون األمر �ذه السهولةّالإ و،استشاري

ًدم عاملا عامدا الزراعة والتجارة والصناعة وغريهاالدول � تغلق املدارس واملعاهد مبختلف األسامي والسبل و ،ً

 بتعدد األحزاب )ستشاريةاال( فإذا مل تكن الدميقراطية ،م عمالءحيث إ� ،لتوسعة أسواق الغرب والشرق

انتشال البلد من اهلوة  إىل والرتبية املنتهيني مث �يت دور التعليم ، ذلكً فالالزم أن يعاجل أوال،احلرة يف بلد ما

  .السحيقة الساقط فيها

  

  ))ًواليا�ن مثاال((

 فإن إخصائي التاريخ ،دائي هو الذي قام بدور حاسم فيهتب فالتعليم اال،أما املثال الثاين وهو اليا�ن

  زوال األميةد وإل،ائي يف كافة أفرادهتطبيق التعليم اإلبتد إىل يفسرون الوثبة املفاجئة اليت أصا�ا اليا�ن بردها

 والعراق وما إيرانذلك من أن اهلند والصني و على  وال أدل،شرعن السابع ًزواال شبه كامل منذ �اية القر

  ل التأخر و لكنها غائصة يف وح، الكثرية واأل�دي العاملة الكثريةةأشبه كلها فيها املوارد الطبيعي



٢٣٩

 التأخر وعدم ة وإن كانت ختتلف بعض هذه البالد عن بعض �كثري،يضوالفقر واملرض واجلهل والفو

 فإنه تالزم واضح بني ختلف الرتبية وختلف ، وز�دة الثروة وعدم ز�دة الثروة الطبيعية كالنفط وغريه،األكثرية

  .البلد يف مجيع جوانبه

  

  ))ًمن تبعات الدول املتخلفة تربو�((

ن يتعامل يف سجونه بد وأ كما ال،قة الدماء والسجونا إر وأن يكثر فيهًربو� البد البلد املتخلف تمث إن

 ، كما نراه يف كافة بالد الشرق األوسط،ةد والروتني واحملسوبية واملنسوبي الرشوة والفسا�لتعذيب ويكثر فيه

  .و�ألخص البالد اإلسالمية

 كما رأينا كيف ً، مليو� قتل يف مدة حكمه أكثر من ثالثني)ماوتس تنغ(ن أويف بعض اإلحصاءات 

ق امللكيني ال يتجاوز السجناء مخسة ا وبينما كان يف عر،ق الدماء بال حساباأن عراق اجلمهوريني أر

أكثر من نصف مليون  إىل ارتفع عددهم يف فرتة من الفرتاتو ، ملكان شيء من الدميقراطية فيها،آالف

  .حسب تقرير اخلرباء

  

  ))اهلند ومشكلة الفقر((

 بسبب شيء من الدميقراطية ، من أمثال ذلك وإن مل يعاجل فيها الفقر وما أشبهى إمنا بقي مبنئواهلند

 �خرها للحكم شبه الوراثي من ى تلك يعز وإىل، وإن كانت دميقراطية �قصة،لالستقاليت التزم �ا منذ اال

س األموال ويساعدهم رجال  عنق رؤوىأن مجاعة قليلة يقبضون عل إىل  �إلضافه،ولدها إىل بنته إىل �رو

  . فال يسمحون لغريهم من العمل املثمر،الدولة

 ، يولدون فيها وميوتون فيها،ستقالل يعيش املاليني من اهلنود يف الشوارعولذا وبعد أربعني سنة من اال

 نواحي غري ذلك من إىل ، وال الرتبية والثقافة الالئقني،بدون أن يعرفوا طعم البيت والدار واملسكن الالئق

  .دميقراطية االستشارية احلقيقية�لّ إال التأخر اليت ال تزول من اهلند

 املعروفة من جماالت الزراعة ىيت توظف يف ا�االت األخرلال اووس األمؤالذي تعطيه ردود مث املر

   قد بينت ،والصناعة والتجارة وغريها
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 ،ض خالل سنوات تسع أو عشروعالدراسات فيما بينت أن رؤوس األموال اليت توظف للتعليم ت

فرتة طبيعية ترتواح بني اثين  إىل ديةاالقتصابينما حيتاج تعويض القروض الطبيعية اليت تؤخذ من أجل التنمية 

  .مثان عشرة سنةإىل عشرة سنة 

قد قام مجاعة من العلماء املعنيون �ذا الشأن بدراسات وأحباث وحتاليل حتاول أن تقيس مردود و

 والرتبية وتقدر �لرقم والعدد األر�ح اليت تقدمها رؤوس األموال املوظفة يف م توظف يف التعلياألموال اليت

د للتعليم االقتصادي يف حقل االقتصانتائج تظهر أن املردود  إىل  ومعظم هذه الدارسات وصلت،الرتبية

  .مردود كبري

 ولذا ،وال وليس جمرد استهالكومن هذا البحث يظهر أن الرتبية والتعليم توظيف مثمر لرؤوس األم

يهتم اخلرباء �لرتبية و�مهية التخطيط هلا وبدورها الكبري يف أي ختطيط ألي بعد من أبعاد املؤسسات 

  .ية والعسكرية وغريهاجتماعدية والسياسية والصحية واالاالقتصا

 ، من العامل الثالثصرار �لغ العقول املفكرة املر�ة أن حكومات الغرب تستقدم و�ىوهلذا السبب نر

 وقد ذكرت ، وبقصد تضعيف البالد املستقدم منها من �حية �نية،بقصد تقوية بنيتها الرتبوية من �حية

  .دامقستالتقارير أن مليارات من الد�نري حاصل تلك البالد كل سنة من هذا اال
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  ))زيع األعمالتو((

 أو ، وقد يعرب عن ذلك خبريطة توزيع األعمال،ل توزيع األعمااإلدارة من األمور املهمة يف :)مسألة(

  .كيفية توزيع األعمال

 وحتليل األمور وتبيني مواضع اإلشكال أو ،ختصاصات يف كل منظمةوهي عبارة عن الدارسة لال

 وجمموع ،غري ذلك من النشاطات للمنظمة إىل ،املواضع اليت ينبغي أن يكون أحسن من احلالة احلاضرة

 والوقت ، كما أ�ا تبني الواجبات اليت يقوم �ا كل موظف،تصرف إلجناز كل عملساعات العمل اليت 

  .كميته إىل  �إلضافة،جنازها وكيفية العملإالذي يستغرقة يف 

 فيالحظ يف ،ال وتفيد هذه اخلريطة يف الكشف عن كل موظف موظف أنه هل يعمل كما ينبغي أو

  . أو من �حية الكيفية، �حية الكميةبعض األحيان أن هناك سوء توزيع يف األعمال من

ن يف املؤهالت ي أن موظفني متساوى نرً مثال،فمن �حية الكمية يف سوء توزيع األعمال بني املوظفني

 ولكن عند دراستنا لتوزيع األعمال جند ، ويعمالن يف قسمني متشا�ني أو يف قسم واحد،واخلربات واملراتب

ًبينهما بو� شاسعا  أو يعمل موظف أحسن من املوظف ، موظف أكثر من املوظف اآلخرنتجأً مثال ،ً

 أو ساعات عمل هذا املوظف أكثر ، أو �خذ هذا املوظف أكثر من املوظف الثاين من جهة الراتب،اآلخر

  .غري ذلك من النقائص إىل ،من ساعات عمل املوظف اآلخر

 فقد يوجد أن ،العمل الرمسيةشغال املوظف لساعات إوتساعد هذه اخلريطة يف الكشف عن كيفية 

ًموظفا يقضي جزءا كبريا من وقته يف أعمال ونشاطات تعترب ذات أمهية قليلة ً ًجزءا ّ إال  بينما ال خيصص،ً

  .أصغر من وقته إلجناز األعمال والنشاطات املهمة املنوطة به

األعمال ى  عل ميكن أن يقال عن كيفية تقسيم الوقت،يع املوظف لوقتهزوما يقال عن كيفية تو

  والنشاطات يف 
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 بينما ال خيصص ، بعض النشاطات الثانوية بقسم كبري من وقت املنظمةى فقد حتظ،املنظمة

  .قسم صغري من وقتهاّ إال للنشاطات الرئيسية واملهمة

 بينما يكون موظف ،اشتغاله يف املؤسسة إىل ًوقد يكون هنالك موظف يشتغل يف بيته أيضا �إلضافة

  .أو إذا حضر أوقات الدوام ال يشتغل كما ينبغي  ، أوقات الدوامحىتآخر ال حيضر 

 فقد يكون ، التخصص يف األعمال يف املنظمةىمد على ًوتلقي هذه اخلريطة مزيدا من الضوء

  .دم يف عمل آخرخ أو أن املتخصص يف عمل ما است،التخصص أكثر مما جيب أو أقل مما جيب

ختصاصات يف جمال اختصاصهم واخلرباء ن الفنيني وذوي االستفادة م االىوتبني هذه اخلريطة مد

ً وهل أن طبيعة األعمال املسندة إليهم تتناسب مع ختصصصا�م كما وكيفا،والرقباء وما أشبه  أم فوق ،ً

  . أم دون ذلك،ذلك

 ، األعمال والواجبات اليت يقوم �ا املوظفون،كما أن هذه اخلريطة تبني للمحلل واملراقب واملدير

دراسة  وبذلك تسهل مهمة ، ومقادير األجور اليت يتقاضو�ا،لساعات اليت يقضو�ا يف تلك األعمالوا

وحتليل ونقد التوزيع احلايل يف مجيع األبعاد، فإ�ا وإن مل تكن تزود احمللل �حللول للمشكالت اليت تواجه 

 فإن توضيح اإلشكال نصف ،ااح احللول املناسبة هلرتاكتشاف واقالتوزيع احلايل، ولكنها تسهل مهمة 

  .ما يقولون على اجلواب

 مما تكون هناك عملية إعادة تنظي  مثل الفائدة عند،ذلك تفيد هذه اخلريطة فوائد أخر إىل و�إلضافة

ما تعد   فعند،أو عند تنقيص أعمال من أعماهلا  ،أعماهلا إىل ضافة أعمال جديدةإ أو عند ،يف املنظمة

ضافة أعمال املنظمة أو بعد تنقيص أعمال من املنظمة إعد إعادة التنظيم أو بعد خريطة لتوزيع األعمال ب

   على  وأثرها،ةاملنظم على فإنه يكون �إلمكان معرفة التغيريات اليت طرأت
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عادة التنظيم إ وتقارن خريطة توزيع األعمال اجلديدة خبريطة سابقة لتوزيع األعمال قبل ،املوظفني فيها

  . فإن �ذه املقارنة أيضا تظهر النقائص أو الفوائد،مال أو قبل تنقيص أعمالضافة أعإأو قبل 

  

  ))وأقسامهتراكم األعمال ((

  .تراكم مستمر وغري عادية يف األعمال  ما تكون هناك حالة  عند:ومنها

  :قسمني على فإن تراكم األعمال

 دراءاملبسبب غياب بعض  ففي بعض الفرتات ترتاكم األعمال ، تراكم أعمال طبيعي وعادي:األول

 من ز�رات أو ما أشبه جتماعة استلزم االئجاز�م بسبب أمور طارإأو بسبب غياب بعض املوظفني أو 

  .ذلك

تراكم  على ً بل يزيد تراكما،ما هو عليه على ى الرتاكم الذي حيصل يف األعمال والذي يبق:الثاين

 وخريطة توزيع األعمال ،هذا يعترب مشكلة يف حد ذاته و،�لرغم من اجلهود اليت تبذل لتقليله أو احلد منه

من ّ إال  ألن املشكلة ال تنشأ،تعد بشكل واضح ودقيق وصحيح أداة مساعدة مفيدة حلل هذه املشكلة

 وهذه اخلريطة تبني النقص الفين الذي حدث يف هذه اجلهة ،نقص فين يف جهة من اجلهات يف املنشئة

  .فيسهل عالجه

ّمثال تكو ً أو أن يكون املوظف كسال� ،ائل أكثر من قابلية املوظف الذي يقوم �ألجوبة عليهان الرسً

 أو أن يكون للموظف مشكلة من شرود الذهن أو حنو ذلك ،يقوم به  �لقدر الذي ينبغي أنال يقوم حىت

  .تسبب هذا الرتاكم

 املوظف أن ىرمبا ير فإنه ،ًوهذا يصدق أيضا يف سائر أعمال املوظفني وسائر أوقا�م أو أجورهم

 نغري ذلك م إىل ،ً ولذا يقلل من العمل انتقاما يف نفسه وإن مل يقل ذلك،األجور ال تكفي يف قبال عمله

  .أحوال تراكم األعمال غري العادية
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  )) املوظفنيعند حدوث تغيريات يف((

 موظف �لنسبة  فإن خريطة توزيع األعمال تبني أمهية كل، عند حدوث تغريات يف املوظفني:ومنها

 والوقت الذي يقضيه يف تلك الواجبات ، فهي تبني الواجبات اليت يقوم �ا املوظف،للمنشئة اليت يعمل فيها

أو عالقة   ،خرين وعالقاته �ملوظفني اآل، واإلجازات اليت يستفيد منها، والراتب الذي يتقاضاه،املنوطة به

و عالقة هذه املؤسسة �ملؤسسات املشا�ة أو املؤسسات  أ،يف هذه املنشئة �لوحدات األخر  هذه الوحدة

 والثانوية يف سلسلة تدرج ،بتدائية اليت هي يف سلسلة تدرج الثانوية كاال،اليت هي يف سلسلة التدرج فيها

  .اجلامعة

 إىل وتفيد هذه احلقائق واملعلومات أحوال املوظف وتدعم توصيات الرتبية وز�دة الرواتب أو نقله

  . أو ما أشبه ذلكىروظيفة أخ

  

  ))عند اخنفاض فعالية الدائرة((

 مبا ىاملستوفوق  أو مرتفعة ،ىة منخفضة دون املستوداريما تكون فعالية الوحدة اإل  عند:ومنها

ة القيام �لعمل الذي جيب أن يتناسب من �حية الكم أو داري فإنه إذا مل تستطع الوحدة اإل،يسبب اإلرهاق

 ى فإن فعالية الوحدة تعترب أقل من املستو،لعمل اليت يصرفها كل موظفالكيف مع عدد ساعات ا

جراء حتليل شامل عليها إعمال لتلك الوحدة وعداد خريطة توزيع األإ ولذا فإن ، والعكس �لعكس،املطلوب

احلد  على ة أو الز�دةداريأسباب اخنفاض فعالية تلك الوحدة اإل على ءيستطيع أن يلقي بعض الضو

  .املطلوب

  

  ))طلب الكشوفاتعند ((

 فإنه إذا طلبت ، العليا مراجعة وتقدمي صورة العمليات اجلارية يف املنشئةاإلدارةما تطلب   عند:ومنها

 فإن ،جناز األعمالإ للتأكد من فعالية ،العمليات فيها على جراء عمليات مراجعة ورقابةإ العليا اإلدارة

   هذا خريطة توزيع األعمال تقدم فائدة كبرية يف
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 مواضع النقص والز�دة اإلدارة فتعرف ، أل�ا موجزة عن األعمال العينية اليت تقع يف املنشئة،اخلصوص

  .أو التغيري أو التبديل أو ما أشبه ذلك

وأعمال املوظف، واجبات  ى كما أن هذه اخلريطة تفيد الكشف عن األعمال والتغريات اليت تطرأ عل

 ويف األوقات اليت تستغرقها تلك األعمال وكلما ويبدلون �ستمرار أعماهلمفإن املوظفني يغريون ويعدلون 

 سواء كان اإلشراف أقل من جهة توسعة ،املوظفني أقل يكون تغيريهم وتبديلهم أكثر على كان اإلشراف

  . أو من جهة أن املشرف ال يتمكن ألعماله الكثرية من اإلشراف والرقابة الكاملني، وقلة املشرفنياإلدارة

  

  ))عند حدوث األزمات((

 اجتماع لسيل أو زالزال أو حرب أو ،ت املؤسسة أكثر مما ينبغي أنه إذا صارت أزمة اشتغل:ومنها

 فإن هذه اخلريطة ، حيث تشتغل املنشئة أكثر من عاد�ا لسد احلاجات املتزايدة املفاجئة، أو حنوهائمفاج

ها للموظفني ؤعطاإت اليت ينبغي ئاات املستقبلية أو املكاف احلاجاإلدارة تعرف  الز�دة الطارئة حىتىتبني مد

طن من املواد اخلام لكل سنته، احلاجة ً مثال اختزن معمل البالستك ألف ،الذين عملوا أكثر أو حنو ذلك

نفذ منه يف احلاجة تسااملخزن ما  إىل  فإذا مل تعوض،غري حمسوب من هذا املخزن ًالطارئة استنفدت شيئا

 وهذه اخلريطة ، يعوضً والالزم معرفة قدر املصروف زائدا حىت، املعمل بعض السنة بدون عمليالطارئة يبق

  .تبني ذلك

  

  ))خطوات خريطة توزيع األعمال((

  :مث خريطة توزيع األعمال متر عرب خطوات

  

  ))تدريب املشرفني((

عداد خريطة إعملية  فإن املشرفني يف األقسام والرؤساء هلم دور مهم يف ، تدريب املشرفني:األوىل

  ام احلكومية أو األقسام  سواء األقس،ت اليت يشرفون عليهائاتوزيع األعمال يف املنظمات واملنش
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رفع  إىل  يؤدي،ً مهما فيهاًهم دوراءعطاإ فإن من غري الشك أن اشرتاكهم يف الدراسة و،اخلاصة

 أل�م هم ،نتائج دقيقة على  احلصول ويتمكن اإلنسان من،روحهم املعنوية وانشغاهلم �لعمل أكثر فأكثر

  .املرتبطون �لعمل واملالصقون �خلدمة

ات حيضرها اجتماع يلزم عقد عدة ،جراء الدارسة إلعداد خريطة توزيع األعمالولذا قبل البدء �

 ولو �رتباطات قليلة ممن هلم ، بل واألشخاص املرتبطون �م،األقسام اليت ستشملها الدراسة على املشرفون

 وحيضرها الرئيس ،ًات نوعا من التدريب للمشرفنيجتماع وتعترب هذه اال،ل املنشئةو يف املعلومات ححظ

 ويعطي ، فيقوم بتوضيح النماذج اليت ستستخدم يف الرب�مج وكيفية تعبئتها، أو من ينوب منابهىاألعل

وذلك لكشف أي غموض  ،ستفسار عن كل جانب من جوانب الرب�مجاملشرفني فرصة كافية للمناقشة واال

  .هلم أو التباس يبدو

  

  ))مجع املعلومات((

 ى فعل، فإنه من أهم املقدمات خلريطة توزيع األعمال، مجع املعلومات عن واجبات املوظفني:الثانية

  .ضوء املعلومات اليت يتم مجعها �يت املقرتحات والتوصيات إلعادة توزيع األعمال

عن أعمال املنظمة هم املوظفون الذين يقومون �ألعمال ومن أفضل الوسائل جلمع املعلومات 

 ولذا يقوم املشرف �ستجوا�م فيشرحون له النماذج اليت ستستخدم يف مجع املعلومات ويقومون ،�نفسهم

  .سو�اأة اليت يرداريمجع املعلومات من الوحدات اإل على �إلشراف

 وجدول ،ول أعمال املوظف اليوميةوالنماذج اليت تستخدم يف دراسة توزيع األعمال هي جد

  . وخريطة توزيع األعمال،دة وقائمة نشاطات الوح،الواجبات األسبوعية

  يت ل املراد به األعمال ا،فاألول وهو جدول أعمال املوظف اليومية) ١
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  .يقوم �ا املوظف يف اليوم الواحد بشكل تفصيلي

 عدد النماذج مع عدد األ�م اليت تشملها ىاو ويتس،املوظفني النماذج على وعند بداية الدراسة توزع

ًسبوع مثال أن  عند اختيار املدة الزمنية كاألى ويراع،شبهأسبوع أو شهر أو ما أالدارسة وهي ثالثة أ�م أو 

  .فرتات الزمنية من �حية كمية العمل الذي يقوم به املوظفل ملعظم اًثالممتكون 

يصرفو�ا اليت وظفني لبيان األعمال اليت يقومون �ا واألوقات امل على ويف معرفة ما يراد معرفته يعتمد

 يقوم هو  لكن جيب أن يعطي املستجوب للموظف اإلرتياح النفسي  الكايف حىت،يف القيام بتلك األعمال

 على  ألنه إذا مل يكن كذلك حيتمل عدم احلصول،ًبنفسه بذكر الواقع صادقا فيما يكتبه أو يتفوه به

 فقد يبالغ بعض املوظفني يف تقدير األوقات اليت تستغرقها األعمال اليت ،�ذه الطريقةمعلومات دقيقة 

  .يقومون �ا

خبار املوظفني �ن اهلدف إ و،فإذا قام املشرف بتوضيح أغراض الرب�مج للموظفني وبيان فائدته هلم

 وتوزيع العمل اإلدارةوكفاءة  وإمنا الغرض منه هو رفع الفعالية ،من الرب�مج ليس هو ز�دة األعباء عليهم

ًتوزيعا متساو� وعادال بني املوظفني ً رتياح النفسي  ميكن أن يصدق املوظفون للجو الذي جيدونه من اال،ً

  .ضافيةإً يريد أن جيعل عليهم أعماال اإلدارةحتماهلم أن املشرف أو ادم وع

وع من غري املتوقع أن يكون جمرتياحي أن يوضح املشرف للموظفني أنه مويلزم لتهيئة ذلك اجلو اال

 إذ من الواضح ،ًالساعات اليت يقضو�ا يف القيام �ألعمال والواجبات مساو� �موع ساعات العمل الرمسية

شتغال املوظف مبقاطعات ً أوقات ال يكون املوظف موجودا فيها الو أ،لراحةلأن هناك يف املؤسسات أوقات 

املكتب أو  إىل  أو املراجعني، أو حلضور بعض الزوار، عن املكاملات اهلاتفية أو لإلجابة،دورة املياه إىل للرواح

  .غري ذلك
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القدر املقرر والذي حدده بعضهم بعشرة يف املائة أو  على نعم جيب أن ال تكون تلك الفرتة زائدة

ملقرر أن أبعد الفروض عشرون يف املائة أي مخس الوقت من أوقات العمل ا على  أو،مخسة عشرة يف املائة

  .اإلدارةشتغال مبهمة وظف فيها لاليقوم امل

 فإنه يطلب من كل موظف أن ميأل ،سبوعية واألوأما كيفية تعبئة جدول أعمال املوظف اليومية) ٢

 ويسجل يف ذلك النموذج مجيع ، �ايتهمل حبيث يبدأ من بداية الدوام إىلعًمنوذجا عن كل يوم من أ�م ال

  .األعمال اليت يقوم �ا

 ؤما يعب  وعند، األعمال اليت يقوم �ا املوظف يف اليوم والغرض من تعبئة هذا النموذج هو معرفة

 يستطيع املشرف أن يعرف أعمال ه فإن،سبوع أو ثالثة أ�م أو شهر أو ما أشبهأوظف النماذج ملدة امل

يت يقوم �ا املوظف يف  و�ذا يستطيع أن �خذ فكرة عن األعمال الة،املوظف يف خالل هذه الفرتة الزمني

 فيطلع ، وعن املدة الزمنية اليت حيتاجها كل نوع من األعمال الذي هو يف هذا اجلدول املكتوب،كل مدة

 وعن املدة الزمنية اليت حيتاجها للقيام بتلك ،مجيع األعمال اليت يقوم �ا املوظف يف اليوم على املشرف

 وعن املدة الزمنية اليت تصرف يف تلك ،اليت حتدث لهأنواع املقاطعات  على  كما أنه يطلع،األعمال

  .املقاطعات

 اجتهاد املوظف يف القيام �ألعمال املوكولة يستطيع أن يتبني من ذلك قدر نشاطولذا فإن املشرف 

 وهل هي ضرور�ت أو ، وملاذا حتدث هذه املقاطعات، وكما يعرف املقاطعات اليت حتدث للموظف،إليه

  .ا يعرف املدة الزمنية اليت تستفذها تلك املقاطعات وهكذ،غري ضرور�ت

، فتبني مجيع أوجه النشاط واألعمال املهمة املسؤول عنها الوحدة  أما قائمة نشاطات الوحدة) ٣

   وتفيد هذه القائمة كل خصوصيات ،التنظمية
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  . فريجع إليها عند جتميع وتصنيف الواجبات اليت يقوم �ا كل موظف،األعمال

 كما ،اطات الوحدةشوأعمال املوظف تصنف حسب وجوه النشاط املوجودة يف قائمة نفواجبات 

 وعدد الساعات اليت ،كل موظف على ؤمن خريطة توزيع األعمال أنواع النشاطات اليت يشرتط القيام �ات

  .يقضيها يف كل نشاط من تلك النشاطات

النشاطات غري  على كلمة تدلعداد قائمة النشاطات أن يذكر يف آخر القائمة إويستحسن عند 

  . واليت مل تدرج حتت أي من النشاطات والسابقة،املهمة

احمللل و ويستعني املشرف ،داريما بواسطة املشرف أو بوساطة احمللل اإلإوتعد قائمة نشاطات الوحدة 

  .ذا و�دلة وكتيبات وصف وظائف الوحدة وهك،عداد تلك القائمة بدليل التنظيم للوحدةإ على دارياإل

صطالح اال على  فإن بينهما،ومن املعلوم أن قائمة نشاطات الوحدة غري قائمة نشاطات الفرد

ً ألن نشاطات الوحدة قد تكون أيضا خارجة عن دائرة ، ورمبا العموم من وجه،املنطقي عموم مطلق

  .املوظفني

لة عنها الوحدة ؤوس فهي عبارة عن جدول يبني مجيع النشاطات امل،وأما خريطة توزيع األعمال) ٤

 املوظفني مرتبة حسب نشاطات ل وتظهر اخلريطة أعما،ومجيع األعمال اليت يقوم �ا كل موظف يف الوحدة

  .ةداري وتفرد خريطة األعمال من دراسة حتسني النشاطات واألعمال يف الوحدة اإل،الوحدة

 ننا نستطيع أن نتعرفإفعتبار اخلريطة بشكل عمودي آخذين مجيع اخلا�ت بعني اال إىل فإذا نظر�

 وما خيصص لكل نشاط من ساعات العمل يف األسبوع أو ثالثة أ�م أو ،أوجه النشاطات يف الوحدةعلى 

 كما أننا نستطيع أن ،النشاطات املهمة واألقل أمهية يف الوحدة على  و�ذا نستطيع أن نتعرف،ما أشبه

   ،األعمال اليت يقوم �ا املوظف على نتعرف
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 عدد الساعات اليت يعملها يف األسبوع ى وعل،األعمال اليت يقوم �ا على ية توزيعه ألوقاته كيفىوعل

  .أو الثالثة األ�م أو ما أشبه ذلك

 على  فإننا نستطيع أن نتعرف، اخلريطة بشكل أفقي خمرتقني مجيع اخلا�ت يف اخلريطةوإذا نظر� إىل

  ونستطيع أن نتعرف، نشاط من نشاطات الوحدةاألعمال والساعات اليت يساهم �ا كل موظف يف كل

  .الوقت الذي يستنفذه كل نشاط من وقت الوحدةعلى 

 ونوزع كل ، فالالزم أن جنمع حواصل الساعات وحواصل األعمال وحواصل النتائج، أي حالىوعل

  . يتبني نقاط الضعف يف التوزيع احلايل حيتىاحلواصل األخر على واحد من هذه احلواصل

ائها أو غلإ ما إىلإ وهذا قد يؤدي ،ريطة تساعد يف بيان النشاطات واألعمال غري املهمةوهذه اخل

ًعطائها حقها من الضعف دون أن يستنفذ قدرا أكرب من إ إىل  أو قد يؤدي،دماجها يف بعضها البعضإ

 ستفادة من النشاطات يف االىختصاصات يف األعمال ويف مدحقها، كما أ�ا تساعد يف اكتشاف اال

مكان اقرتاح توزيع إ وتساعد هذه اخلريطة يف وضع احللول و، ويف كيفية توزيع األعمال بني املوظفني،املنظمة

  .أفضل لألعمال عند وضع التوزيع املقرتح الذي يقدم لإلداره العليا إلقراره

تبه أو ضافة راإبعض املوظفني مما تسبب ترفيعه أو  على كما أن هذه اخلريطة تبني الز�دة الواقعة

  .وبة من مثلهلنشاطه يف احلدود املقررة املط على  املوظفى يبقالتخفيف عنه حىت

  

  ))دراسة اخلريطة((

 فإن املرحلة اليت بعد ذلك ،عدد خريطة توزيع األعمال واملوصفات اليت ذكر�هاإ بعد :املرحلة الثالثة

  .ألعمال ألجل اكتشاف مواطن الضعف يف تويع اة،هي دارسة حتليل تلك اخلريط

   �ن خريطة توزيع األعمال إمنا هي داريًوجيب أن يكون واضحا للمشرف أو احمللل اإل



٢٥١

 وأ�ا ال تعطي احللول ،وسيلة لتنظيم وعرض األمور املطلوبة يف كيفية توزيع األعمال يف الوحدة

ف واحمللل  وأن اكتشاف حلول تلك املشاكل إمنا هي من واجبات املشر،للمشكلة اليت تواجهها الوحدة

  .دارياإل

 والالزم اشرتاك . غريه ممن له هذا الشأنن دوداريويقوم بتحليل خريطة توزيع األعمال احمللل اإل

تعاون املوظفني  إىل  وإمنا حيتاج،تعاون مجيعهم على املشرف مع احمللل واملدير واملوظفني بغرض احلصول

التنفيذ  على والتوصيات موضع التنفيذ قام الكلالذين يعملون يف الوحدة بغرض أنه إذا وضعت املقرتحات 

 فإن ذلك ،ا هو رأيه ال ما هو رأي اآلخرينم فإن اإلنسان إمنا يستعد أن يعمل في،اممبكل نشاط واهت

  . والغالب أن التحميل ال يكون حممود النتائج،ًيكون حتميال عليه

 وهذا ،عداد البيا�ت الواردة فيهاإوقبل البدء يف حتليل خريطه توزيع األعمال جيب التأكد من صحة 

ستفادة من  وعندئذ ميكن اال،يتطلب مراجعتها مع قوائم الواجبات للموظفني مع قائمة نشاطات الوحدة

 إىل  ويصل املشرف أو املدير بعد مالحظة هذه األمور الثالثة،اخلريطة استفادة كبرية �ملقارنة بتلك القوائم

  : ومن ذلك يظهر اجلواب عن هذه األسئلة،حتليلهانتائج واقعية عن طريق دراستها و

  .ها وقت املوظفنيؤداأما هي وجوه النشاطات اليت يستنفذ 

  .وهل ينبغي أن �خذ هذه النشاطات هذا الوقت

ً كل وجه من وجوه نشاطات الوحدة ميكن تربيره تربيرا صحيحاىوهل الوقت الذي يصرف عل ً.  

  .سيء توجيههاأوهل هناك جهود قد 
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  . هناك أوقات قد خصصت مبهمات غري ضرورية أو مضرةوهل

  .وهل يستفاد من جمهودات املوظفني أحسن استفادة

  .ستخدام السليموهل تستخدم مجيع املهارات اال

  . مهارة قليلة أو �لعكسىضطالع �عمال ال تتطلب سواملوظف ذي خربة عالية �ال إىل وهل يعهد

 فال عالقة بني تلك األعمال ، يتصل وال يرتبط بعضها ببعضوهل يقوم املوظفون �عمال متعددة ال

  .أن املنظمة ال تتبع التخصص �لقدر الكايف على  مما يدل،وال تنسيق

ًوهل العمل مقسم تقسيما سليما   . أو أن التقسيم مبالغ فيه،ً

ًوهل حددت وظيفة كل موظف حتديدا دقيقا ً.  

ًدي أكثر من موظف واحد عمال واحدا يف ؤوهل ي جبزء بسيط ّ إال  وكل منهم ال ينهض،وقت واحدً

  . بينما جيب أن يقوم بكل العمل موظف أو موظفان فتكدس يف املوظفني أمام هذا العمل،من العمل

  .م �يت يف الوقت املناسبأًوهل يتعطل سري العمل كثريا 

  .ةوهل تضيع جمهودات املوظفني ووقتهم بسبب تدخل أكثر من موظف واحد يف عملية واحد

ًوهل األعمال الواجبة موزعة توزيعا عادال  بينما ، أم أن بعض املوظفني مرهقني �لواجبات واألعمال،ً

  .ًيقضي غريهم قسما من أوقا�م بدون أعمال أو �عمال �فهة
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  . الرواتب اليت يتقاضاها املوظفون مبجموعها كفؤ لقدر اإلنتاجنوهل أ

 أو أن بعض املوظفني �خذون أكثر وبعض ، صحيحوإذا كان كذلك فهل تقسيم الرواتب تقسيم

  املوظفني �خذون أقل؟

  

  ))إعادة توزيع األعمال((

فإنه تكشف عملية حتليل خريطة توزيع األعمال عن   ،عادة توزيع األعمالإ وهو :أما املرحلة الرابعة

حلة اقرتاح احللول املناسبة  وتلي ذلك مر،ةدارينقاط الضعف املوجودة يف توزيع األعمال احلايل يف الوحدة اإل

ًعادة توزيع األعمال يف الوحدة توزيعا عادال وسليما� كفاءة كل موظف يف و اختصاص ومهارة ى ويراع،ًً

  .ةداريالوحدة اإل

واجبات  على  ويبني فيها التغيريات اليت ستطرأ، خريطة توزيع األعمال املقرتحةداريويعد احمللل اإل

 كما أنه يبني أنه جيب أن يغري ، نشطات الوحدة ككلى وعل،ةدارياإلوأعمال كل موظف يف الوحدة 

 إذا مل يكن التسلسل أو ،مكان آخر إىل  بل الوحدة بكاملها تغري من مكان،مكان آخر إىل املوظف مكانه

  ً.التنسيق مناسبا

اكل توزيع يراها مناسبة ملعاجلة مش يت إل التوصيات واملقرتحاتداريومن الالزم أن يناقش احمللل اإل

آرائهم خبصوص  إىل ن يستمعأ و، قبل وضعها يف صور�ا النهائيةنيداري مع الروساء اإل،األعمال يف الوحدة

 بعد ذلك خريطة توزيع األعمال املقرتحة يف صور�ا داري ويعد احمللل اإل،تلك التوصيات واملقرتحات

عادة توزيع الواجبات لكل موظف يف إص ً ويرفق هلا تقريرا يبني التوصيات واملقرتحات خبصو،النهائية

  .غري ذلك من نقاط الضعف اليت حيللها ويعطي التوصية بكيفية اصالحها إىل ،الوحدة

 ويبني أن هذا البديل أفضل أو أنه ،كما أنه يضع البدائل املمكنة إذا كانت هنالك بدائل متعددة

   وإن كان أرجح من �حية ،ٍمتساو
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 وإن كان ،ثالثة أقسام على  ألنه من الواضح أن البدائل، ليس �فضل أو أن هذا البديل،خارجية

  .ًضا جهات متفاوتةي قسم ألكل

ة لوالدة أو مرض أو ية من العطل الشخصي الرمسرية وغيان العطل الرمسيطة بيمث من املهم يف اخلر

د يف يزيل هذه العطل لسول أمثاكًنتهز املوظف خصوصا اليًا ما ريثك، فإن كسفر أو ما أشبه ذل إىل اضطرار

  .عاجلها احملللي، فالالزم أن اإلدارة من نقاط ضعف ك وذل،حجمها

ون الوقت يك أو ،د يف األولي املواعريث تتغيما أن مثل شهر رمضان و شهر حمرم و صفر حك

  .ؤخذ �ملالحظة يف وضع اجلدول املعدليب أن جيًمهلهال يف الثاين، 
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  ))ني العالقات الشخصية والعملب((

 العالقات ني اخللط ب:واملتوسطةة يل اليت تواجهها املؤسسات الفردكرب املشاكمن أ) مسألة(

  .ىة من جهة والعمل من جهة أخريالشخص

 مث قد حتول ،ة أو مؤسسات متوسطةي أن معظم املؤسسات يف العامل الثالث مؤسسات فردكذل

د النشاط واألر�ح ية، ومع تزايسة تضامنون من األول مؤسكمؤسسات تضامن أو ت إىل ةياملؤسسات الفرد

يف دائرة خاصة �م إث ي، وحنيدة عدد العامل�ز إىل  تضطر هذه املؤسساتكوالتوسع اجلغرايف وما أشبه ذل

  : وهذه الروابط هلا أضرار،أمواهلم يف املؤسسةامسهم و على ًاألقر�ء واألصدقاء واألبناء حتفظا إىل ونؤلجي

ة وأوقات الدوام وما أشبه، مث يعاقا�ا الداخل على  أل�ا تؤثر،مسعة املؤسسة على �ا تؤثرإ :األول

 العالقات نيسبب اخللط بي ً:ة، مثاليالنتائج السلب إىل ؤديية وهذا العمل يمسعتها اخلارج على تؤثر

 حىتة أو مصلحة أو ية غايفة املنزهة عن أي واجبات الوظنية وبية واألخالئيما العائلية ال سياإلنسان

نما ي ب،ةياأل�ن إىل رية تسي فإن العالقات الشخص،ةية والعملي العلماإلدارة وهذا أساسي يف ،التعاطف

  .ك ذلريًا أو غيًا أو صناعيًا أو زراعيًنتاجا ثقافإان ك سواء ،مصلحة واإلنتاج إىل ريب أن تسجيفة يالوظ

ًعن الضوابط، وإمنا �لروابط، وغالبا أمثال ًن جاءوا خارجا ية هلؤالء الذيافكعدم وجود اخلربة ال: الثاين

ة ية والعملي الئق بدون اخلربة العلمريتدرج غبأو  ،ة دفعة واحدةياملراتب والرواتب العال على صونحيهؤالء 

  .النتائج املطلوبة إىل  وبدون التدرج يف الوصول،نيالضرورت

ًا بدون يًانقال� شعب انتك  سواء،ةيومات اإلنقالبكلة احلكتبنا من أنه مشكر�ه يف بعض كوهذا ما ذ

  ًعا �ألحزاب املستندة إىليع القدرة توزيتوز
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ون أسوأ من ك، وأ�ا تتبينثر مما كومات �دم أكل هذه احلك أن ى وهلذا نر،ةياملؤسسات الدستور

  .ومة السابقةكاحل

  

  ))املؤسسات وتوظيف األغراب((

ة اجلدة واملثابرة، ي خاصة من �حد من عدة نواح،يفياملؤسسة  إىل  دخول األشخاص األغرابمث إن

ملها املوظف حيدة اليت قد ياخلربات اجلد إىل ضافةإة، ي العمل والعالقات العائلنيور بكوعدم اخللط املذ

  .ًان قد عمل سابقا يف حقل مماثلكما إذا يد، ال سياجلد

 وإذا أخطأ ،عائلة ومن أشبههماحملا�ة اليت تقع يف الك ،ثركًضا بقدر حقه ال أيون أجره أيكمث 

ل كمبشاّ إال خراج بعضهمإن كميئلة فال العا إىل جه، أما �لنسبةخراإن كقبل أميب ونبه ومل ياملوظف الغر

  .ةريثك

 ،اخلربات واملعلومات والعلم والفن على زكيواحلاصل أن املؤسسات احملرتمة حتاول ضمن املستطاع الرت

 إىل صب �ألخرةيجة هو لصاحل املؤسسة الذي يغراب، ألن العمل �لنت من األقر�ء أو األكان ذلكسواء 

  .بيالقر على ديد، أو البعيالبع على بيل القريس لصاحل األفراد، دون تفضيس ا�تمع، ولكي

ة، بل هي ريثكأبعاد لة ذات يزة مجهذا األمر بعبارة موج إىل مكي يف القرآن احلوقد أملع سبحانه وتعاىل

م ك وجعلناىر وأنثكم من ذكإ� خلقنا: اة، قال سبحانهية يف أبعاد احليالعالقات اإلنسانل كة يف يجار

  .)١(مكم عند هللا أتقاكرمكرفوا إن أاًشعو� وقبائل لتع

ًثر �هال يف أي كان أكن من كه شامل لكن مالك ل،يني الديان التقوك وإن )ىاألتق(واملنصرف من 

ًة، والعامل األعمق علما، والواعظ األشد يثر خربوكفضل، واملهندس األب األيالطبك ،اةيبعد من أبعاد احل

  .كذلكس يورة ممن لكاة يف األبعاد املذي، إ�م أصلح للحك ذلري غًا، وإىلري�ث

   واللسان، �ملظهر الالئقىّتحليب أن يجير املؤسسة يفمد

                                                          

.١٣: سورة احلجرات)١(
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 بة حىتي والسمعة الط،دةيرة اجلكذاة والي واخلربو، واأل�ة والثقافة املناسبة،ريثك والصرب ال،الطلق

ات يبه من احملسوبيق قريقه أو صديالحظ أن هذا ابن عمه أو ابن خاله أو صدي ال أن ،ستخدمي

  .ًاري تضمحل أخ �خذ املؤسسة يف الضمور حىتّواآل�ر، وإالات اليت ال ترتبط �لنتائج يواملنسوب

على ، جانب الضوابطعلى ب الروابط ة اليت تراعي جانيل املؤسسات األهلكوهذا مشاهد يف 

  .ومياإلصطالح السائد ال

 ن الالزمك ل،ن يف مالحظة اهلدف أو حفظ الصداقة والقرابةي احملذورنير بيقع املديًا ما ريثكه مث إن

ة ختلو عن عتاب يستشار ومن الواضح أن اال،)ةيقراطميالد(ة يستشاروقع األمر يف االيي أن كر الذياملدعلى 

  .لباقة وحزم إىل  حباجةكن ذلكلده، بوحة يتحمل املسؤوليق، ألنه مل يلصدب وايالقر
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  ))إعادة التنظيم وموجبا�ا((

م السابق، أو عدم يعقم التنظ إىل يّ أسباب تؤدكان هناكما إذا يم الزم فيعادة التنظإ )مسألة(

  :ةياة، وهي تلزم يف احلاالت اآلتي احلستمرار يفته لاليصالح

ل كتلف عن الشخيل كاملشروع بش  يفأ خلط، مفعول ذيريم السابق صار غي�ن التنظظهر يأن : مثل

ًدا حسب ذوقه، أو ألنه حدثت يًما جديد تنظيري وإمنا ،م السابقي الذي أقر التنظىر األعليالذي توقعه املد

 ،ر واحديهم مدرأسي ن الذينيوسؤعدد املردة � مثل ز،م السابقية ال تالئم التنظية أو داخليات خارجيريتغ

ة نتج عن يدة خروجهم عن نطاق اإلشراف املعقول، أو تضاربت عدد من املناصب اإلدار�ث سببت الزيح

عات يف يت مع املب�ات املشرتيع عملي مثل جتم،ةيدارإ ألوجه النشاط املختلفة يف وحدات ئجتمع خاط

ة يمثال املدارس اختلطت بسبب قلة البنا ة يفية والثانوية واحدة يف مشروع صناعي، وأن اإلبتدائيدارإوحدة 

  .ثرة الطالبكو

ل يكم اهلي تصمأ أو خط،مي عن القدر املعقوليل التنظيكدة عدد اللجان وتعددها يف ه�أو ز

م ين التنظإم، فيقة للتنظين يف املشروع بصرف النظر عن املتطلبات احلقيمي أو األشخاص املوجوديالتنظ

افؤ السلطة كأو عدم تما هو واضح، كل آخر يكم حول الوظاف له هيل، والتنظيكحول األشخاص له ه

مي �خلطط واألهداف يل التنظيك أو عدم ربط اهل،ةيل املناصب اإلداركة �لنسبة لبعض أو يمع املسؤول

  .مييل التنظيك اهلأث ظهر خطياملوضوعة ح

، أو عدم هليكل التنظيميإذا مل يكن تنسيق بينه وبني األهداف، جيب تبديل ا مييل تنظيكفإن أي ه

  ثر تنوع السلع أو تعدد أنواعأاملالئم هتمام عطاء االإ
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  .كة أو ما أشبه ذليالعمالء أو تعدد املناطق اجلراف

ر العام منح سلطات واسعة يد املديريث يض السابق، حيرب للسلطة من التفوكض أيراد تفويأو 

  .كعطائهم ذلر جمبور �ي واملد،أوسعًدال من سلطات ة بيذي أو منح سلطات تنف،ة األقليت اإلدار�للمستو

موال انت األعمال واألكة املتصلة �ألعمال واألموال، سواء يم األخالقي متوقعة يف القريات غيريأو تغ

 بسوء األخالق نين معروفيريًة، مثال صار بعض املديمي للمنظمة أو �ألمور اخلارجيل التنظيكمرتبطة �هل

ات يحتمل املسؤول على أو ظهور عدم القدرة، كف يف أموال الناس �إلمث أو ما أشبه ذلوالفساد أو التصر

ستغناء ر من االين املدكتميمث ال ، ةية أو نفسيركفة أو ية أو علمي ألسباب مهنكان ذلك سواء ،ةريبكال

  .ق �ميان ألكمي ألجل جعلهم يف ميل التنظيكل اهليد تبديري وإمنا ،عنهم

تحقق ي م حىتيبدل التنظيب أن جيإمنا م القائم، وي التعاون املتبادل يف ظل التنظقيأو صعوبة حتق

  .ن بعضهم مع بعضيري املدني، أو بنين واملوظفيري املدني أو بني املوظفنيالتعاون ب

الت ياد تعدري، فكاسي أو ما أشبه ذليي أو السجتماعدي أو الثقايف أو االاالقتصا النظام ريأو تغ

   أو التدهور،كات أو حنو ذلكًمي، مثال أممت بعض الشريل التنظيكة يف اهليعة أو فريأساس
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مي يل التنظيكالئمان اهليث ال ي متوقع حبريل غكدي بشاالقتصادة النشاط �دي أو زاالقتصا

  .دةيللمتطلبات اجلدً فؤاكون يكمي ألن يل التنظيك اهليرياد تغريالسابق، ف

 أو ألسباب خارجة عن ً�رادإ كان ذلكدة أو �لنقص، سواء �لزة العمل يف املشروع �يمك ريأو تغ

ما سبق ك، ك ذلريغ إىل ةيل والزلزال أو حرب أهليالسكارثه كة أو بسبب يومك احلني بسبب القوان،اإلرادة

  .مثله إىل اإلملاع

 ىلة إيئ أو اإلبتدا،سكالصناعي أو �لع إىل  املشروع الزراعيًعة العمل �ن حتول مثالي طبريأو تغ

ًد العاملة بدال يد العاملة، أو اليً استخدام اآلالت بدال من القة األداء مبعىني طرريس، أو تغكة أو �لعيالثانو

ة كًل القانوين للمشروع مثال حتولت شرك الشريًآالت أحدث مثال، أو تغ إىل  اآلالتريمن اآلالت، أو تغ

 ةية الفردك أو حتولت الشر ـ ،املسامهة  شركة التضامن وشركةًمسامهة ـ وقد بينا سابقا معىنة كشر إىل التضامن

  .ك ذلريغ إىل ،ةية تضامنكشرإىل 

ر ي مع املدً�ر املختلف رأيقة أو املديته أو طريمكعته أو نوعه أو ي العمل أو طبيريومن املعلوم أن تغ

دة، يملالئم للمتطلبات اجلد ايريقابل هذا التغي مي حىتيل التنظيكاهل على ًدث نوعا من الضغطحي ،السابق

ات والسلطات ي يف املسؤليريز أو تغك املرايرية، أو تغيدارإم الواجبات يف وحدات يعادة تقس �كتم ذليو

ًستمر املشروع �شطا مزدهراي ة املختلفة، وحىتي املناصب اإلدارنيوالعالقات ب  يري فإنه من الضروري تغ،ً

  .مييل التنظيكاهل

 ؤه التنبي فمن الواجب عل،ًاكي ذاإلدارة على نياملفتش أو من أشبه من املشرفر أو يان املدكوإذا 

 ستغىني يف الوحدات اليت ؤ التنبكذلكد مع اإلستعداد هلا، ويب والبعي�ملناصب اليت ستخلو يف املستقبل القر

 إىل النفس �لنسبةك وهي ، املشروعة يفكة هي القوة احملريئة اإلداريلها، فاهليد�ا أو تبد�راد زيعنها أو 

  مي، فإذايل التنظيكاهل
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يت بضد � ورمبا ،ًايفشل �ائين مل إتوقف ي موجودة أو �قصة فإن املشروع ريانت هذه القوة غك

  .املطلوب

األهداف، مع عدم وجود  إىل م هو الوصولية أي تنظيد لفاعليار الوحيختومن املعلوم أن اال

سبب إما عدم ي، مما كمي، وعدم سوء مسعة أو ما أشبه ذلي التنظليك أفراد اهلني والتضارب بكاكحتاال

ًا� ال ياإلنسان املسافر الذي أحكدة، ياهلدف مع الصعو�ت متزا إىل  أو الوصولً،طالقاإاهلدف  إىل الوصول

 ،ة أو صعو�ت من جهة السمعةية أو صعو�ت بدنين بصعو�ت مالكصل ليًا� ي وأح،اهلدف إىل صلي

غتصب املرأة ي أو شخص ،برت عضو منهيوانه ي أو ح،سرقون أموالهيق ويقفون يف الطرين ياللصوص الذك

  .ك ذلريغ إىل ،ًمثال

ل يك اهليريب تغجي يف املستقبل رية مالحظة احلال واملستقبل، وإذا حدث تغيئة اإلدارياهل على فالالزم

ًال أو بعضا مبا كمي يالتنظ   .ناسب الظروف احلاضرةيً
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  ))عماليط األتبس((

 نيق مبادئ حتسي وتطب،ون منها األعمالكل العناصر اليت تتيط األعمال عبارة عن حتلي تبس:)مسألة(

  .ام �ألعماليجراءات أسهل وطرق أفضل للقإم ي وتصم،هايالعمل عل

ن، سواء يف اجلهد أو الوقت كاإلسراف ما أم على جة للقضاءيداء العمل نتأنات يف يوحتصل التحس

 من ىستفادة القصوستخدام األحسن واالق االييف حتق و،ةيا�ت املعنوكة أو اإلمي املادا�تكأو اإلم

  .اهلدف بصورة أفضل أو بصورة أمشل إىل  والوصول، املنظماتىة املتوفرة لدية واملاديالعناصر البشر

ألف على  تويحيان كً أو سابقا ،ة السابقةية أحسن من الرتبيريب طالبه تربيًمثال معهد الثقافة قد 

ل يفضل بتحلاأل إىل قةيط األعمال عبارة عن طريألف ومخسمائة طالب، فتبس على هؤد احتوايزيطالب ف

 يف اجلهد أو ري بتوفك وذل، سواء يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل،أداء العمل على ع العناصر اليت تؤثريمج

  .ك ذلريالوقت أو املال أو السمعة أو غ

له يدباألسلوب السابق لت على ام �لعمليطرق القإجراءات و على تخذ للقضاءلة تيفهو عبارة عن وس

 استخدام كرتب ك وذل،الئم املستقبليط مستقبلي ي لتخطكستعمل ذليث، أو ياألسلوب احلد على �لعمل

  . املناسبة يف املنشئةريطرق العمل غ

  

  ))اهلدف من التبسيط ومقوماته((

جناز األعمال بطرق أسرع إام �ألعمال وية القيل عمليتسه ونيط األعمال هو حتسيفاهلدف من تبس

 رية أو غية أو الثقافية أو املاليم، سواء يف املادة البشركف، أو من جهة الكيف أقل من جهة اليالكوبت

  .كذل

األمور املتأخرة اليت رافقت املؤسسة يف  على بواسطة القضاءّ إال قهاين حتقكميوهذه األهداف ال 

 املناخ املالئم يف املنظمة، ريبد من توف فالط األعماليبستتحقق النجاح املأمول لربامج ي حىت و،املاضي

  ها أو مهتمةكريفة يف تية متفتحة موضوعيبوجود عقلّ إال ونيك ال كوذل
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ع أن ية ذات أفق واسع تستطي ووجود عقل،األعمال يف املنظمة على جراء الدراساتإجبمع احلقائق و

  .اتباع أي منها على ام �ألعمال والنتائج واآل�ر املرتتبةيلة للقيوب الطرق البدي وع�تتصور مزا

ً دائما وتسأل ى تتحر،ر�ها يف املنظمةكاجلوانب واألبعاد اليت ذ على ة املنفتحةيومن الواضح أن العقل

ط يس برامج تبمي من أهم املتطلبات لنجاح وتقدكل جانب من اجلوانب العمل، وذلك�ستمرار عن 

 العمل يف نيل حتسيتتعاون يف سبدة ويار اجلدك وتتفهم األفيرية املتفتحة اليت تقبل التغياألعمال، فالعقل

 البقاء على هم، فإن اإلنسان جبلريرون والرؤساء واملشرفون واملفتشون وغيتصف �ا املديب أن جياملنظمة 

  .ميالقدعلى 

آ�رهم  على إ�أمة و على � وجد� آ�ء�إ: )عليهم السالم (اءيقولون لألنبيانوا كوقد 

ًئا وال يعلمون شيهم ال ؤان آ�كأو لو : قولون هلمي) عليهم السالم(اء يان األنبك و،)١(مقتدون

  .ريون يف هذا املسريسيانوا كنهم ك ل،)٢(هتدوني

له عن سبب  فسأً،قايته ضي بىنسان فرأإت يدخل ب) ه الصالة و السالميعل(ن اإلمام إ: ثيويف احلد

 كان أبوكولو ): ه الصالة و السالميعل(ت ورثته عن أيب، فقال اإلمام يبن رسول هللا إنه ب�:  قال،تهيق بيض

 املراد به ،ه شيء من احلمقيات فيالئم الواقعينسان ال إل كن املراد السب، وإمنا أن يكومل . )٣(أمحق

  .ميق املستقياإلحنراف عن الطر

ًا لنجاح يًعترب شرطا أساسية املتفتحة يوجه اخلصوص �لعقل على نيبار املوظفكمن املعلوم أن حتلي و

  .ا يف املنظمةيت الدن�ة املتفتحة يف املستويانتشار العقل على شجعي و،ط األعماليبرامج تبس

ط يعرقلة بر�مج تبس إىل ؤديي كة املنغلقة، فإن ذلي �لعقلنيانوا متصفك لو نيبار املوظفكما أن ك

  .ا يف املنظمةيت الدن�ة املنغلقة يف املستويسبب انتشار العقلي و ،الاألعم

  ث عن رسول هللايويف احلد

                                                          

.٢٣: سورة الزخرف)١(

  .١٧٠: سورة البقرة)٢(

ْعن: ( وفيه٥٢٥ ص٦ظر الكايف جان)٣( ِمعمر َ َّ َ ِبن ُ ٍخالد، ْ َّ َقال َ َّإن :َ ِاحلسن َأَ� ِ َ َاشتـ عليه السالم َْ ًدارا َرىْ ََوأَمر َ ًموىل َ ْ ُله َ َيـتحول ْأَن َ َّ َ َإليـها ََ َِْ 

َوقال َ َّإن :َ َمنزلك ِ َِ ٌضيق، َْ َفـقال َِّ َ ْقد :َ ََأحدث َ َ ِهذه ْ ِ
َالدار َ َفـقال َِأيب، َّ َ ِاحلسن ُأَبو َ َ ْإن :عليه السالم َْ َكان ِ َأَبوك َ ََأمحق ُ ِيـنـبغي َْ

َ َتكون َْأن َْ ُ َمثـله َ ْ ِ (.
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 العلماء ،إذا فسد� فسدت أميتو ،ميت إذا صلحتا صلحت أميتأطائفتان يف ): آلهوه ي هللا عليصل(

  .واألمراء

ًمن فوقهم علما أو قدرة إىل نظرونيًفإن الناس دائما  ً.  

  .ما حتته إىل ل ما فوق �لنسبةك بل ، اإلصطالحيس املراد �ألمراء األمراء �ملعىني أن لمن الواضحو

  

  ))معاجلة العقليات املنغلقة((

 أو ني أو احملللنين أو املفتشيري أو املدنيات املوظفي سواء عقل،ات منغلقةيون العقلكثر أن تك األمث إن

دخال التفتح العقلي يف إق يأس، فتحقيب أن ال نجي املنظمات ة املنغلقة يف بعضينا العقليما أشبه، فإذا رأ

  .صلي ًالعمل مستمرا حىت إىل تاجحيإمنا ل، ويس �لعمل املستحياملنظمات ل

  : وقد قال الشاعر

  مه   �ال تقولن مضت أ

  الدرب وصل على إن من جد

 إىل  �لنسبةأو املنشئة حىتفتح العقلي يف املنظمة تق اليان حتقكة أن �إلميفقد أثبتت التجارب العلم

سبب ينهم من أنه ي بسبب ما اشتهر ب،فةيقاومو�ا مقاومة عنيان الناس كهر�ء كاألفراد، فأول ما جاءت ال

  .ل شؤو�مكهر�ء يف كطلبون الي أن الناس ى نركن بعد ذلكاملوت، ل

ت املنظمة � مستوى أعلبدأ منيب ية وجتريمية تعليب العمل بواسطة عملجية منغلقة يانت العقلكفإذا 

ا بسبب يت العل�ن أن تؤثر يف املستوكا تتميت الدن�ًا ما أن املستوريثكها، بل يت ف� املستوأدىن إىل نزليو

 الشيء ريتأثال له من ،نة أو أمة أو منظمةي دولة أو مدىان مبستوكضغط الرأي العام، فإن الرأي العام سواء 

  . الناس وأسوأ الناسَريْوقف أخين الرأي العام إة يلفقهتبنا اك، وقد قلنا يف بعض ريبكال
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ثو ي حدكلوال قوم: أنه قال لبعض زوجاته) آلهه وي هللا علىصل(فمن الدول، ما روي عن رسول هللا 

  .)١(نيجعلت هلا �بعبة وك التعهد �إلسالم هلدم

 إىل ،)قولونيلوال الناس : ( قال،مرةلة العقبة واملؤاييف قصة ل) آلهه وي هللا علىصل( عنه ىة أخريويف روا

  . الناسَريقف أمام أخيأن الرأي العام  على دلي من األمثلة مما ك ذلريغ

ه الصالة يعل(عرف أن اإلمام السجاد يان كد يزيقف أمام أسوأ الناس، فإن يما أن الرأي العام ك

ن يف ي للحاضرك وقد قال هو ذل،انيحة آل أيب سفيفضته وحيبفضّ إال نزليإذا صعد املنرب ال ) والسالم

أصروا ه وينهم أصروا علك ل،وا ماذا عندهرياملنرب ل) ه السالميعل(صعد اإلمام يث طلبوا منه أن ي ح،املسجد

 مل ،ديزيما قال كان ك و،)ه الصالة والسالميعل(ه اإلجازة، فصعد اإلمام السجاد يعطيأن  إىل  اضطرحىت

  .وميال إىل انيحة آل أيب سفيفضته وحيبفضّ إال نزلي

  

  ))التعاون شرط النجاح((

 على ط األعمال، وألجل احلصولي شرط أساسي لنجاح بر�مج تبسنيومن الواضح أن تعاون املوظف

 على اتيريدخال التغإج عن تهم والناي اليت لدكوكف والشوًبد أوال من إزالة املخا فال،تهمكمشارتعاو�م و

رون �نه رمبا كفي القلق، أل�م نيه بعينظرون إلي ويريقاومون التغي نيظف من املوريثكاألعمال يف املنظمة، إذ 

هم مبن يل من رواتبهم أو ا�يء إليفقدا�م لوظائفهم أو التقل إىل قومون �ا أويدة األعمال اليت �ز إىل ؤديي

  .نهميق بيرفع التنسيفهمهم مما ي وال هفهمونيال 

 هلم أهداف يريوضح التغيأن البد  ني من املوظفيريتغمقاومة ال على ة القضاءيلمي تسهل عكول

  ذ الرب�مج لنيد هلم أن تنفكؤين ط األعمال، وأيبر�مج تبس

                                                          

 � ):عليه وآلهصلی هللا  النيب قال :قالت عائشة، يعين خاليت حدثين :يقول الزبري بن هللا عن عبد:  وفيه٣١٧ ص:ظر العمدةان)١(

 أذرع ستة فيها وزدت ،غربيا و�� شرقيا �� �بني، هلا وجعلت �ألرض فألزقتها الكعبة هلدمت بشرك عهد حديثو قومك أن ال لو عائشة

  .الكعبة بنت حيث اقتصر�ا قريشا فإن ،احلجر من
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تهم يف كة مشاريشعرهم �مهي وأن ،هميق عليسبب الضي يريتغ إىل فقدا�م ألعماهلم أو إىل ؤديي

إذ . ط اإلجراءتيتبس العمل ونيسرون أ�ا مناسبة لتحي املقرتحات اليت ميتقد على شجعهمي و،رب�مجال

  .ط األعماليتحقق النجاح ألي بر�مج من برامج تبسين أن كميتهم ال كمشار ونيبدون تعاون املوظف

  

  ))العنصر البشري أهم العناصر((

 وإذا خالفوا ،ة مؤسسة هم البشر، فإذا وافقوا تقدمت املنظمةيًر� سابقا أن أهم عنصر يف أكقد ذو

لب رضا جيًطا أن يًا وتبسيريد تغيرير اللبق الذي ياملد على  فمن الضروري،ا�اكيف م�خرت أو جتمدت 

 من ك أو ما أشبه ذل،ع الرتبةية، أو ترفيت املالئاافكهم ولو �مليمن إل ونياملفتشن ويري واملدنياملوظف

  .ةية أو املعنوياملشجعات املاد

قة ي طركوجد هنايًطول اخلط، ألنه دائما لى  عط األعماليقوموا بتبسي أن نين الناجحيري املدىوعل

ًا أو ي أو زراعً�ًا أو اقتصادياسي أو عمل خدمات أو سً�ًا أو إداريًان عمال ثقافكام �لعمل، سواء يأفضل للق

  .ك ذلريغ

ل زمان، كام �لعمل املالئم لي للقىقة املثليالطر إىل  الوصول ـ ولو العادي ـومن الواضح أن من احملال

  ألجل الوصوليريجب العمل �ستمرار يف اجتاه التغي ف، طرق األعمال السابقةريسبب تغي الزمان ريتغألن 

  . �ستمراررينة تتغيات معياملالئم األفضل حتت جمموعة ظروف وشرائط وخصوصإىل 

 يف الوقت ري إذا توفر وجود الرغبة للتوف،أي نوع من األعمال على هقين تطبكميط األعمال يوتبس

  .همية عاملة متفتحة من الرؤساء ومن إليبعقلّ إال ونيك ال كهد واملال، وذلواجل

نتائج أفضل  إىل الوصول إىل ةيل العمل ستؤدي يف النهاكقة منظمة حمددة لدراسة مشايتباع طراو

اتباع  إىل ذا �لنسبةك وه، األسلوب العشوائيىالصدفة وعل على ثر من اتباع الطرق اليت تعتمدكومضمون أ

  راد بهيط ال يقة منظمة وحمددة لدراسة البدائل اليت بعضها أفضل من بعض، فإن التبسيرط
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ل أفضل ي سواء بد،ل أفضليبد إىل �رة الوصولل وكراد به �رة إزالة املشايإمنا ل، وكفقط إزالة املشا

د يري، أو كو ما أشبه ذل أ،الصناعة إىل  أو من التجارة،التجارة إىل ل املنظمة من الزراعةيك هيريد تغيرين مل

  ً.فاكيًما أو ك املنظمة نيحتس

 من النتائج من ريثك أو للت،ل من نفقات املنظمةي للتقل،ثركًوفر إما ماال أيًط العمل دائما يوتبس

ة ية أو املعنوي إلشباع حاجا�م املادني الفرصة أمام املوظفؤهييط يما أن التبسك ،ةيمكث اجلودة أو اليح

  .ة هلميمة الذاتيللنمو والشعور �لقإ�حة الفرصة و

  

  ))يطمنسق بر�مج التبس((

عملون حسب يمجاعة  إىل ر، أويفرد قد إىل ة منظمةيط األعمال يف أيل بر�مج تبسكويمث الالزم أن 

  .)ط األعماليمنسق بر�مج تبس(اسم  هذه اجلماعة على هذا الفرد أو على طلقي و،ة اآلراءيثركأ

ذ الرب�مج ي ومتابعة تنف،ط األعمالي يف جمال تبسنياملشرف ونيب املوظفيمة تدراملنسق مه إىل لكوتو

  .ط األعمال يف جمالت أعماهلميوسائل تبسار وكق أفي يف تطبنيومساعدة املوظف

عتمد جناح أو فشل يه يط األعمال، إذ عليفة حساسة يف بر�مج تبسيفة املنسق وظيوتعترب وظ

 على ة تضغطي ألن اجلهة اخلارج،جة فاشلةيانت النتكة يف أعمال املنسق يبالرب�مج، فإذا تدخلت جهة أجن

، ني املنسقيرية تسبب تغيًا ما اجلهة األجنبريثك و،امي قريه خيلة إلكقوم �ملهمة املوين أن كتمياملنسق، فال 

  .ة هلا مصاحلها اليت تصطدم �هلدفيوالغالب أن اجلهة اخلارج

ط ية يف جمال تبسيه خربة عمليلداطالع واسع، و على ً أو مجاعةًون املنسق فردايكوالواجب أن 

د يف ي املنسق اجلرية غيد يف املؤسسة الزراعيًون مرتبطا �لعمل، فاملنسق اجليك و،اإلدارةم وياألعمال والتنظ

  ل مؤسسة ختلف عنكات ين خصوص أّإالًان واحدا كذا، إن الروح العام وإن كة وهياملؤسسة الصناع
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  .ىة األخراملؤسس

نقاط القوة، وأن تشاف نقاط الضعف وكل والدراسة وايالتحل على  املنسق القدرةىون لدكوأن ت

معرفة �لبدائل املتعددة،  على ونيك وأن ،ط األعمالين من اقرتاح احللول املناسبة والالزمة بعد تبسكتمي

  .ساوي اآلخريها ين أأها أفضل من اآلخر، وين أأو

ًط األعمال تنبع غالبا من ينات يف جمال تبسي فالتحس،ار واإلبداعكبتاال على رةه القديون لدكوأن ت

  .ر�هكن مما ذكتميال وون له ذهن وقاد جيكارهم وأعماهلم، فالالزم أن كن يف أفيرك املبتنياألشخاص املبدع

ت املنسق اراك ابتىإقناع األطراف جبدو إىل تاجحيق ياإلقناع، ألن التنس على ه القدرةيون لدكوأن ت

 نيد من املوظفيضم العديط األعمال الذي يبر�مج تبس على شرفيجانبه، إذ املنسق  إىل سبهميك حىت

 ومن ،قرتحهيالرب�مج الذي  إىل نين املنسق من جذب املوظفكتميهم، فإذا مل رين وغيري واملدنيواملشرف

 ً،عايون الفشل ذريكج الفشل، ورمبا  الرب�مريه ومصريضمان تعاو�م معه إلقتناعهم بوجهة نظره، فإن مص

  .ًا� تتأخرين النفوس إذا مل تتقدم أحإث يح

ًضا يف املنسق، ألن يب أن تتوفر أجي الصفات ك، وتلاإلدارةم يًر� سابقا صفات حمللل تنظكوقد ذ

  .عملهما من نوع واحد

، نيال اجلانبكها أو من ما من خارج املنظمة أو من داخلإط األعمال يار املنسق لرب�مج تبسيتم اختيو

ات، يعرف اخلصوصياألفضل، ألن اإلنسان اخلارجي ال   هونيال اجلانبكار من يختًر� سابقا أن االكوقد ذ

  .يريغتحمس للتيواإلنسان الداخلي ال 

ًا خمتصا ذا مؤهالت عالري ختتار خباإلدارةار من خارج املنظمة فإن يختان االكوإذا  خربات واسعة ة ويً

ن بشهرته أن ك متختصاص حىتبة يف هذا االيون له شهرة طيكلزم أن يما ك. ط األعماليتبسيف جمال 

  نفوس على ضغطي
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ًون املنسق من جرب مرارا يف التنسيكوالالزم أن . قيده من تنسيري يف قبول ما نياملوظف  قات حىتيّ

هادات اليت تؤهله هلذا ان من أصحاب الشكي، وإن أًات، ال إنسا� �دي الريًون هو عاملا �خلصوصيك

  .املنصب

ه يار شخص تتوفر فيلزم أن حتاول اختي اإلدارةار من داخل املنظمة، فإن يختان االكوأما إذا 

  .املؤهالت والصفات الالزمة للمنسق

أحد معاهد  إىل  فالالزم أن ترسلهً،اء منسقاكي أن جتعل من أحد أفرادها األذاإلدارةوإذا أرادت 

رة بعض املنظمات اليت حققت � ويف ز،ط األعماليمره �حلضور يف مؤمترات تبس� ط األعمال، مثيتبس

خربة ًتمل علما وك إذا اتجرد عن األمور الصغار خارج املنشئة حىتيعله جتًجناحا يف هذا الرب�مج، مث 

  .ةيق يف املنظمة املعنيستجلبه للتطبت

ذ يط األعمال قبل البدء يف تنفيائل تبسار ووسكأف على ايفك املوظف اإلطالع الىتوفر لديو�ذا 

ر العام نفسه، و إذا ي يف املنظمة أو �ملدنيبار املوظفكق �حد يرتبط التنسيها، ومن الغالب أن يالرب�مج ف

ا ي العلاإلدارةلة �ذا الشأن، وبعد اقتناع كا�موعة املو إىل ا، أوي العلاإلدارة إىل رهيراه قدم تقريقام املنسق مبا 

ضعه يهات حول الرب�مج ليمات والتوجيخذ املنسق منه التعل�ق ية بقبول مثل هذا التنسياجلهة املعنأو 

  .ذيموضع التنف

  

  ))مقومات تبسيط األعمال((

 واألهداف ،ة �ذا الشأني املوضوعات املعننيط األعمال للموظفيب أن تقدم يف بر�مج تبسجيمث 

  :ون ضمن أموريك ك األعمال، وذلطيذ بر�مج تبسيقها من تنفياملرجوة حتق

 بتار اليت ترتكط األعمال واألهداف واألفي وتشمل حبث مفهوم تبس،ط األعماليات تبسيخصوصك

 ،ةيداالقتصات ئاة يف املنشيد األساساالقتصا ئ مث مباد،ة استخدامها يف املنظماتيفكي و،طيالتبسعلى 

  ط األعمال، وتشمل حبث بعضيوعالقا�ا بتبس
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ط ية مسامهة تبسيفكي وحبث ،تها يف املنظمةي وأمه،ةياإلنتاجكد االقتصاة يف يالعامة األساس ئاملباد

  .دة اإلنتاج�األعمال يف ز

  .هارية وغيركة والعسية والصحيسائر املؤسسات الثقاف إىل قال �لنسبةيذا كوه

  

  ))العالقات اإلنسانيةظمة واملن((

قوم ي اليت يري وتشمل حبث مقاومة التغ،تها يف املنظمةيأمهة وي املوضوعات العالقات اإلنسانكومن تل

ة ي وتقونية املوظفكدة مشار�العوامل اليت توجب ز و،ة مواجهتهايفكي و،هميمن إل وني�ا بعض املوظف

انته كم على ؤثريط ال يًونوا أعضاءا يف التبسيكقناعهم �ن إ�م و� ورفع معنو،املنظمة إىل انتمائهم

  .كذل إىل ما سبق اإلملاعك، ته�ماد على ؤثرية وال يجتماعاال

 كريع التفي وتشج،لكقة البحث العلمي املنظم ملواجهة املشاي وتشمل طر،لكة حل املشايفكيمث 

  .ريتابة التقاركة يفكي و،لكر حلل املشاكاملبت

  

  ))أدوات تبسيط األعمال((

وسائل واألدوات الالزمة ال على  وتتضمن التعرف،ط األعمالييت دور أدوات تبس� كوبعد ذل

 اإلجراءات ذات ريطة سيخر و،ةي اإلجراءت العادريطة سيخرع األعمال، ويطة توزيخرك ،ط األعماليلتبس

 ني ونسبة الوظائف ب،دراسة قدر النفقات، وة العمليمكدراسة  و،تبكب املياألعمدة املتعددة، ودراسة ترت

  . وموظف وموظف،ريمدر ويمد

 على ة املرتتبةية واجلماعيع الفرديها املشاريناقش في و،ط األعمالية تبسي عملطبق املنسقي كبعد ذلو

  .ط األعماليتبس

ب الرمسي احملددة يف الرب�مج، يط األعمال بعد انتهاء فرتة التدرييت دور متابعة بر�مج تبس�ًا ريوأخ

  .طيالتبس  إىلختالف يف احلاجةاال على ،ع أو ما أشبهي أو أربعة أسابنيان أسبوعكسواء 

بد من اطالع ة اليمعلومات أساسّ إال  ما هيً،ورة سابقاكًون واضحا أن املوضوعات املذيكب أن جيو

  ط األعمالي يف بر�مج تبسكاملشرت
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دة حسب رأي ي جدىضافة موضوعات أخرإ أو ،التوسع يف بعض املوضوعاتميكن ها، وأنه يعل

ً مطلقا، أو يف هذه ى ذات جدوريض املوضوعات إذا رآها غا يف املنظمة، أو حذف بعي العلاإلدارةاملنسق و

  .ىلتقطه املوظفون يف منظمة أخري ما ريلتقطه املدربون يف املنظمة غي لوضوح أن ما ،املنظمة �لذات

تخلل الرب�مج عادة بعض ي و،ة حمددة يف الرب�مجيب أن توزع هذه املوضوعات حسب مدة زمنجيو

و واستماع يدية بعض أشرطة الفي لرؤنيفظنتدب املبسط املويما كط األعمال، ية حول تبسيبياألفالم التدر

ون ك تس حىتي الرمسي يف قاعات التدرريشجع النقاش يف اجلو غي و،تبكقراءة بعض البعض األشرطة و

أحسن  على  من العملكن املدربون بعد ذلكتمياملة كط األعمال موضوعات متيموضوعات بر�مج تبس

  .راميما 

 ة العمليمك ودراسة ،تبكب املكيدراسة تر إىل تاجحي ،ر�هكما ذ إىل الواضح أن األمر �ألضافةومن 

  .ليتفص على تبكة مسألة امليأيت يف بعض املسائل اآلتي، وسك ذلريغإىل 

  

  ))درجات تنفيذ التبسيط((

  :ط األعمال أربعيذ بر�مج تبسيومما تقدم ظهر أن درجات تنف

 اإلدارةذ الرب�مج، فتحدد يتنف على ر العام أو من أشبهيا أو املدي العلاإلدارة موافقة: الدرجة األوىل

 قوم �إلشرافيً منسقا لنيات منسق الرب�مج، مث تعيات ومسؤولية للرب�مج، وحتدد صالحيسياألهداف الرئ

  .ط األعماليسذ بر�مج تبيا املناخ املناسب لتنفي العلاإلدارة ؤذ الرب�مج يف املنشئة، و�ييتنفعلى 

   يف جمالنيبار املوظفكا أو ي العلاإلدارةب يتدر :ةيالدرجة الثان
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نفذ يف املنشئة، يط األعمال الذي سيرة عامة عن بر�مج تبسكهم املنسق فيعطي ف،ط األعماليتبس

�مج،  يف الربنيبار املوظفك هلم املنسق دور نيبيذ الرب�مج، ويتضمنها، وعن وسائل تنفيوعن املواد اليت 

ل ية مساعد�م وتعاو�م يف سبي هلم أمهنيبيما كهم، ري وغني واحملللنين واملفتشيرياملد إىل  �لنسبةكذلكو

  .احلاجة

يب ينفذ بر�مج تدريط األعمال ليأدوات ووسائل تبس على نيب املشرفيعبارة عن تدر: والدرجة الثالثة

ع أو ي أو ثالثة أسابنيالرب�مج يف أسبوع أو أسبوعنفذ يختتلف مدته �ختالف املنظمة اليت تنفذه، فرمبا 

انت مؤسسة كطة �لرب�مج املرتبطة �ملؤسسة، سواء يع أو ما أشبه حسب الظروف والشرائط احمليأربعة أساب

  .هارية أو غية أو ثقافية أو اقتصادياسية أو سياجتماعة أو ية، ثقافرية أو صغريبك

 نيل جمموعة متدربك للمنافسة وإبداء آرائهم، وتتضمن كنيشرتفسح يف هذه الدرجة ا�ال أمام امليو

ً يف جتمع عام تفامها وتعاو� أني املتدربنيلتقاء بساهم االيمن دوائر وأقسام خمتلفة و  اإلدارات نيرب بكً

ه املنسق يف وضعه الرب�مج يعتمد عليًة عمادا ون التفاهم والتعاون واملناقشيكقسام يف املنظمة، وواأل

  .ستقبليامل

ل جلان لدراسة املقرتحات الواردة كها تشيذ واملتابعة، وفيوهي مرحلة التنف: الدرجة الرابعةيت دور �مث 

ل جلنة من هذه اللجان حسب كرتواح عدد أفراد يط األعمال، وية تبسيفكي خبصوص ني واملوظفنيمن املشرف

  .سبعة إىل مخسة إىل املتطلبات من ثالثة
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  ))ملسؤولية وحتمل اديرملا((

ًا وحتملها ية نفسية، فإن تبين املسؤوليتحمل املسؤولي أن :اإلدارةمن أراد تبين  على لزميمما ) مسألة(

  .ًرايون مديكاإلنسان إذا أراد أن  على بجيًا من أهم ما يعمل

تحمالن ي والعامل الثالث بصورة عامة أن أفرادمها ال ،ومن أسباب ختلف العامل اإلسالمي خاصة

  .األغلب على ةيؤولاملس

ان معناه أن أفراده كان معناه أن أفراده متقدمون، وإذا ختلف كومن املعلوم أن ا�تمع إذا تقدم 

يف نفسه، وال ّ إال ركفيل واحد منهم ال كراهم أن ي نية املسلميحظ غالبمتخلفون، فإن الشخص إذا ال

س ي فلنياملسلم هتم �موري المن أصبح  :)آلهه وي هللا علىصل(  خبالف ما قاله الرسول،همه أمر ا�تمعي

 )٢(ر هللا وجلت قلو�مكن إذا ذيإمنا املؤمنون الذ: امل اإلسالم، مثلكس مبسلم ي أي ل،)١(مبسلم

  .انمياملو اإلكة، أي املؤمنون الياآل

، هايات بعد تبنيتحملون املسؤوليراهم ين الشخص إث يثرة من العامل الغريب، حك خبالف الكوذل

ة يداالقتصاة وياسة واملالية والسية واإلعالميات واملؤسسات مبختلف ألوا�ا، من الثقافكهم الشريثرت فكولذا 

  .هارية وغيوالرتبو

فاءات يف كة تفسح ا�ال للين أجواء احلرإث يح) ةيستشاراال( ةيقراطميد الديان ولكوهذا وإن 

 تظهر له كه اآلخر، وبذليتقدم عليتقدم وال ي ل شخص أنكد يريث يالظهور وللمنافسات يف التحقق، ح

ستبداد يف ة وااليتاتوركث الدين، خبالف العامل اإلسالمي حي والتشاور مع اآلخركالتعاون والتشار إىل احلاجة

ريب يأن من املهم أن ّ إال ل فتنة وشر وختلف وتنازع،كالقاعدة، ومها مبعث  إىل  من أفراده من القمةريثك

  ثرت يف ا�تمعكات، فإذا ية وحتمل املسؤولكبناء املشاراإلنسان نفسه ب

                                                          

.١٦٣ ص٢ج: الكايف)١(

  .٢: سورة األنفال)٢(
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 دور كن ذلكة، ليقوله العلماء دوريما كة يستبداد، والقضل االيرف السجيبد وأن  األفراد فالمثل هذه

  .اإلصطالح على مصرح و أ ال مضمر،معىن

  

  ))معىن حتمل املسؤولية((

 تتلون نفسه �ذه جد يف نفسه هذه احلالة حىتوية معناه أن اإلنسان ي فتبين املسؤول، أي حالىوعل

قدم األعذار ي و،فر منهاية يد األ�نيريطلب الراحة أو ي ولذا فمن ،ة شيء صعبية، إذ املسؤولكاملل

 ما ة أوياسية أو سياجتماعً أو أعذارا ،كنايف ذلين ية بزعم أن الدينيًما أعذارا دإرات لعدم حتملها، يوالترب

  .كذلإىل 

لمة كل ومجع الكه التهم والصعو�ت والسهر وتبين حل املشاي فجتماعنب من جوانب االن حتمل جاإ

األمام، وفهم أنه  إىل  بنفسه ومبن حتمله أو ما حتملهريأفضل الطرق للس إىل صل اإلنساني ل �ار حىتيل

 على اةيدون احليريً والناس غالبا ً،ا�ياهلدف، بل والسقوط أح إىل قيبد من نواقص وسواقط يف أثناء الطرال

ثر، كثر فأكل أكبتلون �ملشاية مبعناها املهلهل، وهؤالء يفضلون اهلدوء والراحة والعافية �بتة مأمونة، وريوت

أم اجلبان ال تفرح وال (: ل اجلوانب، ويف املثلكل أبعاده، ومن كرتطم يف األوحال يف ي العامل الثالث ىولذا نر

  ).حتزن

ًإدارة مدرسة أهلية حباجة إىل طرق األبواب للحصول على املال، وذلك كثريا ًمثال حتمل املسؤولية يف 

  . ًما يقابل �لصدود واإلهانة، ولكن ينجح الطارق أخريا

 ومن ، وجدّ وجل، ومن جدّمن جل(: فالالزم أن يبتين ذلك من يريد تقدمي احلياة إىل األمام، ويف املثل

  ).سمع اجلوابي أن كوشيثر طرق الباب كأ
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ًارا أو جيإلة العمارة كلهم، مث مشكة بعضهم ومشايعنجه على ني فاتح املدرسة �ستقبال املعلميبتليمث 

 وهم ساىلكرون أن بعضهم ي أبنائهم وال حطلبون جناين يلة الطالب وآ�ئهم الذكا�ا، مث مشري وج،ًاشرتاء

صاحب ( و،اإلدارةر ويت للمدالكلقون املشخي، ولذا مثل هؤالء اآل�ء اإلدارةسبب سقوط أنفسهم ال 

  ).قضاهاّ إال ىري ال ىاحلاجة أعم

 وما ،ما أشبهث املوانع ويالت الدولة يف العامل الثالث حكد فتح املدرسة مبشيريبتلي من ي كمث بعد ذل

  .ك ذلريغ إىل ،ثرهاكأ

مثل  بقدر نية، ومن املعلوم أن جناة املسلميفتح مدرسة أهلي  حىتكل ذلكوهل اإلنسان مستعد ل

ري الذي هو من أسس التخلف الذي أصاب العامل اإلسالمي بصورة كهذه املدرسة عن اجلهل والتخلف الف

  .فيالتثق على عامة متوقف

م ي أو تنظ، أو دار الوالدة، أو نصب مطبعةى،ة، أو فتح مستشفيالم يف مؤسسة اقتصادكذا الكوه

  .هاريها وغريغ إىل ،ة مسامهة، أو فتح دار نشركدارة شرإمنظمة، أو 

ما أن كة الرمز من أهم األمور، ي وتربً،ون رمزايكر يرون، فإن املديدية من ي تربكل ذلكوأهم من 

ن قادة خلفوه يف يوكن من تكن متي أحد زعماء األحزاب الذني، وقد قال الشاعر يف �بكذلكون القادة كت

  :دة من مجلتهاي يف قصاإلدارة

   ثناءيك إلىرقيهات أن يه

   هذه الزعماءكومثار غرس
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  ))اإلدارة الفردية بلون آخر((

 إذ ،ستبداد والدكتاتورية من �حية �نية وبني اال، والفردية من �حيةة وسط بني الالمباالاإلدارة مث إن

ًكثريا ما يقوم مجاعة بفتح مؤسسة أو إنشاء منشئة ويكون أحدهم أكثر ذكاءا أو أحسن مقدرة أو  لصق أً

 ، وإمنا جيعل من نفسه كل شيء،ً فيستبد �ألمر ويبعد اآلخرين عمليا وجيعلهم �نويني،��تمع من اآلخرين

  .نوع و�ذه الصورةال لكن من هذا ، ويف احلقيقة هذا فردي آخر،وذلك مبختلف األعذار والتربيرات

ًوغالبا يسبب ذلك �خر املشروع وينتهي �ضمحالله قريبا أو بعيدا ً  أقل ،ن ألن رأي الفرد مهما كا،ً

  .)١(من استبد برأيه هلك :)عليه الصالة والسالم( ي عل وقد قال،قيمة من رأي اجلماعة

  

  ))من عالئم االستبداد دميومة القائد((

 سواء ،ستبداد والفردية يف اجلماعات املؤسسة ما نشاهد يف غالبية األحزاب يف الشرقومن مجلة اال

ًمون هرما يكون القائد قائدا طول احلياة من أ�م ينظ،سالميةإو غري أسالمية إكانت   والدرجة الثانية ،ً

 وهل من ، وإمنا استبداد ودكتاتورية، بدون انتخا�ت يف احلزب،والثالثة وهكذا يبقون وسط اهلرم ويف قاعدته

ر  وال �يت فرد آخً، هو أصلح أبدا)عليهم الصالة والسالم(املعقول أن يكون فرد عادي يف غري النيب واإلمام 

  .أكفأ منه وأقدر

 فإن ، مع قطع النظر عن انتخا�ت الدولة،نتخا�ت فيهاوسر جناح األحزاب الغربية هو جر�ن اال

نتخا�ت اجلارية يف احلزب لتعيني  واال، انتخاب دولة لتعيني الرئيس فمن أشبه،نتخابهناك قسمني من اال

 ويتأخر املتقدم حسب ،زب يتقدم املتأخر ويف انتخا�ت احل،غري ذلك إىل الرئيس واملدير وأمني السر

  : وذلك يوجبلاألصو

  .ليه �ستمرارإ جذب األفراد من خارج احلزب :ًأوال

                                                          

.١٦١قصار احلكم : ج البالغة�)١(
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  . ألن حيرز املقاعد األمامية، العمل يف أفراد احلزب ليل �ارً:و�نيا

ًمث احلزب الذي يكون دكتاتور� يف داخله هل ميكن أن يكون استشار� إذا وصل وهلذا  ،احلكم إىل ً

احلكم لكنهم أصبحوا دكتاتوريني أسوأ من الدكتاتور�ت  إىل ًكثريا ما شاهد� أن بعض األحزاب وصلوا

  . اصطالحهملى يطبقوا الدميقراطية عالسابقه الذين هم أذهبوا �ا حىت
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  ))ؤسسة العاملية اإلسالميةامل((

ية كثرية إسالمن هناك نشاطات  فإ،ية عامليةإسالمدارة مؤسسة إ من الضروري للمسلمني :)مسألة(

 سواء ، بالد الستار احلديدي اليت حتارب الدين ورجاله بكل شدة وغريها حىتسالميف كافة بالد اإل

سسات أو نشاطات اإلعالم أو نشاطات دور النشر أو سائر ؤنشاطات األحزاب أو نشاطات امل

  : ككليسالمشياء حيتاج إليها العامل اإلأ لكن هناك ثالثة ،النشاطات

  

  ))تنظيم املسلمني يف الغرب((

 فإ�م لو نظموا ، تنظيم املسلمني الذين يتواجدون يف البالد شبه احلرة كأورو� وأمريكا وحنومها:األول

ً إذ هم يف احلال احلاضر مبعثرون سياسيا وثقافيا وماليا،ألتوا �لشيء الكثري من اخلدمة ً األمام  إىل ً واندفاعا،ً

 لكن ملا ، فإ�م ملا كانوا مبعثرين كانوا أذالء يف كل مكان، واملثال لذلك اليهود،إلنسان واسالموخدمة لإل

 والبون شاسع بني املسلمني وبني اليهود كما هو ، كيف متكنوا من التقدم،قلة عددهمعلى نظموا أنفسهم 

  .)ملثالوال يسأل عن ا (،) من جهةد ّعبب من جهة ويّاملثال يقر( : ويف املثل املعروف،واضح

  

  ))بيان اإلسالم لغري املسلمني((

ّ املشوه سالمال اإلـ  سالمفإن غري املسلمني إذا عرفوا حقيقة اإل  ،سالمعالم غري املسلمني �إلإ :الثاين
ّ املشوه املوجود يف سالم وال اإل، األمويني والعباسيني والعثمانيني ومن إليهمإسالمأي   ،املوجود يف التواريخ

ردا�م ورغبتهم يف انتخاب األحسن أو إ مبحض سالماإل على قبل كثري منهمأ  ـيةسالمإلبعض الدول ا

  ً. ودخلوا يف دين هللا أفواجاسالمانتخاب احلسن، كما أسلم غري املسلمني يف أول اإل

 إىل ضافة �إلً،ن يف احلال احلاضر إطالقاعالم الصحيح الذي يفقده املسلمواإل إىل لكن ذلك حيتاج

  ً، ألن األسوة أيضا توجب سوةاأل إىل اجةأ�م حب
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  .)١(لناس بغري ألسنتكمل كونوا دعاة :)عليه الصالة والسالم( كما قال ،اجلذب

  ))متركز النشاطات((

ً �ن يكون الكل تيارا واحدا،ية يف وحدة واحدةسالم مجع النشاطات اإل:الثالث   أ�: ال هذا يقول،ً

ّ  إال املتحارب واأل�ين ال ميكن أن يؤديسالمثل هذا اإلم فإن ،كذا وكذا فالن : وغريه يقول،خري من غريي

  . هذا من �حية،)٢(وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم : قال سبحانه،التأخريإىل 

  

  ))المالسلم والس((

 قبل )عليهم السالم(ي العام شأنه شأن األنبياء سالم يكون طابع ذلك التيار اإل،ومن �حية �نية

 وغريهم من سالم ونيب اإلى وعيسىً فإن نوحا وإبراهيم وموس، الكلمة احلكم يبين السالم مبعىنيلإصوهلم و

 إىل  وإذا وصلوا،احلكم إىل أبعد احلدود قبل وصوهلم إىل  كانوا مساملني)عليهم الصالة والسالم(األنبياء 

 ، وا�رمنيىل البالد من الفوض أي ما يؤمن داخ، الضرورةىاحلكم كانوا يرتبطون �لسالح بقدر قصو

  .وخارج البالد من األعداء الذين يريدون مهامجة بالدهم �لدفاع �ليت هي أحسن

ي املوحد قوة عاملية تتمكن من سالم بصورة السلم يكون التيار اإلىالتقو على فإذا مجعت الكلمة

صرهم واألغالل اليت كانت إ عنهم يضع سالم�ن بزوغ اإلإ كما أصلح يوم كان قوة عاملية ،صالح العاملإ

 وإال فاملسلمون اليوم مصداق ملا قاله املهيار يف شعره املعروف الذي يقيس حالة العرب بعد ،)٣(عليهم

   : يف قصيدة لهسالم حبالتهم قبل ظهور اإلسالمظهور اإل

  م به وكنتم من قبله تنب

  ًسرا يبوح يف ضلوع الكامت 

                                                          

  .٧٨ ص٢ج: كايفال)١(

.٤٦: ة األنفالسور)٢(

   .١٥٧: ة األعرافسور)٣(
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 واليوم هم ،ًقول هذا الشاعر كانوا سرا يبوح يف ضلوع الكامت على يوملا ألن يف ذلك ،بل اليوم أسوأ

  .غري ذلك إىل ،مثال التخلف والتأخر واحملاربة

 الواقعية واحلقيقة والسالم ومجع ى تتحر:دارة مؤسسة كبريةإ إىل  فهذه األمور الثالثة حباجة، أيىوعل

ً وتكون رفيقا مدار�،الكلمة أمرين ريب مبداراة  :) هللا عليه وآلهىصل(ول هللا  كما ورد يف حديث عن رس،ً

يغ الرسالة كلها يف كفة ل جعل تب)لهآ هللا عليه وىصل( يعين أن الرسول ،)١(الناس كما أمرين بتبليغ الرسالة

  .ومداراة الناس يف كفة �نية

�بتعادها عن ا حيث إ� ،يةسالم ال يف البلدان اإل،مث هذه املوسسة ميكن أن تشكل يف بلد شبه حر

 �لدميقراطية إمنا هي شبه ي ألن البالد اليت تسم، وإمنا قلنا شبه حر،ّ ابتعدت عن احلرية أي ابتعادسالماإل

  ).الصياغة اجلديدة(ة ال حرة، كما ذكر� تفصيل ذلك يف كتاب حر

نظام صحيح وأخذت يف مجع الكلمة واإلعالم مث هذه املؤسسة إذا وجدت يف بلد شبه حر حتت 

ّ إال  ال مير زمان)�اض املسلمنيإ إىل السبيل(ما ذكر�ه يف كتاب  على لصحيح واستنهاض املسلمنيا

 وتتمكن أن ،األمام إىل  وبذلك متشي خطوات �نية،)فاملورد العذب كثري الزحام( ،ويلتف املسلمون حوهلا

   وإذا ،كثري من البالد إىل متد فروعها

                                                          

  .١٠١٣٤ ذيل ح١٠٤ ب٣٥ ص٩ج: درك الوسائلمست)١(



٢٨١

  .)١(ملًتسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغري عوال  :ا أمر هللا سبحانهمبعملت 

  �ليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدواة كأنه ويل محيمدفعا :ىومبا قال سبحانه يف آيه أخر

  .)٢(ذو حظ عظيمّ إال  يلقاهاماالذين صربوا وّ إال  يلقاهاما و*

صلى هللا عليه (ًن يهود� دخل عليه إً مثال ،ه يف كل حياته وقال)لهآ هللا عليه وىصل(ومبا فعله الرسول 

، )المالس( : فلم يقل)الالم( ومل ينطق بلفظ ، السام عليك: فقال اليهودي،وزوجة من زوجاته حاضرة) وآله

 بينما هو يف الواقع كان يقصد ،ّيسلميف اللغة العربية مبعىن املوت، فلوى لسانه حىت يظهر أنه ) السام(و

 فقد عرف ذلك لكنه مل يرد أن ،)وعليك( :)آلهو هللا عليه ىصل( فقال الرسول ،الرسول �ملوت على الدعاء

أجاب ) صلى هللا عليه وآله( والرسول ، مث دخل يهودي �ن وقال مثل مقالة اليهودي األول،يظهر أنه عرف

مبثل ) صلى هللا عليه وآله( وأجاب الرسول ، ودخل يهودي �لث وقال مبثل مقالة األولني،مبثل ذلك اجلواب

 ىصل( فناها الرسول ، وأخذت يف سباب أولئك اليهود، وهنا انزعجت زوجة الرسول احلاضرة،جوابه السابق

  .)٣( وأمرها �لرفق)لهآهللا عليه و

  .)٤(كره لكم أن تكونوا سبابنيأإين  :)عليه الصالة والسالم( ي علك قاللوكذ

  .)عليهم الصالة والسالم( ويف أخالق األنبياء ، القرآن احلكيمغريها مما هو كثري مذكور يفإىل 

وال  ال يقوم غري املسلمني ضد املؤسسة وال ضد املسلمني بصورة عامة ،فإذا كانت املؤسسة هكذا

  د ض

                                                          

  .١٠٨: سورة األنعام)١(

  .٣٥ ـ ٣٤: سورة فصلت)٢(

ْعن: (، وفيه٦٤٨ ص٢ج: ايفكال)٣( ََزرارة َ ْعن َُ ٍجعفر َِأيب َ َ ْ َقال عليه السالم َ َدخل :َ َ ٌّيـهودي َ ِ
ُ ِرسول ََعلى َ

ُ ُوعائشة صلى هللا عليه وآله َِّا� َ َ ِ
َ َ 

ُعنده، َ ْ
َفـقال ِ َ ُالسام :َ ْعليكم، َّ ُ َفـقال ََْ َ ُرسول َ ُ ْعليكم، :صلى هللا عليه وآله َِّا� َ ُ َدخل َُّمث ََْ َ ُخرآ َ َفـقال َ َ َمثل َ ْ َذلك، ِ

ِعليه َََّفـرد َِ
َكما ََْ َّرد َ ِصاحبه، ََعلى َ ِِ َ 

َدخل َُّمث َ ُآخر َ َفـقال َ َ َمثل َ ْ َذلك، ِ
َّفـرد َِ ُرسول ََ ُ َكما صلى هللا عليه وآله َِّا� َ َّرد َ ِصاحبـيه، ََعلى َ ِ

َْ ْفـغضبت َ َ
ِ َ ُعائشة َ َ ِ

ْفـقالت َ َ َ ُعليكم :َ ُ ُالسام ََْ ُوالغضب َّ َ َ ْ َ 

ُاللعنةَو َْ َمعشر َ� َّ َ ْ ِاليـهود َ
ُ ََإخوة َ� َْ ْ

ِالقردة ِ
َ َ

ِواخلنازير، ِْ ِ ََ ْ َفـقال َ َ ُرسول ََهلا َ ُ ُعائشة َ� :صلى هللا عليه وآله َِّا� َ َ ِ
َّإن َ َالفحش ِ ْ ُ َكان َْلو ْ ًََّممثال َ َلكان ُ َ َمثال َ َ ِ 

ٍسوء،
ْ َّإن َ َالرفق ِ ْيوضع َْمل ِّْ َ ْشي ََعلى ُ ُّقط ٍء َ َُزانه، َِّإال َ َْومل َ ْيـرفع َ ُعنه َُْ ُّقط َْ َُشانه، َِّإال َ ْقالت َ َ َرسول َ� :َ ُ َمسعت َأَما َِّا� َ ْ

َإىل َِ ْقـوهلم ِ
ِِ
ْ ُالسام :َ ْعليكم، َّ ُ ََْ 

َفـقال َ ِمسعت َأَما ََبـلى :َ
ْ
ُرددت َما َِ ْ َ ْعليهم َ

ِ ُقـلت ََْ ْعليكم ُْ ُ َفإذا ََْ َسلم َِ
َّ ْعليكم َ ُ ٌمسلم ََْ ْ

ِ
ُفـقول ُ ُ ٌسالم واَ َ ْعليكم َ ُ َوإذا ََْ َسلم َِ

َّ ْعليكم َ ُ ٌكافر ََْ
ِ ُفـقولوا َ ُ   ). ََْعليك َ

  .٢٠٦اخلطب : الغة�ج الب)٤(



٢٨٢

 وبعد ذلك ال تضر ، ذلكسالم وإمنا يرون فيهم املنقذ أو الصديق كما رأوا يف أول اإل،الناهضني

 : كما قال سبحانه،واتابد للحياة من هذه العد وإن كانت ال،املبعثرة هنا وهناكوات القليلة االعد

ًوكذلك جعلنا لكل نيب عدوا
  وهللا سبحانه وتعايل،ذلك إىل  أن طبيعة احلياة تنتهي)جعلنا( د ومعن،)١(

  .جعل احلياة هكذا

  .ساط من حتتها حيث املؤسسة تسحب الب، فالعدوات القليلة بعد ما ذكر�ه ال تضر، أيىوعل

ً لكن من الواضح أيضا أن األثر�ء لو ،أموال كثرية إىل ومن الواضح أن مثل هذه املؤسسة حباجة

وجدوا مثل هذه املؤسسة واخنرطوا يف مؤمترات تعقدها املؤسسة حبضورهم وحضور سائر املثقفني الدينيني 

  . ال جتد حاجة غري موفور هلا املال اشرتك األثر�ء يف نشاطات املؤسسة املالية حىت،والزمنيني وهكذا

املؤسسة حباجة إىل عقلية إدارية كبرية جيتمع فيها شروط اإلدارية لكن من الواضح أن مثل هذه 

أكثر من عشر  إىل ها ليس حباجةّن تكون مثل هذه املؤسسة وازدهار واألكثر أ،التقدمية الصحيحة الناجحة

  .)٢(هم حمسنونهللا مع الذين اتقوا والذين إن و ،سنوات

                                                          

  .٣١: ، وسورة الفرقان١١٢: ة األنعامسور)١(

  .١٢٨: ة النحلسور)٢(



٢٨٣

  

))املكاتب اإلدارية وما يلزمها((

ً أن يكون املكتب للمنشئة أيضا متقنا،)١(تقان يف العمل املأمور به يف النص من اإل)ةمسأل( ً.  

 من املديرين أو املوظفني أو سائر ،واملكتب هو املكان الذي يعمل فيه املوظفون القائمون �ألعمال

تصال سواء يف جلوسهم للكتابة أو توجيه  مركز التجمع وااله فإن،ني ومن أشبهفتشاملرتبطني كاحملللني وامل

  .املنظمة أو اإلصدار منها أو الورود إليها

 وجهاز اإلدارة وهناك حتفظ السجالت واملستندات وجهاز ،وعن طريق املكتب يتم اتصال الناس �م

 سواء كانوا يف املدينة أو ،ختلفة التابعة للمنظمةالرقابة واآلالت اليت حيتاج إليها يف اإلدارات واألقسام امل

 اليت هي يف سلسلة هذه املنظمة أو ىتصال �ملنظمات األخرتصال �لدولة أو اال وكذلك اال،خارج املدينة

ً فالسلسلة مثال املنظمات اليت فوق هذه املنظمة كالوزارة اليت هي فوق ،خارجة عن سلسلة هذه املنظمة

 كمنظمة التسويق والبيع وما أشبه اليت هي بعد مؤسسة ،ات اليت هي بعد هذه املنظمة أو املنظم،املدرسة

  .غري ذلك إىل ،نتاجيةإاقتصادية 

 العليا �ملعلومات اإلدارة ويعطي املكتب ،كما أن املكتب أداة اتصال بني املنظمة ومجهور املنتفعني

ط أن تكون تلك املعلومات مرتبة بصورة مالئمة  ويشرت،حصائيات الالزمة إلدارة العمل واختاذ القراراتواإل

  .وتعطي يف الوقت املناسب للشخص املناسب

املنظمات  إىل  وكذلك �لنسبة،ومن غري فرق يف كل ذلك بني أن تكون املنظمة حكومية أو أهلية

لبضائع نتاج ا واملكتب ال يقوم �، إذ بني املنظمات ارتباطات أخذ وعطاء،اليت هي يف عرض هذه املنظمة

   .ًمنتج السلع والبضائع أيضا �ملكتب على  وقد يصطلح، وإمنا يقوم بتقدمي اخلدمات،والسلع

                                                          

  .)ًرحم هللا امرءا عمل عمال فأتقنه: (حيث ورد)١(



٢٨٤

 وترتب يف املنشئة أماكن ،وجيب أن يصمم مثل هذا املكتب حبيث تعني مواقع اإلدارات واألقسام

أكد من توفر الظروف  مع الت،دارة أو اخلارج منهاإاملوظفني واأل�ث واآلالت املكتبية داخل كل قسم أو 

  .املناسبة يف حمل العمل

 ى غرف املرض، جيب أن تكون الغرف حبيث كل مجلة منها يف ردهة من الردهاتىًمثال يف املستشف

  .غري ذلك إىل وغرف املوظفني وغرف الصيدلية

 ىوالواجب أن ينظم املكتب حبيث يسهل سري العمل ويوجد اجلو املهيأ للموظفني واملراجعني كاملرض

 فال تكن ساحات ،ى كما أنه يلزم أن يكون حبيث يستفاد منه الفائدة القصو،أو كالطالب أو من أشبه

  .فارغة أو ساحات مزدمحة

ً فإن ذلك أيضا من ،كما أن الالزم أن يكون التصميم حبيث يعطي الزائرين فكرة حسنة عن املنشئة

 املنظمة يصمم قبل بنائه ليتالئم أن مبىنو ،النجاحمجلة األمور الواجبة مراعتها إذا أريدت املنظمة الكمال و

 سواء �لبناء أو جعل الغرف اخلشبية أو احليطان والسقوف واملرافق ،مع ترتيب املكاتب اليت ستتبع فيها

  . ويف هذه احلالة فإن املنشئة ال تواجه املشاكل يف ترتيب املكاتب،اجلاهزة أو حنو ذلك

ما تكون املؤسسة كبرية وحياول املشرفون أن يرتبوا مكاتب  عندولكن مشاكل الرتتيب تكون كثرية 

 وذلك إما لقلة ،ً مل ينشأ أساسا ليتالئم مع حاجات املنظمة ومكاتبها كالبنا�ت املستأجرةاملنظمة يف مبىن

 ،ها من إعطاء املال للناسإرادة الدولة مع توفر املال لديمال املنشئة من البناء بنفسها أو ضيق الوقت أو 

 وتريد ةك ألن احلكومة شعبيل وإمنا تفعل ذ،ستأجر البنا�ت منهم بدون أن تكون هلا حاجة إليهاتف

  .استقطاب الناس

 ، اتباعهااإلدارة تكون حمدودة وتتحكم يف الرتتيب الذي تريد  فحيث مساحة حجم املبىن، أيىوعل

  ب فالالزم أن ترت



٢٨٥

التني ال بد من  ويف كتا احل،نشئة اليت مل تنب هلذه اجلهةِاإلدارات واألقسام حسب الفراغ املتوفر يف امل

  .رشادات احملددة عند وضع خطه ترتيب املكتباتباع قواعد اإل

  

  ))كة املوظفنياملکتب ومشار((

 ، أل�م هم الذين يريدون البقاء فيه والعمل،والالزم أن يشرتك املوظفون يف بر�مج تصميم املكتب

 إلمتام ىأخر إىل ً فإن كثريا ما يرتك املوظف مكتبه وينتقل من حجرة،تيبحبيث يكونون راضني عن الرت

 بعضهم مع جتماع أو اال،عطاء النتائج واستقبال املوظفني أو اجلمهورإجراء املعامالت وأخذ امللفات وإ

  . أو غري ذلك،بعض يف أوقات الراحة

 من ساحة ىتفادة القصوس مثل اال، فإن تصميم املكتب يهدف النتائج اآلتية، أي حاليوعل

ً ملكا للمنظمة أو  سواء كان املبىن، وساحة املكتب مهمة فإن حتقيق أكرب استفادة من أرضي،املكتب

  آخر إذا استفادت من هذا املبىناستيجار مبىن إىل اإلدارةً فإنه إذا كان التصميم حسنا مل حتتج ،ًمستأجرا هلا

  . آخر إذا مل يستفد منه �ذه الكيفيةر مبىناستيجا إىل  بينما حتتاج، اإلمكانياتى�قص

 ومع تسلسل األعمال يف ، عند تقسيم مساحة املكتب أن يتالئم التقسيم مع وظائف املوظفنيىويراع

ً فالالزم أن يكون املكان املخصص لكل موظف أو لكل مجاعة منهم مناسبا ومتسعا،املنظمة  كما أنه يف ،ً

  ً.متسعاوً والطالب مناسبا ى يكون املكان املخصص للمرضمها جيب أنى واملدرسة وحنواملستشف

إلدارات واألقسام املرتبطة يف القيام اويراعى عند ترتيب مكاتب املوظفني داخل كل إدارة، وترتيب 

  أو منهمً، أو من املدير إليهم مجيعا،موظف آخر إىل ببعض األعمال املشرتكة أن ينساب العمل من موظف

ضياع  إىل  ذلكىً وإذا مل يكن التنظيم صحيحا أد، أو الطالب أو من أشبهى أو املرض،الناس املراجعنيإىل 

  قسم 



٢٨٦

 كما أنه ،تب آخر ألجل البحث عن األوراقكم إىل كبري من أوقات املوظفني يف التنقل من مكتب

  .ىة والنزول أخررف والدوران والصعود �ّحيتاج املراجعون لل

 كتوفري اإلضاءة ، للموظفني حبيث تتالئم معهم ومع املراجعنيكما أن الالزم توفري ظروف العمل

 فإن ذلك كله ، والعناية بنظافه املكتب وعدم الضوضاء أو اإلقالل منها،الكافية والتهوية والتكييف املناسبني

 إىل مر ومث ينتهي األ، شعورهم �لرضا عن أعماهلمى وعل،راحة املوظفني أثناء قيامهم �عماهلم إىل تؤدي

.ني املراجعإىل كما أنه كذلك �لنسبة ،نتاجهمإز�دة 

 أو احلدائق العامة يف داخل املبىن على ومن املناسب أن تكون غرف املوظفني مع اإلمكان مطلة

فر املزهر�ت وحنوها يف غرفهم حبيث تعطي حالة نفسية من الرضا والشعور و أو ت،النافورات أو ما أشبه ذلك

  .�لغبطة عند أعماهلم

 يف داري عند وضع خطة الرتتيب الداخلي للمكتب أن تسهل مهمة الرئيس اإلىكما أنه يلزم أن يراع

  .مرؤوسيه على اإلشراف

 اجتاه واحد ال أن يكون بعضهم خلف ىلإوهكذا الالزم أن ينظم املكتب حبيث تتجه أنظار املوظفني 

أنه يكون  إىل  �إلضافة،حة املوظف فإن كال األمرين يوجب عدم را،بعض �لقفا أو جتاه بعض �لوجه

ًاملنظر حينئذ سيئا وغري مريح عند املراجع ٍ.  

ًوقد ذكر� لزوم أن يصمم املكتب تصميما مالئما يؤدي  فإن ،حتسني املظهر العام  للمكتب إىل ً

يل  أو من قبى وإذا كان من قبيل املستشف،الرتتيب اجليد يعطي الزوار واملنتفعني فكرة طيبة عن املنظمة

  .املعهد أو حنو ذلك فإن عدم املظهر الالئق يوجب ازعاج املنتفعني

ًوينبغي أن يكون التصميم مر� وقابال للتعديل ملواجهة ظروف طارئة حبيث يتم التعديل �قل جمهود  ً

  ً فإن كثريا ما تتوسع أعمال املنشئة حبيث ،وتكلفة
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بناء أو ما  يف الرينتقال وإما �لتغي صعو�ت إما �الاإلدارةًفإذا مل تكن مر� القت   ،التعديل إىل حتتاج

  .ما ذكر إىل ً بينما إذا كان مر� من األول مل حيتج،املال والوقت إىل ا حيتاجأشبه ذلك مل

 إىل م يؤديه ألن ابتعاد،اجليد للمكتب يقلل من فرص ابتعاد املوظفني عن أماكن عملهم والتصميم

يق ذلك بوضع املعدات واألجهزة املكتبية اليت حيتاج إليها املوظف قريبة  وميكن حتق،ضاعة وقتهم وجهودهمإ

 عما يريد طب ًبتعاد كثريا عن مكتبه عنداال إىل  وبذلك ال حيتاج املوظف، ويف متناول يديه أو حنو ذلك،منه

  .تيان بشيء حيتاج إليه يف مكتبه أو اإل،ورق

ني خلف مكاتب داريشرفني والرؤساء اإل وضع مكاتب امل،ومن غري املستحسن عند بعض الفنيني

 وليقل لفت نظر املوظفني وتطلعهم حنو ، لكي تسهل مهمة رقابة املوظفني يف مكان العمل،مرؤوسيهم

  .أعماهلم على مكتب املشرف ملعرفة األشخاص الزائرين ولرتكيز انتباههم

كون قريبة من مصادر التدفئة كما أنه يلزم أن تكون البناية وكذلك ترتيب مكاتب املوظفني حبيث ال ت

 وال ،الشوارع املزدمحة على  وال قريبة من الشبابيك املطلة، التيارات اهلوائيةى وال تكون يف جمر ،والتربيد

 حيث األصوات تزعج ، وال يف أماكن تسبب انزعاجهم بسبب معمل أو ما أشبه،مواجهة ملصادر الوهاجة

  .املوظفني

 إذا أراد مقربة من مكاتب املوظفني حىت على فري املياه واحلماماتكما أن من األفضل أن تكون نوا

   ،موضع حاجته إىل  يصل أو اللف والدوران حىت،ًالسري طويال إىل ستفادة منها ال حيتاجاملوظف اال

 حبيث تسمع للموظفني �ملرور ،وهكذا يلزم أن تكون املمرات اجلانبية بني مكاتب املوظفني واسعة

  .طدام �ملوظفني اآلخرين أو �ملراجعنيصفيها بدون اال

  ويستحسن أن تكون األ�ث واألجهزة 
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ًتخدمة �ملكاتب موحدة مظهرا وواقعاسملواآلالت ا عطاء املظهر املتناسق إ فالتوحيد يفيد يف ،ً

ولو كانت خمتلفة من حيث القوة والضعف أو ما . ستعمال مزيد من املرونة عند االىلإ ويؤدي ،للمكتب

شيء منها أدون من الذي حصله  على  يوجب ذلك عدم ارتياح املوظفني الذين حيصلون،ذلكأشبه 

  . مما حصله هذا املوظفىشيء أعل على حيث حصل  ،موظف آخر

صاالت املستشفيات  إىل  و�لنسبة،غرف الطالب يف املعاهد واملدارس والكليات إىل وكذلك �لنسبة

  ً.قدراًتمكن أن يرى غريه فوقا منه بينما هو مساو له غري ذلك، فإن اإلنسان ال ي إىل وغرفها

دارات املكتب لإلدارات اليت حتدث إومن ذلك تبني أنه يلزم اختيار مواقع بعيدة ومنعزلة عن �قي 

 مثل الطابعة وآالت النسخ والتثقيب وما أشبه ، أو تستخدم آالت هلا ضجيج وأصوات عالية،فيها ضوضاء

  .ذلك

ر أماكن بعيدة عن أنظار الزوار أو مجهور املتفعني لإلدارات أو املكاتب اليت ال كما أنه يلزم اختيا

 كمكاتب غرف النسخ وأماكن تسليم ،يعة أعماهلاب وذلك حبكم ط،تكون مرتبة أو نظيفة بشكل دائم

ة  ال تكون عندهم فكرة غري حسنحىتـ تكون بعيدة عن أنظار الزوار ـ أي  وذلك ،البضائع واملخازن وغريها

  .عن ظروف العمل يف املنظمة وعن كفاء�ا

  .حبيث ال تنتشر منها الروائحًيا نسبم أن تكون دورات املياه بعيدة زويل

ومن الالزم اختيار مواقع املكاتب اخلاصة للمديرين واملوظفني الكبار حبيث يكون من السهل عليهم 

  . أو تعقد مشكلة التهوية فيهاىرضوء عن اإلدارات األخال وحبيث ال حتجب ،مرؤوسيهم على اإلشراف

  ًويستحسن أن توضع مثل هذه املكاتب بعيدا عن الزائرين حبيث ال 
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 ويلزم أن ، ال يكون املدير يف متناول يد كل من يريد ومن ال يريدميكن الوصول إليها مباشرة حىت

  .ً جماورا ملكتب رئيسه)السكرتري(يكون مكتب القائم �ألعمال 

 حبيث تسهل مهمة ،ابة أمساء اإلدارات واألقسام يف أماكن �رزة وبشكل واضح ومن املستحسن كت

 ىزعاج موظفي اإلدارات األخرإتلك اإلدارات بسرعة وبدون  إىل املراجعني ومجهور املنتفعني يف الوصول

  .�لسؤال عنها

رة والتربيد كما يلزم أن ختصص غرف إلنتظار الزائرين و�يئة وسائل الراحة يف تلك الغرف من اإل�

  .والتدفئة وما أشبه ذلك

عادة ترتيب املكتب إ الالزم عند حدوث ز�دة أو نقصان يف عدد املوظفني أو تغيري يف املنظمة نوم

 وأصبحت ، فقد يكون الرتتيب احلايل قد وضع منذ عدة سنوات ومل يتغري بعد ذلك،مبا يالئم التغري احلادث

 ا أو قد تظهر عيوب يف الرتيب احلايل للمكتب تستوجب دراسته،املساحة املخصصة للمكاتب غري كافية

 ،ما من جهة املكان أو من جهة ز�دة أو نقيصة املوظفني أو ما أشبه ذلكإ ،وضع خطة جديدة لرتتيبه

  .تغيري البوابة وحنوها إىل  حيث حيتاج املكتب،اجلانب اآلخر إىل كتغيري الشارع من هذا اجلانب

جراء تغيريات يف ترتيب إ تستوجب ،اإلجراءات املتبعة يف املنشئة على يرياته عندما حتدث تغمث إن

دخال آالت إ إىل ً وأحيا� حيتاج األمرً،جناز خطوات اإلجراءات أيضااملكاتب ويف املوظفني الذين يقومون �

 تكون ةءً كما أحيا� لقلة موارد املؤسسة بسبب ظروف طار،وأجهزة جديدة لتسهيل مهمة تنفيذ األعمال

  .واستخدام األ�دي العاملة عوض تلك األجهزة  بيع بعض األجهزة إىل املؤسسة حباجة

   فلذا جيب ، املنظمة أشبه �لكائن احلي الذي ينمو ويتطور �ستمرارحيث إنو
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ا بتالئم التطورات اليت حتدث يف املنظمة والظروف هترتيب املكاتب في على جراء تغيريات مناسبةإ

  .ارجية اليت تتغري �ستمرارالداخلية واخل

وبعض املنظمات تراجع خطة الرتتيب فيها مرة كل سنتني أو ثالث سنوات ألجل املوائمة مع 

أن التغيري يف الرتتيب  إىل  �إلضافة، من أجل اكتشاف نقاط الضعف يف الرتتيب احلايل،التطورات احلديثة

سبب ذلك   حالة واحدة على ً فإذا كان �قياً،ق متطوراألن اإلنسان خل ،املوظفني إىل ًيسبب ارتياحا �لنسبة

ً ولذا نشاهد أن قسما من البنا�ت احلديثة اليت هي بنا�ت جاهزة تركب كل عام أو كل ،انزعاجه وتضجره

مكانيات يغريون أوضاع بيو�م إً كما أن كثريا من األثر�ء الذين هلم ،ًثالثة أعوام تركيبا غري الرتكيب السابق

 وقسم آخر يصبغون البيوت تصبيغات جديدة كل ثالثة أعوام مرة أو ما أشبه ،أشبه  ع فرشهم وماوأوضا

 بل هو متطور يف كل شؤون ،ما أشبهًصا �ملآكل واملالبس واملراكب و فإن تطور اإلنسان ليس خا،ذلك

 يوجب ذلك ً وأحيا�، وبذلك يكثر نشاطه،التطور وتطور يكون كأنه جدد حياته على  فمن قدر،حياته

  .صحة يف البدن أو ما إشبه ذلك

ريد انشاء ترتيب للمكتب يف املكاتب ت أو ، اليت تريد تغيري الرتيب الداخلي للمكتباإلدارةمث 

ً فردا واحدا كاملدير األعلاإلدارة سواء كانت ،العليا يف هذا الشأن اإلدارةمراجعة  إىل املستحدثة حيتاج  و أ،ىً

ً وسواء كان مديرا أو حملال ،ستشارهمجاعة يعملون �ال جراء العمل أو إً أو موظفا أوكلت إليه مهمة ًإدار�ً

�ا عند مراعا العليا خبصوص املقاييس الواجب اإلدارةرأي  على طالع، واهلدف من املراجعة هو اال غريهم

، وعرض  اقرتاحات هلعطاء االإأخذ رأيها وتوزيع مساحة املكتب على املوظفني من كافة املستو�ت، و

  . أو غري ذلك،البدائل املختلفة أمامها



٢٩١

كل تفصيلي من كبار املوظفني شومات بلومن الالزم يف ختطيط ترتيب املكتب مجع احلقائق واملع

ضبارات للعلم مبساحة  ومراجعة اإل،ومن املفتشني  ومن احملللني، مث املوظفني التنفيذيني،ورؤساء األقسام

 قى وأنه هل ينكمش املكتب يف املستقبل أو يب،هزة واآلالت املستخدمة فيهاملكتب وعدد املوظفني واألج

 واألعمال اليت يقوم  ، عنهاضافتها أو املستغىنإً وعدد الغرف املوجودة فعال أو املزمع ،حاله أو يتوسععلى 

 وعلو ، وقوة حتمل أرضية الغرف يف املبىن،وإعداد خرائط سري األعمال يف تلك املكاتب، �ا املوظفون

 ،ىن واإلضاءة والتربيد والتدفئة يف املب، وأمكنة احلمامات والشبابيك والسالمل،السقف وسعة وارتفاع األبواب

  . واملرافق احملتاج إليها من احلمامات أو املرافه كالنافورات واألحواض واحلدائق وغري ذلك

دخال التغيريات إ عند  ويقلل من مقاومتهم، املوظفني يف كل ذلك يسبب تعاو�ماستشارةفإن 

 ، وإذا مل يؤخذ رأيه أخذ يف التخريب، فإن اإلنسان إذا أخذ رأيه يساعد يف العمل،املقرتحة يف املستقبل

  . ملء بطنه إىل فكره كما حيتاج  ملء إىل ذ اإلنسان حيتاج  إ، إذا مل �خذ يف التخريب ال يساعدوحىت

 امللون أو الفيرب أو ما أشبه ذلك متثل ىلورق املقومث من األفضل تقطيع وحتضري مناذج وأشكال من ا

 ، ينتخبوا ما يريدونالرؤساء حىتلى ع  وذلك للعرض، وغرفها ومرافقها وسائر شؤو�اصورة مصغرة عن املبىن

 د كما نشاه، الرؤساء البديل األفضلى ير املستحسن أن تكون هناك بدائل حىتن وم،وحيذفوا ما ال يريدون

�شكال خمتلفة وحجوم خمتلفة وألوان خمتلفة   صور حيث يتمكن الالعب من تغيري البناية القةذلك يف لعب

  رؤساء  على  وبعد تكميل ذلك يعرضها املصمم،عشرين أو أكثر إىل ًوأحيا� تصل
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 ستماع واال،اخلطة املقرتحة على املنظمة ألجل اطالعهم اإلدارات واألقسام من مجيع املستو�ت يف

  . هذا اخلصوصآرائهم يفإىل 

 فإن اخلطة ترسل بكاملها )ستشاريةاال( حسب الدميقراطية ءأكثرية اآلرا وبعد أخذ موافقة اجلميع أو

 أو إلعادة ترتيب املكاتب يف ،يار الوقت املناسب للبناءت ويتم التنفيذ �خ،جل تنفيذها يف العامل العيينأل

 ويف ،نتقال يف وقت تكون فيه عمال املنظمة قليلةاال ويفضل أن يتم ، آخرىنبم إىل نتقال أو االنفس املبىن

 ، مث ينقل األ�ث واألجهزة املكتبية وترتب يف األمكنة املخصصة هلا حسب اخلطة،أ�م العطل الرمسية هلا

ون فيما بعد �لعمل يف األمكنة ؤ ويبد،ون واملوظفون �ألماكن اجلديدة املعدة هلمداريوخيرب الرؤساء اإل

 وأما يف ، هذا يف صورة اإلعادة، العليا واملوظفنياإلدارةخطة ترتيب املكتب املعتمدة من اجلديدة حسب 

  .صورة التأسيس فهم يبدأون �لعمل من البدء

  

  ))أقسام املكاتب((

  :مث هناك قسمان من املكاتب

  . حيث خيصص كل غرفة ملوظف خاص، �ملكتب املنغلقىقسم يسم: ١

  . كما سيأيت تفصيله، �ملكتب املفتوحىوقسم يسم: ٢

 أما بعض املؤسسات األخر ، إمنا ميكن يف بعض املؤسساتني من القسملكن كل واحد

 املكان املنفتح الذي يستوعب :بد من مجعها بني القسمني فال،ذلك إىل كاملستشفيات واملدارس وما

 إن ،مجاعة خاصة واخلاص ببعض الدروس ألجل ، والقسم املنغلق اخلاص مبريض واحدى،التالميذ واملرض

  . ذلك �ملكتب واملؤسسةىصح أن يسم

   بل املهم أن املكاتب حسب ،سم مبهم فليس اال،أي حال ى وعل
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 لكن من األفضل يف الردهات اجلامعة جلماعة كاملستشفيات أن يكون ،القسمني إىل حتياج حتتاجاال

 على  اآلخرين أو الزائرينى املرضشرافإ إذا زار املريض مجاعة ال يريدون حول كل سرير ستار متنقل حىت

 وإذا ، اآلخرين والزائرينى يفصله عن املرض نصب الستار حىت، أو أراد املريض األكل أو ما أشبه،املقابلة

  .عهم فال تنقبض نفسه �لوحدةمأراد رفع الستار ليحشر 

الدائرة اآلن يف   ية غري معرتف �ا �ذه الكيفسالم أل�ا يف اإل،وإ� مل نذكر يف هذا الصدد السجون

  . وللبحث حول ذلك جمال آخر،العامل

  

  ))إجيابيات املكاتب املفتوحة((

 فيقصد �ملكتب املفتوح ختصيص صالة متسعة ال تفصل بينها جدران وحواجز ، أي حالىوعل

  .ملؤسسةرتفاع ملوظفي اإلدارات واألقسام يف ا حواجز قليلة االنًطالقا أو تكوإ وإمنا ال تكون حواجز ،عالية

وعند اتباع طريقة املكتب املفتوح اليت يتبعها مجلة من الشركات األهلية واملؤسسات احلكومية يفضل 

  .رفتاعً فصال قليل اال،ةة الكبريال املوجودة مكاتبها يف الصىفصل كل دائرة عن اإلدارات األخر

 ولتقوية روح التعاون بني ،س الرئيىلإوإمنا يتبع املكتب املفتوح ألجل تسهيل مهمة اإلشراف �لنسبة 

 ،ىدارة وأخرإ أو يتم الفصل بني اإلدارات برتك مسافات خالية كممرات بني ، اإلداراة الواحدةيفاملوظفني 

ا وبني اإلدارات ه فتستخدم حد فاصل بين،أو بوضع خزائن ومعدات احلفظ وغريها من األجهزة املكتبية

  .ىاألخر

د يف االقتصا و،د يف مساحة املكتباالقتصا فمن املزا� ، عيو�اوهذه املكاتب هلا مزا�ها كما هلا

 فإن املساحات اليت كانت ترتك يف الغرف بدون استعمال عند ،ى أو يف التكاليف األخررجيانفقات اإل

  شراف املدير إ ويسهل ، تكون يف مثل هذه املكاتب غري موجودة،غرف خاصة إىل اتباع طريقة التقسيم
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  فيستطيع املشرف أن يراقب مرؤوسيه وهو جالس يف مكتبه من دون احلاجة،ملوظفنيا على ومن أشبه

املوظفني  على طالعً وكثريا ما تستخدمها الدولة ألجل اال،ةمكاتب املوظفني يف أماكن متفرق على مرورهإىل 

  . ال يعطل املراجعحيت

ما تكون مكاتب   فعند،كنسرع وقت ممأجنازها يف إتنظيم أعماهلم و على �ا تشجع املوظفنيإكما 

أن يسرع  على  فيحرص،املوظفني مكشوفة أمام اآلخرين فإن كل موظف يشعر �نه مراقب من قبل اآلخرين

  .مكتبة على ن ال تتكدس املعامالتى أ كما حيرص عل،جناز أعمال املراجعنيإيف 

 ،ىاألقسام واإلدارت األخر وبني اإلدارةتصال بني املوظفني يف نفس القسم أو سهولة اال إىل �إلضافة

يث حب، جيم وهكذا إىل �ء إىل فيمكن ترتيب مكاتب املوظفني يف نفس القسم حسب سري العمل من ألف

سري يقيام موظف من دائرته ل مراسلني أو مستخدمني أو إىل تسري املعامالت بشكل متسلسل ودون حاجة

  .سائر غرف املوظفني لتكميل األعمال على ويدور

  

  ))ت املكاتب املفتوحةسلبيا((

  :نتقاداتاال إىل أما �لنسبة

  

م جيدون أنفسهم يف حيث إ� ،املوظفني إىل ةبهانة �لنسإن مثل هذه املكاتب إ :نتقاداتفأول اال

  . أو أمام عيون الزوار، أو أمام عيون الرقيب واملدير واملفتش،ضيق وحرج أمام املوظفني اآلخرين

ناجتة عن استخدام بعض األجهزة واآلالت ل اءاألصوات العالية والضوضااحتمال انتقال  إىل �إلضافة

سائر  إىل ًزعاجا �لنسبةإأن التكلم بني موظف ومراجع يسبب  إىل  �إلضافة،األقسام إىل يف بعض األقسام

  .املوظفني
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ًعددا  وال سيما عندما يشاهدون ، احتمال صرف أنظار املوظفني عن القيام �عماهلمىلإًهذا مضافا 

  .من الزوار عند أحد الرؤساء أو عند بعض املوظفني الذين تقتضي طبيعة عملهم استقبال الزائرين

اخلارج عندما يضطر املوظفون  إىل سرار املنظمةأوهكذا يسبب مثل هذه املكاتب املفتوحة تسرب 

  .اجللوس جبانب املوظفني اآلخرين إىل ةالذين تتسم أعماهلم �لسري
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  ))ء وقياس األعمالياس األداق((

 فإنه ،و متت قبل ذلك أ اليت تتم،)قياس األعمال(بـ  )قياس األداء(لفظ  على صطلحواا :)مسألة(

 وبدون قياس األداء ال ميكن ، ويتم القياس بواسطة املاعيري الرقابية اليت تقررت،مرحلة من مراحل الرقابة

ًالقيام بعملية الرقابة قياما كامال ًم قياما ضحال وإن أمكن القيا،ً   ً.أو مشوشا  ً

  .ما �ملالحظة املباشره أو �لتقاريرإويتم قياس األداء 

  

  ))املالحظة املباشرة((

مكان  إىل أو من أشبه كاملفتش واحمللل  دارياإل أما املالحظة املباشرة فعبارة عن ذهاب املدير أو

 وإذا كان فوقهم ،وظفني والعمال اجتاه املى وعل، سري العمل كمية وغري ذلكىالعمل ليطلع بنفسه عل

من حتت  إىل  فهو يقوم بقياس األداء �لنسبة، أو املديرين املتوسطني أو املديرين يف القاعدةىكاملدير األعل

  .األداء حيث يرى املالحظون ما حيدث، ويسمعون �نفسهم ما يقالفهي تعطي فكرة واقعية عن ، نظره

أوجه العمل املختلفة  على الوقت الذي يقضيه املالحظ للتعرفكثرة من  إىل لكن هذه الطريقة حتتاج

  وقد، يف أكثر من مكان واحد يف وقت واحدداريعدم إمكان وجود اإل إىل  �إلضافة،والنشاطات املبذولة

  .يكون املطلوب الختاذ القرارات مالحظة أماكن أخر يف العرض

  .يون املرتبط بغرف العمل الوسائل احلديثة هلذا األمر آلة اإلنصات والتلفزومن

 على ً فإنه كثريا ما تفسر ز�رة املدير الشخصية،ًضرارا أخرأأن يف املالحظة املباشرة  إىل هذا �إلضافة

 ، العملىل املدير �نفسهم ال ينشطون إةن الذين يتصورون عدم ثقو واملرؤوس،أ�ا من عدم ثقة �ملرؤوسني

  .فف من نشاطهمويكون ذلك ضربة نفسية �لنسبة إليهم خت

 فمن غري ،القليل من األعمال والقليل من املستخدمني على أن املالحظة املباشرة تقتصر إىل �إلضافة

  ًاملمكن عاد� مالحظة مجيع املستخدمني ومجيع أعمال 
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  .كل مستخدم إذا كانت املؤسسة كبرية

  .ه �إلطار الكلي لسري األعمالالتفاصيل الدقيقة يفقد الرئيس شعور على طالعأن اال إىل ًهذا مضافا

  . فالالزم أن ال ترتك هلذه النقائص اليت ذكر�ها،لكن من الواضح أن املالحظة املباشرة يف اجلملة �فعة

  

  ))ريرالتقا((

ً فإ�ا حتتل مكا� مهما بني وسائل قياس األداء، وهو �ين أعمدة قياس األداء،وأما التقارير ً.  

  . وقد تكون مسجلة يف آله التسجيل، وقد تكون كتابة،والتقارير قد تكون شفاهية

 على ً بناء، وكيف مت، وماذا مت، معرفة ماذا يتمداريفالتقارير الشفوية هي التقارير اليت يستطيع اإل

  .الكالم الشفوي الذي يسمعه من مرؤوسيه أو املفتشني أو احملللني أو من أشبههم

 وذلك بتتبع تغيريات وجوه املوظفني ،حظات الشخصية التقارير الشفوية عناصر من املاليوحتتو

، لكن جيب أن  ستيضاح حقيقة األمور توجيه األسئله الداري ويف التقارير الشفوية يستطيع اإل،وأصوا�م

ًجوا مرحيا ال جوا فيه  يكو اجلو   .لتواء يف التقاريرسرب الكذب واالت يمر ومأمور ومفتش ومفتش عليه حىتآًً

ع احلقائق م لكن من عيو�ا عدم جت،ًوية كما هو واضح أكثر مشوال من املالحظة الفرديةقارير الشفتوال

 على ً نظرا إلحتوائها،كتابة أو شبه كتابة كاألشرطة، ولذلك تعترب التقارير املكتوبة وحنوها من األمهية مبكان

  .شروع ما تتعلق مبختلف جماالت املً وهي غالبا،حقائق ميكن الرجوع إليها عند احلاجة

  

  ))التقارير وما ينبغي فيها((

 مثل حجم ، كتابية أو شفوية أو شريطية شاملة جلميع جماالت العملءواألفضل أن تكون التقارير سوا

األمور  إىل  وهكذا يقال �لنسبة،ديةاالقتصااألمور  إىل وعة �لنسبةنالطلبات أو املبيعات أو اخلدمات املت

  ، نتاج احلايل والكميات املتأخرة وحجم اإل،و العسكرية أو غريهاأ   أو األمور الثقافية،الصحية
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 ،ةداري وتكاليف اإلنتاج وتكاليف التسويق والتكاليف اإل،وكيفية استخدام األموال واآلالت والوقت

 ودراسة الوقت واحلركة ملختلف ، والطاقة اإلنتاجية هل هي مستخدمة أو معطلة،وكيفية استخدام املواد

ًنتاجا ثقافيا أو اقتصاد� أو غري إ سواء كان ،اإلنتاج إىل الطرق واألساليب اليت تتبع �لنسبةالعمليات و ً ً

  .ذلك

 واألر�ح واخلسائر �لنسبة ،اختالف أنواعهما على كما أن التقارير تتعرض لإليرادات واملصروفات

 والتغريات يف األصول أو ،نقديةحتياجات ال وامليزانية العمومية واال،نطقة أو لكل وحدةملكل سلعة أو لكل 

  .غري ذلك إىل ، واملسائل القانونية والناحية املالية وطرق اإلعالم،يف الفروع

  

  ))أشكال التقارير((

  :مث للتقارير أشكال خمتلفة

  . �لبيا�ت الرقمية:ًأوال

  . �خلرائط واألشكال البيانيةً:و�نيا

  .ستعراضات اإلنشائية �الً:و�لثا

نشائي يف إ التقارير الرقمية وهي التقارير اليت يراد �ا األرقام فقط دون استعراض وتستخدم) ١

 ،ما تكون األرقام مطلوبة للتحليل واملقارنة عند مل تكن األرقام كثرية ومتعددة، و مثل ما إذا،حاالت خمتلفة

  .نشاءإاحلقائق من دون  إىل ما يتعلق التقرير �موال قليلة فإ�ا سهلة يف الوصول وعند

 كما ،أما اخلرائط والرسومات البيانية فتكون مفيدة عند التعامل مع أرقام كثرية ومتعددة ومعقدة) ٢

اخلريطة  إىل  فإن املدير مبجرد أن ينظر،تكون مفيدة يف احلاالت اليت تغطي فيها هذه األرقام مدة زمنية كبرية

 ،طالع عليهاد االياخلصوصيات واملز� األخر اليت يرده من النتائج يف كيفية سري األعمال ويوالرسم جيد ما ير

  فإن الرسومات تعطي فكرة 
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  .واضحة عن نتيجة األداء وما يريده املدير مبجرد النظر إليها

ائة م أن يف عام ألف وأربع:ً مثال يكتب،ذلك بسهولة بقراءة جداول رقمية على وال ميكن احلصول

  . وهكذا من اخلرائط والرسومات املعروفة،كذا حصل ويف عام ألف وأربعمائة وواحد ،كذا حصل

وهي تستخدم لعرض   ،ً فهي غالبا ما تكون متصلة �شياء ال ميكن قياسها،ا التقارير اإلنشائيةمأ) ٣

  :حنرافات وتقدير أمهيتها واقرتاح احللولاألخطاء واال

  

  ))يرصفات التقر((

  .والالزم أن يتوفر يف التقارير عدة صفات

 وبينما ،ختالفات بينما مت أو يتمظهار االإ على  إذ يلزم أن تركز التقارير،حنراف بسرعة االظهارإ :مثل

  .متامه بسرعة ومبجرد النظر إليهاإهو املطلوب 

 ىعل  وإمنا جيب أن تركز،فالتقارير جيب أن ال تبني لإلدارة تقدم سري العمل وكميته وكيفيته فقط

حنرافات  إذ اال،ت من إمكان تنفيذهال أو قل، تنفيذ األهدافاملشاكل واألخطاء اليت تقلل من إمكان

 :صطالح وذلك يطلق عليه يف اال،حنرافاتهذه اال على التقارير أن تركز ى  ولذا فالالزم عل،مطلوب رفعها

  .)الرقابة بدراسة احنرافات التنفيذ عن التخطيط(

 العليا اإلدارة وذلك ألن ،انمك حيث جيب أن تكون التقارير خمتصرة بقدر اإل،ختصار اال:ومثل

ًتبذل وقتا كبريا يف استالم و  ،فلو كانت التقارير طويلة فإن ذلك يزيد من تراكم األوراق  ،يصال املعلوماتإً

أن تكون البيا�ت التفصيلية جاهزة وحتت  على ، هذا فإنه من الضروري أن تكون التقارير خمتصرةىوعل

  ً.الطلب أيضا

وهو ما يعرب عنه يف علم البالغة �ن ال ،  غري واف �ملطلبًاجيازإارير موجزة  أن ال تكون التق:ومثل

   ألن ،)جياز خملإ وال ،إطناب ممل(يكون 
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ًاإلجياز املخل خصوصا إذا كان معقدا يف الداللة ً ً يكون سببا لعدم فهم ،املعاين اليت يراد منها على ِ

  . يريد معرفة تفاصيلهاملدير أو الرئيس أو احمللل أو من أشبه تفاصيل ما

من  يتمكن املدير أو من بيده األمر  جيب أن ترفع التقارير بسرعة حىته فإن،الئممل التوقيت ا:ومثل

حنرافات املشاكل واال على  إذ قد عرفت أن التقارير جيب أن تركز،اختاذ القرار املالئم قبل أن يستفحل األمر

بالغ هذه إ وهلذا فمن الضروري ،سري العمل وغري ذلك إىل  �إلضافة،والز�دات والنقائص املطلوب رفعها

  . إلمكان التصرف �لتصحيح يف الوقت املالئم،حنرافات بسرعة لإلدارة العليااال

ًأما إذا �خرت هذه التقارير عن الوقت املناسب فإنه قد يكون الوقت متأخرا إلحداث التغيريات 

  .)١()روسعال عطر بعد ( : ويف املثل القدمي،املطلوبة

 ،رادة الدقة يف البيا�ت وال جيوز التعلل �،ولذلك فإن عمل السرعة يف رفع التقارير من األمهية مبكان

خر حساب اآل على  فحذف كل، وبني السرعة،ًفإن األمر جيب أن يكون وسطا بني الدقة �لقدر املمكن

 ،حساب السرعة على ال تكون هذه الدقةأ�ا جيب أن ّ إال ،إذ �لرغم من أن الدقة مطلوبة. ضار �لتقرير

  . حساب الدقة �لقدر املمكن على كما جيب أن ال تكون السرعة

 املالئم �هلاتف أو التلغراف أو بطريقة شخصية أو داري اإلياملستو إىل حنرافيصال االإوإذا أمكن 

ًلصندوق صباحا فوصلت قبل  كما إذا وضعها يف ا،اجلهة العليا بسرعة إىل �لرسالة إذا كانت الرسالة تصل

  . كان من الضروري اتباع أي ذلك ميكن،الظهر كما يف بعض البالد املتحضرة

  .مالحظة املال الذي يصرف لإليصال إىل ًوقد يكون األمر أيضا حباجة

  صفة بومن الالزم أن ترفع التقارير 

                                                          

 وكانت عطرها، �خذ �ن هلا قيل د�ره إىل معه الرحيل أرادت فلما �مرأة، بىن )عروس( له اليق رجال أن هي املثل هذا قصة �ن قيل )١(

َقيمة َّأن أي عروس، بعد عطر ال: فقالت نسيته، قد .آخر شيئا له تضيف أو بشيء تقارنه أن من وأكرب أعلى ُزوجها )عروس( َ



٣٠١

 ،ن رقابة ضعيفةًورية غالبا ما تكونتظام والد فالتقارير اليت ال يراعي فيها اال،اعيد حمددةودورية ويف م

 على  فانتظام التقارير وضرورة عملها يف وقتها،والضعف يف الرقابة يسبب تبعثر اجلهود والضعف يف اإلنتاج

 مث عالجها من التنقيص يف الز�دة أو التزييد يف ،مواجهة احلقائق على نيداريوجه التحديد يساعد اإل

  .النقيصة أو التقومي يف املنحرف

ً وبعض التقارير قد يكون يوميا ،كما أنه من الضروري حتديد وقت معني لكل نوع من أنواع التقارير

ًسبوعيا أو شهر� أو نصف سنوي أو كأ والبعض اآلخر قد يكون ً،املسائل املهمة جدا إىل �لنسبة  ثالثة لً

  .أشهر مرة حسب أمهية املوضوع

جودة يف الصندوق من أهم البيا�ت اليت جيب أن يعرفها ًفمثال مدير املصرف يعترب بيان النقود املو

ستثنائية كظروف ً خصوصا يف الظروف اال، ويف البورصات قد جيب معرفة األمور ساعة بساعة،ًيوما بيوم

 ، أو �اية كل ثالثة أشهر مرة،ًكل شهر مثال  بينما حجم الودائع جيب أن يعرفه يف �اية،احلرب وما أشبه

احلقائق  على عتماد ومثل اال،رفع األجور أو خفضها حسب التضخم أو التنزلىل  إوهكذا �لنسبة

  .والبيا�ت احملددة

 ، مث الوصول إليها بطريقة علمية، يلزم أن تكون املعلومات الواردة يف التقارير عبارة عن حقائقهفإن

شارة إليها ��ا فإن كانت البيا�ت الواردة �لتقرير وجهات نظر أشخاص خاصني فمن الضروري اإل

  .وجهات نظر فالن وفالن

 كما أنه من الضروري عدم استخدام الكلمات الر�نة أو ذات املفهوم املشرتك أو الغامض وحىت

 )سرائيل عن أراضي عربيةإخروج (ومن املعروف أن ما ذكروه من ، مالحظة وجود األلف والالم وعدمها

   فإن ، �أللف والالم)ائيل عن األراضي العربيةسرإخروج (خيتلف عن الذي كان جيب أن يذكر من 
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  .ال يفيد اجلزئيةمشت بينما عدم اال،األلف والالم يفيد العموم على شتمالاال

نطباق للكثري والقليل والقوي وكذلك جيب أن ال تستخدم األلفاظ املطاطية واليت تكون قابلة اال

 أو ارتفعت ً،ن األر�ح اخنفضت هذا العام كثرياإ :ً مثال ال يصح أن يقول يف التقرير،والضعيف وما أشبه

 فمن األفضل أن جيعل ، وتكون مضللة، كلمة فضفاضة)كثري( لوضوح أن كلمة ،ًكثريا أو ما أشبه ذلك

  . أو ارتفعت عشرة يف املائة،ًمكانه مثال أن يقول األر�ح اخنفضت هذا العام عشرين يف املائة

ً فإن جيدون جدا ال ً، الطالب جيدون جدا:عاهد والكليات ال يقول املإىلوإذا كان التقرير �لنسبة 

 غري ذلك من األلفاظ الفضفاضة واملهلهلة اليت توجب إىل ً، أو راسبون كثريا،يستفاد منه قدر اجلودة

  .سري األعمال ونتائجها �حلقائق املطلوبة على طالعالتضليل وعدم معرفة اجلهة اليت يريد اال

 فإنه جيب أن تكون متماثلة بعضها مثل بعض ،ستخدام يف التقاريرستمر يف طرق اال التماثل امل:ومثل

 إذ التقريرات الرقابية مبثابة خريطة طريق جيب أن تكون وحدات ، ال يسبب ذلك النشوز واإلضاللحىت

األعالم كربالء فكانت  إىل ً ألنه مثال إذا ذهبنا من النجف،القياس املستخدمة فيها �بتة وبطريقة واحدة

ها احدإ ،بعض نصف فرسخ إىل  وبني بعضها،بعض فرسخ إىل  بني بعضها،خمتلفة الوضع أو خمتلفة الشكل

 وهكذا التقارير ، فإن اإلنسان ال يعرف املقاييس،ها خمضرةاحدإها حممرة وإحدإ أو ،ها قصريةاحدإطويلة و

  .اجلهات العليا إىل اليت ترفع

هذا التغيري يف مكان ظاهر من  إىل روج عن التماثل جيب اإلشارةضطرار يف التغيري واخلولو فرض اال

  .التقرير

   فإن ، سهل القراءة:ومثل
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 كما أنه ميكن حتقيق ذلك ،ًاخلرائط والرسومات البيانية جيعل التقرير سهال يف القراءة على الرتكيز

ًئية وملحقات ترتيبا منطقيا نشاإبرتتيب أقسام التقرير مبختلف حمتو�ته من أشكال وخرائط وأرقام وعروض  ً

  . وكذلك �ستخدام لغة سليمة بسيطة،ًمعقوال

حيث  ،كما أن من املستحسن وضع ملخص يف أول التقرير حيوي أهم النقاط اليت عرضت يف التقرير

 وذلك ، إذا أراد التوسع أمكن قراءته بنفسهاإلملام مبوضوع التقرير حىت على املعنية   ذلك يساعد اجلهةإن

 ، ولذلك وضع ملخص يف �اية التقرير إذا كان التقرير يف جملدات وما أشبه، يوضع الفهرست للكتابكما

  .وقد ال يتمكن اإلنسان من أخذ ا�لد األول

ول أن يستمع األ حيث ال يتمكن من مل حيضر ،األخبار اإلذاعية وحنوها أنسب إىل لكن هذا �لنسبة

  . خبالف التقارير املكتوبة،إليه

 حيث قد ،ر بيان ما جيب أن يتم يف املستقبلين يكون يف التقر املستقبل فإنه يلزم أ على  الرتكيز:ومثل

 أو كان هناك احنراف ،رادة ز�دة أو نقيصةإ فإذا كانت هناك ،ًعرفت أن التقارير غالبا إمنا تفيد لبيان املاضي

ريده من تطالع الكايف الذي  االطالع غري متمكن من ال تكون اجلهة اليت تريد االجيب أن يبني حىت

  .التقرير

  

  ))التقارير اإلعالمية واإلقناعية((

قناع اجلهة العليا من إقناع املدير أو إذلك  إىل  وقد يراد به �إلضافة،مث قد يراد �لتقرير جمرد اإلعالم

  .احمللل أو املفتش أو من أشبه بوجهة نظر خاصة

 إذ التقرير الذي هو حصيلة الدراسة والتفتيش والرقابة ً،مقنعا يكون نوالقسم الثاين من التقرير جيب أ

   أو اجلهة اليت داريال ميكن أن يؤدي الغرض املوضوع ألجله ما مل يستطع أن يقنع الرئيس اإل
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  .جراء الدراسة والرقابة �مهية ما جاء يف التقريرإطلبت 

ً شرحا وافياويساعد يف عملية اإلقناع شرح التوصيات املوجودة يف التقرير  وذلك بتضمني التقرير ،ً

 إىل  كما سبق اإلملاع،خلرائط واجلداول والرسومات واألعداد اليت توضح وتدعم التوصيات املوجودة يف التقرير

  .مثل ذلك



٣٠٥

  

  ))دارة املاليةاإل((

ها كما أن من ضمن،  املاليةاإلدارة : العامةاإلدارة الواجب مالحظتها يف اإلدارة من ضمن :)مسألة(

  .متام األعمال بدون األموال والرجالإفإنه ال ميكن ،  البشرية اليت سبق اإلملاع إليهااإلدارة

 من غري فرق بني أن تكون مشاريع ، املالية للمشاريعاإلدارةويف هذه املسألة نتكلم عن شيء من 

 وشراء املواد اخلام واللوازم ل ضرورية لدفع األجور واملرتباتموا إذ األ،اقتصادية أو ثقافية أو صحية أو غريها

  .دد واآلالت وإجارة احملل أو اشرتائه أو حنو ذلكُوالع

ستخدام  املالية كلما يتعلق �ألموال يف املشروع من احلصول عليها واستخدامها االاإلدارةوتشمل 

ي له  لوضوح أن التمويل العشوائ، املشروع زادت أمهية التخطيط املايلل وكلما تعقدت أعما،األفضل

وحىت حاالت بل  ،فنية وحاالت التوسعلبتدائية والتغيريات اًأخطاره الكثرية خصوصا يف أحوال الدورات اال

.التضييق أو االنتقال

 تصبح ،دي بصفة دورية يف كثري من األحياناالقتصاالنشاط فإنه حيث توجد تقلبات يف مستوى 

  .يت تسود ميدان األعمال يف كثري من األحيانل اًعملية التمويل من األمور الشائكة نظرا لروح التشاور

ًوتؤثر األمور الفنية �ثريا كبريا ً ويالحظ املديرون دائما املخاطر اليت تتعرض ،مركز املشروع املايل على ً

ً  مثال،خرتاعات سواء كانت منافسات أرضية أو منافسات تقدمية كاال،نافساتهلا الشركات بسبب امل

السينما واألفالم الصامتة  إىل  وكذلك �لنسبة، �خرت خطوة شركات الراديو،حينما جاء التلفزيون

خرتاعات التقدمية الفنية تؤثر يف املركز املايل  فإن كل هذه اال، والتصاوير امللونة والتصاوير العادية،والناطقة

ار والسيارة  وكذلك احلال حينما جاء القط،للمشروعات اليت مل تدخل يف حسبا�ا مثل هذه التغيريات

  احلاالت  إىل املتقدمني �لنسبة
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  .السابقة هلا

 ،دارة واحدة من هذه اجلهةإ نذكر حنن ،مشروع آخر إىل دارة التمويل من مشروعإه خيتلف حيث إنو

 وإن اختلفت املؤسسات ، إذ بذلك يقاس سائر املؤسسات يف الروح العام،وهي املؤسسات التجارية فقط

  ً. كبرياًبعضها عن بعض اختالفا

  

  ))طريقة التمويل((

  : قسمانالتمويل وطريقة

  . التمويل قصري األجل:األول

  . التمويل طويل األجل:والثاين

  :ل قصري األجل فيشمليأما التمو

  .ئتمان التجاري يف صورة أوراق دفع أو حسا�ت حتت الطلب اال:ًأوال

  . قروض من البنوك بضمان أو بدون ضمانً:و�نيا

  :ويل األجل فيكونأما التمويل ط

  .سهماأل بواسطة :ًأوال

  .بواسطة السندات: ًو�نيا

  .تغريةمح مستثمرة يف أصول � بواسطة أرً:و�لثا

  . غري مطلوبةةصول �بتأ بيع ً:ورابعا

  . رهن بعض األصولً:وخامسا

  . تصفية بوالص التأمنيً:وسادسا

  :وهناك فرق واضح بني األسهم والسندات

 ويدفعه ، جزء عن رأس مال الشركة املسامهة يقدمه املساهم مقابل اشرتاكه فيهافإن األسهم عبارة عن

  كله أو بعضه للمؤسسني مع التعهد بدفع الباقي للشركة 
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رضا بقية  على  وبدون توقف،ً ويكون قابال للتداول أو التحويل،طلبها على ً بناءا،بعد �سيسها

  .املسامهني

 يسلم للمقروض ، ويثبت يف صك قابل للتداول،كتتابالالسند فهو جزء من قرض يعقد �أما 

  .)١(ويتعهد فيه املقرتض بدفع فوائده السنوية

                                                          

  .مع مالحظة الشروط الشرعية حبيث ال تكون فيها ر�)١(
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  ))ياس العمل وصورهامقدراسة ((

  . مقياس العملىمن الدراسة يف البعد الذي يسم بد لإلدارة ال)مسألة(

  :وميكن الدارسة بصور

نتاج إ أو عشرين فردة �ب من ،تاج زيدنإ مثل عشرة أمتار من ، بواسطة وحدات اإلنتاج:األوىل

  . أو حنو ذلك،عمرو

من فردات الباب أو   مثل أن كل ساعة كم ينتج زيد من األمتار أو، بواسطة وحدات الوقت:الثانية

  .ما أشبه ذلك

من حركة الرجلني أو من حركة اليد يف النسيج أو ما أشبه   ً مثال مائة وحدة، بواسطة احلركة:الثالثة

  .تنتج من األمتارذلك كم 

نتجه من عشرة أمتار زيد خمتلفة يف اجلودة والرداءة أن ما إً مثال ، بواسطة وحدات املعادل:الرابعة

ً كما أن عمروا أيضا ينتج مبقدار عشرة أمتار لكنها تعادل مخسة د�نري،لكنها تعادل عشرة د�نري غري  إىل ،ً

  .ذلك

ًا أو متساو� من حيث اجلودةريد عشرة أمتار مطلقأين إ :فرب العمل يقول ً أو مطلقا أو متساو� من ،ً ً

 ،ريد أن تعمل عشر ساعاتأين إ :وقد يقول .غري ذلكًمتساو� يف ً أو مطلقا أو ، كلها من القطنحيث إن

ريد ما أين إ : وقد يقول، تظهر تلك احلركات يف الصور الفلمية، اين أريد أن تتحرك مائة حركة:وقد يقول

  .د�نرييعادل عشرة 

 نتاجات من غري فرق بني اإلنتاجات الصناعية أو الثقافية أو املالية أوإلا إىل ًواإلدارات غالبا تنظر

دمات وإلنتاج البضائع ولنحو خلبد هلا يف تقدير العمل والتخطيط السليم لتقدمي ا فال،العمرانية أو غري ذلك

اد الالزمني للقيام �ألعمال احملددة يف خطة ذلك من وجود مقاييس حمددة يعتمد عليها تقدير عدد األفر

  .غري ذلك إىل ،الرب�مج ولتقدير األموال الواجب اعتمادها لتنفيذه

   



٣٠٩

 وال تعطي ،اخلربة والتجارب السابقة غري كافية للتخطيط على واألساليب العادية املعروفة اليت تعتمد

  .�هانتائج دقيقة يف أي بعد من تلك األبعاد األربعة اليت ذكر

عتماد عليها عند وضع وهي أفضل األسس لوضع اخلطط يف وجود مقاييس العمل اليت ميكن اال

 هذا من �حية ،اخلطط وحتديد املدة الزمنية الالزمة لتنفيذها كتحديد األفراد أو احلركات أو ما أشبه ذلك

  . واملديراإلدارة

رتياح وبعني الريبة قياس أعماهلم بعدم االحماوالت  إىل  فالغالب أ�م ينظرون،أما املوظفون والعمال

ساليب غري أ ويعتربون أساليب قياس العمل ،والشك من النتائج اليت ستتمخض عنها تلك الدراسات

  .تطبيقها يف جمال أعماهلمب تقوم ن أإلدارةليق �ينسانية ال إ

 بل يف أحيان ،مرالقضاء للحيولة دون مثل هذا األ إىل ونئويف بعض األحيان يضرب العمال ويلتج

  .أخر يقومون �عمال ختريب وما أشبه للصد دون وقوع القياسات

نتج املعامل أكثر أو أجود يصري عدد أًونظرهم السليب إمنا هو ألن العمال كثريا ما يعتقدون أنه لو 

يلزم أن يقلل  و�ذه املناسبة يرون أنه ، إذ ال حاجة إليهم بعد كثرة اإلنتاج أو تصري األجور أقل،العمال أقل

 ، وهلذا يسرقون يف كثري من األحيان من العمل،الليل إىل  أي ليس من الصباح،العامل من وقت العمل

  . تطبيقهاإلدارةوهذا الشيء ينايف مقياس العمل الذي تريد 

العمال  إىل  فال حاجة، اجلنس مدة طويلة لغالء قيمتهىنتج العامل أحسن يبقأوكذلك يظنون أنه لو 

 فإذا ،ن األمر خاضع لقانون العرض والطلبإ حيث ،أجورهم على عددهم أو على  وذلك يؤثر،بعد ذلك

   وإذا مل يكن عرض ال حاجة ،مل يكن طلب مل يكن عرض
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  .عطائهم األجور املرتفعةإ إىل  أو ال حاجة، العدد الكبري من العمالإيل

 فإن مصلحة ،ن تضارب املصاحل بل م،جتهادات واآلراءومن الواضح أن األمر ليس من اختالف اال

 غري ذلك من أمثلة ىلإ ، ومصلحة الثاين رخصه، حيث مصلحة األول غالء السعر،البائع واملشرتي ختتلف

  .تضارب املصاحل

  

  ))قياس العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجية((

ريقة جياد أفضل طإ الكفاءة اإلنتاجية من طريق ى فقياس العمل املصطلح عليه يرفع مستو، أييوعل

 أو الثانية دير الصورة األوىل املىفقد ير.  وأقل جهد وأقل قدر من املال،سرع وقت ممكنأللقيام �لعمل يف 

  .أو الرابعة كل حسب الظروف احمليطة �لعمل

  

  ))تعاريف قياس العمل((

 وأنه بتحليل تلك ،عناصر رئيسية إىل عمل بعضهم �نه يتكون من تقسيم العملالوقد عرف قياس 

  ميكن التوصل بتحديد املدة الزمنية،ى وبتحليل عالقة كل عنصر �لعناصر األخر،انفراده على عناصر كلال

  .سراف يف اجلهدقيام �لعمل �قل ما ميكن من اإلأفضل الطرق للإىل 

 وإمنا هذا التعريف يكفي لتعريف بعض ،لكن هذا التعريف �قص حسب ما ذكر�ه من الصور األربع

  .تلك الصور

ً أي فالعمل ليس شاذا عن سائر املقاييس اليت أصبحت يف احلال احلاضر متداوال يف كل يلوع ً

 ،ً مثال املهندس الكهر�ئي يقيس قدر جهد التيار الكهر�ئي �لفولتات وامليزانيات اخلاصةً،ا�االت تقريبا

رعة تالميذه ببيان عدد ستاد الطباعة يقيس سأ و،حلصان امليكانيكي�واملهندس امليكانيكي يقيس اجلهد 

 والبقال والعطار ومن أشبه يقيسون وزن احلاجيات �لكيلوات ،الكلمات املطبوعة يف الدقيقة الواحدة

  .أ�م التحصيل على ًرر درسه يف عام واحد مثالقواملدرس يقيس الوزن بتقسيم الكتاب امل  ،أواألرطال

   يواجه داري واحمللل اإل،ًو�لنسبة للعمل أيضا وضعت مقاييس خاصة



٣١١

املهارة البشرية وما حيتاجه عمل ما من و وهي قياس مقدار اجلهد ،أثناء قيامه �عماله �ذه املشكلة

 من اإلمكانية البشرية ىستفادة القصو وذلك ألنه حياول حتقيق اال،املوظفني يف أي بعد من األبعاد

 التكاليف الالزمة إلدارة األجهزة واملؤسسة  وختفيض، الدولةيوظفني واملستخدمني والعمال املتوفرين لدملكا

  .جبميع فروعها وأقسامها

 من املوظفني اإلدارة وتقدير حاجة ،وذلك إمنا ميكن �ستخدام الوسائل احلديثة لقياس العمل

 وال ،وظفني يف بعض اإلداراتمل حيث ال يكون هناك تضخم يف عدد ا،واملستخدمني بطريقة علمية سليمة

 ،احلكومة إىل دارات متعددة أو �لنسبةإما كانت للمؤسسة  إىل  �لنسبة،ىدارة أخرإ نقص يف عددهم يف

ًوكذلك �ن ال تصرف األموال الزائدة أو ال تصرف األموال القليلة حيث يكون ذلك غمطا يف حق 

  . وقد ظهر بذلك اهلدف من قياس العمل،املوظفني

  

  ))اهلدف من قياس العمل((

 وحتديد أساليب طرق ، وفعاليةةعداد جداول العمل بشكل أكثر دقإط وفاهلدف عبارة عن التخطي

 وحتديد واجبات العمل املناسبة للعمل يف أي بعد كان ،العمل األقل تكلفة بدون الغمط من حق املوظفني

تخدمني واحملللني سعاملة من املديرين واملوظفني وامل الىجه العمل من القوا وتقدير ما حيت،من األبعاد

دارة مدرسة أو إ سواء كانت ،ة للمنظمةبنسل واختيار املوظفني وحتديد كيفية املوظفني �،فتشني ومن أشبهوامل

 وتربير اإلدارة وحتديد الوقت والتكاليف الالزمة للقيام مبثل هذا العمل الذي هو هدف ،شركة أو غري ذلك

 وحتديد جماالت ،دارة علياإ كانت هنالك  العليا فيما إذااإلدارةالتكاليف املالية لألعمال املكتبية أمام 

  صالحها إجراء دراسة هلا من أجل إ العليا اإلدارةوأقسام العمل اليت تطلب 
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   : موضوعني مهمنيل ولذلك يتضمن قياس العم،وحتسني األوضاع فيها

  . دراسة احلركة:أحدمها

  . دارسة الوقت:والثاين

  

  ))دراسة احلركة((

 فهي طريقة مالحظة وحتليل يف احلركات اليت يستخدمها ،اسة احلركة وهو در:أما املوضوع األول

 وهي ،تلك احلركة على  وذلك ألجل وضع التحسينات الالزمة،موظف ما أثناء قيامه بعمل من األعمال

  .متكني املوظف من القيام �لعمل �قل ما ميكن من اجلهد اجلسماين

ًحتليال دقيقا للطريقة املستخدمة من ق وًومن املعلوم أن دراسة احلركات تتطلب مالحظة ل املوظف بً

ً وكذلك حتليال مفصال دقيقا للحركات املستخدمة عند قيامه �لعمل،املسؤول ً ً.  

  وحني تركب الصور بعضها،ويستخدم يف دراسة احلركات جهاز تصوير سينمائي يعمل بسرعة �بتة

  .امة للعملية فيه الدورات التاإلدارة ى تر،بعض يتكون فيلم كاملإىل 

ًجناز العملية وتوزيعها توزيعا مناسباإوالغرض من حتليل احلركات هو تقليل احلركات اليت تدخل يف  ً 

 وللتقليل من اجلهد ، اليت تشرتك يف العمليةى أو اليسراليد أو القدم اليمىن على ،أعضاء اجلسمعلى 

ً عوضا عن اخلطوط ،ة بني احلاجة وبني العملواحلركات اليت يبذهلا العامل ميكن السري يف اخلطوط املستقيم

  . فإن اخلط املستقيم هو أقرب اخلطوط بني النقطتني،امللتوية

 كآالت النجارة ،اليت تدخل يف عمله  األشياء مقربة منه ما حيتاجه من على أنه توضع إىل �إلضافة

 ىكة واجلهد الذي كان يضيع سد و�ذا يقلل من احلر،وآالت احلدادة وآالت البناء وآالت اهلندسة وغريها

  .يف البحث عن األدوات واللوازم اليت حيتاجها العملية

ًالعمل ترتيبا علميا مناسبا حبيث يكون �ستطاعة العامل القيام �لعمل  كما أنه جيب ترتيب مكان ً ً

  .�قل جهد وحركة



٣١٣

  

  ))دراسة الوقت((

  . اإلنتاج واملوظف فهي وسيلة تستخدم لقياس، وهي دراسة الوقت:أما الثاين

 فإن كل موظف يقوم بنشاط معني حتت ظروف ،واملراد �إلنتاج أعم من اخلدمات والصنائع وغريها

عتبار التجاوزات املسموح �ا للموظف أثناء  ويؤخذ بعني اال،عمل عادية تتوفر فيها متطلبات السالمة

  .ة أو غريهادية أو العائليس وللقيام حباجاته الشخصية اجل،سرتاحةل لالمالع

ستخدام ودراسة الوحدة حتليل عملي يف احلركات وفاعليتها ونسبتها �إلنتاج وبوسائل التشغيل وال

 واملطالب العامل الشخصية يف الوضع املناسب الصحيح من حيث ارتباطه ،عبتاألدوات ولتأخري آ�ر ال

ًكثر الطرق حسنا واقتصادا ومن سائر األبعادجناز العملية �� ً.  

جراء الدراسة تفصل إ وعند ،عناصرلكون أية عملية من جمموعة من العمليات الصغرية تعرف �وتت

 ومن حتليل هذه العناصر وتقومي ،حدة على  ويسجل الوقت الذي يستغرقة تنفيذ كل عنصر،هذه العناصر

  .ضبطأ كما ميكن ابتداع وسائل أفضل ووضع مقاييس عمل ،جراء التحسيناتإفاعليتها ميكن 

ً فبدال من ،اجلهد اإلنساين إىل عدسة املكربة اليت ينظر فيهاال��ا ): دراسة الوقت(ف بعضهم ووص

 وهي متيز وتقيس وتقيم ،العملية بصورة تفصيلية إىل  فإن دراسة الوقت تنظر،مجاليةإلية بصورة مالع إىل النظر

  . بشكل تفصيليإذ الدراسة عبارة عن مالحظة عملية، العناصر الصغرية املكونة للعملية

وحسب هذه الطريقة فإنه يصبح �إلمكان تقدير مقدار الوقت الذي حتتاجه عناصر أجزاء العملية 

 ومثل ذلك ينفع يف قياس العمل ،ً واليت عندما جتمع معا تنتج الوقت املطلوب للعملية بكاملها،التفصيلية

   وحتت نفس الظروف  والعمل الذي يكون يف املستقبل بشيء متكرر،املتكرر بصورة أفضل
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 كعمل الدراسة أو عمل التسميع أو ر إذا كان العمل تتكر،جراء الدراسةإوالطرق املستخدمة عند 

  . حيث تتكرر كل يوم مبا يشبه العمل بعضه مع بعض،تصنيع أو غري ذلكال

  وذلك عند،س لإلجنازات اليت جيب أن حتقق يف نشاط حمددياوإذ قد عرفت أن مقياس العمل هو مق

بد أن نعرف أن اهلدف األساسي لوضع  فال،استعمال طرق حمددة لذلك النشاط وحتت ظروف معينة

 ، تقييم األعمالدعتماد عليها عنمقاييس العمل هو تزويد املهتمني بدراسة العمل بقواعد وأسس ميكن اال

 يلك يبني مستو وذ،مقياس يبني املعدل احملدد لتلك األعمال إىل وذلك مبقارنة ما ينجز من األعمال

  .عمله اإلنتاج الذي جيب أن حيافظ عليه العامل أثناء

  منطبقةى وهل هذه الكرب، الكلية اليت قام الربهان عليهاى للكربىن ذلك من قبيل الصغرإ :واحلاصل

  . اخلارجية أم الىهذه الصغرعلى 

  

  ))االنطباق والال انطباق((

ند وضع مقاييس للعمل فالالزم أن تكون هنالك  وع،انطباقنطباق والال فمقياس العمل يبني اال

 أن ى يعين يلزم أن نر،نتاجهإ العاملة اليت تستخدم يف ىعالقة واضحة بني كمية العمل الذي ينتج والقو

 �ذا املقياس نعرف أنه هل اليوم الواحد أقام فيه املوظفون العمل  حىت،العمل الصحيح لليوم الواحد كم هو

ً فإن الز�دة وإن كانت غري عادلة يعين ليست عدال ، �لنقيصة أو غري العادل �لز�دةأو غري العادلدل العا

  .لليوم لكن ذلك مرغوب يف اجلملة

ً ألنه كثريا ما يكون إذا قام اإلنسان �ألعمال الكثرية أوجب ذلك نقصا يف )يف اجلملة(وإمنا قلنا  ً

 فإذا قاموا بتصنيع ،سنة من األ�م إىل ملواد اخلامً مثال جيب أن يوزع ألف طن من ا،اإلنسان أو يف العمل

 ،يضر �لعمل وحنوه  وذلك مما،سنةال املعمل والعمال فارغني يف بقية ىألف طن يف ظرف عشرة أشهر يبق

  كما أنه 
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ًاملنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبق :)آلهو هللا عليه ىصل( ولذا قال رسول هللا ،يضر �لعاملني   .)١(ىً

 ،ً والذي يكون عادال لكال الطرفني،العادل لليوم الواحد هو معادل لإلنتاج الواجب حتقيقهفالعمل 

 بل للمعمل واملواد اخلام وما أشبه ذلك من �حية ،للموظف من �حية ولصاحب العمل من �حية �نية

  .�لثة

 فهو ميثل ،وللعمالويستخدم مقياس العمل العادل لليوم الواحد يف حتليل األجور والرواتب للموظفني 

الرواتب وما أشبه و أساسه تقدر األجور ى وعل، اإلنتاج املتوقع حتقيقه من املوظف يف اليوم الواحدىمستو

  .ذلك

ساسه أ على  فتدفع،حتقيق العدالة واملساواة بني املوظفني إىل وحتديد العمل العادل لليوم الواحد يؤدي

  .�عمال مشا�ة  األعمال أوالرواتب موحدة للموظفني الذين يقومون بنفس

ت ئاأسس واقعية خبصوص دفع مكاف على كما أن وجود مثل هذا املقياس يساعد يف اختاذ القرارات

  . ويف وضع التوصيات الالزمة خبصوص ترقيا�م،تشجيعية للموظفني ا�دين

لنقيصة معناها عدم  إذ ا، كما أن النقيصة جيب أن ال تكون،وقد عرفت أن الز�دة املعقولة ال �س �ا 

وضع مقاييس  إىل  فتظهر احلاجة،رأس املالالاإلنتاج الكايف ملثل هؤالء العمال يف مثل هذا املعمل مبثل هذا 

مراقبة تلك التكاليف  ألجل ،تكاليف القيام �ألعمال فيها على  يف التعرفاإلدارةما ترغب  للعمل عند

 �نه كم حتتاج من اإلدارة وملعرفة ،لألجور التشريعية ملوظفيها والتقليل منها عند ما ختطط اإلدارة لوضع نظام

  .غري ذلك إىل ، يف املؤسسات الصناعية اإلنتاجيةًاملواد اخلام مثال

  

  ))طرق وضع املقاييس((

  : وهي،وهناك عدة طرق لوضع مقاييس للوقت وللعمل

  .سجالت اإلنتاج: ١

  .ودراسة العمل بواسطة العينات: ٢

  .تودراسة الوق: ٣

                                                          

  .٦٦ ب٢١٨ ص٦٨ج: حبار األنوار)١(
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  ))سجالت اإلنتاج((

نتاج إ يسجل فيها ، فهي عبارة عن الطريقة يف تنظيم سجالت إلنتاج املوظفني،أما سجالت اإلنتاج

 مث جيمع ،�م أو ما أشبه ذلكأ كيوم أو شهر أو أسبوع أو ثالثة ،كل موظف خالل فرتة حمددة من الزمن

  .وظفاإلنتاج خالل تلك الفرتة ويستخرج منه معدل اإلنتاج للم

سجل اإلنتاج اليومي (رادة استخدام طريقة سجالت اإلنتاج إويستخدم يف هذه الدراسة عند 

  . بعد توضيح كيفية تعبئتها هلم،املوظفني لتعبئتها �نفسهم على  وتوزع مناذج سجالت اإلنتاج)للموظف

 ،ية أسبوع أو يف �اية شهر أو يف �ا،ًما يوميا أو يف �اية ثالثة أ�مإ ،وتسلم النماذج املعبئة للمشرفني

ًعداد كشف أسبوعي مثال يبني ً ويقوم املشرف مثال �،الزمان إىل ةباختالف اهلدف املقصود �لنسعلى 

سبوع أو يوم أو ثالثة  موظف من خمتلف أنواع األعمال اليت قام �ا خالل املدة الزمنية احملددة �لنتاج كإ

  .جراء الدراسةإ العليا واجلهات املسؤولة عن اإلدارة إىل شفً ويرسل املشرف صورا من الك،ًأ�م مثال

 ،وهذه الطريقة يف وضع مقياس للوقت وللعمل من أسهل الطرق لقياس عمل املوظف وهي بسيطة

ًجراء الدراسة وخصوصا إذا كان اهلدف واضحا إً واملوظفون يتجاوبون كثريا عند ،دار�ا والقيام �اإوتسهل  ً

 وأ�ا ال تضرهم ال يف ، أمثال هذه األمورىًما تقدم سابقا �نه يلزم إقناع املوظفني جبدو ك،هلم منذ البداية

ما يعملون مبعدالت اإلنتاج اليومية   فإن املوظفني عند،عددهم وال يف تزييد أوقا�م وال يف تنقيص أجورهم

 ىكون يف نفس مستو معني حبيث يى ويف مستوً،نتاجهم مرتفعاإ ى جهودهم لكي يبقىقصأفإ�م يبذلون 

  . ال يفشلوا ال أمام زمالئهم وال أمام رؤسائهم حىت،معدل اإلنتاج احملدد هلم

  ً العليا عددا من املوظفني اإلدارةر أو ي خيتار املد،جراء الدراسة لقياس العملإوعند 
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اهلم بنفس  ويطلب منهم أن يقوموا �عم،عمال املتشا�ة املؤهلني واملدربني والذين يقومون بنفس األ

 وحيضر املشرف ،ً مثال نتاجهم خالل ساعة واحدةإ ويسجل ً،السرعة العادية اليت يقومون �ا �عماهلم يوميا

 على  وتتكرر نفس التجرية،جراء الدراسة ليتأكد من أن املوظفني يقومون �ألعمال �لسرعة العاديةإعند 

 مث جيمع اإلنتاج خالل مدة ، تلك األ�منتاجهم يفإ ويسجل ،هؤالء املوظفني خالل عدد من األ�م

  .معدل اإلنتاج اليومي أو األسبوعي أو ما أشبه للموظف الواحد على  وحيصل بعد ذلك،الدراسة

عتبار التجاوزات املسموح �ا للتعب وللتأخري هذه العملية بعني اال على والالزم أن �خذ املشرف

عشرين من  إىل ً وأحيا�،مخسة عشر إىل ددها من العشرةً وغالبا يقدرون ع،وللعناية �حلاجات الشخصية

 يستخرج املدير املعين �ذا ،معدل الوقت املطلوب للقيام �لعمل إىل ضيفت هذه النسبةأ فإذا ،وقت العمل

 وبذلك حيدد املدير مقاييس ،األرقام اليت حصل عليها على جراء التعدليالتإالشأن معدل اإلنتاج بعد 

  .ةالعمل يف املنشئ

 ألن املنظمة قد تطرأ عليها التغيريات �لز�دة ، املنظمةىكما أنه يلزم أن تساير التغيريات اليت تطرأ عل

تلك املقاييس ألجل  على جراء الدراسات من حني آلخرإنه جيب إ ولذا ف،أو النقيصة أو ما أشبه ذلك

  .تعديلها

  .تاج ووحداتههذا بعض الكالم يف طريق وضع مقاييس العمل حسب سجالت اإلن

  

  ))وحدات الوقت((

 وهذه الدراسات ، وهو دراسة العمل بواسطة وحدات الوقت،أما وضع املقاييس حسب األمر الثاين

  تتكون من عدد كبري من املالحظات 
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 وتسجل يف كل ز�دة نوع العمل ، وبدون حتديد موعد سابق،تؤخذ من فرتات زمنية بشكل عشوائي

 ومن هذه املالحظات تستخرج النسبة املئوية لكيفية توزيع ،وسرعته وأحوالهالذي كان يقوم به املوظف 

  .املوظف ألوقاته بني خمتلف األعمال اليت يقوم �ا

 ، وكلما كانت املالحظات أكثر كانت درجة الدقة أكرب،ومقياس الدقة لدراسة العمل بواسطة العينات

ستثنائية موجودة سواء  ألن األوقات اال، هذه الدراسةتثنائية يفسخذ األوقات اال�ًلكن من الالزم أيضا أن 

 على دورة املياه أو جييب إىل الذهاب إىل ً فإن املوظف كثريا ما حيتاج،يف الدراسة السابقة أو هذه الدراسة

  . غري ذلكىل، إبد منها، أو له حاجة مهمة الاهلاتف أو يزوره انسان ألجل مهمة

جناز  ويقاس الوقت الالزم �،ها الرئيسيةعناصر إىل إن العملية تقسم ف،الدراسةجراء �ومث قبل البدء 

 وتؤخذ قياسات ،منوذج خاص على  وتسجل نتيجة القياس،كل عنصر من عناصر العملية بواسطة الساعة

 مث تستخرج ، مراتدة وتسجل عدة قياسات أثناء قيام العامل �لعملية لع،الوقت أثناء قيام املوظف �لعملية

 تضاف إليها التجاوزات املسموح �ا �لتعب ولقضاء احلاجة ،ت لكل عنصر من عناصر العمليةاملعدال

  .ذلك إىل  كما أشري،وغريها

 ومن ذلك ،الوقت القياسي إلنتاج وحدة واحدة من وحدات العمل على ولذلك حيصل املشرف

  .معادل اإلنتاج القياسي يف الساعة ملعرفة معدل اإلنتاج على ميكن احلصول

جراء دراسة الوقت تبني أن الوقت القياسي لكل إولتوضيح طريقة دراسة الوقت يفرض أن نتيجة 

 ويكون يف هذه ، ومن ذلك ميكن استخراج معدل اإلنتاج يف الساعة،وحدة واحدة من العمل مخس دقائق

  احلالة عشر 
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�ا مما تقدم للتعب ً حيث يستخرج من العمل أيضا التجاوزات املسموح ،وحدات يف الساعة الواحدة

 وقد ظهر من قياس وحدات اإلنتاج ً، إن فرض أن النسبة السدس مثال،وقضاء احلاجات الشخصية ولغريها

 ، كما ذكر�ها يف أول املسألة،وقياس وحدات الوقت قياس وحدات احلركة وقياس وحدات املعادل

  .تفصيل الكالم فيها إىل �إلضافة

  

  ))فوائد مقاييس العمل((

  : إىلائد إدخال مقاييس العمل يف املنشئة تنقسممث فو

  .فوائد ملموسة: ١

  .وفوائد غري ملموسة: ٢

تقليل و ،نتاجهمإ وز�دة ، فهي عبارة عن حتسني كفاءة وفعالية األفراد يف املنشئة،أما الفوائد امللموسة

 ،تنفيذ األعمال فوجود مقاييس للعمل يساعد يف حتسني عمليات التخطيط و،تكاليف القيام �ألعمال

شكل رواتب  على التقليل من تكاليف القيام �ألعمال بتقليل املصروفات اليت تدفع إىل وذلك مما يؤدي

 و�ستعادة الكمية الزائدة ،فراد استغنت املؤسسة عن األفراد الزائدينذ األمر إذا بني ز�دة األإ، وأجور لألفراد

شكل رواتب وأجور لألفراد بنفس نسب الز�دة يف كمية  على يف العمل دون ز�دة يف املصروفات اليت تدفع

  .العمل

 ، ولغرف املكاتب، فهي عبارة عن متطلبات أقل مبساحة العمل،الفوائد غري امللموسة إىل أما �لنسبة

شكل  على  وملصروفات أقل مما جيب أن يدفع،ولكمية أقل من اآلالت واألجهزة احملتاج إليها يف املنشئة

 ويف األمور املتعلقة ، ويف تنظيم وحفظ امللفات، وللتقليل من األعمال الكتابية،عوائد لألفرادت وئامكاف

   فلما ، يف معرفة النتائجىًة زائدة كان حمتاجا إليها بسبب الفوضي عن بنا بل ورمبا يستغىن،دارة األفراد�



٣٢٠

 وقد ،ً� ثالث بنا�ت بل وأحيا،عرفت بسبب مقياس العمل أمكن مجع البنايتني يف بناية واحدة

 حيث مجعوا مدرستني أو ثالث مدارس يف بناية ،استفادت أصحاب املدارس احلكومية واألهلية من ذلك

ًواحدة صباحا وعصرا وليال ً  حيث تبني إمكان مجع ، بعد أن تبني إمكان مجع املدرستني احملتاج إليهما،ً

  . مثل ذلكعلىطالع ًهي السائدة غالبا قبل االالدروس احملتاج إليها يف وجبة واحدة بدل وجبتني كانت 

  

  ))كمية العملدراسة ((

 وهو موضوع كمية ، وهنا موضوع آخر، أن ما تقدم كله كان يف مسألة قياس العملىمث ال خيف

  . وبينهما بون شاسع،العمل

 ً،ابقا مسأله تبسيط األعمال سىلإ كما أملعنا ،وتعترب دراسة كمية العمل من وسائل تبسيط األعمال

 ومقدار مسامهة كل فرد ،دائه بعدد املوظفني الذين يقومون �ىوتبني هذه الدراسة كمية العمل الذي يؤد

  .جناز ذلك العملإمنهم يف 

هذه الدراسة يف   وتفي،أنواع متعددة يف جمال األعمال املختلفة على وتطبق دراسة كمية العمل

حتسني  على  كما تساعد،جياد احللول املاسبة هلاإعد يف  وتسا،املشاكل اليت تواجه املنشئة على التعرف

ً فإذا كانت األعمال موزعة توزيعا ، حتسني طريقة توزيع األعمال بني املوظفنيىأساليب أداء األعمال وعل

 دليلل �داري فهي تزود احمللل اإل،ري عادل بني املوظفني فإن دراسة كمية العمل تستطيع أن توضح ذلكغ

  .إعادة توزيع األعمال بني املوظفني بشكل مناسب وعادل على  وهذا مما يساعد،توزيع كيفية الىعل

 وقد ،ًح ذلك فإننا نفرض أن لدنيا قسما ما فيه مخسة موظفني يقومون �عمال متشا�ةي ولتوض

ون  ينجزى ونتيجة الدراسة تبني لنا أن املوظفني أمحد ودمحم ومصطف،القسم دراسة لكمية العمل على أجرينا

  مبعدل مخسني وحدة من العمل يف اليوم 
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 بينما وجد� أن املوظفني زيد وعمرو ينجزان مبعدل أربعني وحدة من العمل يف اليوم ،للموظف الواحد

مزيد من  إىل نتاج املوظفني يدعوإختالف الذي بني  فإن اكتشاف مثل هذا التباين واال،للموظف الواحد

  .نتاجهمإ ختالف يفالدراسة ملعرفة أسباب اال

ستثنائية اليت تطلب جناز األعمال االفقد تكون من بني األسباب أن املوظفني زيد وعمرو يقومون �

 بل قد يكو�ن مها ، وهنا ال يكون هلم تقصري يف أقلية اإلنتاج،كثر من األعمال العاديةأًمزيدا من الوقت 

نتاج إ على  املوظفني زيد وعمرو أكثر قدرة وقد يظهر لنا أن، إذ قيس األمر مبشكلة عملهماًنتاجاإأكثر 

 فوضعهما يف هذا املوضع غري ، من األعمال غري األعمال اليت يقومان �ا يف الوقت احلاضرىأنواع أخر

 واليت ، املوظفان زيد وعمرو األعمال اليت تالئم مع قدرا�ماىعادة توزيع األعمال حبيث يعطإ فالالزم ،الئق

  .اا أو مساو لغريمهر من غريمهنتاجهما فيها أكثإيكون 

 حيث جيب تنبيههما أو تقليل راتبهما أو طردمها ،وقد يظهر من الدراسة أن السبب هو كسلهما

  ً.أخريا

بيان معدل  على  فبرتكيزها،ومما سبق يظهر أمهية دراسة كمية العمل يف املنشئة وأنه غري قياس العمل

ً فهذه الدراسة تسلط مزيدا ،نتاج املوظفنيإف والتباين يف ختالنتاج كل موظف يف وقت حمدد يتبني لنا االإ

جياد ستقصاء �مزيد من الدراسة واال إىل  واجلوانب اليت حتتاج،نقاط الضعف يف املنشئة على من الضوء

 بل ميكن معرفة الكسل وغريه ،ة وال يلزم يف هذه الدراسة أن تكون األعمال متشا�ه،احللول املناسبة هلا

  . املساواةبسبب قياس
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نتاج كل زوج حذاء إ لكننا نعلم من اخلارج أن ،نتاج األواينإ ىنتاج األحذية وأخرإًمثال منشئة عملها 

قدر الالئق أم ل فإن بتدخيل هذا القياس نعرف أن املنشئة تعمل �،إنتاج زوج أواننصف وقت  إىل حيتاج

  . سواء يف كل املنشئة أو يف كل موظف موظف،ال

  

  )) املالحتديد رأس((

  . ورأس املال العامل،مث من بني األمور املهمة اليت جيب التخطيط هلا مسألة حتديد رأس املال الثابت

  .س املال العامل حيدد الطريق املايل الذي سيعمل فيه املشروعأفتحديد رأس املال الثابت ور

 ،ء سري األعمال يف املشروعحد كبري أثنا إىل  هو رأس املال الذي ال يتغري:وتعريف رأس املال الثابت

س املال الثابت األراضي واملباين أ ومن أمثلة ر،نقدية إىل ويف األحوال العادية ال يتم حتويل رأس املال الثابت

  .واآلالت واأل�ث وغري ذلك

 ليتخذ ،ثناء سري األعمال يف املشروعأ وذلك ،نقدية إىل ً فغالبا ما يتم حتويله،س املال العاملأأما ر

واد حتد التشغيل وبضاعة �مة الصنع وأوراق قبض مل املال العامل أشكال عديدة كالنقد واملواد اخلام واسأر

  .ً وأحيا� يف بعض املشاريع التربعات املستحصلة يف فرتات زمنية حمددة،وحسا�ت حتت الطلب

 العامل فيجب أن  أما رأس املال،شغيل �ملشروعت اإلنتاج أو الىس املال الثابت حيكم مستوأفحجم ر

الوقت الذي يتم فيه دفع  إىل  فيه املواد اخلامىًيكون كافيا ملقابلة املصاريف املطلوبة من الوقت الذي تشرت

  .مثن البضاعة التامة الصنع للمشرتين

   ال مثل املدارس واملستشفيات ، املنشئات اإلنتاجيةومن الواضح أن ما ذكر�ه إمنا هو �لنسبة إىل



٣٢٣

�ا ميكن قياسها مبا ذكر�ه مع مالحظة التفاوت بني انتاج اإلنسان الصحيح واإلنسان  فإ،وحنوها

  .نتاج البضائعإاملثقف وبني 

ً مثال جند أن ،دورة األعمال يف املشروع حتدد كمية رأس املال العامل على  العوامل اليت توثرمث إن

ودرجة النقل املطلوبة واملشاكل اليت حتدث يف  أسعار املواد اخلام املشرتاة ىمجايل مبيعات املشروع ومستوإ

ً تؤثر �ثريا كبريا،حتصيل أوراق القبض   .احتياجات رأس املال العامل على ً

 بعكس الشراء ، زادت احتياجات رأس املال العاملً،فإذا كانت أمثان املواد اخلام املشرتاة تدفع فورا

 ،ًا كانت املنشئة تبيع �ألجل بدال من البيع النقدي وإذ، وكلما كان األجل أبعد يكون األمر أهون،�ألجل

  . هذا من �حية،س املال العامل يكون أكرب وهكذاأفإن احتياجا�ا من ر

 كان احتياج املشروع ، إذا كانت املدة بني شراء املواد اخلام وتصنيعها وبيعها كبرية،ومن �حية �نية

  .فرتة بني الشراء والبيع قصرية مما لو كانت هذه ال،من رأس املال العامل أكرب

 أي املدة القصرية واملدة ،ومن ذلك يعرف الفرق بني املدة الطويلة أو القصرية يف كل من املدتني

إىل رأس الشهر، ورمبا تكون إىل رأس األسبوع، كما أن املدة الطويلة قد القصرية  فرمبا تكون املدة ،الطويلة

  .س ثالث سنواترأ إىل  وقد تكون،السنةتكون إىل رأس 



٣٢٤

  

  ))ًد أوال مث األجهزةالفر((

 جيب أن يراعي يف نفس الوقت الذي يراعي ، املدير �عتبار كونه يدير مجاعة من األفراد:)مسألة(

  ً. واألجهزة واآلالت األفراد أيضااملبىن

 على  وهذا يتوقف،درجة فاعلية املستخدمني يف أدائهم لألعمال على فإن جناح كل مشروع يتوقف

واستعدادهم للتعاون، إذ بدون القدرة ال عمل وبدون املهارة ال ميكن قدرة املوظفني ومهار�م ورضاهم 

 ، والرضا إذا مل يكن مل ينتج اإلنتاج املطلوب،املهارة على سالمة األعمال متوقفة سالمة العمل، فإن

 وإال فإذا كان كل واحد ،تاجً يتمكن أن يعني بعضهم بعضا يف اإلنستعداد للتعاون جيب أن يكون حىتواال

ً بله ما إذا كان كل واحد معارضا لآلخر ومزامحا له،ًحيادا عن اآلخر  فاإلحتاد ، ال يكون اإلنتاج املطلوب،ً

  .التفرقة ضعفو ،قوة

كذلك �يت يف   كما �يت يف األمة،)١(وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم :وقوله سبحانه وتعاىل

ً خصوصا إذا كانت ،أسس سليمة على  األفراد أفراد، ولذا فالالزم إدارة شؤونكل مؤسسة يشرتك فيها

 وجعل هذه القوة ماهرة وراضية ومستعدة للتعاون يف ،دارة األفراد تتعلق بتهيئة املدير هلمإ ف،املنشئة كبرية

  .تنفيذ أعمال املشروع بصفة مستمرة

  

  ))وحاجاتهأبعاد اإلنسان ((

  :بعادأسة ن اإلنسان الفرد فيه مخإ

  .الرتميم وما أشبه إىل  كاحتياج الدار، حاجاته املادية:لاألو

  . واألمالح وغري ذلكءالضوواملاء إىل  كاحتياج الشجر ، حاجاته احليوية:الثاين

  .الزوجة والوقاية من احلر والربد وحنو ذلك إىل  كاحتياج احليوان، حاجاته احليوانية:الثالث

                                                          

.٤٦: سورة األنفال)١(
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 وذلك كاحلاجات ،نسان فيه شيء فوق احليوانإ مبا هو ن فإن اإلنسا،نسانية حاجاته اإل:الرابع

  .يةجتماعاال

 سواء كانت عقيدة ،ًجهة عقيدة إىل نسان حينإ فإن اإلنسان مبا هو ، احلاجات الروحانية:اخلامس

  .ةصحيحة أو كانت عقيدة �طل

 ويف ، مرتبة حيوان ويف، ويف مرتبة حي، ألنه يف مرتبة مادة،وهذه اخلمس جهات حاجات اإلنسان

  .)١(فطرة هللا اليت فطر الناس عليها : ويف القرآن احلكيم، ويف مرتبة فطرة،نسانإمرتبة 

 واإلنسان ،ً يعيش فيه ويعترب جزءا منه،فالفرد يف نفس الوقت الذي هو مستقل عن العامل احمليط به

 سواء كان العامل ، العامل اخلارجيالتوازن الداخلي مع على  وله القدرة،التكيف على شيء حي له القدرة

ًي عاملا طبيعيا مما حييط �إلنسان من السماء واألرض ج أو العامل اخلار،ياتجتماعًنسانيا كاالإًاخلارجي عاملا  ً

  .وغري ذلك

ستمرار يف احلياة �لرغم من التغريات اليت حتدث داخل ذاته وخارجه اال على ولذا كان لإلنسان القدرة

ً سواء تغريات مادية ككونه طفال وشا� وهرما وما ،ًنسان أيضا حيدث تغرياتيف ذات اإل فإن ،عن ذاته ً ً

ً صحيحا أو مريضا ،أشبه و تغريات روحية كالكرم والبخل والشجاعة واجلنب وغري ذلك من أ ، غري ذلكىلإً

  .ة اليت تسمو بسمو اإلنسانية وتنزل بنزوهلايالصفات النفس

نه مركب من الروح إصطالح  ويف االً، شيء مادي شيء غري مادي أيضاأنه إىل واإلنسان �إلضافة

مع ّ إال ي فال ميكن أن يعيشاجتماع أنه كائن إىل �إلضافة ، ال أنه روح فقط أو جسد فقط،واجلسد

 أو ، النقيضنياجتماعن اخلارجي كا عدم اإلمكان ليس عدم اإلمكان العقلي أو عدم اإلمك ومعىن،اإلنسان

  منا عدم اإلمكان إ و،الطريان

                                                          

.٣٠: سورة الروم)١(
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 الرجل ، له جنسنيي جعل هللا سبحانه وتعاىلاجتماع اإلنسان خملوق حيث إن و،دياالطبيعي والع

ًبعض احتياجا مؤكدا إىل  وحيتاج بعضهما،واملرأة  أن ّالإً فإن احليوا�ت واألشجار وإن كانتا جنسني أيضا ،ً

 بني ة وتنشأ العالق،بن واألوالدلة املكونة من األب واال ومن الرجل واملرأة تنشأ العائ،حتياج هنا أكد وأشدتال

  .نسانية تتكون من العائلةإهؤالء الثالثة يف أول خلية 

ً وكونه شيئا حيا حيوا� يوقعه يف ،فاإلنسان كشيء مادي ال ميكن أن حيتل مكان اإلنسان اآلخر ً ً

 وألجل البقاء بصورة ، واملسكن واملركب يف املأكل واملشرب وامللبس واملنكح،الصرع واملنافسة مع اآلخرين

  .عامة

 ة فإن عالق،والعالقات اليت تنشأ بني اإلنسان الفرد ختتلف عن العالقات بني األشياء املادية البحتة

 عالقات غري متشابكة �ذا ، و�لعكس، وكلها �ملاء،جرحل والشجر �، واحلجر �حلجر،الشجر �لشجر

فراد ألتصرفات ا على  فإن العلم واخلربة والتعقل والتكيف وما أشبه تؤثر،ن الذي تتشابك يف اإلنسااملعين

  .بنسب خمتلفة

 أن  مبعىن،يةجتماعنفعاالت والتصرفات اال الفعل بني فردين عبارة عن جمموعة من االّ هذا فردىوعل

ً مث ال بد أن يصبح املنفعل فاعال والفاعل منفعال وهكذا،من جانب فعل ومن جانب انفعال   . دوليكً

 وإال ،ّستمرار من الوقاية من األحداث اجلوية بنحو أشدا أن مادية اإلنسان جتعله حباجة يف االموك

 كذلك اإلنسان ، الدار وسائر العوامل تتأثر فيها األحداث اجلوية من الشمس واهلواء واملاء وغري ذلكفحىت

 وشعوره �حتالل مركز ،موعة معينةجم إىل  مثل شعوره �إلنتماء،يةاجتماعي له حاجات اجتماعكشيء 

  . وشعوره �لتفوق، وشعوره برضا الناس عنه،ي معنياجتماع

  وخيتلف اإلنسان 
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 ومن أجل ، وله حاجات فكرية وتغذية عقلية،التفكري على الفرد عن احليوان يف أن لإلنسان القدرة

  .ًريدون أيضا ملء حاجا�م العقلية بل إمنا ي،ا هيأ احلاكم للناس حاجا�م اجلسدية ال تكفيهم ذلكذذلك إ

ً من أن لإلنسان حاجات روحانية تتعلق �لكون خالقا ،ما عرفت من األمر اخلامس إىل هذا �إلضافة

  . وما أشبهًعادةإً بدءا وً،وخلقا

 اإلنسان حيث إن و، املشركني وامللحدين يفرضون هلم حاجات من هذا القبيلوهلذا كل الناس حىت

التعاون مع  إىل  فإنه يضع يف فكرته اللجوء، ويعجز مبفرده عن حتقيقها،حلاجات اخلمسهذه ا إىل حمتاج

الذي تتحقق  رد يتعاونون مع بعضهم البعض �لقد أن األفراى ومن هذه اجلهة نر،اآلخرين يف سبيل حتقيقها

  .فيه حاجا�م

اون واملسامهة املطلوبة بني حداث التعجياد مشجعات كافية إلإ ىوعليه فإذا كانت املنشئة غري قادرة عل

إذا متكنت ّ إال ،وجودى وتضمحل وتذهب عن الأن تتالش إىل فإن املؤسسة ستأخذ يف الضمور ،األفراد

 ًنقاذ األمر وحتقيق حاجات األفراد بشكل يكون كافيا إلحداث العزمية والتعاون للعمل حىتإ من اإلدارة

  .النشاط إىل  والكسالة، اإلجيابىلإ والسلب ، املباالةىلإميكن حتويل الالمباالة 

 ال أنه ،نسانإأنه  على  الفرد يف املنظمة أن ينظر إىل، مهما كانتاإلدارة املدير أو ى فعل، هذاىوعل

 ، خيضع لقانون العرض والطلبى مثل السلع األخرى وال أنه كسلعة تباع وتشرت،حيوان أو شجر أو حجر

  . املدير وإمنا يستجيب إلدارة،وال يزيد وال ينقص

خذ منشاره ويدخل البستان فيقطع ما يشاء من الشجر ًوقد مثلنا سابقا �ن البستاين يتمكن أن �

  .املدير وأفراده إىل ةألمر كذلك �لسنيس ال لكنه ،ويشذب ما يشاء ويزيد وينقص
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ا  وإذ، وساءت شروط استخدامهم،صحيح أنه إذا زاد عرض األفراد العاملني يف السوق قلت أجر�م

كن هنالك فارق بني اإلنسان وبني سائر ل ،زاد عليهم الطلب زادت أجورهم وحتسنت شروط استخدامهم

  .يتعامل كسلعة، فإن اإلنسان �إلضافة إىل ذلك إنسان يريد أن يتعامل كإنسان، ال أن يتعامل السلع

ًوإذا مل يتمكن املدير من هذا التعامل كان مديرا فاشال دارته ودخلت إ اضمحلت ة وإذا بقي يف اإلدار،ً

  .عداميف حيز األ

التخطيط لألجهزة واآلالت  إىل  �إلضافة،التخطيط اخلاص �م إىل وعليه فاألفراد يف املنظمة حيتاجون

و�م يف ؤ مبا ستكون عليه شؤ والتخطيط لألفراد يشمل معرفة سابقتهم والتنب،والبناية والنظام وغري ذلك

  . ذلك املستقبلستعداد ملواجهةاملستقبل مع اال

  

  ))ختطيط شؤون األفراد((

مكافأ�ا ائف وحتليلها وحتديد متطلبا�ا و حصر الوظ:وشؤون األفراد احملتاجة إل التخطيط عبارة عن

املدير واملعاون واملعلمني املختلفني يف السن واجلنس والشهادات  إىل  حباجةاإلدارةً مثال يف املدرسة ،املادية

ائص ية واخلصجتماعرتباطات اال واال، الذكاء واملظهر العام وحسن السابقةىستو وم،العملية واخلربات

 بل أو من جهة املظهر ، وغري ذلك مما حيتاج إليه املدير من جهة العمل أو من جهة السمعة،اجلسمانية

  ً.أيضا

ل املستخدمني الالزمني إلشغا على وبعد مالحظة املدير حصر الوظائف وحتليلها �يت دور حصوله

  .ية أو سياسية أو غريهااجتماع اقتصادية أو ة سواء كانت مؤسس،هذه الوظائف

كل  كما سنتكلم عن ، املستخدمني للعمل �لتعريف والتدريب والرتقيةء هؤالةوبعده �يت دور �يئ

  .ذلك يف القريب إن شاء هللا تعاىل

  .ات والغيا�ت وغري ذلك ساعات العمل ومواعيده واإلجازمبعىن وبعد ذلك �يت دور نظم العمل

  وبعد 
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ً مثال املعلم يدرس ويصلح لدراسة ،كل موظف خدمات خمتلفةل ف،ذلك �يت دور اخلدمات املختلفة

 إىل الفراس وساعي الربيد والعامل يف احلانوت إىل  كما حتتاج،اهلندسة واحلساب والدين والتاريخ واجلغرافية

  .غريذلك

  

  ))حتليل الوظائف((

 حصر الوظائف  ومعىن، حصر الوظائف وحتليلها:مليات التخطيط يف شؤون األفرادفإن من أهم ع

ًمعرفة األعمال املطلوب القيام �ا كما وكيفا ، وهي )حتليل الوظائف(الكيفية للوظائف تسمى بـ  والدراسة ،ً

ً املكونة هلا سلبا واجيا�جبات مبعرفة طبيعتها والوا،انتقادية للوظائف عبارة عن دراسة ً.  

  .)نتقاديةالدراسة اال(بـ صطالح  يف االىوهذا ا�موع تسم

 يف حالة ما إذا كان املشروع ،اإلدارة خرباء ىما �ستشارإبيا�ت حتليل الوظائف  على وميكن احلصول

  . أو مبالحظتهم أثناء عملهم، املوظفنيىلإسئلة أ أو بتوجيه ً،جديدا

 وبعد حصر نوع ، )الوصف الوظيفي(ق عليه ويتم كتابة واحبات كل وظيفة يف منوذج خاص يطل

ً ويتم كتابة ذلك أيضا يف مناذج ،ير املواصفات املطلوبة ممن يشتغلون تلك الوظائفرالوظائف املطلوبة يتم تق

 ويذهب �م يف أ�م ،بيا�ت دفاتر الطالب على  وحيوي ذلك، )وصف شاغر الوظيفة(خاصة يطلق عليها 

 ى و�خذ امتحا��م ويعط،ويتصل ��ئهم عند غيا�م أو حدوث شغل هلماملخيمات الكشفية  إىل العطل

  . غري ذلك مما هو شأن املعلم إىل،مدرجا�

  .الية أو غري ذلكملدية أو ااالقتصاوهكذا يف سائر اخلدمات الصحية أو 

  

  ))التقاعد وإ�اء اخلدمة((

 �يت دور إ�اء اخلدمة ،طيط املدير وهي مرحلة اخلدمات املختلفة اخلاضعة لتخ،مث بعد هذه املرحلة

  .ستقالة أو �لفصل أو بغري ذلكببلوغ سن التقاعد أو �ال
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حيث  ،اصطالح املنطقيني على ،ي عموم من وجهجتماع أن التقاعد بينه وبني التكافل االيوال خيف

ضافة إع  وذلك من مجع بعض رواتب املوظفني لريد عليهم عند تقاعدهم م،ه رمبا يكون تقاعد فقطإن

 كما يعتاد يف العاملني الغريب ة أو األر�ح الربويً،ياإسالمً فيما إذا كان الوجه شرعيا ،األر�ح املضاربية

  .والشرقي

 وهو مثل ،ً تقاعدا ألن كل واحد من املوظف واملدير يقعد أحدمها اآلخرى فإمنا يسم، أي حاليوعل

القعود عن العمل فال  إىل ث حييل املدير املوظف حي،ال بني اثننيإ ال يكون ،تضارب من �ب التفاعل

 فكأن املدير قعد عن ،القعود عن التدخل يف شأن املوظف إىل  وحييل املوظف املدير،يعمل بعد ذلك

  .فرتاق من طرف التقاعد هذا جهة اال،ًالتدخل بعد أن كان قائما به

 كما يف غري ، غري تقاعد فإنه رمبا يكون تكافل فقط من،فرتاق من طرف التكافلأما جهة اال

  .املوظفني

 �لقدر احملتاج إليه اإلدارة كما إذا مل يكف الراتب ا�موع عند ،جتماعرمبا يكون كالمها يف مادة االو

 كما ذكر� تفصيل ،ًي أيضا ليعيش عيشة كرميةجتماع فالالزم أن يعطي من التكافل اال،املوظف بعد تقاعده

  .)داالقتصافقه (ذلك يف كتاب 

  

  ))من وظائف املدير((

 كما أنه جيب ،املدير أن يعني عدد األشخاص املطلوب تعيينهم براتب أو استخدامهم �جور على مث

 عن ؤ خبصوصيا�م املستقبلية بقدر ما يتمكن اإلنسان من التنبؤ ويتنب،عليه معرفة خصوصيا�م املاضية

  .ماضيه على ًمستقبل اإلنسان قياسا

 على  وهذا يتوقف، تنفيذهبكمية العمل املطلو على طلوب تعيينهميتوقف عدد األشخاص املو

  .كمية أزيد أو كمية أقل إىل ً ولكن أحيا� حيتاج املدير،الطريقة اليت يتم �ا هذا التنفيذ
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  . أو مسعتهةأشخاص ألجل مظهر اإلدار إىل نه حيتاج فأل:أما األول

 ،ن جهة ضعف املادة أو ما أشبه ذلكمهم  قد ال يتمكن من كل األشخاص املطلوب تعيينهكما أن

  .ستقاالت والفصل وانتهاء اخلدمة والغياب ملرض وحنو ذلكمعدل اال على كما أنه يتوقف عدد األشخاص

  :�اء اخلدمةإسياسة التعيني والتدريب والرتقية �لتعويض و إىل ديروهكذا حيتاج امل

  

  ))التعيني وشروطه((

جعل اإلنسان املناسب (صطالح ى اال وعل،ار الشخص املالئم للوظيفةأما التعيني فهو عبارة عن اختي

 فالتعيني من داخل املشروع يكون ،ه والتعيني إمنا يكون من داخل املشروع أو خارج،)يف احملل املناسب

  أوةأساس شهادات علمي على ً والتعيني من اخلارج إمنا يكون غالبا،�لنقل أو الرتقية أو التنزيل أو حنو ذلك

 أما إذا كان املوظف ،أساس اخلربة اليت يتمتع �ا املتقدم للوظيفة على  أو،ةاجتياز اختبارات شفوية أو حتريري

ًنسا� عاد� كالفراش والبستاين العادي وحنو ذلك فهو غري حمتاجإ  وتعيني ،الشهادات العلمية وحنوها إىل ً

ًاملوظف قد يكون تعيينا دائما أو تعيينا حتت اال ً   .رختباً

 �ن ال يكون املوظف ، من الشروط الصحيحةكما أن املدير جيب أن يالحظ يف التعيني احلد األدىن

  .ذا مرض معد أو ذا ضعف أو ما أشبه ذلك مما يضر نفسه أو عمله أو غريه بسب مرضه

 ،نتظارات واملستخدمني احلاليني أو السابقني فيكون يف قائمة اال،املوظفني على أما مصادر احلصول

 واإلعالن يف اجلرائد ، ومكاتب التوظيف املتخصصة، واجلامعات ومعاهد التعليم،واألقارب واألصدقاء

  .ما أشبه ذلكووا�الت 

 ،مكا�ته الفنيةإ وأنه كيف قدرته العقلية و،ًاملدير أن خيترب املوظف اختبارا من جهة ذكائه على وجيب

  تنفيذ  على قصود منها تبيان قدرة الفردوامل
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 مثل تصليح اآلالت أو تشغيل حمرك الكهر�ء واملاء أو ما أشبه ،ليات معينة مما حتتاج إل الفنعم

 فإن ميول ،أي حزب أو منظمة إىل أية جهة أو إىل  وأن ميول هذا الفرد،اختبار امليل إىل  �إلضافة،ذلك

  .مسعتهم على  كما توثر،أعماهلم على األفراد تؤثر

 أي تصرفات الشخص العامة وانفعاالته عند احلزن والغضب ،ات الشخصيةختباراال إىل هذا �إلضافة

  .موضوع التعيني إىل  هذا كله �لنسبة،والنزاع وما أشبه ذلك

  

  ))التدريب((

 على  جيب تدريب األفراد،خري وجه على  فإنه لكي تتم األعمال،وبعد ذلك �يت موضوع التدريب

 اآلخر على  فإذا زاد أحدمها،فإن احلق مقابل الواجب،  احلقوق يف قبال ما �خذون من،القيام بواجبا�م

ًأورث خباال وفسادا ً.  

صلها اإلنسان يف  فالتعليم عبارة عن معرفة عامة كاليت حيومن الواضح الفرق ينب التدريب والتعليم،

  .ري قيام يتمكن املوظف من القيام بعمله خ أما التدريب فهي معرفه وخربة شخصية حىت،اجلامعات وغريها

املدير  على  فالواجب،يبية معتمدة أو ال يوجدرد املشروع سواء كان هناك برامج توحيدث التدريب يف

  . حسب ما يقتضيه العمل، يف كل سنة مرة أو كل ثالثة أشهر،جعل أمثال هذه التدريبات بني فرتة وفرته

علوم واملعرفة والفن ي امللكات والهد اخلاصة اليت تنماملعا إىل رسال موظفيهإاملدير  على كما أنه جيب

  .ىواخلربوية بني كل فرتة وأخر

يكون يف شكل حماضرات ومناقشات أو بشكل أن  كما ميكن ،وقد يكون التدريب أثناء الوظيفة ذا�ا

 والتدريب قد يكون يف األشرطه أو الكتب أو التدريبات العملية اخلارجية أو الراديو أو التلفزيون أو ،املراسلة

ً أي يشمل عددا كبريا ، وأمثال الراديو والتلفزيون حاهلما حال التدريبات اجلماعية،يديو أو ما أشبه ذلكالف ً

   يف قبال ،من األشخاص
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 بينما العمال ،تدريب أدق إىل  واملوظفون كلما كانوا أرفع درجة كانوا حباجةً،ما إذا كان التدريب فرد�

  .ريب األقل دقةالتد إىل كلما كانوا أنزل درجة احتاجوا

ثبات قوة العمل  على  ويساعد،ة اإلنتاجية ويقلل من احلوادث واألخطاءءافويزيد التدريب من الك

خر يف حال غياب بعضهم أو آمكان إحالل بعض املوظفني حمل بعض إًيب أيضا ر ويفيد التد،ومرونتها

  .فصله أو ما أشبه ذلك

 ومل ،ً خصوصا إذا كانوا راضني عن التدريب،وية للموظفنيًوالتدريب غالبا ما يساهم يف رفع احلالة املعن

ذن هللا كما نتكلم عن ذلك عن قريب �، ةأيب املكافر و�ألخص إذا كان يف قبال التدً،يكن التدريب شاقا

  .تعاىل

  

  ))يةالرتق((

لية أو  من حيث املسؤوىوظيفة أعل إىل  وذلك بنقل املستخدم،وبعد التعيني والتدريب �يت دور الرتقية

  .السلطة أو من حيث الوظيفة أو ما أشبه ذلك

 عن رسبب أقدمية املوظف حيث يتم تقوية املستخدم مبرور الزمن بصرف النظبوالرتقية قد تكون 

 كما تكون الرتقية �لشهادات حيث يتم ترقية ،شهاداته أو خربته أو قدرته أو أكثرية عمله أو حنو ذلك

 فيما إذا دوام يف أثناء ، من اليت حيملها يف احلال احلاضرىهادات أعلش على أساس حصوله على املستخدم

  .و ساهم يف دراسة معهد أو حنو ذلكأالعمل يف دورات تدريبية 

 فإن املدير لو اخترب املوظف ورأى جدارته وأهليته سواء كان االختبارختبار وكذلك تكون الرتقية �ال

ًشفو� أو حترير� يرقيه متحان ً وحافزا ملن أشبهه ألن يعطوا اال،التقدم أكثر على ًزا له ليكون ذلك حاف،ً

  .بنجاح

تقديره هو  على ً فيقوم الرئيس �ختيار من يصلح للوظيفة اجلديدة بناء،ختياروهكذا تكون الرتقية �ال

  أو 
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  . أو املفتش أو غريهمداريتقدير اللجنة احملكمة أو احمللل اإل

 وتكون ً، فذلك مما يزيد األمر خباال،وبية أو املنسوبية أو حنو ذلك حسب احملسةأما أن تكون الرتقي

  .الروابط موضوعة موضع الضوابط

  

  ))تنزيل الرتب((

 أو من جهة عمل ينايف ،متحان من جهة سوء اال،وكما يكون هناك ترقية يكون يف عكسه تنزيل

  .  أو ما أشبه ذلك،اإلدارة أو ينايف مصلحة ،األخالق

  سواء،أساس العمل والكفاءة وحنومها على الالزم أن تكون كل من الرتقية والتنزيل ف، كل حالىوعل

 حيث ينتخب الرئيس من بني املستخدمني ،أساس الوظائف العليا على  أو،أساس األصلح والصاحلعلى 

  إىل قد أملنعا،هم ممن هو خارج املشروع حمسنات أخررتقية غريل كما أن ،ذا حمسناتهل و،داخل املشروع

  .ذلك يف بعض املسائل السابقة

  ال أن يكون بدو�ا حىت،والالزم أن تكون الرتقية مبوافقة الرئيس املباشر للموظف الذي تقرر ترقيته

  ً. ويوجب ذلك زهده يف العمل ونفرته نفسيا،ًيكون تدخال يف شؤون هذا الرئيس

  .تلك الرتقية على ًبا ليحصلوا يعملوا دائًومن األفضل أن يعلم اجلميع بشروط الرتقية مقدما حىت

  

  ))أحناؤهاالتعويضات املادية و((

 فإنه ال ميكن ،�يت دور التعويضات املادية، وبعد األمور الثالثة املتقدمة من التعيني والتدريب والرتقية

 دون أن يدفع هلم أجر كتعويض مادي ، أو محلة شهادات أو ما أشبهًأن يعمل املوظفون سواء كانوا عماال

  .هودا�م�

   :أربعة أحناء على وميكن دفع األجور

  . فلكل ما يعادل الدينار من اإلنتاج أجرة ربع دينار، األجر حسب قيمة اإلنتاج:األول

   األجر الزمين حيث يدفع مبلغ معني لكل وقت معني :الثاين
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  . بصرف النظر عن كمية وكيفية العمل الذي قام به،قضاه املستخدم يف العمل

 بصرف النظر ، حيث يدفع مبلغ معني لكل وحدة من الوحدات املنتجة، األجر �لوحدات:الثالث

  .ن الذي استغرقه املوظف أو العاملمزعن ال

 من ،ًأو رجل كما يف النساجة مثال كذا من األجر  كما إذا جعل لكل حركة يد ، األجر �حلركة:الرابع

  .نمقادير الزما إىل وحدات اإلنتاج وال إىل غري نظر

ً والغالب يف األجر أن يكون أجرا زمنيا أو أجرا ،ة مثل ذلك يف بعض املسائل السابقوقد أملعنا إىل ًً

ً مثال جيعل األب للمعلم ،، بل القدر اخلاص وإن كان نسبة  املراد �لوحدة العددس ولي،حسب الوحدات

 من غري فرق يف صورة التساوي ،ا وكذا إن علمه ثلث القرآن وهكذ،لده ربع القرآنوم ّكذا من املال إن عل

خراج ألف رطل أول إً مثال ،ختالف الكيف أو اختالف األجرة ال،فيًكما بني تساوي األجرة لوحدة الك

 لصعوبة العمل يف إخراج الرتاب من أواسط البئر ، والثاين بدينارين وهكذا،من البئر اليت يراد حفرها بدينار

  .من أول البئر وهكذاخراج الرتاب إوأواخرها من العمل يف 

  

املوظف  على  وذلك للحفاظ،الوحدات اإلنتاجية يف األجرو الزمن ،ن بعضهم جيمع بني األمرينإ مث

 فال يقطع املوظف اإلنتاج يف زمن أقل لريهق نفسه أو يسيء يف ،ى اجلودة من �حية أخرىمن �حية وعل

نتجته يف ساعة أنتاجية إ كل وحدة :ًيقول مثالشبه ذلك فأثر ليتسرب إليه الكسل أو ما ك أو زمن أ،نتاجهإ

  .فلك كذا من األجر

   تنظيم مث إن
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طبيعة املشروع وحجمه وأهدافه وسياساته والبيئة اليت أنشأت  على شؤون األفراد يف املنشئة يتوقف

 ولكي ،فراد وقد تقدم أنه قد يكون من األفضل تطبيق نظام الالمركزية أو املركزية يف شؤون األ، املنشئه فيها

وجه حسن جيب التأكد من أن قوة العمل يف املشروع هل هي كافية وماهرة وراضية  على دارة األفرادإتتم 

  .ما سبق اإلملاع إليه على ،ومتعاونة يف حتقيق أهداف املشروع

  

  ))دم جناحها وعإدارة املستخدمنيجناح ((

 جناح برامج ىترب أساسية لقياس مدوهذه قائمة مذكورة يف بعض الدراسات حول املؤشرات اليت تع

  .دارة املستخدمني أو عدم جناحهاإ

ختيار أو ً فقد يكون طلب النقل �جتا من سوء اال،ىأخر إىل  عدم طلبات النقل من وظيفة:األول

  .التعيني

  . ويف املشروع ككل،دارةإختيارية يف كل ستقاالت اال عدد اال:الثاين

ًهم كإجراء �دييب فصال موقتا أو فصال دائما عدد األشخاص الذين مت فصل:الثالث ًً ً.  

  . لعدم حاجة العمل إليهم،ستغناء عن خدما�م عدد األشخاص الذين مت اال:الرابع

 فيكون ، عدد الوظائف اخلالية اليت ظهرت بسبب متغريات يف داخل املؤسسة أو خارجها:اخلامس

  .ت خارجيةئامفاج أو عدم وجوده �ملرة أو ،سوء التخطيط على ًذلك دليال
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  . كمية العمل اليت يقوم املوظف أو العامل �جنازها يف زمن معني:السادس

 د كمية األشياء واملواد التالفة اليت نتجت من استخدام كمية معينة من املواد مع متانة تلك املوا:السابع

  .أو هشاشتها

  .ا افتقتني مللء وظائف شاغرة إذيحتياط عدد املوظفني والعمال اال:الثامن

 األجور واملرتبات يف املشروع �لنسبة لألجور واملرتبات السائدة يف املشروعات ى متسو:التاسع

  .داالقتصاو يف ا�تمع ككل مع مالحظة التضخم أو التنزل أو التساوي يف أ ،ةاملماثل

  .ت التشجيعيةئا عدد األشخاص الذين يستفيدون من املكاف:العاشر

  .ت التشجيعية اليت حيصل عليها األفرادئاف حجم املكا:احلادي عشر

  . عدد مرتبات الغياب والتأخري وأسبا�ما:الثاين عشر

  . عدد احلوادث ومعدهلا:الثالث عشر

  .مني املدفوعة لشركات التأمنيأمجايل مصارف التإ :الرابع عشر

ب حتريك أو  وجيه بسب لسبب وجيه أو غري،لم عدد األ�م اليت أضرب العمال عن الع:اخلامس عشر

  .ما أشبه ذلك

  .مكاتب العمل أو اهليئات احلكومية أو النقابية إىل  عدد الشكاوي املرسلة:السادس عشر
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 عدد الشكاوي املرسلة لإلدارة خبصوص التعويضات املادية أو ظروف العمل أو الرتقية :السابع عشر

  .أو النقل

  .ة علنية أو سرية عدد من كان منهم يف حزب أو منظمة أو نقاب:الثامن عشر

  . عدد املتزوجني والعزاب من العمال واملوظفني:التاسع عشر

  . عدد الرجال والنساء:العشرون

 بل من الضروري معرفة معدال�ا ، أن هذه الظواهر العشرون ال يكفي معرفه أعدادهاىوال خيف

ليت تعطي الكمية والكيفية يف أمثال  و�لقوائم ا، و�ملشروعات املماثلة،ةوأسبا�ا ومقار��ا �ألعوام السابق

  .هذه األعداد

عدد املوظفني  على معدالت الغياب بقسمة حاالت الغياب طوال العام على ًفيمكن احلصول مثال

عدد  على ستقاالتستقالة بقسمة عدد االمعدالت اال على وميكن احلصول، الثابتني يف سجالت املشروع

 ،ن عدد العزاب واملتزوجني جيب أن يقارن بعدد أوالد املتزوجني منهم كما أ،املوظفني الثابتني يف السجالت

 حيث إنعدد النساء والرجال  إىل  وهكذا �لنسبة،ا عن الوقت املقررووأسباب بقاء العزوبة فيما إذا جتاوز

العمل من النساء من جهة ضعف بنيتهن اجلسدية يف األعمال الثقيلة وحاالت الوالدات  على الرجال أقدر

  .الرضاع وما أشبهو

  .رقابة األفراد إىل املدير مراعا�ا �لنسبة على غري ذلك من اخلصوصيات اليت جيبإىل 

ًه كثريا ما يوجب حيث إن ،أخالق املوظفني على املدير أن يكون دائم التطلع على كما أنه جيب

   فإن سوء ،حسن أو األسوأاأل إىل ًاملتغريات يف داخل املنشئة أو يف خارجها تغيريا يف أخالق املوظفني
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  .اإلدارة إىل عة �لنسبةمسلاخللق يسبب سوء ا

  

  ))راحة املوظفني وحاجا�م((

 ، وتزويج عزا�م،�يئة البيوت هلممن  ،املدير مالحظة راحة املوظفني وقضاء حوائجهم على مث الالزم

ا مثقفني و وإن كان، التعليمئمباد وتعليمهم فيما إذا مل يكونوا يعرفون ، وحل مشكال�م، بصحتهم والعناية

  .غري ذلك إىل ،عمل ألجل ترفيع ثقافتهم

 يوجب مزيد اإلنتاج وحسن نوعيته من أي قسم كان ، أعمال إنسانيةأ�ا إىل فإن كل ذلك �إلضافة

  .  يف سبيل النهوض �اه وتفاني، عالقة املوظف �ملؤسسة توجب حسن خدمته هلاحيث إن ،اإلنتاج

 هلم املسجد يف خارج البلد بىن ً مثال إذا كان العمال مسلمني واملؤسسة، العناية بروحيا�مكما أنه يلزم

  .غري ذلك إىل ، هلم املدرسةوجعل هلم اإلمام والواعظ أو بىن

 وذلك جبعل صناديق خريية ، وإن كان العمال كثريين كعشرات األلوف،ومن املمكن كل تلك األمور

أو جعل احلصص هلم يف التجارات لتدر   ،التربعاتمن  والتزويج وبناء املدارس جتمع املال ألجل �مني الدور

 وتسجيلهم يف املستشفيات ، وربطهم �لبنك اليت تعطي القروض بال فائدة،األر�ح املضاربية هلم

  .ذلكإىل غري  ،واملستوصفات واملعاهد ا�انية

 وإال تكوين النقابة ،هناك نقا�ت سليمة إذا كانت ،دخال العمال يف النقا�تإكما أن من الالزم 

  . الثقايف واملعيشي وغري ذلك للعمالي فإن النقابة وحنوها توجب ترفيع املستو،هلم كاحتاد الطلبة يف املدارس

 ، لكن مثل هذا الضغط أقل من الضغوط اليت تكو�ا البعثرةاإلدارة، على والنقابة وإن كانت ضاغطة

  .ملستو��م كما تقدمع ابل �لرتفيقتأن النقابة  إىل �إلضافة
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  ))ربية املوظفنيت((

 من الثقافة أو ، هو تربية موظفيه يف أي بعد كانوا:املدير اإلهتمام به على  من أهم ما جيب)مسألة(

  . أو غري ذلكجتماعد أو االاالقتصا

ني إدارة القطاع من غري فرق ب  ، كل واحد شيء آخرجتماعد واالاالقتصافإن الرتبية شيء والثقافة و

ت الصناعية أو الزراعية أو ئا كما ال فرق يف القطاع اخلاص بني املنش، أي الدولة،اخلاص أو القطاع العام

 ومن القطاع ،رات أو غريهاا وهكذا ال فرق يف القطاع العام بني خمتلف موظفيه يف الوز،اخلدماتية أو غريها

  .اخلاص اإلدارات السياسية لألحزاب

ً ثقافيا أو سياسيا أ، فإن اإلنتاج أي لون منه كان،ًام �لرتبية ليس فقط إهتماما �إلنتاجهتمفإن اال  وً

ًقتصاد� أو ماليااًعسكر� أو    .بصحة تربية القائمني به يف أي منشئةّ إال اهلدف املرجو منه إىل  ال يصل،ً

حتقيق التطور  ية الرتبوية، وذلك ألجلّإال �دراك العوامل االجتماعية اليت تؤثر يف التنموالرتبية ال متكن 

  .، من غري فرق بني البالد املتخلفة أو املتقدمةاملنسجماملتوازن 

 كذلك جيب التوازن بني التنمية الرتبوية ،دية واجباالقتصاالتنمية الرتبوية والتنمية وكما أن التوازن بني 

ا هو هدف  وإمن،ًقتصاد� فحسباًفنيا أو ً واهلدف النهائي من التنمية ليس هدفا ،يةجتماعوالتنمية اال

  .نسان بصورة عامةإنساين يتصل بسعادة اإلنسان وحياة اإل

 وإمنا هي مسألة تطرح موضوع اإلنسان ومستقبل ،يةاجتماعقتصادية وال مسألة اوالرتبية ليست مسألة 

  .اإلنسان مبا هو إنسان

 فأهداف النمو هي أهداف محاية ،اج كاننعم الرتبية تؤثر �لنتيجة يف اإلنتاج أي لون من اإلنت

  .اإلنسان وقيم اإلنسان وعالقات الناس بعضهم ببعض

  ومن الضروري أن جيتنب اإلنسان اإلمهال الذي وقع 
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 فإن بعضهم زعموا أن املهم يف اإلنسان ،دية العامةاالقتصاي خالل عملية التنمية جتماعللجانب اال

 ومن الواضح أنه لو أمهل ، وجانب الرتبيةجتماعهملني جانب اال شرعوا يف ذلك م،ديةاالقتصاالتنمية 

  .ن اإلنسان مبا هو إنسانّد وحده ال يكواالقتصاجانب الرتبية ف

ستهالك عل االجت و، األفرادىستهالك لددية تؤثر يف ز�دة متوسط االاالقتصاًمثال الرتبية من الناحية 

 ،الثقافية والصحة وما أشبه ذلكالئم واإلسهام يف احلياة نسانية من مثل املسكن املمتجها حنو احلاجات اإل

وحتقق مساواة أكرب يف توزيع   ، ا�تمعىمستو على  األفراد أوىمستو على وحتقق عالقات إنسانية سواء

ًإنسا�، فإن اإلنسانية ليست �جلانب االقتصادي أو  لكنها تؤثر يف ترفيع نفسيا�م وجعلهم ،الدخل

، وإذا فقدت اإلنسانية كان كل شيء من ، بل هي فوق كل ذلك ي أو حنو ذلكعسكرال االجتماعي أو

  .د أو ما أشبه ال خيدم اإلنسان مبا هو إنساناالقتصا�حية 

أن ّ إال ،قصادي االىدي واملستواالقتصاي ليس نتيجة طبيعية للنمو جتماعومن املعلوم أن النمو اال

 بل هو وسيلة من أجل ،هداف وغاية الغا�تيس هدف األأكرب مقدار من الدخل للفرد ل إىل الوصول

 بل ،فحسب د وملء البطن واملسكن الالئق وما أشبهالقتصا وسعادة ا�تمع ال تتحقق �،سعادة ا�تمع

ن املطلوب بني دخل يبلغ أقصاه املمكن مع التوزيع ز والتوايالالزم أن يبحث اإلنسان عن الصيغة املثل

  .لرفيعةالعادل ومع النفسية ا

  . ةيحتت نظر الرتب ويكون كالمها ،داالقتصا وجتماعيلزم أن يكون هناك توازن بني االو
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  ))دياالقتصاي وجتماعالتوازن االضرورة ((

نطالق حنو التنمية ًدي كثريا ما يقع يف بداية االاالقتصاي وجتماع الفصل بني التوازن االمث إن

ًع انقطاعا يف التوازن الذي كان قائما بني نطالق يعين يف الواقال ألن ا،ديةاالقتصا   .جتماعد واالاالقتصاً

ستثمارية وتوظيف  فإن السياسة اال،وهلذا البد من جد إعادة ذلك التوازن ضمن إطار التنمية احملدث

ستمتاع  أي من اال،ستهالكاإلقالل من اال إىل بد أن تؤدي يف البداية مشروعات منتجة الرؤوس األموال يف

 فإن اإلنسان يرتك حوائجه ،دي املرجواالقتصا وبعض اخلدمات والسلع يف املستقبل بعد النمو املباشر

وما عاقل ( :املستقبل حيث قالعلى احلاضر ه ابن سعد يف تقدميه ّفُ ولذا س،احلاضرة حلوائج مستقبلية أهم

  .)�ع الوجود بدين

املدارس وحيرمون  إىل ارس كافة إمنا يذهبون فطالب املد،ًفإن عقالء العامل دائما يبيعون الوجود �لدين

ًقتصاد� أو سياسيا أو ا من أجل مستقبل يرجونه ،أنفسهم عن التمتع بلذات احلياة ولذات البطالة ًيا اجتماعً

ًوهكذا جند الكسبة يسهرون ليال ويتعبون �ارا ألجل املستقبل. و غري ذلكأ ً سواء كان مستقبال قريبا أو ،ً ً

ًمستقبال بعيدا ً.  

 ، أن جيهد القائمون �ألمور،ً فالالزم يف كل البالد وخصوصا البالد املتأخرة كبالد�، أي حاليوعل

 من أجل توفري منو متوازن بني ما هو ،سواء كان القائم حكومة أو شركات أو مؤسسات أو ما أشبه ذلك

 ، اإلنسان مبا هو إنسان فإن اهلدف هو،ي أو غري ذلكاجتماعقتصادي أو ثقايف أو اإنساين وبني ما هو 

  .�إلنسانيةّ إال  مبا هو إنسان جدارته وسعادته وأمنه ورفاهه وحاله ومستقبله ال يكوننسانواإل

  د إمنا جيعل من أجل هذه االقتصاد وغري االقتصاو



٣٤٣

د االقتصا يف أنه جعلوا )ماركس(وا ؤّ وهلذا خط،د هو اهلدفاالقتصاد أو غري االقتصا وليس ،الغاية

  . حيث جعل اهلدف اجلنس)فرويد(وا ؤ كما خط،دفهو اهل

 ية أو السياسية أو غري ذلك ال تصل يف مجيع األحوالجتماعدية أو االاالقتصاومن الواضح أن التنمية 

تقدم اإلنسان ورفاهه إذا قورن   وإمنا يصل كل واحد ويساهم كل واحد يف،حتقيق مثل هذه الغايةإىل 

  .�لرتبية

فاقد الشيء (ر يف الفلسفة �ن و كما هو مشه،ما يضعه فيهّ إال  الشيءهرج منن اإلنسان ال يستخإ

 ولذا ال يستخرج ما هو ، فإنك إن مل تضع املاء يف احلوض ال �خذ املاء من احلوض وهكذا،)ال يعطيه

إذا وضع يف هذه األمور ما هو إنساين ّ إال ،ي أو غري ذلكاجتماعقتصادي أو فين أو اإنساين مما هو 

  .لدرجة األوىل�

  

  ))نساين اجلانب اإليةرعا((

نساين وحاجاته إذا عنيت �جلانب اإلّ إال غا��ا إىل مها ال تصلية وغريجتماعدية واالاالقتصاوالتنمية 

هتم �ملادة ونسي جانب ا العامل اخلاص حيث إن ى ولذا نر، وكلما يتصل مبطالبه األساسية،صحته وثقافتهو

  .دونطول التاريخ امل على لروحية وقع يف مآسي مل تكن مسبوقةاإلنسانية والرتبية ا

 وسائل مادية ،ذلك يتطلب �زر نوعني من الوسائل قتصادي أو غرياستثماري أو افكل مشروع 

ية يف جتماعدراسات علم النفس أظهرت أن توفري شروط العمل النفسية واملادية واالو ،ووسائل إنسانية

ًنتاج كما وكيفا توفري اإلإىلاملعامل يؤدي    .أن تكون الرتبية صحيحةّ إال  وذلك ال ميكن،ً

قتصادية ا فليس اإلنسان أمام تنمية ،والتنمية اإلنسانية احلاصلة يف مصب واحد مما يثمر أفضل الثمر

  ، وإمنا اإلنسان أمام تنمية واحدة  غريهاو ثقافية ىية وأخراجتماع ىوأخر



٣٤٤

  . وبشرط أن يتوفر اجلو الرتبوي الصحيح،ية وثقافية وغريهااجتماعقتصادية ا

ي وما هو ثقايف أل�ا كلها أوجه لشيء اجتماعقتصادي وما هو اوإذا كانت الصلة واجبة بينما هو 

 بل ، كذلك من الطبيعي أن تكون الصلة بني كل ذلك وبني الرتبية،�ألخر�تّ إال واحد ال يكمل أحدها

 فإن ما هو ترويب ،الصلة بينها بعضها مع بعض  أو كنسبة، أوالدهاىلمجيعها كنسبة األبوة إ إىل نسبة الرتبية

  .ذلك إىل ،ياجتماعقتصادي مما هو ا وكذلك ألصق مبا هو ،قتصاديا مما هو جتماعألصق �ال

  

  ))الرتبية والعوامل البنيوية االجتماعية((

 ، له جانبانجتماع فإن اال،ةية البنيويجتماع العوامل االاإلدارة إىل مث الرتبية جيب أن تشمل �لنسبة

  : إىلجتماع وألجل ذلك قسموا علم اال،جانب ساكن وآخر متحرك

  . الساكنجتماععلم اال: ١

  . احلركيجتماعوعلم اال: ٢

  

  ))كنعلم االجتماع السا((

 جتماع، يف األقسام األساسية املكونة لالىية اليت تتجلجتماعويقصد �جلانب الساكن الظواهر اال

 ىفئات العمر وعل على  وهي تتضمن اهلرم السكاين وتوزعه،ظاهر السكانية من اجلانب الساكنًمثال امل 

  .مناطق البلد وقومياته ومجاعاته اللغوية وغريهاعلى و ،اجلنسني

 فمالحظة ذلك جيب أن ،كما تتضمن أثر البيئة اجلغرافية يف السكان وتكوينهم وتوزعهم ونشاطهم

 يف تربيتها مالحظة هذا اإلدارة على ً املنشئات أيضا امتداد للمجتمع فالالزمنحيث إ و،تسبق اخلطة الرتبوية

 و�خذ ه وتشكل بشكل، فإن اإلطار السكاين هو الوعاء الذي تنطلق فيه عمليات الرتبية،اجلانب الساكن

  .قالبه

  

  ))كيعلم االجتماع احلر((

ية جتماع ويشمل الطبقات اال،مجتمع فهو املمتد من التكوين الطبقي لل، احلركيجتماعوأما علم اال

   ،املختلفة اليت توجد يف البلد



٣٤٥

  .فرق وطبقات مما بينهما حدود فاصلة إىل حيث يقسم البلد

 حيث كان ا�تمع ينقسم حسب ،ندهلني بنظام الطبقات يف اداريولنمثل بذلك مبا مثله بعض اإل

  :أربع طبقات إىل الدين الربمهي

 ومنها يظهر املعلمون واملشرعون وحفظة ،كهان والعلماء واحلفظة الكتبةطبقة الربمهانيني أو ال: ١

  .الدين والتاريخ واحلضارة

  . وطبقه احملاربني:٢

  .وطبقة الصناع: ٣

  .وطبقة العبيد: ٤

  .طبقات إىل  بل كل جمتمع ينقسم،واهلند ليست املثال الوحيد لذلك

م واألماكن الساكنة واألماكن املتحركة يف ا�تمع فإذا مل �خذ املدير يف اعتباره أصول موظفيه وتربيا�

 والذي يهمنا هو أن ندرك أمهية معرفة البنية الطبقية ،ية صحيحةاجتماعمل يتمكن من تربيتهم تربية 

 فإن الطبقات الرفيعة ال تريد أن ترتك مكا�ا لتكون متساوية مع ،للمجتمع إذا أرد� أن خنطط لرتبيته

ً فالتخطيط لإلدارة تربو� يلزم أن �خذ يف نظرة هذه ،لطبقات من القسم املتوسطالطبقات الوضيعة أو ا

إ�  : كما قال سبحانه،ا هو إنسانمب فيهدف للتخطيط املوجب لتساوي اإلنسان ،اخلصوصية يف ا�تمع

  .)١(تقاكمأً وجعلناكم شعو� وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا ىخلقناكم من ذكر وأنث

ً وأن يكون عامال من عوامل تغيريها ،املدير بعد املعرفة أن خيطط للعالج املمكن لتلك البنيةى  علمث

 أي لون من ،مام تزدهر منشئتهاأل إىل  ويف ظل تقدميه اإلنسانية،ماماآل إىل  يتمكن أن يتقدم �إلنسانيةحىت

  .املنشئة كانت

ي أو جتماعدي أو االاالقتصاللنمو  لذهيبالنمو الرتبوي يف حد ذاته ليس املفتاح ا ومن الواضح أن

   فالتغيري الرتبوي ، بل جيب أن يقارن �لنمو يف سائر األبعاد،الثقايف أو العسكري أو غريها

                                                          

.١٣: ة احلجراتسور)١(



٣٤٦

ً جيب أن يكون جزءا من أهداف التخطيط  ـًوهي غالبا يف ا�تمعات املتأخرةـ لبنية ا�تمع الطبقية 

دة كبرية يف تكوين البواعث واملواقف والدوافع الالزمة للمنشئة يف نمو الرتبوي يساعد مساعل إن ا،للمنشئة

تباع ًاإلبداع والتجديد لبنية ا�تع وغريها بدال من اال على  فإن التغيري يساعد،بعض أبعادها ال يف كلها

ًطرادها كما وكيفاا املنشئة جزء من ا�تمع يساعد التغيري يف حيث إن و،والتقليد ً ّ.  

  

  ))جلماعات الضاغطةالرتبية وا((

ًون من مجاعات منظمة متارس ضغوطا ك أن ا�تمع ماإلدارة على فوتيلزم أن ال يمث   على ةريبكّ

حة، فإن ية صحية األفراد تربيد تربيرتما ي ف، حبسابهك أن �خذ ذلاإلدارة على لالزما ال حتصل، فة حيتيالرتب

ها وضغوطها، وهذه اجلماعات ذات أدوار فعالة يف تها وأهدافها وآ�ريل منها بنكل جمتمع مجاعات لكيف 

ره واليت منها املنشئة يات تطويانك وإمهن �لتايل النظر يف شؤون ا�تمع ويف مطالبكمي ا�تمع، وال كاة ذليح

 كها، وتدخل ذلري �ثك اجلماعات ومل تدركًز� لتل واإلدارة إذا مل تقم ،املزمع إنشاؤها أو اإلستمرار �ا

  . يف املنشئةريالتأث

ة املنحرفة يني عبارة عن اجلماعات الد،ًاية سلبيالرتب على ةريبكًومن أبرز اجلماعات اليت متارس ضغوطا 

ة ية واجلماعات الثقافية واجلماعات املهنياسية واجلماعات السيداالقتصاة واجلماعات يواجلماعات اللغو

  .ك ذلريغبة ومنظمات النساء وية ومنظمات الشبيواملنظمات النقاب

ن ي مبا هو دسالما�ا، فإن اإلك يف رريا�تمع الس على بجية هي اليت ينيوال نقصد �جلماعات الد

 ،اين ودني دسالماهم �ن اإليصلح دني ن حىتياب الدك يف رريا السيقومون �لدنين يالذ على بجي ،ايدنو

  .)١(ً متوت غداكأنك كل آلخرت واعمً،ش أبداي تعكأنك كايعمل لدنا: )السالمه الصالة ويعل(قال 

                                                          

.١٥٦ ص٣ج: ضره الفقيهحيمن ال )١(



٣٤٧

  .)١(اه آلخرتهي دنكس منا من تري ول،اهي آخرته لدنكس منا من تريل: )ه الصالة والسالميعل(قال و

 على ةيًارسون ضغوطا احنرافمية املتطرفة أو املتحللة أو ما أشبه ممن ينيبل املراد من اجلماعات الد

  .دون هميريث يح إىل هفي واليت منه املنشئة لتحر،ا�تمع

  حىت،انكة املنظمة مستمرة بصورة دائمة يف أي جمتمع يجتماعثر هذه الفئات االكومن الواضح أ

اة يأ�ا من مقومات احل إىل  �إلضافة،بتهاكين هذه الفئات جزء من ترفإة، يصف البدائنة ويا�تمعات البدائ

ًمتارس ما تراه صالحا،  ي لكل مجاعة احلق يف أنياة االستشارية احلديثة تعطاحلن إث يثة حية احلديستشاراال

ة ية والثقافيداالقتصاة وياسياة السي جنبات احلفإن أمثال هذه اجلماعات ظاهرة أو مستورة توجه شىت

 ،تهال منشئك ا�تمع بريثر يف أمثال هذه اجلماعات أ�ا تسبب �خكها، واألرية وغية والصناعيجتماعواال

  .يريهم من أي تغانتكم على افونخيأل�م 

األمام، فإن طابع اإللزام والقسر  إىل لة من هذه اجلماعات سبب يف تقدم ا�تمعينعم مجاعة قل

  .ل شيء يف ا�تمعكه الذي متارسه مثل هذه اجلماعات يف ي من طرق الضغوط والتوجىتجلي

 ت املتوسطة وحىتئااملنش وأة ريبكت الئاانت من املنشك سواء ،ن املنشئة شيء يف ا�تمعإث يوح

د ية تريًة، فإن أثر هذه الضغوط تظهر بوضوح يف أمثال هذه ا�تمعات، مثال املنشئة الثقافريت الصغئااملنش

د القوي القتصا�ا تزود �إث يل أفراد منها يف املنشئة، وحية تضغط لتقبيداالقتصا الثقافة، واجلماعات ميتقد

عتبار  �ذا االاإلدارةة، وإذا مل �خذ يم والرتبي �لتعلى وأحرأوىلنما أفراد آخرون ين من هذا الضغط، بكتتم

  ةيتقع ضح

                                                          

).ليس منا من ترك دنياه آلخرته، وال آخرته لدنياه: (، وفيه١٥٦ ص٣ج: ظر من ال حيضره الفقيهان)١(



٣٤٨

  .األمام إىل  ا�تمعميته، وال تساهم املسامهة الفعالة يف تقدئا منشريسبب �خيملثل هذه اجلماعة مما 

  

  ))طالضوابدمي تق((

بينما الواجب على اإلدارة  ،على الضوابط ةية واملنسوبي احملسوبميد تقدين اجلماعات ترإ :واحلاصل

ن ك تتم حىت،نيحة للموظفية الصحي�لرتبّ إال نكميال تقدمي الضوابط على احملسوبية واملنسوبية، وذلك 

  .ةياملنسوبة وياحملسوب على ني الضوابط واملوازمي من تقداإلدارة

شئة يف خطاها، فإن د أن جتعل ا�تمع والفرد واملنينة تريثر هذه اجلماعات تعرب عن اجتاهات معكوأ

ما اجلماعات يونة له خاصة، وال سك ولضغط اجلماعات امل،ضع لضغط ا�تمع عامةخياته يل فرد يف حك

وهذا الضغط الذي ، ما تقدم على ن يف ا�تمعكة أو اجلانب السايها من مثل طائفته القومينتمي إلياليت 

 كتجاوز ذليقف عند حدود األفراد، بل يصة ال ارسه ا�تمع عامة والذي متارسه اجلماعات املنظمة خامي

ا�تمع كان الضغط عليها أكثر، فإن اجلماعات كما تقدم ًا يف ريثر �ثكانت املنشئة أكلما كت، وئااملنشإىل 

  .هارية وغية واملالية والثقافية والرتبيجتماعة وااليداالقتصاتريد الوقوف يف بنية ا�تمع 

صولتها ه ضغطها و�سها وي فىقوي و،ةيار اجلماعكها أثر هذه األفي فيلتجين اليت ياديومن أبرز امل

ًون لبقا وحازما يف أن يكر أن ياملد على ت، فالالزمئان املنشياديوجولتها عبارة عن م قابل هذا الضغط يً

  .ل هدوء وسالمكاألمام ب إىل تهائ منشريوجب سي مبا ،مةك�حل

ان كومة وإن كانت إدارة خاصة أو إدارة عامة بسبب احلك  سواء،اإلدارة على ًان إلزاماكومن هنا 

   أن تعلم، وألزمالثاين أهم وأوىل إىل هذا الشيء �لنسبة



٣٤٩

ع يستطي و�ألثر الذي متارسه هذه اجلماعات ل،ونة للمجتمعكة جبماعا�ا املختلفة امليجتماعة االيالبن

صطدم ي املنشئتة العامة دون أن  العامة يفةيالرتبة اخلاصة يف منشئته أو ي رسم اخلطة الالزمة للرتبكبعد ذل

تبع الطرق الناجحة يه أن يرام فعلي ما على األمور ري وإذا أرادا س،هاية ال قبل له �لتغلب علياجتماعبعقبات 

  .املنسجمة هلدفه

ألقرب يف وضع اخلطة ومراحل ا أفراد معتدلة هذه اجلمعاعات األقرب منه فكشري الطرق أن كومن تل

 كالم هنا يف مسألة أعم من تلكن الك يف املنشئة، لنياملوظف إىل  �لنسبةكذل إىل ما سبق اإلملاعك، نقاذاإل

  .املسألة السابقة

  .ة املتوخاةينه من الرتبكمت إىل ان أقربك ،طهي منها يف جلان ختطني املمثلكن من إشراكلما متكو

لرأي العام، والرأي العام له من الضغط الشيء ون اكستهان مبثل هذه اجلماعات، فإ�ا هي اليت تيوال 

  .ا�ايها وخصوص�اعات الضاغطة مبختلف فئا�ا ومزامون من اجلكاملهم، فإن الرأي العام إمنا ت

  

  ))الدولة وميادين الرتبية العامة((

مة ة العاين الرتبياديأن واجب الدولة يف م إىل  فال �س �إلملاع،هذا املوضع إىل المكث وصل اليوح

ة الدول يتاتوركث ديافة، حكما هو املشاهد يف العامل الثالث كها، ي الضغط املنحرف علريثأن �تم بعدم �

 وعدم وجود األحزاب احلرة لتقف من الدولة ،ع حزب واحد حولهي وجتم،مك�ستبداد الفرد الواحد �حل

ة، إذا هو يدان الرتبي الضاغطة هو مار اجلماعاتكها أثر أفيظهر فين اليت ياديرصاد، فإن من أبرز اململ�

ًقا ومرتعا لتحقلمنطختلفة امله هذه اجلماعات يا�ال املفضل الذي جتد ف ق أهدافها ونشر مبادئها يً

  .ار املستوردة من الشرق والغربك واألفئًارها، خصوصا املبادكوأف

  ًبا عن أذهاننا أثر املنظماتيس غريول



٣٥٠

م، ياسة التعليه سية يف توجيداالقتصاات يذا أثر أصحاب الفعالك وهم،ياة معاهد التعلية يف حياسيالس

  .ة وخطتهاي أمور الرتبرية يف سيل منطقة أو قركعرب عنهم �حلل والعقد يف يوأثر أصحاب الرأي والذي 

ه املدارس حاولوا يونوا من توجكتمية إذا مل ض هذه البالد أن اجلماعات الضاغطنا يف بعيًا ما رأريثكو

ه أثر هذه يظهر فيوم ي الة منذ نشأ�ا حىتيخ الرتبي الوسائل والسبل، ومن املشاهد أن �ر بشىتغلقها

  .اةياجلماعات املختلقة يف خمتلف أبعاد احل

هتم ي أن ،ر منشئة من خمتلف املنشئاتي أو مد،سيعرب عنه �لرئير دولة يان مدكر سواء ي املدىفعل

 إىل  �ألمنريلساده، إن أراد ين هم حتت ي الذنية املوظفيهتم برتبي أنالدولة، و إىل ة الشعب �لنسبةيبرتب

ة يف الرتبينوا من حتركتمي ت حىت�ه مجاعات الضغط واملغرياألمام بدون احنراف، مع مالحظة أن ال تؤثر ف

  .حةية الصحيون الرتبكفت
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  ))آالت املنشئات واملنظمات((

 ـ اتبكة، فإنه تستخدم يف املرية أو صغريبكانت كاء الت للمنشئات واملنظمات، سو يف اآل:)مسألة(

اتبة واحلاسبة كاآلالت الك أنواع متعددة من اآلالت،  ـهارية أو غية أو صناعي ثقاف،ةية أو أهليومكح

ختالف يف اال على تب ومنشئةكل مكها يتاج إلحيثة مما يها، وقد تعددت أنواع اآلالت احلدريوالطباعة وغ

ق أغراض يحتق إىل الت التابعة للمشئاتة من شراء اآليًال، و�دف اإلدارات العصري قلًا أوريثكاج يحتاال

  :ة مثلريثكاتب هلا فوائد كامل إىل ثةيمتعددة للمنظمة، فإدخال اآلالت واجلهزة احلد

  

  ))فوائد التزويد �آلالت احلديثة((

 ،السرعة يف إجنازها إىل ؤديي ام �ألعمال بواسطة اآلالتيدة يف سرعة األعمال، فإن الق�ز: ًأوال

ما هي املتعارف ك ،ةيهر�ئكانت كف مبا إذا كي ف،ةيدويانت ك إذا عة �ال�ا حيتيوضوح إن األعمال سرل

  .اآلن

د يًة أقل أتعا� من اليدوي اآلالت ال وحىت،دهيتعبه إذا عمل بيما كإ�ا ال تتعب اإلنسان : ًايو�ن

  .وحدها

ة، مثل ريقصويف أوقات حمددة ام ببعض األعماليلزم القيما فيلتعب اوتظهر فائدة السرعة وعدم 

  .كة وما شابه ذلية العطلة الرمسي وقبل بداري يف املنظمة يف وقت قصني رواتب املوظفريحتض

  .ثركثر فأكثة أيشعر �لدخول يف احلضارة احلدينه إث يإشعار املوظف �لرضا، ح: ً�لثا

ام �ألعمال املرتبطة يض نفقات القيث تساهم اآلالت بتخفي ح،فيالكض يف التيختف: الرابع

  نيضها يف عدد املوظفي بتخفك وذل،�ملنشئة
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دة مما يع أن تقوم �ألعمال العدي، فإن اآللة تستطنياتب اليت ختصص للموظفكها الغرف واملرييف توف

تحقق وفرة يف عدد ي ولذا ،عمالام �أليثر، فهي حتل حملهم يف القك أنيموظف إىل لوال اآللة احتاجت املنشئة

  .ستغين عن مجلة منهمياملنشئات مما  إىل  عند إدخال اآلالتنياملوظف

 اليت تعددت ،اةي من جماالت احلىدي العاملة يف جماالت أخرين اإلستفادة من هذه الوفرة يف األكميو

اآلالت نظرة  إىل نظرونيان ي من األحريثك يف ني، وهلذا السبب فإن املوظفنيثرة من املوظفك إىل واحتاجت

ضطرون للبحث يفقدون وظائفهم وية أن حتل هذه اآلالت حملهم يف املستقبل في خشكبة، وذليخوف ور

  .ل األجور لقانون العرض والطلبيافون من تقلخي كذلك وى،دة يف جماالت عمل أخريعن وظائف جد

ًا� ية الثمن أحيدة والغاليالت اجلدة واملفاخرة، فإن بعض املنشئات تقوم بشراء اآليالدعا: ًخامسا

، وألجل ظهور املنظمة أمام اجلمهور ��ا منظمة ىة لنفسها واملفاخرة أمام املنظمات األخري�دف الدعا

 كتل إىل  حاجة املنظمةىعتبار مد االني بدون األخذ بعكة مع متطلبات العصر، وذليمتقدمة ومتمش

ة، ومن الواضح أن ي، وإمنا اهلدف الدعاك ذلريلها �ستمرار أو غيشغة العمل الالزمة لتيمك ري وتوف،اآلالت

  .ج البضاعة أو ما أشبه البضاعةية أثرها الفعال يف ترويللدعا

ًا� ي أحئطخيثة، فاإلنسان يزات اآلالت احلديدة الدقة يف العمل، فإن الدقة من أهم م�ز: ًسادسا

 يف أصله من اإلنسان الذي ًاون �جتيكخطأت فإن اخلطأ إذا أو، ئن اآللة ال ختطك ل،امه بعملهيأثناء ق

  ك اآللة إذا عطبت، وذلئعد الرب�مج هلا، نعم ختطيشغل اآللة أو ي
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  .مبحث آخر

  .نيديمجهور املستف إىل  خدمات أفضلميتقد إىل ؤدييام �ألعمال يودقة اآللة يف الق

ال يحتقلل من فرص السرقات وااليآلالت  فإن وجود ا،السالمة يف املنظمةدة يف األمن و�ز: ًسابعا

  .هايقلل من فرص احلرائق فيما ك ،واللف والدوران يف املنظمات

ة ينية، فإنه توجد يف املنظمات بعض األعمال اليت تعترب روتيني من األعمال الروتنيإراحة املوظف: ً�منا

 لإلدارة، فإن إعطاء مثل هذه نيع املراجري أو من قبل اجلماه،نيها من قبل املوظفي مرغوب فريومملة وغ

  . من املنشئةري ونفورهم ونفور اجلماهنيقلل من تذمر املوظفي ،ة لتقوم �ايتبكة لآلالت املينياألعمال الروت

 ًا� تتعب مبعىنيانت اآللة أحكإن  األعمال، وكام مبثل تليفاآلالت ال تشعر �مللل وال �لتعب من الق

  .كة املستمرة املوجب لعطبها أو ما أشبه ذلكها بسبب احلريتفاع احلرارة فأن الواجب إراحتها من جهة ار

 ،ًاليون الناتج قليكبدون اآللة و ،نين اآللة تقوم مقام مجلة من املوظفإ ، التوسعة يف العمل:ًعاشرا

  .ًاريثكون يكومعه 

د تقوم آلة ي الربً مثال يف،نيث تقوم اآللة بعمل مجلة من املوظفي ح،نيل املوظفي تقل:احلادي عشر

 نيص عدد املوظفيوجب تنقي كه، وذليل مجلة من الرسائل للبلد املرسلة إلكص يختص والفرز بفرز الرسائل

  .ذاكًالربع أو اخلمس مثال وهإىل 

 إىل ا�ا أو ما أشبهكق ميتتحمل املؤسسة لض  أنه رمبا ال، التوسعة يف العملنيب هذا ونيوالفرق ب

  ،عابيستاال إىل اجيحت، فاآللة توسع العمل بدون االنيوظف من املريبكعاب عدد ياست
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  .كما أشبه ذللهم ورواتبهم وكفف من مشاخي نيل املوظفينما تقليب

نما ي ب،عطي اخلبز أللف إنسانيز يً مثال معمل التخب، أسرعري إعطاء حاجات اجلماه:الثاين عشر

  .زيقومون �لتخبي موظفون كان هناك إذا كذلكس يل

 ،فراغ اهلواء يف املعلباتإ و،اطةياجلمال يف اخلك ،هارييت من غ�يت من اآللة ما ال � :عشرالثالث 

  .ك ذلريوغ

  

  ))اآلالت احلديثةدام عيوب استخ((

ستخدمها ي وهلذا ،وبي تفوق الع�انت املزاكوب، وإن يثة عين يف نفس الوقت لآلالت احلدكل

  ً:رون يف مؤسسا�م مثالياملد

ة أعمال خمصصة هلا وتقوم يتبكل آلة أو جهاز من اآلالت واألجهزة املك فل،لة املرونةياآللة قل: األول

س املوظف الذي ك بع، متوقفة بدون عملى فإ�ا تبق،توفر العمل يف جمال اختصاص اآللةيما ال   وعند،�ا

  .لأي نوع من أنواع العم على تدربيأن د من األعمال ويقوم �لعديع أن يستطيث يهو إنسان ح

سر أو تلف ك ّؤدي أييعتبار، فقد  االنيؤخذ بعيب أن جيلتلف، وهذا اسر وك�ا عرضة للإ: الثاين

ن إ آلة واحدة، وهذا وىًن متوفرا يف املنظمة سويكما إذا مل ي وال س،توقف األعمال يف املنظمة إىل يف اآللة

  .سر والتلفكعتبار من الأقل يف االاب يأن املرض والغّ إال ،ً� اضطراربهايقابل مبرض املوظف أو غيان ك

انت معقدة، كًل اآلالت، خصوصا إذا ي لتشغني ومتخصصني مدربنيموظف إىل اآللة حتتاج :الثالث

  ءهؤال على ونفقات احلصول
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ن يف ي املوجودنيب املوظفين تدرأما كان، يحون مرتفعة يف بعض األك لآلالت تني املتخصصنياملوظف

ة ية، بل والناحية املاليًا من الناحريثكلف املنشئة يك اآلالت كل تلي الالزمة لتشغتساب املهاراتكاملنظمة ال

  .تم خارج البالديب يان التدركً وخصوصا إذا ً،ضاية أيجتماعاال

  .كذلكس اإلنسان ينما لي ب،ًا ما توجب اآللة الضوضاءريثك: والرابع

  . اإلنسانكذلكس ي ل،سائر املوادهن والنفط والد إىل اجيحت من اال،تنشر اآللة الوساخة: واخلامس

  .كتطلب اإلنسان مبثل ذلية ولوازم خاصة مما ال ياآللة تتطلب قرطاس: والسادس

  .ني مبالغ من املال واملوظفاإلدارةلف كانة الدائمة تي والص،انة دائمةيص إىل اآللة حتتاج: والسابع

  .الة من رأس املريبكشراء اآلالت تتطلب إنفاق مبالغ : والثامن

وجب يها ؤثر حداثة، فإبقاك وحتل حملها اآلالت األ،ة بسرعةميثة تصبح قدين اآلالت احلدإ: والتاسع

  . من املؤسسةريبكلف إنفاق مال يكلها ي وتبد،ؤثر يف النتائج واألر�حي مما ،ًاياجتماعاملنظمة  �خر

ما يف آالت النجارة ك ،كذلد والرجل أو حنو يال هر�ء أو برتكيف اآللة أخطار من جهة ال: والعاشر

  .مهاريواحلدادة و غ

  بيان توجب ختري من األحريثكإن اآللة يف : واحلادي عشر
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  .وجب تصدعهايها اجلدران وحنوها مما يكالعمارة من جهة حتر

ث حترق ي ح،حنوههر�ء وكالطحن بواسطة الك ،لةل فوائد األطعمة اليت تصنع �آليتقل: والثاين عشر

  .ك ذلريغ إىل ،ة من األطعمة واحلبوب وحنوهايويحلاآللة املواد ا

  

  ))آالت الراحة((

 ،ئفات واملدافكيت واملداالرباك ، الراحةني اآللة اليت توفر للموظفريمث مراد� �آللة يف هذا املبحث غ

عن ًه عموما، نعم هذه اآلالت اخلارجة يس املبحث يف مثل التلفون وحنوه مما اإلنسان حباجة إلي لكذلكبل 

ما أن هلا كحنوها، املظهر الالئق وسرعة إجناز األعمال وك ،ة تؤدي بعض الفوائد السابقةيتبكاآلالت امل

  .اد الضوضاءجيانة وإيالص إىل اجيحتاخلطر واالكبعض األضرار السابقة 

  

  ))الدراسة قبل شراء اآلالت((

قوم يًال قبل الشراء ويتمهل قلي أن ،ه مهمة شراء اآللةي إلىس أو الشخص امللقيالرئ على بجيه مث إن

تخذ قراره يف خصوص هذا يع أن يستطي ضوء هذه الدراسة ى�جراء دراسة شاملة حول املوضوع، وعل

  .ركا من أي جهة من اجلهات السالفة الذّآلة م إىل  حاجة ماسةكهل هنا: السؤال

  .ارهايب اختجية آلة يإن أ: أيت دور سؤال الثاينياب فجيان اجلواب �إلكوإذا 

ة يتبكة يف األعمال املريبكدة ال�الز إىل عودي كاب، وذلجيوالغالب أن اجلواب عن السؤال األول �إل

  . مثل املدارس وما أشبهاتب سائر املنشئات حىتكة أو ميومكاتب احلكسواء يف امل

ل من سأل عن نفسه، هيً مناسبا أن ك ذلىن رأإلفة بشراء اآللة كاجلهة امل على ن من الضروريكل

ستغناء عن احلاجة ان االكون �إلميكث يتم �ا حبيقة اليت ي الطريريط العمل أو حذفه أو تغين تبسكاملم

  .لشراء اآللة

  ن حذفه فهل هذاكميالعمل واضحة وال  إىل انت احلاجةكفإذا 
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أو ما أشبه ف يالكثرة التكشراء اآللة ل إىل  أن ال حاجةىري ألنه �ملقارنة قد ،ربر شراء اآللةيالعمل 

الحظ يلة، فالالزم أن ة عن اشرتاء اآللة أن احلاجة ماسة لشراء اآلي وإذا اتضح للجهة املسؤول،كذل

  .ام �ألعمال يف املنشئةيل عن نوع اآللة املناسبة للقءتسايو

 نيب أن تؤخذ بعجي ً،و�يع و�ل نوع مزاكأن ل و،ملعارض أنواع متعددة من اآلالتفي السوق واف

نة أو ي مثل هل هذه اآللة مت،ع اجلوانب قبل الشراءيعتبار مج االنيخذ بع� أن هي قبل الشراء، فعلعتباراال

 ني وما هي أفضل آلة من ب، أو الىآلة أخر إىل هريعتبار بعد مدة بتغسقط عن االي وهل هذا ،فةيضع

  .هاتانكوضع املنشئة ومام �عمال املنشئة، مع مالحظة يثرها مالئمة للقك وأ،اآلالت املتوفرة يف السوق

إجناز  إىل ها املنظمة من شراء هذه اآللة، فهل هذه اآللة تؤدييسأل ما هي الفوائد اليت ستجنيمث 

 وهل أ�ا ،ني أل�ا تسد مسد املوظف،ةيف اإلداريالكاألعمال بسرعة مطلوبة، وهل ختفض هذه اآللة يف الت

ة يني من األعمال الروتني، وهل أ�ا توجب إراحة املوظفام �ألعماليدة الثقة يف الق�تقلل من األخطاء وز

  . من الفوائد اليت تقدمتك ذلريغ إىل اململة،

بشراء اآللة االستفسار من املنظمات األخرى اليت تستخدم تلك اآلالت، لفة كان اجلهة املكو�م

لها كيومن  اآلالت كتلرة عن ك�خذ فألخذ فكرة عن مزا�ها وعيو�ا، كما أن �مكان اجلهة املكلفة أن 

ل كيع، ألن البائع والويالب على ًصايًل أو البائع مأمو� يف صدقه ال حركيون الويكن بشرط أن ك ل،أو �ئعها

لفة بشراء كًها إطالقا، فإذا أرادت اجلهة املينفيو�ا أو يًا من عريثكقلل ي و، اليت تتمتع �ا اآللة� املزانيبيًغالبا 

  ل، فالالزمكيالبائع والو على عتماداآللة اال
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  .علم بسابقهما من صحة القول واإلنصاف على ونيكأن 

ة من املعلومات عن اآللة اليت ريبكة يمكس أو اجلهة املسؤولة يمع الرئجي فالالزم أن ، أي حالىوعل

اآللة حال  شرتاء، إذار أو االجيهما أفضل اإليتساءل أياجلهة املسؤولة أن  على ما أنكر يف شرائها، كفي

نت اجلهة املسؤولة كها، وإذا متؤون شرايكها أفضل وقد راجيون إيك قد ،هاريان والدار وغكارة والديحال الس

 ء، سواكفعل ذليب أن جيو�ا يتشاف عكاها و�د من مزاكياختبارها قبل اإلشرتاء للتأمن فحص اآللة و

  .ختبارن من االكتمي أو �ستخدام مهندس ،كذل على ًان قادراكذا إبنفسه 

  

  ))شرائط اختيار اآلالت((

  :ةياره األمور التاليراعي قبل اختيس أو اجلهة املسؤولة أن يالرئ على مث

  

  ))يلسهولة التشغ((

ّ إال ها، إذ بعض اآلالت ال تشغل�عترب من مزايل اآللة يل اآللة، فإن سهولة تشغيسهولة تشغ: األول

عتبار املفضل  االنيخذ بع�ب أن جيشتغلت اآللة بسهولة ذا اإمث ،  وبعض اآلالت تشتغل بسهولة،بصعوبة

  .ى اآلالت األخرنيبنها ويب

 نية املوظفيلها تسهل عمليثر سهولة من هذه اآللة، فإن سهولة تشغكون آلة أكن أن تكإذ من املم

مال جة تنجز األعيون اآللة �لنتكلفة أقل، وتك وبتريها يف وقت قصيبهم عليما تسهل تدركل، ييف التشغ

ل، كيام بعمل التشيب أثناء القكن أن ترتكميما أ�ا تقلل من األخطاء اليت كبسرعة وتقلل من التعب، 

  .انت األخطاء أقلكان أقصر كلما كف

  

  ))املتانة((

  ث تستخدم بواسطة أعداد خمتلفةياملتانة، فإن اآللة ح: الثاين



٣٥٩

ة ين اآللة قوكتمون �حلفظ، فإذا مل تهي ال ني من املوظفريثك و، وحتت ظروف متفاوتةنيمن املوظف

اجلهة املسؤولة مالحظة  على  اخلسارة للمنظمة، فالالزمكون معرضة للتلف بسرعة، وتسبب بذلكنة تيمت

  . سائر اآلالت اليت هي من هذا النوعنياشرتاءها وبيريد  اآللة اليت نيسة بي واملقا،املتانة

  

  ))املرونة((

انت كام �نواع متعددة من األعمال، فإذا يان استخدام اآللة للقكمإرونة  واملراد �مل،املرونة: الثالث

في لبقاء اآللة يف حالة عمل مستمر، ك املنشئة من نوع واحد من األعمال ال تىة العمل املتوفرة لديمك

ون يكي كام �نواع متعددة من األعمال، ليع القيث تستطيها املرونة حبيفإن من األفضل شراء آلة تتوفر ف

ون كًا� تيأح، وك ذلريغز وتطرط وياطة اليت ختينة اخلكماك ، األعمالكستفادة منها يف تلان االك�إلم

  .ثركنة واحدة تقوم بعشرة من األعمال أو أكما

 فإن من األفضل شراء ،ة لبقاء آلة ما يف حالة عمل مستمريافكة العمل يف املنشئة يمكانت كأما إذا 

 تستخدم  فرصة لبقاء اآللة بدون عمل حىتكون هناك من األعمال، ألنه ال ت النوعكآلة متخصصة يف ذل

 إىل اجهاية احتريبكً من األعمال، والغالب يف املنشئات خصوصا املنشئات الىخراألنواع أللها يما ف

  .ون النوع األول هو املفضليكاألعمال املتعددة ف

  

  ))بلية التكيفقا((

ف مع األنظمة كية اآللة للتياجلهة املسؤولة مراعاة قابل على بجيف، فإنه كية التيقابل: الرابع

 على ةريبكات يريان استخدام اآللة بدون إدخال تغكون �إلميكث يبات املتبعة يف املنظمة، حبيوالرتت

  .مصادر املعلومات املوجودة يف املنشئةعلى  و،النماذج والسجالتعلى  و،اإلجراءات

  ايل للمنظمة أفضل من آلةف مع الوضع احلكيفآلة قابلة للت



٣٦٠

ب امللفات يم النماذج املستخدمة يف املنظمة وإعادة ترتيتطلب إدخاهلا يف املنشئة إعادة تصمي يأخر

  .اتيريها من التغريغمصادر املعلومات وو

ف، كيون اآللة قابلة للتك فالواجب أن ت،ً بعد سنة مثاليريالتغ على انت عازمةكما أن املنشئة إذا ك

  .ف املنظمةكيفها حسب تكيان تكن ذات فائدة يف احلال احلاضر وذات فائدة يف املستقبل، إلموك�ن ت

  

  ))ية احلمل والنقلقابل((

 إذ تنقل من ،ان واحدك اآللة يف مىان ال تبقي من األحريثكنه يف إة النقل واحلمل، فيقابل: اخلامس

ًا من ريثكفة وزن اآللة وسهولة نقلها توفر ، ولذا فإن خىغرفة أخر إىل  أو من غرفة،موظف آخر إىل موظف

حمل  إىل نتقالد االيانت املنشئة تركًان آخر، خصوصا إذا كم إىل انكها من ميكاجلهد أثناء نقلها وحتر

  .آخر أو بلد آخر

ل من وز�ا وحجمها مع احملافظة يف نفس ية هو يف التقليتبكث يف اآلالت امليجتاه احلدالحظ أن االيو

الحظون هذه اجلهة، وإمنا ي وهلذا ال ،ريبكبون املظهر الحي من الناس ريثكتها، نعم يودة نوعج على الوقت

  . ما حنن بصددهري أمر آخر غكرب املظهر، وذلكالحظون ي

ة النقل ير�ه من قابلكن ما ذأق مبقصده وهدفه، ويليتار ما خير أن يل مدك ىي حال، فعلأعلى و

  .كر املظهر أو حنو ذليناه من إرادة املدي منه ما استثنستثىني و،ألويلواحلمل وسهولتهما إمنا هو األصل ا

  

  ))دمات الصيانةخ((

انة يف وقت يار وخدمات الصيار اآللة اليت تتوفر هلا قطع الغي اختانة، مبعىنيخدمات الص: السادس

وظفون، فمثل هذه اآللة ار أو ميًا ما ال تتوفر قطع الغريثكون، فإنه يخصائتوفر هلا املوظفون األيما كع، يسر

  صعبي اليت ىلة األخرة عن اآلي األولوىب أن تعطجي



٣٦١

  .اجيحت�ا عند االارنون من إدكتمين ي اآللة من القطع واخلرباء الذكما حتتاجه تل على احلصول

  

  ))كاليف االحتياجت((

، فإنه كبه ذلل وما أشيقومون �لتشغين ي الذنياملوظفارها ويقطع غل اآللة ويف تشغيالكت: السابع

ل هلا يف التشغيالك فإن مالحظة ت،وبي والع�ث املزاي أنواع متشا�ة من اآلالت من حنية بلعند املفاض

ًابتداء أو استدامة د عند إجراء ي تف،ار يف صورة عطب بعض القطعيض قطع الغيحها أو تعوي أو تصل،ً

  .املؤسسة إىل عترب أفضل �لنسبةل تية التشغيلفة من �حك، وأقل اآلالت تني اآللتنياملفاضلة ب

تب كل املواد الالزمة لآللة واملعدات اخلاصة اليت حتتاجها والنماذج ومساحة امليف تشغيالكوتتضمن ت

 ًإليها ألجل تشغيلها، واإلصالحات الالزمة هلا، مثال قد حتتاج  اليت تشغلها واحملروقات أو الطاقة اليت حتتاج

 ، أو من القسم السافل، من القسم املتعارفطالنف إىل  وقد حتتاج،غايلالنفظ من القسم الراقي الإىل 

  .ةريثكنها يمة بيوتفاوت الق

  

  ))يات التشغيلخصوص((

هر�ء مل كث إذا أطفئت الي حب،هر�ء القويكال إىل ًل، مثال قد حتتاج اآللةيات التشغيخصوص: الثامن

  ً.ضايأاآللة اليت تشتغل �ملولد  إىل  �لنسبةولةضلها بسبب املولد، فإن مثل هذه اآللة مفين تشغكمي

الشرق األوسط ك من البالد املتخلفة ريثككًا، ريثكه يهر�ء فك الئالبالد اليت تنطف إىل هذا �لنسبة

  .ثة من املولدعهر�ء املنبك �لغل حىتتحنوه، فالالزم اشرتاء آلة تشو

  

  ))ة الشركة املنتجةشهر((

عتمد يس أن ي الرئىة، فعليواقعّ إال ونكًة لآللة، فإنه غالبا الشهرة ال تة املنتجكشهرة الشر: التاسع

  ى وعل،شهرة املصنع املنتج لآللة على انيعتمد يف بعض األحية، ولذا فإنه ي اآللة الفن�د من مزاكتأيها ليعل



٣٦٢

 فاالتكالخذ منه الضما�ت و�دة ويزوده �آللة اجلدين أل كيطلب من الويلها، فكيأمانة واستقامة و

 ها هي الشهرة اليت انبعثت من قدم املصنع وبقييعتماد علن الشهرة اليت هي قابلة لالكجودة اآللة، لعلى 

  .ةيون زائفة ومنبعثة عن الدعاكة رمبا تيفالشهرة الوقتّإال الشهرة، وعلى 

  

  ))ظر اآللةمن((

ب أن جيم يدة يف التصمي جدةيتب إذا طلب آلة جدكاملنظر واملسمع العام لآللة، فإن امل :العاشر

 وال تزعج األذن بصو�ا ،هايما تنظر إل  عندنيث تسر العيلة �ملنظر حبيون مجكًضا أن تيالحظ أي

  .ثركثر فأكون جالبة للز�ئن أك أو األذن، وتنيون مزعجة للعكئها، فإن مثل هذه اآللة ال تاوضوض

 إىل  �لنسبةكذلكد، ويدان الشيء اجليريًضا ي واألذن أنيد فالعيد الشيء اجليما أن النفس تركف

مة ية القيض وفرض عدم أمهي األبط �لنفى آلة تشتغل �لنفظ احملروق وأخركانت هنالكاألنف، فإذا 

 كذلكعمل �لنفط احملروق، وت يتض ال الياملؤسسة، فالالزم اشرتاء اآللة اليت تشتغل �لنفط األب إىل �لنسبة

  .ك ذلريغىل  إةيهر�ئكة والياآللة النفط

  

  ))ني الشراء واإلجارةب((

ما كلفة، كن لوحظ أقلهما تيال األمركن لإلدارة كع، فإذا أميالرهن واإلجارة أو الب: احلادي عشر

  .كذل إىل تقدمت اإلشارة

  

  ))دوام األجهزة((

 أدوم، مهااحدإأن ّ إال اتيثيع احليتان من مجي آلتان متساوكانت هنالكاآللة، فإذا دوام : الثاين عشر

 من مثن آلة ىلغا أهون مثنيكًما، فإن اآللة قد اون أقل دوكاآللة اليت هي ت على  هذه اآللةميفالالزم تقد

ثر فائدة وأفضل كة الثمن تبدو أي مدة أطول، فإن اآللة الغالى ذات الثمن األعلىن تبقك مماثلة هلا، ولىأخر

   �لنسبةىلشرائها من اآللة األخر
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 ني املفاضلة بى لدني عدة أنواع من اآلالت، فإذا تبنيار آلة ما من بير اختي أراد املد املنشئة، فإذاإىل

 ففي مثل هذه ،املتانة واملنظر وما أشبهك ً،ورة سابقاك �لنسبة للعناصر املذنيتي متساوني آلتكاآلالت أن هنا

  .يف اختاذ القرارون هو العنصر احلاسم يك و،عتبار االنيؤخذ بعيلفة اآللة كاحلالة فإن عنصر ت

 اآللة اليت كذلكمتها مرة واحدة، ويب دفع قجي من اآللة اليت لفة اآللة املقسطة أوىلكدخل يف تيو

ة أفضل كن استبداهلا عند نفس الشركميون اآللة اليت ك، فإنه قد تكدة وما أشبه ذلين استبداهلا �لة جدكمي

  .ب أن تباع �ألسواقجيإمنا ة، وكن استبداهلا عند نفس الشركميمن اآللة اليت ال 

  

  ))التنسيق بني اآلالت((

 ،اتبة أو احلاسبة أو ما أشبهكاآلالت الك ،ر اشرتاء آالت متعددة من جنس واحديمث إذا أراد املد

تب كد اآلالت يف امليات، ألن توحيسائر اخلصوصل وكون موحدة يف اجلنس والشكفمن األفضل أن ت

ع عقد ي يف املفاوضات عند توقكق ذليتحقف أقل، وبيالكآلالت بتا على احلصولك ،الواحد له فوائد

ب يف تدريالكض يف تيف أقل والتخفيالكام �ستخدام تيانة والقي واملرونة والسهولة يف اخلدمة والص،الشراء

  .ه آالت من نوع واحديتب الذي توضع فكل للمي وإعطاء منظر متناسق ومج،ل اآلالتي بتشغنياملوظف

 يف تنوع األزهار كما نشاهد ذلك ،ان املطلوب التنوع جللب الز�ئن أو مجال املظهركذا إّ إال اللهم

ًث خلق اإلنسان متطورا ومتطلبا للتنوعي ح،هاريب وغكن واملراكواألطعمة واأللبسة واملسا ً.  

  ا أومة واحدة منهيأن استخدام كمي آلتان كانت هناكمث إذا 



٣٦٤

ام �لعمل بواسطة اآلالت ية للقيف السنويالك التنيء مقارنة بمها أو ما أشبه، فالالزم إجراؤاشرتا

فها أقل أخذ يالكانت تك �ن ىاألخر على جة الدراسة تفوق إحدمهاي نتنية، فإذا تبية واآلالت اآلليدويال

 على ح هذهي يف ترجىالحظ اجلهات األخريلفة فالالزم أن كث التيلتان من حي�ا، أما إذا تساوت الوس

  .هذه على كل أو ت،كتل

ًال من ي تقلك ألن يف ذل،ةيدوية أن �خذ �لوسائل اليالبلدان النام إىل فضل اخلرباء �لنسبةيًمثال 

ل النامجة عن اآلالت كل من املشايًضا تقليه أي وف، عن العملني فرص عمل للعاطلري وتوف،نسبة البطالة

  .ةياآلل

 نيموظف إىل ة حباجةيدويًئد وأضرار، مثال الوسائل الة فواية والوسائل اآلليدويل من الوسائل الك لًإذا

 إىل ، أما �لنسبةىازات األخريمتفئات والتقاعد واالاكهلم الرواتب واألجور والعالوات وامل و،نيمتعدد

ل يقومون بتشغين ي الذنيف املوظفيالكت إىل نها حتتاجك ل،نيأقل من موظف إىل ة، فإ�ا حتتاجيالوسائل اآلل

 ً،هر�ئي مثالكار اليف التيالك وتً، مناسباكان ذلكجار اآللة إذا يف استيالك أو ت،انةيف الصيلاكاآلالت وت

  .كذل إىل  وما،ةيتبكزات املي لآللة والتجهىة واللوازم األخري والقرطاس،ة لآللةكأو القوة احملر

ر مسعة من الوسائل ثكة أيثة اآلليًضا، فإن اآلالت احلديوقد تقدم أن الالزم مالحظة مسعة املنشئة أ

تبقي فوائد ث ية حية أو املائيات اهلوائيالرحكًثر إبقاء لفوائد األطعمة كة أيدويما أن اآلالت الك ،ةيدويال

 ،امنة يف احلبوبك الىً�ا حترق قسما من القوإاحلبوب املطحونة، وليس كذلك الرحيات الكهر�ئية، حيث 

 كما أشبه ذل وأة ياملائ وأة ية أو اهلوائيدويات الي الرحون أقل فائدة من املطحون من احلبوب بسببكفت

  .ما تقدمعلى 
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ث ي ح،ةيهر�ئكة دون اليدويان بسبب اآلالت الري من جهة إزعاج اجلىاألخر على مهااحدإقدم يوقد 

  .انرية الضوضاء املزعج للجيدويحتدث اآلالت ال

  

  ))يف استخدام اآلالتمما يلزم على املدير ((

  :س أموريالرئ على مث

اآللة �ستمرار، بل  إىل تاجونحي ال نين بعض املوظفإث يوضع خطة الستعمال اآلالت، ح: األول

ضع خطة الستعمال اآللة ير أن ياملد على د يف النفقةاالقتصاها يف أوقات حمددة، فألجل يتاجون إلحيإمنا 

  .ة من اآللةريبكستفادة اون قد حقق يك و�ذا ،زود املوظف آخريث يحب

دة ي اآللة يف حالة جىي تبقكة لآللة ليانة ضروريانة الالزمة لآللة، فإن خدمات الصي الصريتوف: الثاين

انة يًة غالبا ما تنشأ إدارة لصريبكرب استفادة منها، ويف املنظمات الكق أيحتق إىل وتطول عمرها وتؤدي

انة وخدمة يت املتخصصة �لصنظماة فمن األفضل أن تتعاقد مع بعض املري أما اإلدارات الصغ،اآلالت

  .هايانة لآلالت املوجودة في خدمات الصمياآلالت لتقد

 العمل، فإن الغبار واألوساخ واألتربة والشمس وما ءنتهااد من أن اآللة مغطاة بعد كيالتأ: الثالث

ا من تهيب حلماجيستفادة من اآللة نتهاء الدوام واالاأشبه عدوة لآللة، وتوجب فسادها وعطبها، فبعد 

  .ىحنوه أن تغطالغبار و

  أفضل الطرق الستخدام اآللة، على نيب املوظفيتدر: الرابع
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 ولذا فإن ،سرعة عطبها وإتالفها إىل ؤدييًا يافكًبا ي مدرب تدرريفإن استخدام اآللة بواسطة موظف غ

  .قق فوائد مجةحياآللة  على نيب املوظفيتدر

 ،ةميانة اآللة وتصبح قديف صيالكما ترتفع ت ة، فإنه عندمياسة حمددة الستبدال اآللة القديس: اخلامس

  .ثةية واستبداهلا �لة حدميع اآللة القدي فمن األفضل ب،السوق آلة أفضل إىل يت�أو 

ة من العمل ريبكات يمكالت وجود  إذ تتطلب اآل،مجع األعمال املتشا�ة يف حمل واحد: السادس

 إىل ؤدييما أنه ك ،�ستمرار ع األعمال املتشا�ة يوفر لآللة العملإلبقائها يف حالة عمل مستمرة، فإن جتمي

  .ام بهيف القيالكل من تيالتقل

ل نفقات يسبب تقلي كما تقدم، فإن ذلكة يف املنظمة يتبكد اآلالت امليتوح على احلرص: السابع

  .ناهيا استثنميفّ إال  لوحدة العملنياملوظف

ام يل سنة، فإن القكل ستة أشهر مرة أو كوجودة يف املنظمة ة جرد لآلالت امليام بعمليالق: الثامن

قق فوائد حيل ستة أشهر أو ما أشبه كل عام أو كة جرد شاملة لآلالت املوجودة يف املنظمة مرة يبعمل

 ،ازة املنظمةية املسجلة يف سجالت املنظمة ال تزال موجودة يف حيتبكد من أن اآلالت املكالتأك ،دةيعد

تشاف اآلالت املوجودة كاك و،هاتة اليت تلقيانة والعنايد من الصكحالة اآللة للتأ على شيلتفتتوفر فرصة لكو

تخذ ي  حىت،وجب عطبهايتها مما يثر من قدر�ا وقابلكها أيمة علكيف املنظمة بدون عمل، أو �عمال مرتا

  نيستفادة متوسطة باستفادة منها اإلجراءات املناسبة لال
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ما إذا حصل لآللة خطر  على ش توجب اإلطالعية اجلرد والتفتيا أن عملمكط، ياإلفراط والتفر

  .كحنو ذلهرب وكوجب التيهر�ء عن جلدها مما كانسالخ الك ،جتناب عنهوجب االي

  

  ))متلك اآلالت واستيجارها((

ت  اآلالك متل،املباين إىل ما هي �لنسبةكالت ة �لنسبة لآلي الغالب يف معظم املنظمات العاملمث إن

ن يف األزمنة املتأخرة أصبح كومات، لكاحل إىل  �لنسبةكذلك و،أشبه ارات النقل وماي بل وس،واملباين

ارتفاع  إىل كعود سبب ذليجار، ويستومات �الكات واملنظمات واحلك من الشرريثكس هو السائد يف كالع

  .الت أحدث وأفضل وأن حتل حملها آ،ة بسرعةمياحتمال أن تصبح قدإىل مثن شراء بعض اآلالت و

 أخذت تستأجر اآلالت واليت ، أقسامهاني فرق بري من غ،ومات واملنظماتكًدا من احليولذا فإن عد

 فتوقع عقود ،ةيرتونكلالعقول االكة الثمن يما اآلالت الغالي وال س، املباينكذلك و،ارات وما أشبهيمنها الس

ما ك ،نة حمددةي املباين لفرتة زمك اآلالت وتلكرة لتليات املنتجة واملدكاستئجار اآلالت أو املباين مع الشر

  .هي القاعدة يف اإلجارة

 فرتة نيدة الستئجار اآلالت واملباين وحنوها بيشروط جد على تفاق لالني الطرفنيتم التفاوض بيو

  .ني الطرفى حسب رض،وفرتة

ا مالحظة أن أي هيلزم علي ،ات األهايلكشركة خاصة ك أو شر،ومةكاحلكة عامة كانت شركوسواء 

املال  إىل ةكاج الشريأن احتّ إال حد سواء على ون األمرانيكجار أو الشراء، ورمبا يستن أربح هلا من االياألمر

مة ينار وقيشرتاء ألف دمة االيً مثال ق،قدم الشراءيًستغناء عن املال حاال  أو اال،جاريستقدم االيًحاال 

جار يست االنيتغل بسالم مدة عشر سنوات، فإنه ال فرق ب واآللة تش،ناريل عام مائة دكجار يستاال

  ة إىلكن الشرن حتتاج اآلكمة املال، ليشرتاء من جهة أصل قواال
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  .شرتيتنار فتستأجر، أو تستغين عنه فيتسعمائة د

 اآللة ومن كل طرف من مالكستعد ي ،نياجيحت أو االنيمتي القنيختالف ب أي اال،و�ذه اجلهة

ون يك عنه ف مستغنكاملال واملال إىل ة حتتاجك فرمبا الشر،جاريستشرتاء أو اال االنيوض بالتفا على ةكالشر

  .ذاكستئجار، وهون االيكس فك ورمبا الع،شرتاءاال

أجرة املستًخيضع أحيا� إعمال املنظمة ستئجار  مثل أن اال،قق استئجار اآلالت فوائد متعددةحيو

ستجار اف يالك يف نفع املستأجر أو ضرره، ومثل أن تكالت، وذلآل للبعض الرقابة من قبل املنظمة املالكة

ًرحبا قق ف اآللة وأن حتيالكد أن تغطي تيآلالت ترة لكان فاملنظمة املاليون مرتفعة يف بعض األحكاآلالت ت

 اخلدمات متخصصة كون تلكما ت ما عنديانة وال سيف الصيالكوفر يف تيستئجار منها، ومثل أن اال

  .انة هلايعمال الصة لآللة تقوم �كتفعة، فاملنظمة املالفها مريالكوت

 ومة تقدركنما احلي يف بعض البالد فبكنا ذليما رأك ،كد ربح أصحاب األماليومة تركومثل أن احل

ومة ك احلنيً حفظا للعالقة بك، وذلكجار من أصحاب األماليستح االجنها تركت ل� البناكاستمالعلى 

  . األمةنيوب

ت اآللة استبدهلا يلما بلكام �عماهلا، فيثة للقيت حدالآوفر للمنظمة استخدام يجار يستن االأومثل 

  .دةي�لة جد

ان كصبح �مي اآلالت وكًان خمصصا لثمن شراء تلكوفر رأس املال الذي يجار اآلالت يومثل أن است

  .والفائدةاملنظمة �لربح  على عودي لى املبلغ من املال يف أوجه أخركاملنظمة استثمار ذل

جار، يستة ترجح طرف االيسبب األر�ح املضاربيمة ي القني األجرة وبنيومثل أن أر�ح التفاوت ب

       جار يف احلاليست االنيبشرتاء و االنيانت تسعمائة اليت هي التفاوت بك اآللة �لف ىًمثال إذا اشرت
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 هي التفاوت لشركة مضاربية فيكون  التسعمائة اليتى بينما إذا استأجر أعط،احلاضر جممدة يف اآللة 

 ويف مثل البالد اليت ال تؤمن حبرمة الر� ميكن إعطاء التسعمائة للمصرف ،ًأر�حها كل سنة تسعني مثال

ًالربوي فيعطي كل عام للشركة مثال تسعني رحبا   .غري ذلك إىل ،ً

ستيجار بدون  واال،لرهنستيجار مع اومثل هذه املالحظة �لتفاوت يف املقام تكون املالحظة يف اال

  .الرهن

يعطي كل عام األجرة هلا و ورمبا يرهنها يف عشر سنوات �لف ،ورمبا يستأجر الدار كل عام مبائة دينار

  .يةسالم كما هو املتعارف اآلن يف بعض البالد اإلً،عشرين دينارا

ئة يف الرهن بقدر جحاف يف أحد الطرفني يلزم أن يكون الربح املضاريب للتسعماوإذا أريد عدم اإل

  . أو يف اإلجارة وحدها �ألزيد، و�ألنقص، الربح واخلسارة يف الرهن واإلجارةى أي يتساو،التفاوت

 أي ً، ورمبا يكون مقيداً،مها رمبا يكون مطلقا أو حنومث يف استيجار املنظمة أو احلكومة اآللة أو املبىن

إن نزلت ر لكن يشرتط الطرفان ضمن العقد أنه ستأجر الشركة اآللة ملدة مخس سنوات خبمسمائة دينات

 أو إذا ارتفعت القيم بواسطة التضخم جيددان األجرة ،دان قدر األجرة يف كل سنةاألجرة بواسطة التنزل جيد

  .يف كل سنة

  

  ))ئدهاالرقابة على اآلالت وفوا((

الرقابة الدائمة  إىل ج حتتا،مث كما أن املباين للمنظمات الكبرية أو الصغرية حكومية أو غري حكومية

 وتفيد ، منهاىستفادة القصو وذلك ألجل حتقيق اال، كذلك يلزم مراقبة اآلالت املكتبية،والرتميم املستمر

 متوسطة بني اإلفراط والتفريط املخل ، من اآلالتىستفادة القصواآلالت يف املساعدة لال على الرقابة

   ويف ،�لعمل أو املخل �آللة
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ًآلالت موجودة يف األماكن اليت يتحقق منها أكرب استفادة للعمل متوسطا أيضاالتأكد من أن ا  ويف ،ً

 أو ظهر أن ،ن تغريت الظروفإ مناطق العمل اليت حتتاجها املنظمة تسهيل إمكانية نقل اآللة �رساهلا إىل

أن خدمات  وهكذا تسهل عملية التأكد �لنسبة لإلدارة من ،وضع اآللة يف هذا احملل كان غري مناسب

 وأن التكاليف هل هي بقدر ا�موع أم ،ً وتسهل أيضا معرفة تكاليف صيانة كل آلة،الصيانة متوفرة لآلالت

  .ال

 بينما ، أو تنخفضجتماع حيث ترتفع األجرة �ال،ًمثال أجرة الصيانة لعشر من اآلالت مائة ومخسني

ية بني األشياء قد تزيد يف القيم جتماعاحلالة اال فإن ،ثنتا عشرة أو مثان عشرةا واحدة  أجرة صيانة كل واحدة

  . وقد تنقص منهما،أو األجر

 وتساعد يف معرفة اآلالت ،كما أن الرقابة تسهل عملية استبدال اآلالت القدمية �الت جديدة

 أو مل تصبح ، ألجل بيعها أو استبداهلا والتخلص منها،القدمية واليت أصبحت تكاليف صيانتها مرتفعة

  .ً صيانتها مرتفعة وإمنا العمل �ا تسبب ضوضاء أو عدم جودة اإلنتاج أو ما أشبه ذلكتكاليف

 ، وذلك بتحديد مواعيد حمددة كذلك،وهكذا تساعد املراقبة يف تنظيم عملية شراء وبيع اآلالت

ة  وكذلك تساعد يف معلومية أن املوظف الذي يستعمل اآلل،تراعي بواسطة مجيع أقسام وإدارات املنظمةو

�دي اليت تستعمل اآلله هل  وأن األ،و تفريط أو حد متوسط مما يرتقب من العملأهل يستعملها �فراط 

  .غري ذلك إىل ، تستعمل اآللةة متعددأو غري أمينة إذا كانت هناك أ�د أمينة أ�دهي 

 ،الكاتبة الصامتة واآللة ، كاآللة الكاتبة العاديةً، اآلالت املكتبية يف العصر احلاضر كثرية جدامث إن

 واآللة الكاتبة اليت هي آلة ، واآللة الكاتبة املختلفة احلروف، واآللة الكاتبة اآللية،واآللة الكاتبة الكهر�ئية

  كاتبة 
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 وآلة ،ة والصوت فهي تشمل الكتابة والصور،ً ورمبا تكون أيضا آلة صورة،آلة صوتالوقت ويف نفس 

 واآللة الطابعة اليت تستخدم الكربون ،ما أشبهو كاألوراق احلريرية دم األوراق اخلاصةالطباعة اليت تستخ

 واآلالت احلاسبة ملسك الدفاتر أو لتحرير الفواتري أو ، أو كل قسم من أقسام الورق العادي،والورق املصقول

التصوير  وآالت الرتقيم العادية وآالت  وعة كاآلالت املعنونةن املتى واآلالت واألجهزة األخر،ما أشبه ذلك

الت اخلرم وآالت آالت إلصاق الطوابع وآالت فتح الظروف وآلكرتونية وآالت التصوير العادية واإل

  .املائة أو ما فوق ذلك إىل ً وغري ذلك من اآلالت الكثرية اليت أحيا� تصل،التثقيب

مبوجودة قطع غيار ليست  إىل بت حتتاجط وإذا أع،ً هذه اآلالت تكلف أحيا� مبالغ طائلةحيث إنو

املوظفني  على  فلذا جيب،دي فيهااالقتصاي وجتماعضطراب السياسي وااليف كثري من الشرق األوسط لال

 وتتضمن أنظمة وتعليمات املنظمات ، واليت يقومون بتشغيلها،ًأن يهتموا كثريا �آلالت اليت هي يف حوز�م

 وتضع ،هم من آالت وأجهزة مكتبيةهتمام مبا لدي االى املوظفني علثًيف كثري من األحيان نصوصا حت

 يف بعض اإلدارة وحترص ،كثر من طاقتهاأ القوانني ملعاقبة املوظف الذي يسبب إتالفها أو استعماهلا اإلدارة

   .عتناء �آلالتضرورة اال إىل تنبيه املوظفني من حني آلخر إىل املنظمات

 ذلك األمر للموظف اجلديد يف توضيح على  حترص منذ البدايةى يف منظمات أخرةكما أن اإلدار

أمهية اآلله �لنسبة  إىل هبهن وت،ا واحملافظة عليهاعتناء �كيفية اال إىل  وترشده،اآللة على أثناء تدريبه

 وأنه إذا سبب خرا�ا سواء بعمد أو غري عمد يقطع من راتبه أو يعاقب �لفصل الكامل أو ،للمنظمة

  .الفصل مدة أو ما أشبه ذلك

  

  )) يف املؤسسات احلكومية واألهليةالرقابة((

  والغالب أن 
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ً خصوصا احلكومات ،نطاق واسع يف املنظمات احلكومية على هتمام �الآلت موجودةقلة العناية واال

 على احلكومة اليت هي قائمة على  حيث ال رقابة من قسم من احلكومة اليت هي يف الظل،الدكتاتورية

  .م آخر مما إذا كا� من حزبنيقس على  أو قسم من احلكومة،العمل

 أو الشخص الواحد الرئيس اإلدارة ألن جملس ،هتماملغالب يف الشركات اخلاصة وجود االابينما 

  .للمنظمة يراقب املنظمة �ستمرار

رقابة  احلكومات الدكتاتورية يسرع إىل آال�ا العطب والتلف، وذلك لضعفولذا نالحظ أن 

 وإذا أراد الرقابة ،ًن كان رئيسا فال رقابة عليه ممن دونهإ املوظف حيث إن ،فنيعدم مباالة املوظو ،املسؤولني

ً وإن كان مرؤوسا فإن الرئيس حيث جاء مبرؤوسه من جهة احملسوبية أو املنسوبية ال يريد طرده وإن ،طرده

 بل ًا ويف مثل هذه اجلو ال يهتم أي موظف �آلالت ضغط، وإال أضعف مكانة نفسه،فعل ما فعل

 حني السقوط إن إىلً، ولذا �خذ احلكومة �لضعف مستمرا  �حلكومة بشكل عام و�ملراجعني بشكل أعم

ًقريبا أو بعيدا ً.  

  

  ))احمللل اإلدراي ودراسة اآلالت((

 ومن بني ، حكومية أو غري حكومية،املنشئات إىل  �لنسبةداريم مسألة احمللل اإلده قد تقمث إن

مكانية إجل خدمة املنظمة إجراء الدراسات الالزمة حول  ألداريم �ا احمللل اإلاألعمال واملهام اليت يقو

  .ستعمال اآلالت واألجهزة املكتبية يف املكاتبا

 وإال لزم عليه أن �يت �ملختصني ليعرفوا اخلصوصيات ،ًفإذا كان هو اخصائيا يف هذه اجلهة قام بنفسه

  .بيةتاملرتبطة �آلالت املك

اآلالت واألجهزة  على  للتعرف  يف أغلب األحيان يف إجراء دراسة عامةداريلل اإلويقتصر دور احمل

  املكاتب ألجل ز�دة اإلنتاج أو  إىل املكتبية �دف بيان إمكانية إدخاهلا
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 على ،ف أو توفري اجلهد أو تسهيل سري األعمال أو ظهور املنظمة بشكل الئقيختفيض التكال

  . قصد إدارة املنظمة من إدخال اآلالت إليهاًالتفصيل الذي ذكر�ه سابقا يف

 له أن احلاجة ني وإذا تب،اآللة إىل ً احمللل يقوم أوال �جراء دراسة للعمل يف املنظمة الذي حيتاجمث إن

ها وإدخاهلا للمنظمة أو ئ شراى يقوم �جراء دراسة تفصيلية ملعرفة مزا�ها وعيو�ا وجدوة،ماسة لشراء اآلل

  .بعض إىل ايسة اآلالت بعضها ومق،استيجارها

 ويستفسر ،ئها املوثوقنيالوالالزم أن حياول احمللل لتحصيل املعلومات عن اآللة من اخلارج أو من وك

 على  املشا�ة أو غري املشا�ة اليت تستخدم هذا النوع من اآلالت للوقوف بنفسهىظمات األخرنمن امل

  . خيربوه بذلكستعان �ملختصني حىتاك يتمكن هو من فعل ذلمل  وإذا ،مزا�ها وعيو�ا

 إذا مل يكن هو ،داريالرئيس اإل إىل  نتائج دراسته وتوصياته يف تقرير يقدمهداريويضمن احمللل اإل

  .اجلهة اليت طلبت منه إجراء الدراسة إىل  أو،داريالرئيس اإل

 من املوضوعية جانب كبري على  خبصوص اآلالت يف غالب األحيانداريوتكون توصيات احمللل اإل

 ال يف كثرة داري وبذلك يسهم احمللل اإل،املنظمة من خمتلف اجلهات ومتعدد األبعاد إىل والفائدة العائدة

  . بل يف تقدم دائرته حنو األمام،اإلنتاج فحسب
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