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مفهوم اإلدارة
اإلدارة لغة :هي مصدر أدار يدير إدارة ،تقول العرب :أدرت الشيء أديره إدارة ،وأدار الشيء يديره إدارة،
ويريدون من ذلك التدوير للشيء دورانا ذات اليمني وذات الشمال ،ويستعمل الفعل الزما أيضا ،فيقال :دار
الشيء يدور دورانا.
وقد ا ستعمل العرب الفعل ،وال يريدون به الدوران احلقيقي ،بل يريدون بذلك نقل الشيء من مكان إىل
مكان ،أو من رجل إىل رجل ،وقد جاء بهذا املعنى يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل(( :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً ُتدِيرُونَهَا َب ْينَ ُكمْ)) البقرة.282 :
اإلدارة اصطالحاً:
(( وظيفة تنفيذ األعمال عن طريق اآلخرين باستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وذلك من أجل
حتقيق أهداف املنظمة بكفاية وفاعلية مع مراعاة املؤثرات الداخلية واخلارجية على بيئة العمل)).

نشأة اإلدارة:
اإلدارة كفكر وممارسة مرتبطة بتاريخ اإلنسان ،اإلدارة مبفهومها احلالي ترافقت مع بداية الثورة الصناعية.

خصائص اإلدارة اإلسالمية:
تتميز اإلدارة اإلسالمية خبصائص من أهمها ما يأتي:
 -1إن اإلدارة اإلسالمية متارس نشاطات مباحة من أجل الوصول إىل أهدافها ،فالغاية ال تربر الوسيلة وال بد
هلما معا ً (الوسيلة والغاية) أن يكونا مقبولني شرعاً.
-2إن اإلدارة اإلسالمية تسعى إىل حتقيق أهداف مشروعة تنطوي حتت مفهوم عبادة اهلل عز وجل امتثاال ً
لقوله تعاىل( :وما خلقت ُ اجلنَّ واإلنسَ إال ليعبدون) (الذاريات.) 56 :
وهذه األهداف ال بد وأن تتفق مع مقاصد الشرع احلنيف اخلمسة وهي :حفظ الدين والنفس ،والعقل،
والنسل ،واملال.
-3إن اإلدارة اإلسالمية متارس أعماهلا من خالل تقديم خدمة أو سلعة مشروعة إىل مجيع الناس بال متييز لعرق
أو لون أو لسان أو منزلة اجتماعية
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-4إن القائمني على شؤون اإلدارة اإلسالمية يقومون بواجباتهم على مستوى عال من املسؤولية فتصبح كل
تصرفاتهم حتت سيطرة شعورهم الداخلي بأن اهلل تبارك وتعاىل عامل بهم ،بصري بأعماهلم وهذا ما يسمى بـ
(الرقابة الذاتية)
-5إن مجيع النشاطات اليت متارسها اإلدارة اإلسالمية حتكمها أنظمة يف أصوهلا وفروعها منبثقة من الشريعة
اإلسالمية مبصادرها املتعددة.
-6إن اإلدارة اإلسالمية سعت إىل إشباع احلاجات املادية والروحية والنفسية والفكرية لإلنسان بشكل
معتدل.

اختالف املفهوم اإلسالمي لإلدارة عن املفهوم الوضعي له:
من حيث الفكر أو املنهج:
جند أن مجيع مدارس اإلدارة بال استثناء تركز على املفهوم املادي الدنيوي البحت دون أي ربط بالدين أو
احلياة األخرى ،بعيدا عن هدي الوحي الذي هو املصدر الرئيسي للمنهج ،أو الفكر اإلداري اإلسالمي مع عدم
إغفال دور العقل يف االجتهاد املشروع.

من حيث اهلدف والغاية:
إن اإلدارة اإلسالمية تهدف إىل حتقيق معنى العبودية هلل عز وجل ،وعمارة الكون وفق منهج اهلل تعاىل خبالف
الغاية واهلدف يف املفهوم الوضعي لإلدارة والذي ال يتجاوز اإلطار الدنيوي.
من حيث الوسيلة:
جند يف اإلدارة الوضعية أن الفكر املكيافيللي هو السائد ،فالغاية تربّر الوسيلة ،وحيث إن الغايات فيها حتكمها
الشهوات فإن الوسائل املتبعة ال حتكمها ضوابط الدّين وقيمه .بينما جند األمر على النقيض من ذلك يف اإلدارة
اإلسالمية حيث ختضع للضوابط الشرعية ،فالوسائل هلا أحكام املقاصد يف الشريعة اإلسالمية .وعليه فإن
الوسائل املتبعة جيب أن تكون مشروعة للوصول إىل الغايات املشروعة يف هذه احلياة الدنيا ،وهي جزء من
هدف أكرب يف احلياة األخرى وهو رضا اهلل سبحانه وتعاىل.
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أهمية اإلدارة:
-1إنها وسيلة اجملتمع يف حتقيق أهدافه.
-2وسيلة اجملتمع يف حتقيق احتياجات الفرد.
-3رغبة األفراد يف الوصول إىل مراكز اجتماعيه وقيادية متميزة.
-4حتقيق التعاون بني االفراد والتنسيق بني اعماهلم لتحقيق أفضل النتائج.
-5تساعد املؤسسة على تطوير عملية التنمية

اإلدارة ميكن فهمها :كعلم ،كفن ،كمهنة.
اإلدارة كعلم :تتصف اإلدارة خبصائص العلم وبالتالي ميكن دراستها وتعلمها وممارستها باستخدام خطوات
االسلوب العلمي .والوصول مببادئ ادارية عامة ميكن تطبيقها على احلاالت واألوضاع االدارية
اإلدارة كفن :األساس يف ممارسة اإلدارة هو املقومات والقدرة الشخصية.
جناح بعض الشخصيات يف جمال اإلدارة باستخدام اخلربة واحلدس وليس من خالل التعليم الرمسي.
اإلدارة كمهنة :ينظر إىل اإلدارة كمهنة وإىل املديرين كممارسني هلذه املهنة.
تتضمن املهنة جمموعة من اخلصائص اليت تشمل كل من العلم والفن

وظائف اإلدارة (أركان اإلدارة)
أوالً :التخطيط Planning
تعريف التخطيط
عملية وضع األهداف وحتديد ما جيب القيام به إلجنازها خالل فرتة زمنية حمددة.

يتصف التخطيط بثالث خصائص:
-1توقعي ومستقبلي (تأثري القرارات احلالية على األحداث املستقبلية).
-2يرتجم جبملة من القرارات واإلجراءات.
-3يركز على األهداف املستقبلية املرغوبة (كتوجه عام).

املفاهيم األساسية لعملية التخطيط:
-1غرض املنظمة :ركيزة األساسية للمنظمة والسبب يف وجود املنظمة .فالغرض من وجود اجلامعة تقديم
خدمات تعليمية .والغرض من مستشفى تقديم الرعاية الصحية.
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-2مهمة املنظمة :املسار الذي يسلكه املديرون إلجناز غرض املنظمة.
-3الغاية :موقف نهائي تسعى املنظمة إىل حتقيقه ،تصاغ بشكل عام مثل زيادة اإلنتاجية.
-4اهلدف :ما يعمل املشروع على حتقيقه للوصول للغايات ،لذا يكون اهلدف أكثر حتديدا من الغاية.
-5اخلطة :ترمجة ما مت اعتماده.

عناصر التخطيط:
األول :حتديد الغاية من انشاء املؤسسة ويشمل:
-1الغرض والسبب يف انشاء املؤسسة ،وهو ثابت ال يتغري .ويشرتط يف الغرض أن يكون :واضحاً ،عاماً،
شامالً جلميع نشاطات املؤسسة ،غري حمدد املكان والزمان ،جديرا باهتمام العاملني.
-2هدف املؤسسة ،الذي تسعى املؤسسة إىل حتقيقه وهو قابل للتغيري والتعديل.
جيب أن تتوفر يف األهداف الشروط اآلتية:
-1واضحة حمددة

Specific Smart

-2قابلة للقياس

Measurable

-3متفقاً عليها

Agreed

-4واقعية

Realistic

-5موقوتة

Time specific

ثانياً :وضع خطة لتحقيق أهداف املؤسسة.

فوائد وضع األهداف للمنظمة:
-1حتسني مستوى األداء.
-2توضيح النتائج املتوقعة.
 -3تساعد يف الرقابة.
 -4زيادة الدافعية نتيجة اجناز االهداف.

أقسام اخلطط:
تقسيم اخلطط وفق الزمن:
-1خطة قصرية األجل :اقل من عام.
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-2خطط متوسطة األجل :أكثر من عام واقل من مخسة سنوات.
-3خطط طويلة األجل :أكثر من مخس سنوات.

تقسيم اخلطط وفق املدى أو وفق املستوى التنظيمي:
-1خطط اسرتاتيجية :أهداف مستقبلية عريضة مرتبطة باملنظمة ككل تغطي فرتة زمنية طويلة بغرض إجناز
أهداف اسرتاتيجية ،توضع من قبل اإلدارة العليا.
-2خطط تكتيكية :مشتقه من األهداف االسرتاتيجية وترتجم بعبارات قابلة للقياس .توضح ما جيب القيام به
إلجناز االهداف االسرتاتيجية تركز على األجل املتوسط .ويقوم بإعدادها اإلدارة املتوسطة.
-3خطط تشغيلية :أهداف مشتقه من األهداف التكتيكية تعرب عن نتائج حمددة وقابلة للقياس تركز على فرتة
زمنية أقل من سنة وتوضع من قبل اإلدارة الدنيا وحتدد ما جيب بالتفصيل.
تقسيم اخلطط وفق االستخدام:
أوالً :خطط ملرة واحدة :تهدف إىل إجناز هدف حمدد ومبجرد إجنازه ال يتكرر مستقبال ،وهي على نوعني:
-1خطة الربنامج  :Programيتكون الربنامج من عدة مشاريع.
-2خطة املشروع  :Projectتتضمن مشروعا واحدا حيقق هدفا واحدا.
ثانياً :خطط مستمرة :هي خطط تهدف إىل اإلرشاد والتوجيه املستمر ألداء انشطة املنظمة ،وتشمل:
-1السياسات  :Policiesمرشد عام حيدد القواعد واالطر اليت تعمل من خالهلا املنظمة.
-2االجراءات  :Proceduresسلسلة حمددة مسبقا من اخلطوات املطلوب اختاذها ملواجهة ظروف مستمرة
ومتكررة.
الفرق بني السياسات واإلجراءات هي أن السياسات متثل مرشداً للتفكري عند اختاذ القرارات ،أما اإلجراءات
فإنها حتدد اخلطوات التفصيلية للطريقة اليت تنفذ بها األعمال.
-3القواعد  :Rulesحتدد التصرفات الواجب القيام بها يف ظل موقف معني.
-4امليزانيات  :Budgetsخطة تصاغ يف شكل أرقام قد تكون مبالغ مالية أو ساعات عمل أو وحدات
إنتاج ،أو عددًا من املوارد البشرية املخصصة لنشاط معني خالل مدة معينة كسنة مثالً.
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خطوات عملية التخطيط
-1حتديد األهداف
-2حتديد املوقف احلالي
-3وضع االفرتاضات بشأن الظروف املستقبلة
-4حتديد البدائل واالختيار بينها
-5التنفيذ وتقييم النتائج

مفهوم التخطيط اإلسالمي:
التخطيط االسالمي هو ((أسلوب مجاعي يأخذ باألسباب ملواجهة توقعات مستقبلية ،ويعتمد على منهج فكري
عقدي ـ اإلميان بالقدر والتوكل على اهلل ـ ويسعى لتحقيق هدف شرعي ـ عبادة اهلل وتعمري الكون)).

منوذج التخطيط اإلسالمي يف القرآن الكريم:
قصة يوسف عليه السالماتضحت فيها أركان املوازنة التخطيطية كما يأتي:
-1املوازنة بني اإلنتاج الزراعي واالستهالك.
-2عنصر الزمن واضح من خالل وضع خطتني سبعيتني.
-3امتدت هذه املوازنة كخطة طويلة األجل امتدت أربعة عشر سنة.
-4توفري احلوافز املادية والواقعية واملشروعة يف األهداف واالرتباط باهلل عز وجل.

منوذج التخطيط اإلسالمي يف السنة النبوية:
أ) التخطيط اإلسالمي يف أقوال الرسول (صلى اهلل عليه وسلم):
قال (صلى اهلل عليه وسلم)(( :ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني))
اتضح يف هذا احلديث بعض العناصر يف التخطيط اإلسالمي:
ضرورة التفكري مع أخذ احليطة واحلذر ،والتعلم من الدروس اليت حدثت يف املاضي.
ب) التخطيط اإلسالمي يف أعمال الرسول (صلى اهلل عليه وسلم):

أوال :الفرتة املكية:
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-1التخطيط للدعوة:
أ .مرحلة الدعوة سرا:
خصائص التخطيط اإلسالمي يف هذه املرحلة:
-1عرض الدعوة بشكل فردي انتقائي.
-2محاية من دخل منهم يف اإلسالم.
-3تعليم اجليل األول القرآن الكريم.
اتضحت مرونة التخطيط يف هذه املرحلة ،وقد جتلى ذلك يف كيفية اختيار األسلوب بالوقت واملكان
املناسبني.
كان اختيارُ دار األرقم مقرًّا الجتماعات الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) حيث تستبعد قريش عقدَ هذه
االجتماعات فيه ملا يأتي:
-1لكون األرقم من بين خمزوم ،وهي العشرية املنافسة لبين هاشم،
-2نظرًا لصغر سِنِّ األرقم؛ حيث كان ال يتجاوز السادسة عشرة.
-3يف الوقت نفسه مل يعلن إسالمه بعد ،وبهذا سارت اخلطة كما رسم هلا.

ب .مرحلة اجلهر بالدعوة والصرب على األذى:
خصائص التخطيط اإلسالمي يف هذه املرحلة:
-1إقامة احلجة على أهل مكة بدعوتهم مجيعا إىل اإلسالم.
 -2إتاحة الفرصة لدخول آخرين من غري أهالي مكة يف اإلسالم.
 -3تدرج املسؤولية يف التخطيط للدعوة.
-4تعويد املسلمني على الصرب واجلهاد.

-2التخطيط للهجرة:
أ .اهلجرة إىل احلبشة:
خصائص التخطيط اإلسالمي يف هذه املرحلة:
-1إن هذه اهلجرة كانت ضربا من اجلهاد والدعوة إىل اهلل.
-2كان هلا تأثريا نفسيا إجيابيا على بعض األفراد من قريش حنو اإلسالم.
8

-3كانت خطة مرحلية مؤقتة هلجرة أكرب ودائمة.
-4كانت دليالً قاطعًا على دقة ختطيط الرسول .
-5أظهرت مهارة الرسول ومعرفته بالبيئة السياسية احمليطة.
ب .اهلجرة النبوية:
خصائص التخطيط اإلسالمي يف هذه املرحلة:
 -1السرية التامة :حيثُ لَم يَعرف بأمرِ خطةِ اهلجرة إالَّ أبو بكر وعلي بن أبي طالب ،ومل يتم إبالغهما
باخلطة إال قبل تنفيذها مباشرة.
 -2بذل األسباب املادية واملعنوية الالزمة لتنفيذ خطة اهلجرة على أسس علمية دقيقة:
أ -نوم علي بن أبي طالب يف فراش الرسول  وإيهام قريش بأنَّ الرسول ال يزال يف فراشه.
ب -القيام بالرتتيبات الالَّزمة املشتملة على إعدادِ الراحلتني.
ج -استئجار دليل الطريق.
د -تكليف أمساء بنت أبي بكر بإحضار الطعام للغار يف كل مساء.
هـ -تضليل املشركني واستبعادهم وجودَ الرسول وصاحبه يف الغار ،وذلك عن طريق بقاء عبد اهلل بن
أبي بكر معهما يف الليل ،ومُغادرته الغار يف وقتِ السَّحر؛ إليهام املشركني بأنه يبيت يف مكة ،كذلك قيام عامر
بن فهرية موىل أبي بكر برعي الغنم قربَ مدخل الغار حملو آثارهم وآثار إمدادهم بالغذاء واملعلومات.
و -سري قافلة الرسول  يف طريق اجتاه معاكس متامًا للطريق املألوف ،وهكذا كان الرسول (صلى اهلل
عليه وسلم) يأخذ بالتخطيط السابق مُعتمدًا على عون اهلل  -سبحانه

ثانياً :الفرتة املدنية:
-1التخطيط العمراني:
أ .البناء احلسي للمساجد والدور واملساكن عن طريق:
-1بناء مسجد قباء.
-2بناء مسجد الرسول (صلى اهلل عليه وسلم).
-3بناء بيوت أزواج الرسول (صلى اهلل عليه وسلم).
-4بناء منازل ودور للمهاجرين.
-5بناء منازل القبائل املهاجرة.
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ب .البناء املعنوي لعمارة املساجد والدور واملساكن وذلك عن طريق:
-1جعل املسجد ملتقى املسلمني.
-2إختاذ املسجد دارا للشورى ومقرا الستقبال الرسل ووفود القبائل.
-3جعل املسجد حمكمة للقضاء والفصل بني املتخاصمني واملتنازعني.
-4إختاذ املسجد مقرا لقيادة اجليوش اإلسالمية.
-2التخطيط السياسي واإلداري:
وقد جتلى ذلك واضحا يف” دستور املدينة” حيث أوضح عدة أمور سياسية وإدارية واجتماعية منها:
-1إن املسلمني أمة واحدة.
-2يقف ضد من يسعى إىل نشر أي عدوان أو فساد بينهم.
-3إن املسلمني بعضهم موالي بعض دون الناس.
-4عند االختالف يف أي أمر فإن مرده إىل اهلل وإىل الرسول.
-3التخطيط العسكري:
وتتجلى جوانب التخطيط اإلسالمي فيما يأتي:
-1الشورى واملشاركة اإلميانية.
-2التحري والدقة يف مجع املعلومات الالزمة.
-3بذل األسباب املادية حسب اإلمكانيات املتاحة بشرية أو مادية.
-4ترسيخ اجلانب العقدي واإلمياني يف النفوس بااللتزام بتقوى اهلل عز وجل.
ثانياً :التنظيم Organizing

تعريف التنظيم:
يشري مصطلح التنظيم إىل معنيني:
األول :تكوين املنظمات ،للداللة على املشروع ذاته وليس على الوظيفة اليت يؤديها .مثال مستشفى ،شركة،
جامعة..
الثاني :التنظيم كعملية أو فعل :لإلشارة إىل عملية التنظيم حبد ذاتها .أي إىل :طريقة توزيع املهام والوظائف
والتنسيق بينها لتحقيق أهداف املنظمة.
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أنواع التنظيم:
-1التنظيم الرمسي:
وهو البناء الرمسي الذي حيدد العالقات واملستويات اإلدارية لألعمال اليت يقوم بها األفراد وتوزيع املسؤوليات
والواجبات.
-2التنظيم غري الرمسي:
وهو جمموعة من العالقات اليت تنشأ وتستمر بني العاملني بسبب وجودهم يف مكان واحد للعمل واشرتاكهم يف
أهداف ومشكالت متشابهة.
اخلصائص الرئيسة:
-1وجود هدف مشرتك
-2هرمية السلطة
-3تقسيم العمل
-4تنسيق اجلهود
أهمية وظيفة التنظيم
 -1تركيز اجلهود لربط األنشطة بأهداف املنظمة.
 -2املساعدة يف القيام ببقية الوظائف اإلدارية.
 -3توضيح كيفية تدفق العمل.
 -4انشاء قنوات االتصال داخل املنظمة ومع بيئتها.
 -5تقديم اإلرشادات الالزمة لتوجيه جهود االفراد.
 -6جتنب االزدواجية يف العمل.
القواعد الرئيسة لعملية التنظيم:
-1تقسيم العمل
-2نطاق اإلشراف
-3حجم السلطة واملسؤولية
-4تسلسل االوامر
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تقسيم العمل
مبين على أن الفرد ال يستطيع أن يقوم بعبء العمل مبفرده ،لذا يتطلب العمل تقسيمه إىل أجزاء حبيث
يتخصص كل فرد بعمل جزء.
تكون مهمة اإلدارة جتميع هذه األجزاء والتنسيق بني مهام األفراد.التخصص تنفيذ العامل ملهمة واحدة.من إجيابيات التخصص زيادة اإلنتاجية ،وحتسني اجلودة.اإلفراط يف التخصصية يؤدي إىل امللل وعدم اإلبداع.نطاق اإلشراف:
عدد املرؤوسني الذي يشرف عليهم مدير بكفاءةخيتلف عددهم من منظمة إىل اخرى ومن نشاط إىل آخر ومن وظيفة إىل أخرى.حجم السلطة واملسؤولية
السلطة  : Authorityحق اختاذ القرار
املسؤولية  :Responsibilityااللتزام بتنفيذ عمل أو توجيه.
يؤثر حجم السلطة ودرجة املسؤولية يف العملية التنظيمية ويف اختيار الشكل التنظيمي املناسب.
تسلسل األوامر
انسياب األوامر والتوجيهات من األعلى إىل األسفل.
مبدئي تسلسل األوامر:
-1مبدأ التدرج :ارتباط كل فرد داخل التنظيم بفرد آخر يف مستوى أعلى بشكل متعاقب إىل أن يصل إىل
املدير العام.
االرتباط التدرجيي حيدد كيفية نقل املعلومات واألوامر وكيفية اإلجابة عنها.
-2مبدأ وحدة األمر :هناك جهة واحدة إلصدار األوامر ،إذ يؤدي تعدد مراكز إصدار األوامر إىل االزدواجية.

اهليكل التنظيمي
يتضمن اهليكل التنظيمي اإلدارات الرئيسة والفرعية والعالقة بينها ،وحيدد عالقات السلطة بني املراكز الوظيفية
املختلفة.
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اخلريطة التنظيمية :رسم توضيحي ملكونات اهليكل التنظيمي.
فوائد اخلرائط التنظيمي:
-1إعطاء صورة كاملة عن اهليكل التنظيمي للمنظمة.
-2بيان الكيفية اليت يقسم بها العمل بني األفراد والوحدات يف املنظمة.
-3توضيح املستويات اإلدارية.
-4إعطاء صورة واضحة لنطاق اإلشراف لإلدارات واألقسام.
-5توضيح خطوط السلطة واملسئولية يف املنظمة.
دليل التنظيم :كتيب يتضمن اإلجراءات التنظيمية واختصاصات الوحدات اإلدارية والوظيفية.
العناصر الرئيسة املكونة للهيكل التنظيمي:
-1تقسيم العمل :كل مربع يعرب عن وحدة مسؤولة عن عمل معني.
-2الرؤوساء واملرؤوسني :كل خط مستقيم حيدد من ميلك سلطة القرار.
-3نوع العمل.
-4أساس جتميع األعمال.
-5مستويات اإلدارة.
األشكال املختلفة لتقسيم العمل
-1التقسيم على أساس الوظيفة :إنتاج ،تسويق ،مالية
-2التقسيم على أساس املنطقة اجلغرافية :فروع املنظمة
-3التقسيم على أساس املنتج أو اخلدمة .شركة هلا عدة منتجات
-4التقسيم على أساس العميل :حسب الوضع االجتماعي ،السن.
 -5التقسيم على أساس مركب :استخدام أكثر من أساس من األسس السابقة العتبارات خاصة مركبة.
التكوينات احلديثة للمنظمات
تتسم بتزايد االعتماد على فرق العمل (حلقات اجلودة) ،احلد من عدد املستويات اإلدارية ،االعتماد على
تكنولوجيا املعلومات ،وامليل إىل تقسيم التكوين التنظيمي إىل أكرب عدد ممكن من القطاعات.
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مناذج للخرائط التنظيمية ألشكال تقسيم العمل:
التقسيم على أساس الوظيفة:
مزايا التقسيم على اساس الوظيفة:
 -1يساهم يف تنمية املهارات.
 -2من أنسب التنظيمات للمشاريع الصغرية واملتوسطة
 -3أفضل التنظيمات اليت يقتصر عملها على منتج واحد أو اثنني.
عيوب هذا النوع
-1تركيز القرارات يف اإلدارة العليا.
 -2صعوبة التنسيق األفقي بني اإلدارات الوظيفية.

المدير العام

المدير
المالي

مدير األفراد

مدير االنتاج

مدير
التسويق

-2التقسيم على أساس املنطقة اجلغرافية:
مزايا هذا النوع:
-1اطالع املدراء على النشاطات واملعلومات الدقيقة للمنطقة اجلغرافية.
-2القدرة على اختاذ القرارات السريعة املناسبة مع الوقائع.
-3سهولة التنسيق بني أنشطة املنطقة الواحدة
عيوب هذا النوع:
-1احتمال سوء استعمال السلطة من قبل إدارات املناطق.
-2احتمال اتباع سياسة للمناطق خمالفة للسياسة العامة ملركز املؤسسة.
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المدير العام

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الغربية

المنطقة
الشمالية

المنطقة
الوسطى

-3التقسيم على أساس املنتج أو اخلدمة:
مزايا هذا النوع:
-1سهولة املراقبة واملتابعة ألداء املسئولني عن كل منتج.
-2يناسب الشركات الكبرية وذات خطوط اإلنتاج املتنوعة.
عيوب هذا النوع:
-1ارتفاع التكلفة اإلدارية بسبب ازدواجية الوظائف.
-2صعوبة التنسيق بني خطوط اإلنتاج داخل املنظمة.
-3من املمكن أن يؤدي إىل خسارة الرقابة اإلدارية العليا بسبب االستقالل الكبري للمدراء.

المدير العام

قسم الكتب

قسم
الكاسيت

قسم
المجالت

-4التقسيم على أساس العميل:
مزايا هذا النوع:
-1اهتمام املدير املستمر بالعميل.
-2تقديم خدمات متميزة للعمالء.
-3القدرة على التنسيق بني مجيع أنشطة املتعلقة بنوع واحد من العمالء بسهولة.
عيوب هذا النوع:
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-1احتمال عدم املساواة يف تعامل املؤسسة مع العمالء.
-2عند قيام أحد األقسام باخلصم يف القيمة قد يؤدي إىل االعرتاض من قبل األقسام االخرى.

المدير العام

مدير البيع
بالجملة

مدير البيع
بالمفرد

مدير البيع
للمؤسسات

املركزية والالمركزية
املركزية:
يقصد باملركزية االحتفاظ بالسلطة والتقليل من تفويضها إىل املرؤوسني ،مبعنى أن اختاذ القرارات يتم فقط على
املستويات العليا.
الالمركزية:
تعين تفويض السلطة إىل مستويات إدارية أدنى ،أي أن مجيع املستويات اإلدارية تشارك يف اختاذ القرارات.
مزايا الالمركزية:
-1ختفيف األعباء عن املدراء وذلك من خالل توزيع األعباء على األعضاء داخل املنظمة.
-2حتقيق السرعة يف اختاذ القرارات.
-3حتقيق التعاون واالنسجام بني العاملني داخل املستويات اإلدارية املختلفة.
-4تعمل على تنمية القدرات القيادية عند صغار املدراء.
-5ميكن الفروع من البيئة احمللية من االتصال من البيئة احمللية كل فرع من فروع املؤسسة.
-6تعمل على رفع الروح املعنوية للعاملني بسبب شعورهم بالعدالة لتمتعهم بسلطة تتمشى مع مسئولياتهم.
عيوب الالمركزية:
-1تتطلب تطبيق الالمركزية توفر عدد كبري من املدراء املتخصصني األمر الذي حيتاج إىل بعض الكوادر
النادرة.
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-2إضعاف السلطة املركزية ومن ثم ضعف التنسيق بني األجهزة الالمركزية.
-3تكرر العمل املتماثل بواسطة أكثر من جهاز مما يؤدي إىل إضاعة الوقت واجلهد وزيادة التكاليف.
-4قد تساعد على صعوبة االتصال بني االدارات املتجاورة ومن مت عدم وجود صالت وثيقة بني تلك
اإلدارات.
 -5جيب توفر طرق وأساليب رقابية مركزية مالئمة حتى ميكن حتقيق االتساق والتكامل بني الوحدات املختلفة
للمنظمة .ومن ثم حتقيق األهداف املنشودة.
مالحظة:
أما مزايا وعيوب املركزية فهي تتمثل بعكس مزايا وعيوب الالمركزية.
أيهما أفضل املركزية أم الالمركزية؟
هناك جمموعه من العوامل اليت حتدد درجة املركزية والالمركزية:
-1حجم املشروع االقتصادي (املنظمة):
ازدياد حجم املشروع ،وبالتالي مستوياته اإلدارية يؤدي إىل اتباع الالمركزية.
 .2أهمية القرارات:
كلما كانت القرارات على درجة عالية من األهمية قلت املركزية.
 .3وجود الكفاءة اإلدارية:
كلما توفرت الكفاءات اإلدارية زادت الالمركزية.
 .4فلسفة اإلدارة:
واليت تتمثل يف مدى اقتناع اإلدارية العليا بأي األسلوبني
-5أساليب الرقابة:
كلما توفرت أساليب الرقابة ،شجع ذلك املدير على التفويض (الالمركزية).
 .6إملام الشخص املفوض:
كلما زاد إملام الشخص املفوض ،ساعد ذلك املدير أن يقوم بالتفويض.
 .7القدرات والسرعة يف اختاذ القرارات:
فذلك يشجع املسئول على اتباع الالمركزية.
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 .8توحيد السياسة:
هناك قرارات تكون موحدة جلميع العاملني ،مثل قرار اإلجازات ،فال ميكن إسناد هذا القرار إال إلدارة واحدة.
 .9طبيعة عملية اإلنتاج:
إذا كان اإلنتاج مستمرا فهذا حيتاج إىل مركزية يف التخطيط والرقابة ،وإذا كان غري مستمر فهذا حيتاج إىل
نظام ال مركزي.

مبادئ التنظيم يف اإلدارة اإلسالمية
أوالً :مبدأ تقسيم العمل:
يعد مبدأ من مبادئ التنظيم ،يطلق على هذا املبدأ مبدأ التخصص عند علماء االقتصاد ،ويعين :االستخدام
األمثل للقوى العاملة.
وقد ورد مبدأُ التخصص يف القرآن الكريم؛ (﴿قَالَ ا ْجعَ ْلنِي عَلَى خَزَائِنِ الَْأرْضِ إِنِّي َحفِيظٌ عَلِيمٌ﴾) يوسف:
.55
كما ورد يف احلديث الشريف قول رسول اهلل ((" : إذا ضيعت األمانة ،فانتظر الساعة)) ،قيل :كيف
إضاعتها يا رسول اهلل؟ قال(( :إذا وسد األمر إىل غري أهله ،فانتظر الساعة)) ،وقد اهتم الرسول  ومن أتى
بعده بالتخصُّص ،فكان هناك املتخصصون يف شؤون القضاء وشؤون الوُالة ،والعمال واملدرسون ،والكتاب،
ورجال احلسبة ،واملرتمجون ،وغريهم

ثانيًا :السلطة واملسؤولية:
تعرف السلطة يف اإلدارة احلديثة بأنَّها "القدرة الشرعية اليت تناط بشخصٍ ما ،أو بوظيفة ما ،واليت يَجري قَبوهلا
ليس فقط من املمارس للقدرة ،ولكن من قِبَل الذين تُمارس عليهم أو األعضاء املتأثرين بها.
كما تعرف على أنَّها ((القدرة أو احلق يف اتِّخاذ القرار وإصدار األوامر)) ،فالتنظيم اإلداري يتطلب سلطةً عُليا
تتدرج السلطة فيها من أعلى إىل أسفل ،والسُّلطة يف التنظيم اإلسالمي ال تعين التسلط واالستبداد ،أو تَجاوز
اللهِ فَلَا تَ ْعَتدُوهَا َومَنْ َيتَعَدَّ ُحدُودَ اللَّهِ فَأُوَلئِكَ هُمُ
حدود اهلل وشرعه؛ قال سبحانه وتعاىل ﴿ -:تِلْكَ ُحدُودُ َّ
الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة ،] 229 :وعلى احلاكم أو الرئيس أن يَحكم مبا أمر اهلل ومبسؤولية حفظ كرامة املرؤوس،
واضعًا يف اعتباره احلقَّ والعدل وخمافة اهلل.
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أمَّا املسؤولية ،فهي احملاسبة على أداء الواجبات املنبثقة عن السُّلطة ،ولكي يقوم املرؤوس بهذه الواجبات يَجب
أن ُيعْطَى السلطات املالئمة ،وعلى ذلك يَجب أن يقابل املسؤوليةَ السلطةُ الكافية ،ولقد وردت املسؤولية
واحملاسبة يف القرآن الكريم؛ قال  -تعاىل  ﴿ -:كُلُّ امْ ِرئٍ بِمَا َكسَبَ َرهِنيٌ ﴾ [الطور ﴿ ،]21 :وََلُتسْأَلُنَّ عَمَّا
ُك ْنُتمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل ﴿ ،]93 :وَلَا تَ ْكسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَ َليْهَا وَلَا تَ ِزرُ وَا ِزرَةٌ ِو ْزرَ أُخْرَى ﴾ [األنعام:
 ،]164ومن األحاديث الشريفة قولُ رسول اهلل (( :كلكم راعٍ ،وكلكم مسؤول عن رعيته)).
كما حرص املسلمون على مبدأ اجلدارة والكفاءة يف التنظيم اإلسالمي ،ومن أمثلة ذلك أن قوماً دخلوا على
الرسول  فسألوه الوالية ،فقال (( :انا ال نولي أمرنا هذا من طلبه(( وكذلك قول الرسول  ألبي
ذر الغفاري  -رضي اهلل عنه (( :إنَّها أمانة ،وإنَّها يومَ القيامة خِ ْزيٌ وندامة ،إالَّ مَن أ َخذَها بِحَقِّها ،وأَدَّى الذي
عليه فيها(( .
فإن املسؤولية تقتضي
ويتضح من ذلك ارتباطُ السُّلطة باملسؤولية ،فعلى الرغم من ضرورة السلطة والقوةَّ ،
تأديتها جبدارة وكفاءة ،وإالَّ نال صاحبها الندامة واخلزي يومَ القيامة.

ثالثًا :التدرج الرئاسي (اهلرمي) للسلطة:
ويعين ذلك تدرجًا للمناصب والصَّالحيات من األعلى إىل األسفل على شكل سلسلة املراتب اإلدارية ،وقد
عرف اإلسالم التدرج الرئاسي ،وورد يف الكثري من اآليات القرآنية ،منها قوله تعاىل َ ﴿ -:و ُهوَ َّالذِي َجعَلَ ُكمْ
َخلَاِئفَ الَْأرْضِ َورَفَعَ َب ْعضَ ُكمْ َفوْقَ َبعْضٍ َدرَجَاتٍ ِليَبْلُوَ ُكمْ فِي مَا آتَا ُكمْ﴾ [األنعام ،]165 :ويف آية أخرى :
َاللهُ بِمَا َتعْمَلُونَ َخبِريٌ﴾ اجملادلة11 :
َالذِينَ أُوتُوا اْلعِ ْلمَ َدرَجَاتٍ و َّ
اللهُ َّالذِي َن آ َمنُوا ِمنْكُمْ و َّ
﴿يَرْفَعِ َّ
وال شك أن هذا التدرج يف التنظيم اإلداري اإلسالمي ال يعين أن يكونَ هناك تَميُّز طبقي؛ ألنه يتنافى مع
املبادئ اإلسالمية القائمة على مبدأ املساواة والعدل ،وأنَّ أكرم الناس عند اهلل أورعُهم وأتقاهم ،ولقد بيَّن
اإلسالمُ أنَّ هذا التفاوت بني البشر يف جمال األعمال طبقًا لتفاوتهم يف العلم واملعرفة؛ لذا يقول تعاىل  ﴿ -:نَرْفَعُ
اللهُ َّالذِينَ آ َمنُوا ِمنْكُمْ
َدرَجَاتٍ مَنْ َنشَاءُ وَ َفوْقَ كُلِّ ذِي عِ ْلمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف ،]76 :ويقول أيضًا  ﴿:يَرْفَعِ َّ
َاللهُ بِمَا َتعْمَلُونَ َخبِريٌ ﴾ [اجملادلة ،]11 :أمَّا يف احلديث ،فقد قال رسول اهلل
َالذِينَ أُوتُوا اْلعِ ْلمَ َدرَجَاتٍ و َّ
و َّ
(:وال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض ،إالَّ أمَّروا عليهم أحدهم ).
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رابعًا :تفويض السلطة:
تفويض السلطة؛ يعين :إعطاء أو منح السُّلطة من شخصٍ آلخر ،وإعطاءَه احلق يف التصرف واتِّخاذ القرارات
يف نطاق حمدد ،وبالقدر الالزم إلجناز مهام معينة؛ حبيث يعهد الرئيس اإلداري ببعض اختصاصاته إىل مساعديه
ووكالئه الذين يثق بهم ،فالقائد َبشَر مَحدود القدرات ،وال يستطيع أن يقوم بكل األعمال املسندة إليه؛ هلذا
ينبغي تَخفيف العبء عليه من خالل تفويضه الصالحيات ملرؤوسيه ،ويف الرتاث اإلسالمي جند املاوردي قد
تَحدث عن تفويض السلطة يف كتابه" األحكام السلطانية" ،وقد أفاد جبواز ذلك يف اإلمامة مُستشهدًا باآلية
الكرمية  ﴿:وَا ْجعَلْ لِي َوزِيرًا مِنْ َأهْلِي * هَارُونَ أَخِي * ا ْشدُدْ ِبهِ َأ ْزرِي * وَأَشْرِ ْكهُ فِي َأمْرِي ﴾ [طه- 29 :
.32
كما أكَّد على أهميةِ تفويض السلطة بالنسبة للقائد إىل مرؤوسيه؛ حيث قال)) :وألَنَّ ما وكل إىل اإلمام من
تدبري األمَّة ال يقدر على مباشرة مجيعه إال باستنابة ،ونيابة الوزير املشارك له يف التدبري أصح يف تنفيذ األمور من
تفرُّده بها؛ ليستظهر به على نفسه ،وبها يكون أبعد من الزلل ،وأمنع من اخللل(( ،وكان رسول اهلل  خري
قدوة يف القيادة ،ويف تفويض السلطة؛ حيث كان يفوض الصالحيات ألصحابه عند إرساهلم يف مهمات
الدعوة ،وتلقني الناس أمور الدين ،وأخذ الصدقات منهم ،ومن أمثلة ذلك الصحابي اجلليل معاذ بن جبل
حينما أرسله  إىل اليمن ،كما اتبع اخللفاء منهجَ الرسول يف التفويض .

ثالثاً :القيادة أو التوظيف
القيادة :القدرة على التوجيه من أجل حتقيق هدف معني عن طريق اآلخرين.

عناصر القيادة:
القيادة كعملية تشتمل على ثالث عناصر:
-1القائد
-2املرؤوس (التابعني)
-3املوقف
الفرق بني القائد واملدير
-1املدير :يستمد سلطته من مركزه الوظيفي.
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القائد :يستمد قوته من خصائصه الشخصية ومن قدرته يف التأثري على اآلخرين.
 -2جناح املدير يتوقف على امتالكه قوة التأثري يف اآلخرين.
القائد الناجح قد ال يكون مديرا ناجحا إذا افتقد املهارات اإلدارية.
الفرق بني القائد اإلداري والرئيس اإلداري
-1القيادة تنبع تلقائياً من اجلماعة.
الرئاسة مفروضة على اجلماعة نظاماً.
-2يف الرئاسة خيتار الرئيس اهلدف وال حتدده اجلماعة.
يف القيادة تشرتك اجلماعة مع قائدها يف اختيار اهلدف.
-3القيادة مصدرها اجلماعة.
سلطة الرئيس يستمدها من خارج اجلماعة.
(كل قائد رئيس ،وليس كل رئيس قائد)

التوظيف يف اإلدارة اإلسالمية
التوظيف يعترب عملية إدارية مهمتها تزويد املنشأة مبا حتتاجه من طاقة بشرية مسلمة بأسلوب حيرص على تكافؤ
الفرص وعدالة االختيار على أن تكون هذه الطاقة ذات كفاءة عالية تستجيب ملعايري القوة واألمانة واحلفظ
والعلم وتعمل على حتقيق أهداف مشروعة ،وميكن استخدام طاقة بشرية غري مسلمة ذات مهارة مهمة
ومطلوبة عند الضرورة ولفرتة حمدودة وبرتتيب مسبق يهيئ اإلدارة لالستفادة من خربتها الالزمة.

خصائص التوظيف يف اإلدارة اإلسالمية:
 -1إنه وظيفة إدارية ضمن الوظائف اليت تقوم بها اإلدارة إذ ال ميكن لإلدارة أن تقوم بنشاطها دون وجود
طاقة بشرية جيب توفريها لعمل ذلك.
 -٢أنه يعمل على تزويد املنشأة مبا حتتاجه من موظفني.
 -٣أنه يفضل أن يكون املوظفون مسلمني يف ظل اإلدارة اإلسالمية.
 -4أن خيضع املرشحون ملعايري اجلدارة يف التعيني وأهمها القوة واألمانة واحلفظ والعلم الواردة يف القرآن
الكريم.
 -5إنه ميكن االستعانة بأي خربة أجنبية )غري رمسية( عند اللزوم.
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 -6أنه جيب أن يتم االختيار بناء على تكافؤ الفرص وعدالة الرتشيح.
 -۷أن املوظفني الذين يتم اختيارهم ميارسون أعماهلم من أجل حتقيق أهداف مشروعة .

معايري الوظيفة العامة يف اإلسالمIslamic Standards for Staffing :
ترتكز الوظيفة العامة يف اإلسالم على معايري واضحة جاءت يف القرآن الكريم ويف السنة املطهرة اليت
أكدت على وجوب توافرها يف كل من يشغل الوظيفة العامة باعتبارها مناط مصلحة الرعية .وهذه املعايري
أربعة هي :القوة ،واألمانة ،واحلفظ ،ثم العلم .وميكن شرحها باختصار على النحو اآلتي:

أوال :القوة Strength
وهي كما سبقت اإلشارة إليها تتضمن ناحيتني:
معنوية ومادية إال أنهما هنا تشمل اإلثنني معا حيث تعين القدرة دومنا تردد على اختاذ القرار املناسب يف الوقت
املناسب للمشكلة املطروحة سواء أكانت عسكرية أم مدنية.
فالقائد العسكري مثال يكون قويا حينما تكون لديه القدرة على أسلوب املناورة وإبراز اخلربة واملعرفة
باألساليب القتالية اهلجومية والدفاعية على السواء بطريقة ترهب عدوه وتثبت جدارته .أما يف اجلانب املدني
فيكون القائد قوية عندما يكون قادرة على ترسيخ قواعد العدل واملساواة يف تعامله وموظفيه مع اجلمهور
وتنفيذ األنظمة على اجلميع دون جماملة أو حمسوبية أو منفعة خاصة أو خوف من سلطان .وقد وردت يف
القرآن الكريم اإلشارة إىل القوة وما فيها من خري يف قوله تعاىل...( :إن خري من استأجرت القويّ األمني).

ثانياً :األمانة Integrity / Fidelity
وهي تعين احلرص على أداء الواجبات الوظيفية بكل دقة ونزاهة وحياد والتزام .ونظراً ألهميتها فقد وردت
يف كتاب اهلل الكريم يف ست سور منه مبا يؤكد على أدائها وجيعلها أساسية للمؤمنني ،ومن هذه اآليات( :إن
اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل ( ،)...والذين هم ألماناتهم
وعهدهم راعون).
واألمانة هي صفة عملية ال تظهر إال باملمارسة وال تعرف إال عن طريق اآلخرين إذ ال ميكن ألحد أن يدعي بأنه
أمني ما مل يؤيده عمله وتعامله مع الناس موظفني أو مجهوراً ،فاألمانة صفة تطبيقية يصدقها أو يكذبها العمل.
واألمانة موجودة يف الفرد كما هي موجودة يف اجلماعة إال أن أساسها الفرد ،فاملسلم حيمل أمان ًة على ثالث
جبهات:
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األوىل مسؤوليته أمام اهلل عز وجل ،والثانية مسؤوليته أمام نفسه ،والثالثة مسؤوليته أمام اجلماعة.
وقد بيّ ن الرسول صلى اهلل عليه وسلم إن فقدان األمانة هو ضياعها وهو عالمة من عالمات يوم القيامة حيث
يقول( :إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة ،قال :كيف إضاعتها يا رسول اهلل :قال :إذا أشد األمر إىل غري أهله
فانتظر الساعة) ،وهذا احلديث القوي موجه إىل كل ذي سلطان بأن يتقي اهلل تعاىل يف األمانة امللقاة على عاتقه
وأن يعمد إىل اختيار األكفأ واألفضل واألمثل ملن يرغب يف تكليفه بعمل دائم أو مؤقت له عالقة باملصلحة
العامة اليت جيب على املوظف االهتمام بها ورعايتها.

ثالثاً :احلفظ Persistence
وهو "يعين احلراسة واملراقبة واحملافظة والتيقظ وقلة الغفلة " واحلفيظ يف عمله هو املواظب الذي يتسم باليقظة
وقلة الغفلة والرعاية الكافية واملواظبة الدؤوبة يف األداء واإلجناز بشكل يؤهله حلراسة سري العمل وصيانته من
أي عثرة والدفاع عنه من أجل حتقيق األهداف املرجوة.
وقد وردت هذه الصفة على لسان نيب اهلل تعاىل يوسف عليه السالم كما جاء يف القرآن الكريم إذ يقول
لعزيز مصر( :قال اجعلين على خزائن األرض إني حفيظ عليم) أي أن النيب يوسف عليه السالم طلب من
امللك تعيينه مشرفا عاما على الثروات الطبيعية يف خزائن األرض ،مؤكدا له أن لديه القدرة واالستعداد
املطلوب إلدارة الشؤون االقتصادية واملالية ورعايتها.
نقطة مهمة وهو كيف طلب يوسف عليه السالم التولية بقوله( :اجعلين على خزائن األرض ،وهذا من
األمور احملظورة يف اإلدارة اإلسالمية ،كما أنه زکى نفسه بقوله ...( :إني حفيظ عليم) واهلل تبارك وتعاىل يقول
(فال تزكوا أنفسكم ..هو أعلم مبن اتقى) واجلواب هو أنه جيوز للرجل مدح نفسه إذا جهل أمره للحاجة،
فذكر أنه خازن أمني ذو علم وبصرية مبا يتواله ملا سيستقبلون من السنني اليت أخربهم بشأنها فيتصرف هلم
على الوجه األحوط واألصلح واألرشد .أو إنه عليه السالم مل يكن يعيش يف جمتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة
عدم تزكية النفس عند الناس وطلب اإلمارة على أساس هذه التزكية.

رابعاً :العلمKnowledge :
وهو باختصار كمية املعلومات واملعرفة الضرورية للقيام بنشاط ما بصورة مقبولة مما ينتج عنها خربة بذلك.
واخلربة مرادفة للعلم فيقال :العلم واخلربة.
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فالذي ال خربة له وال علم باألمر ال قدرة له على القيام به ،وتكليفه القيام وإسناده إليه من الظلم له ولكل
من له به عالقة ،يقول اهلل سبحانه وتعاىل ...( :وقل ربي زدني علما)( ،هل يستوي الذين يعلمون والذين ال
يعلمون ،)...فإذا أراد شخص أن يصلي فعليه أن يتعلم كيفية اإلعداد للصالة من طهارة ولباس ثم يتعلم كيفية
أدائها كما ينبغي ،وهكذا يف الصوم وحنوه من العبادات األخرى ألن عبادة اهلل سبحانه وتعاىل عن علم أفضل
من عبادته عن جهل .وما ينطبق على العبادات ينطبق أيضا على املعامالت إذ أن احملاسب ال يتأتى له القيام
بعمله املالي ما مل يكن عاملا به وكذلك املهندس والطبيب واإلداري بكافة نشاطاته التنظيمية والعالقات العامة
واإلنسانية واملهارات الفنية وما شابه ذلك.
وينقسم العلم من حيث وجوبه إىل قسمني:
فرض عني :وهو كل ما يتوجب على املسلم العاقل البالغ ذكر وأنثى تعلمه من أجل القيام جبميع العبادات
على نور وهدى ويقني فعال وتركا.
فرض كفاية :فهو كل علم ال يستغين عنه يف قوام الدنيا وإذا قام به واحد كفى وسقط الفرض عن الباقني
ويدخل ضمن هذه العلوم اإلدارة والتنظيم واحملاسبة والطب واهلندسة واللغات واحلرف الفنية واملهن التقنية
وما شابه ذلك وإن افتقاد أي من هذه العلوم الدنيوية يف اجملتمع املسلم يصبح وجوده فرض عني يتعني على
الوالي توفريه بني صفوف املسلمني ،والتشجيع عليه بناء على قاعدة ما ال يتم الواجب إال به يصبح واجبأ.

مهام عملية التوظيفStaffing Tasks :
إن مهمة اختيار املوظف تتضمن مهام أخرى ذات عالقة بعملية التوظيف ككل ،منها:

أوالً :توصيف الوظائفJob Description :
ويقصد به حتديد الواجبات واملسؤوليات العملية اخلاصة بالوظيفة إذ ال ميكن للجهة الرمسية املعنية بالتوظيف
حتديد شروط خاصة أو عامة أو كليهما للتوظيف دون معرفة مسبقة مباهية الوظيفة والواجبات التابعة هلا ألن
الواجبات القضائية ختتلف عن الواجبات العسكرية وختتلف عن املهام املالية واإلدارية وهكذا دواليك.

ثانياً :االختبار ثم االختيارTesting before Selecting :
إن القاعدة املعمول بها يف اإلدارة اإلسالمية منذ العصر النبوي يف شغل الوظائف الشاغرة هي االختبار العملي
 -شفوي أو حتريري  -قبل االختيار إن مل يكن املرشح معروفة مسبقا يف علم أو مهارة .ومن أشهر احلاالت
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اليت ميكن اإلشارة إليها كمثال هي رغبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه يف إرسال الصحابي
اجلليل معاذ بن جبل إىل اليمن فقد عقد له مقابلة شخصية كانت مبثابة اختبار قائال له:
 كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟). قال :أقضي بكتاب اهلل. قال( :فإن مل جتده يف كتاب اهلل؟). قال :فبسنة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه. قال( :فإن مل جتده يف سنة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه  -وال يف كتاب اهلل؟). قال :أجتهد رأي وال آلو  -أي ال أقصر.فضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه صدره وقال( :احلمد هلل الذي وفق رسول رسول
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه  -ملا يرضي رسول اهلل) .وهذا يعين أن الصحابي اجلليل اجتاز
االمتحان بنجاح وصدر قرار تعيينه -الشفوي  -كمبعوث النبـي اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه
إىل اليمن ليعمل قاضيا هناك.

ثالثاً :األجرPay :
األجر أو املرتب هو عطاء مادي حيصل عليه الشخص املوظف أو العامل مقابل عمل يقوم به ويكون مقطوعًا
إذا كان أجراً ومنتظمًا إذا كان مرتبا .وهو حق أساسي من حقوق العامل أو املوظف ويف ذلك يقول اهلل عز
وجل الذي أقر األجر مقابل العمل( :ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا) ،وقد بني
املوىل الكريم يف آية أخرى قضية األجر ومنها ما جلبه على لسان موسى خماطبا اخلضر عليهما السالم يف قوله
تعاىل( :قال لو شئت الختذت عليه أجرا) .وقوله تعاىل( :فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) ،وجيب على
صاحب العمل حتديد مقدار األجر أو املرتب مسبقا وموافقة العامل عليه قبل قيامه بالعمل ،وذلك لكي يعرف
ما سوف جينيه من عمله ويطمئن على حتصيله من اجلهة املنفقة دومنا أي نقص .واملصطفى عليه الصالة
والسالم نهى عن استئجار األجري -العامل -حتى يبني له أجره).

رابعاً :احلوافزIncentives :
من املهم جدا توضيح الفرق بني مفهومي احلوافز والدوافع نظرة االلتباس معنى كل منهما على ذهن بعض
الناس .فالدافع هو شعور داخلي لدى الشخص ناشئ عن احلاجة إىل إشباع رغبة معينة ،مثل الشعور بالتعب
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يعترب دافعة إىل احلاجة للجلوس طلبا للراحة ،والشعور باجلوع يعترب دافعا للشخص إىل احلاجة لألكل طلبة
للتغذية ،أما احلافز فهو شعور خارجي يغري الشخص ويشجعه على األداء اجليد ومضاعفة اجلهد ،ويعتمد
أساسا على العوامل واألساليب واألنظمة القائمة اخلاصة بالعمل واليت تتبعها املنشأة ،وهو قد يكون ماديًا أو
معنويًا أو كليهما بهدف تشجيع املوظف على اإلنتاج األفضل وتشجيع زمالئه يف العمل لالقتداء به والتنافس
فيما بينهم من أجل احلصول على تكريم مادي أو معنوي أو كليهما معا .والقرآن الكريم والسنة املطهرة
يكتظان باحلوافز املعنوية املرتبطة جبنات عدن جتري من حتتها األنهار واخللود فيها ملن آمن واتقى و عمل صاحلا
وأخلص عمله اهلل تبارك وتعاىل ومل يشرك به شيئا ،حيث يقول اهلل عز وجل( :إن الذين آمنوا وعملوا
الصاحلات ،إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال).
وميكن التلميح إىل بعض ما جيب توافره يف تصميم نظام احلوافز يف اإلدارة اإلسالمية كما يأتي :
 )1اإلنصاف والعدل :ويعين التعامل مع منسوبي املنشأة على قدم املساواة بغض النظر عن الفروقات العرقية
أو اجلنسية نكرة أم أنثى أو القبلية أو املذهبية أو اإلقليمية وبدون أن تكون هناك مؤثرات بسبب القرابة أو
النسب أو املصلحة اخلاصة أو اجملاملة ألن املقياس الوحيد هو العمل وما ينتجه املوظف من وحدات سواء
كانت خدمة أم سلعة.
 )٢تفاوت األجر على أساس تفاوت العمل :أي أن طبيعة العمل هو احملك الذي على ضوئه يرتتب معرفة
الوحدات املنتجة منه ونوعيتها وبالتالي حتديد األجر املناسب على قدر اجلهد املبذول .فإذا تفاوت األجر على
غري هذا األساس فمن العدل تعويض املتضرر بطريقة أو بأخرى حتى يتسنى تصحيح وضعه.
 )٣اجلمع بني احلافز املادي واحلافز الروحي :وأنه ملن العدل واإلنصاف أيضا إعطاء كل من احلافز املادي
والروحي وزنا واحدا متساويا حبيث ال يطغى أحدهما على حساب اآلخر ألن إهمال أي منهما خيل بعملية
التوازن الطبيعي الذي خلقه اهلل تبارك وتعاىل يف اإلنسان.
 )4أال يكون هناك فارق زمين كبري بني األجر وإجناز العمل :أي أنه ال جيوز تأخري األجر املخصص للعامل دون
عذر شرعي مقبول إذ أن على صاحب العمل الوفاء بالتزامه متى ما استوفى العامل عمله ،وإن الرتاجع عن
هذا املبدأ لظلم عظيم وغنب فاحش وهدر فاضح جلهد العامل الذي بذل كل طاقته من أجل إجناز ما طلب منه
من عمل ،واملصطفى عليه الصالة والسالم يقول( :أعطوا األجري حقه قبل أن جيف عرقه).
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 )5إعداد برامج تدريبية وتشجيع االنضمام إليها :وهذا احلافز يؤدي إىل زيادة املعرفة واملهارة لدى املوظف
األمر الذي سيعود على كل من املوظف واملنشأة باخلري الوفري.

خامساً :التأديبChastisement :
يقصد هنا بالتأديب اجملازاة على اإلساءة ،أي جمازاة املوظف على ما بدر منه من تقصري متعمد لعمله أو إساءة
مقصودة إىل وظيفته ،فاملوظف املسلم حارس أمني على وظيفته ملتزم بواجباته العملية جتاه رئيسه وزمالئه
واجلمهور.
ومن املخالفات اليت قد يرتكبها املوظف وتتطلب تأديبا حامسا التزوير والرشوة واالختالس و استغالل الوظيفة
لتحقيق مصاحله أو مصاحل ذويه وأقربائه و التجسس حلساب العدو وتزويده مبعلومات سرية وجتاوز األنظمة
واخرتاقها عمدا واالستهتار بالعمل مما يؤدي إىل االستخفاف باملصلحة العامة واإلخالل بعنصر األمانة وما شابه
ذلك من احنرافات وخمالفات اليت غالبا يكون جزاء املوظف فيها الفصل من فضال عن حماكمته وتطبيق نصوص
اجلزاءات يف حقه تأديبا له وردعا لغريه من املوظفني وتأكيدا على حرص احلاكم على أمانة األداء ونظافة جهازه
اإلداري من القمة إىل القاعدة مما يزيد يف ثقة اجملتمع به ومنسوبي جهازه فيتعاونون مجيعا معه على الرب
والتقوى.
ومن وسائل التأديب األخرى مصادرة أموال الوالة واملوظفني إذا ثبت سوء تصرفهم يف أموال املسلمني،
وذلك عمال بقاعدة املعروفة ب (من أين لك هذا؟).

سادساً :التقاعدRetirement :
وهو توقف اختيار أو إجباري للموظف عن العمل نظاما ينتج عنه عطاء مالي شهري له حتدد قدره عدة عوامل
مثل املرتبة واملرتب وفرتة اخلدمة ،فكما أن للموظف احلق يف استالم مرتبه وهو على رأس العمل فإن له حق
آخر يف معاش التقاعد يدفع له عند عجزه أو بلوغه سن الستني -مثال -أو لورثته بعد موته.
وكان اإلسالم سباقاً إىل هذا النظام اإلنساني النبيل فقد جعل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عطاء
حمددا لكل من توقف عن عمله عاجزًا لشيخوخةٍ أو مرضٍ وذلك من بيت مال املسلمني ،كما صرف أيضا
عطاء لورثته من بعد موته .والرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول( :أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،من ترك ما ًال
فألهله ،ومن ترك دينا أو ضياعا فإليّ وعليّ).
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واجبات املوظف:
 .1أداء العمل.
 .2طاعة الرؤساء.
 .3احرتام القوانني واللوائح.
 .4عدم إفشاء أسرار الوظيفية.
 .5احملافظة على شرف وكرامة الوظيفة.
 .6عدم جواز اجلمع بني الوظيفة وأي عمل آخر.
أوالً :أداء العمل:
الواجب األول واجلوهري الذي يلتزم به املوظف هو أن يؤدي العمل بنفسه ويف الوقت واملكان املخصصني
لذلك ،وهذا الواجب من النظام العام ال جيوز للموظف أن يتنازل عنه أو ينيب غريه فيه ،ويتفرع من هذا
الواجب أن يقوم املوظف بالعمل بدقة وأمانة ،وأن يبذل غاية جهده فيه حتقيقاً للمصلحة العامة .ويلزم أن
يكون عمل املوظف خالل ساعات العمل منتجاً ،كما جيوز أن يكلف املوظف بعمل يف غري األوقات الرمسية
احملددة سلفاً إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك وله أن حيصل على أجر إضايف مقابل ذلك.
ثانياً :طاعة الرؤساء:
وميثل واجب إطاعة املرؤوس لرؤسائه أحد الواجبات اهلامة اليت تقع على عاتق املوظف ويتوقف جناح
التنظيم اإلداري على كيفية تلقي األوامر وكيفية تنفيذها .والطاعة الرئاسية مناطها السلم اإلداري أو التدرج
الرئاسي الذي يقوم على أساس خضوع كل طبقة من املوظفني ملا يعلوها من طبقات ،فيملك الرئيس سلطة
إصدار األوامر والتعليمات امللزمة للمرؤوسني.
طاعة املوظف أمر مفروض واستمرارها ضروري إال أن هذه الطاعة جيب أن تكون مقصورة على ما يتعلق
بالعمل وحده وال متتد إىل خارجه كاحلياة اخلاصة للموظف إال إذا كانت احلياة اخلاصة تؤثر على أداء املوظف
لعمله.
وجيب أن يكون األمر صادراً للموظف عن رؤسائه املباشرين يف نفس الوزارة أو املصلحة أو اإلدارة،
وللموظف أن يتجاهل األمر الصادر إليه من موظف آخر أعلى منه درجه لكن ال تربطه به أي صله رئاسية
مباشرة أو غري مباشرة ،وأن هذه األوامر جيب أن تكون مشروعه حتى تكون حمالً للطاعة فإذا كانت غري
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مشروعه فاألصل إن املوظف غري ملزم بتنفيذها إال إذا نبه رئيسه كتابة إىل إن ما أصدره إليه من أوامر تتعارض
مع مبدأ املشروعية ،فإذا أصر الرئيس على موقفه كتابة وطلب تنفيذ أوامره ،ففي هذه احلالة يكون واجباً على
املوظف التقيد بهذه التعليمات ويتحمل الرئيس املسؤولية الناجتة عن تنفيذ هذه األوامر.
ثالثاً :احرتام القوانني واللوائح:
يلتزم املوظف بواجب احرتام القانون مبعناه الواسع فيشمل ذلك احرتام الدستور واللوائح والتعليمات
واألوامر الرئاسية ،أما فيما يتعلق باحملظورات على املوظف العام فانه حيظر على املوظف بالذات أو بالواسطة أن
يقوم بأي عمل من األعمال احملظورة أو احملرمة مبقتضى القوانني أو اللوائح أو األنظمة املعمول بها .ويف حالة
خمالفة املوظف هذا الواجب فإنه يعرض نفسه للمسئولية التأديبية واجلنائية إذا ما توافرت شروطها.
رابعاً :عدم إفشاء أسرار الوظيفة:
يطلع املوظف حبكم وظيفته على أمور وأسرار يتعلق بعضها مبسائل متس املصلحة العامة للدولة كاألسرار
العسكرية واالقتصادية والسياسية وبعضها يتعلق مبصلحة األفراد وحياتهم اخلاصة .ويف احلالتني يلتزم املوظف
بعدم إفشاء هذه األسرار ويبقى هذا االلتزام سارياً حتى بعد انتهاء خدمة املوظف .ويزول هذا الواجب إذا فقد
املوضوع سريته أو صار معروفاً بطبيعته ،أو إللغاء األمر الذي فرض هذه السرية ،أو مسحت السلطات املختصة
بإفشاء السر أو أذن صاحب السر بإفشائه أو إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جرمية.
ويرتتب على خمالفه املوظف هلذا الواجب تعرضه للمسؤولية التأديبية واملسؤولية اجلنائية إذ يشكل إفشاء
أسرار الوظيفة جرمية.
خامساً :احملافظة على شرف وكرامة الوظيفة:
حرصت التشريعات على عدم قصر مسؤولية املوظف على اإلخالل بواجباته يف داخل نطاق الوظيفة ،إمنا
أخذت تتدخل يف سلوكه وتصرفاته يف احلياة اخلاصة والعامة لتمنع كل ما خيل بشرف وكرامة الوظيفة.
سادساً :عدم جواز اجلمع بني الوظيفة وأي عمل آخر:
حفاظاً على نشاط املوظف وأداء عمله بدقة وكفاءة حيظر على املوظف اجلمع بني الوظيفة وأي عمل إال
يف األحوال اليت جيوز فيها لذوي املؤهالت املهنية والعلمية مزاولة هذه املهن يف غري أوقات العمل الرمسي.
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القرار Decision Making
القرار :عملية االختيار بني البدائل املتاحة.
عملية صنع القرار مرتبط بوجود مشكلة وإجياد احللول.
تعريف املشكلة:
توجد مشكلة ما عندما توجد فجوة بني الوضع احلالي والوضع املرغوب .أي بني املخطط واملنفذ.
االسئلة املتعلقة حبل املشكلة:
هل توجد فجوة بني املوقف الفعلي واملوقف املطلوب تتطلب اختاذ قرار؟
هل يدرك متخذ /متخذة القرار بوجود هذه الفجوة؟
هل تتوفر لديه /لديها الرغبة إلزالة هذه الفجوة؟
هل تتوفر لديه /لديها املوارد املادية والبشرية الالزمة إلزالة هذه الفجوة؟
أنواع املشكالت:
األزمة :مشكلة تتطلب اختاذ إجراء فوري ،ك(عجز يف السيولة)مشكلة ال متثل أزمة :حتتاج إىل حل ولكنها تفتقد عنصري األهمية والفورية (اإلجراءات التنظيمية)الفرصة :موقف يتيح للمنظمة إمكانية حتقيق مكاسب شريطة اختاذ القرار املناسب هلذا املوقف.أنواع القرارات:
-1قرارات مربجمة (روتينية) :قرارات يتم اختاذها يف املواقف الروتينية املتكررة ،حمددة باستخدام قواعد معروفة
سلفا .من أمثلتها :عمليات الصيانة الدورية ،كميات اإلنتاج اليومي .تزداد يف اإلدارة الدنيا والوسطى وتقل يف
اإلدارة العليا.
-2قرارت غري مربجمة :قرارات غري روتينية وتتعامل مع املستجدات .لذا تتضمن يف الغالب ظروف عدم
التأكد واملخاطرة .من أمثلتها :تقديم منتج جديد ،اختيار موقع املصنع .هذا النوع من القرارات يزداد يف
املستويات العليا وتقل كلما اجتهنا حنو اإلدارة الوسطى والدنيا.
العالقة بني صنع القرار والوظائف اإلدارية:
عملية صنع القرار هي جوهر اإلدارة لذا فهي تدخل يف مجيع الوظائف اإلدارية.
يف جمال التخطيط :قرار حتديد ما هي األهداف؟
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يف جمال التنظيم :قرار حتديد من يعمل ماذا؟
يف جمال القيادة :قرار كيف يتم حتفيز األفراد؟
يف جمال الرقابة :كيف ميكن قياس األداء؟
العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار:
 -1البيئة اخلارجية.
 -2البيئة الداخلية.
 -3متخذ القرار.
 -4أهمية القرار.
 -5الوقت.
خطوات صنع القرار:
 -1حتديد املشكلة.
 -2اجياد احللول البديلة.
 -3تقييم البدائل واختيار احلل.
 -4تنفيذ احلل.
 -5تقييم النتائج.
األوىل :حتديد املشكلة
حتديد سبب االختالف بني املوقف احلالي واملوقف املرغوب.
تتكون هذه اخلطوة من ثالث مراحل فرعية:
-1االستكشاف :التعرف على املشكلة من خالل العوارض والشواهد .التأكد من عدم اخللط بني املشكلة
وعوارض املشكلة .مثال تدني مستوى املبيعات ليس بسبب مندوب املبيعات بل بسبب جودة املنتج.
-2التعرف الدقيق على املشكلة :حتديد حجم املشكلة بشكل كمي.
-3مرحلة التشخيص :مجع البيانات وحتديد املتغريات والنتائج.
الثانية :إجياد احللول البديلة:
-1التعرف على البدائل املمكنة.
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-2عدم نقد األفكار املطروحة.
-3احلرية يف الطرح.
-4تقديم أكرب عدد ممكن من األفكار.
-5املزج بني األفكار املقدمة وحتسينها.
الثالثة :تقييم البدائل واختيار احلل
تعتمد على حصر مزايا وعيوب كل بديل
هناك ستة معايري لتقييم البدائل:
-1إمكانية التطبيق (التكاليف ،الوقت ،التقنية)
-2اجلودة (حل املشكلة بفاعلية وبشكل تام)
-3القبول (قبول متخذي القرار واملتأثرين بالقرار بتنفيذه)
-4التكاليف (املواد الالزمة للبديل)
-5املعكوسية (القدرة على العودة إىل نقطة البداية)
-6األخالقيات (اتفاق البديل مع املسئولية االجتماعية)
الرابعة :تنفيذ احلل
التنفيذ اجليد يتوقف على:
-1اقناع العاملني بأهمية تنفيذ احلل.
-2توفر املوارد الالزمة لتنفيذ احلل.
-3واقعيتة ودقته.
-4اختيار الوقت واملكان املناسب للتنفيذ.
اخلامسة :تقييم النتائج
توفري وسائل املتابعة من خالل نظام للمعلومات.
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االتصاالت اإلدارية Communications
مفهوم االتصال :عملية نقل املعلومات من شخص إىل آخر بهدف إجياد نوع من التفاهم املتبادل بينهما.
أنواع االتصاالت:
-1االتصاالت الشخصية.
-2االتصاالت الرمسية.
أهداف االتصال اإلداري:
 -1تعريف املرؤوسني باألهداف والسياسات والربامج.
 -2شرح وتفسري القواعد واإلجراءات التنفيذية.
 -3متابعة اإلجناز.
 -4تبادل املعلومات بني الوحدات اإلدارية.
 -5حث األفراد ودفعهم للعمل واإلجناز.
 -6تأكيد وتعزيز عالقات العمل.
وسائل االتصال:
 -1التعليمات والقرارات وقواعد العمل.
 -2التقارير املالية والسنوية.
 -3جمالت ونشرات العمال.
 -4اإلعالنات.
 -5الكتيبات واألدلة.
 -6الندوات واالجتماعات.
 -7اخلطابات والتقارير.
 -8الوسائل السمعية واملرئية.
 -9اهلاتف.
-10اللجان.
-11الشبكات احلاسوبية.
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عوائق االتصال:
 -1لغة االتصاالت:
عدم الدقة يف اختيار األلفاظ أو سوء تنظيم األفكار .مثل تذييل اخلطابات الرمسية بعبارات مثل:
(الختاذ اإلجراء الالزم وفقا للنظام).
-2البناء التنظيمي:
كلما ازداد حجم املنظمة وتعددت املستويات كلما زادت احتمالية التشويش يف االتصال.
-3املركزالوظيفي واالجتماعي :اختالف املراكز واملصاحل تؤدي إىل سوء فهم للرسائل واملعلومات املتبادلة.
-4معارضة التغيري :من الشعور بعدم األمان أو القلق يؤدي لفهم الرسالة بشكل سطحي.
زيادة فاعلية االتصال:
-1تقييم املعلومات املرتدة.
-2دعم القول بالعمل.
-3تكرار االتصال.
-4االنصات.
-5كسر حاجز اخلوف واهليبة.
-6التأكد من صحة املعلومات.

34

رابعاً :الرقابة Controlling
تعريف الرقابة
الوظيفة اليت يتم من خالهلا التأكد من أن األداء الفعلي مطابق لألداء املطلوب (أو املخطط له).
فوائد الرقابة للمنظمة:
 -1التأكد من مدى حتقيق األهـداف العامـة والفرعية.
 -2التأكد من مدى مطـابقـة األداء الفعلـي للخطط.
 -3اكتشاف االحنرافات السلبية متهيدا ملعاجلتها.
 -4التأكد من مدى مناسبة كل من املوارد البشرية واملادية ملتطلبات اخلطط نوعا ووقتا.
 -5التأكد من االستخدام الكفء لكل املوارد املتاحة.
 -6التأكد من أن األداء التنفيذي يسري وفقا لإلجراءات التفصيلية.
خطوات عملية الرقابة:
 -1حتديد جماالت الرقابة (ما جيب مراقبته؟).
 -2وضع معايري ومستويات األداء :حتدد ما هو متوقع القيام به وكيفية تقييم العمل املطلوب.
 -3قياس األداء الفعلي (عدد الوحدات التالفة ،األرباح).
 -4مقارنة األداء الفعلي مع مستويات ومعاير األداء (تقارير).
 -5االعرتاف باألداء اإلجيابي (مكافأة املوظف املتميز).
 -6اختاذ اإلجراء التصحيحي كلما تطلب األمر ذلك.
 -7املتابعة.
خصائص النظام الفعال للرقابة :
 -1أن تكون املعايري الرقابية والوسائل مفهومة.
 -2أن تكون الوسائل الرقابية املطبقة اقتصادية.
 -3إملام وإمكانية تطبيقها من قبل املراقب.
 -4تعدد وتنوع الوسائل واألدوات الرقابية.
 -6مراعاة الكم والنوع.

 -5أن تكون مرنة.
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األدوات الرقابية:
املوازنات والقوائم املالية :املقارنة بني املوازنة التقديرية واملوازنة الفعلية.
النسب واملؤشرات املالية :العالقة بني اإليرادات والنفقات.
خرائط مراقبة اجلودة :التأكد من مطابقة املنتج للمواصفات املطلوبة.
مراقبة املخزون :خفض تكاليف التخزين.

الرقابة يف اإلدارة اإلسالمية
يف اإلدارة اإلسالمية ميكن متييز أربعة من أنواع الرقابة ،وهي:
أوالً :الرقابة الربَّانية.
ثانيًا :الرقابة الذاتية.
ثالثًا :الرقابة الرئاسية.
رابعًا :رقابة احلسبة.

أوالً :الرقابة الربَّانية:
وهي رقابة اهلل عزَّ وجل لعباده وخملوقاته ،فاهلل سبحانه وتعاىل رقيبٌ على مجيعِ اخللق ،يقول تعاىل ﴿ :وَكَانَ اللَّهُ
َعلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾.

ثانيًا :الرقابة الرئاسية:
خذَ بَ ْعضُ ُهمْ
وهذا النوع من الرقابة حسب التدرُّج الرئاسي ،قال تعاىلَ ﴿ :ورَ َف ْعنَا بَ ْعضَهُمْ َفوْقَ بَعْضٍ َدرَجَاتٍ ِليَتَّ ِ
َب ْعضًا سُخْرِيًّا﴾ ،وتتضح الرقابةُ الرِّئاسِيَّة يف قول الرسول (( :كلكم راعٍ ،وكلكم مَسؤول عن رعيته،
فاإلمامُ راعٍ ومسؤول عن رعيته ،والرجل راعٍ يف أهله ،ومسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية يف بيت زوجها،
ومسؤولة عن رعيتها ،واخلادم راعٍ يف مال سيده ،ومسؤول عن رعيته ،أالَ كلكم راعٍ ،ومسؤول عن رعيته)).
أمَّا اخلليفة أبو بكر الصديق ،فكان يقومُ بزيارَاتٍ تَفقدية للمُدن اإلسالمية ،فذهب إىل مكة بعد مُباَيعَتِه يف
املدينة ،وبعد أنْ طاف بالبيت ،جلس قريبًا من دارِ النَّدوة ،فقال :هل من أحد يَشتكي من ظالمة أو يطلب
حقًّا؟ فما أتاه أحد ،وبهذا اطمأن على الرَّعِيَّة
أمَّا اخلليفة عمر بن اخلطاب ،فيتجلى أسلوبه الرقابي الرئاسي يف األعمال التالية:
 -1مُحاسبة الوُالة والعُمَّال عند انتهاء عملهم أو خدماتِهم.
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 -2اتباع أسلوب التفتيش وتقصي احلقائق يف بعض القضايا.
 -3الزيارات التفقدية للشام للتعرُّف على أحوال والتها ،وتنظيم أمواهلا بعد طاعون عمواس.
-4مُقابلة الوالة والعمال يف مَوسمِ احلج ،حيث أمر عمر والتَه وعماله أن يلتقوا به يف مؤمتر سنوي يف مَوسم
احلج للمُحاسبة وتدارُس األمور.

ثالثًا :الرقابة الذاتية:
رقابة املوظف على نفسه مؤمنًا ومستشعرًا رقابة اهلل تعاىل وهي رقابة الضمري.
ومن التوجيهات يف هذا الشأن قوله  البن عباس  -رضي اهلل عنهما (( :-يا غالم ،إنِّي أعلمك كلمات:
احفظ اهلل ،يَحفظك ،احفظ اهلل ،تَجده تُجاهَك ،إذا سألتَ ،فاسألِ اهلل ،وإذا استعنت ،فاستعن باهلل ،واعلم أنَّ
األمةَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ،مل ينفعوك إالَّ بشيء قد كتبه اهلل لك ،وإن اجتمعوا على أنْ يَضروك
بشيء ،لَم يضروك إالَّ بشيء قد كتبه اهلل عليك ،رُفعت األقالم وجفَّت الصُّحف)).

رابعًا :احلسبة:
وقد أطلق عليها بعضُ الكُتَّابِ :الرقاَبةَ الشعبية ،واحلسبة تعين :األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر.
وهناك يف اإلسالم نوعان من احملتسبني:
األول :احملتسب الرمسي ،الذي تعينه الدولة اإلسالمية للقيام باملهام املوكلة إليه.
والثاني :احملتسب املتطوع ،وهو مَن يرى أنَّ قولَ كلمة احلق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبٌ يف
خيْرِ وَيَ ْأمُرُونَ
غياب احملتسب الرمسي؛ قال سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم﴿ :وَْلتَكُنْ ِمنْ ُكمْ أ َُّمةٌ َيدْعُونَ إِلَى الْ َ
بِالْ َمعْرُوفِ وََينْ َهوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوَلئِكَ ُهمُ الْ ُمفْلِحُونَ﴾ [آل عمران.]104 :
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إدارة األزمات
األزمة يف اللغة :تعين الشدة والقحط فاألزمة هي كل ضائقة أو شدة يواجهها اإلنسان.
ويف االصطالح :فرتة حرجة أو حالة غري مستقرة ،تنتظر حدوث تغيريٍ حاسم ،هجمةٍ مربحة من األمل ،كرب أو
خلل وظيفي.
إدارة األزمة اصطالحا(( :كيفية التغلب على األزمة أو الكارثة باألساليب العلمية واإلدارية املختلفة ،وحماولة
جتنب سلبياتها واالستفادة من إجيابياتها))

مسات األزمة:
-1املفاجأة ،فهي حدث غري متوقع حدث سريع وغامض .أو موقف مفاجئ حيث تقع األحداث اخلالقة لألزمة
على حنو يفاجئ صانع القرار.
-2جسامة التهديد ،والذي قد يؤدي إىل خسائر مادية أو بشرية هائلة تهدد االستقرار وتصل أحيانا إىل القضاء
على كيان الدولة.
 -3انها مربكة ،فهي تهدد االفرتاضات الرئيسية اليت يقوم عليها النظام ،وختلق حالة من حاالت القلق والتوتر،
وعدم الثقة يف البدائل املتاحة وخاصة يف ظل نقص املعلومات ،األمر الذي يضاعف من صعوبة اختاذ القرار،
وجيعل من أي قرار ينطوي على قدر من املخاطرة.
-4ضيق الوقت املتاح ملواجهة األزمة ،فاألحداث تقع وتتصاعد بشكل متسارع ورمبا حاد ،األمر الذي يفقد
أطراف األزمة أ حيانا القدرة على السيطرة يف املوقف واستيعابه جيدا ،حيث البد من تركيز اجلهود الختاذ
قرارات حامسة وسريعة يف وقت يتسم بالضيق والضغط.
 -5تعدد األطراف والقوى املؤثرة يف حدوث األزمة وتطورها ،وتعارض مصاحلها ،مما خيلق صعوبات مجة يف
السيطرة على املوقف وإدارته وبعض هذه الصعوبات إدارية أو مادية أو بشرية أو سياسية أو بيئية إخل.
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مقارنة بني االزمة والكارثة:
عنصر املقارنة

األزمـــــة

الكارثـــة

املفاجأة

تصاعدية

كامــــلة

اخلسائر

معنوية ورمبا بشرية ومادية

بشرية ومادية كبرية

األسباب

إنسانية

طبيعية وأحيانا إنسانية

التنبؤ بوقوعها

ممكنة التنبؤ

صعبة التنبؤ

الضغط على متخذ القرار

ضغط وتوتر كبري

يتفاوت الضغط تبعا لنوع الكارثة

املعنويات والدعم

أحيانا ...وبسرية

غالبا ....ومعلنة

مراحل التعامل مع األزمة:
-1مرحلة ما قبل األزمة.
-2مرحلة التعامل مع األزمة.
-3مرحلة ما بعد األزمة.
اهلدف من مواجهةِ األزمات:
«السعي باإلمكانات البشرية واملادية املتوفرة ،إىل إدارة املوقف ،وذلك عن طريق:
 -1وقف التدهور واخلسائر.
 -2تأمني ومحاية العناصر األُخرى املكونة للكيان األزمة.
 -3السيطرة على حركة األزمة والقضاء عليها.
 -4االستفادة من املوقف الناتج عن األزمة يف اإلصالح والتطوير.
 -5دراسة األسباب والعوامل اليت أدت لألزمة ،الختاذ إجراءات الوقاية ملنع تكرارها ،أو حدوث أزمات
مشابهة هلا.
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إدارة األزمات يف اإلسالم
يتعرض اجملتمع اإلسالمي منذ عهد النبوة ،لصنوفٍ خمتلفة من أنواع احلروب والتضييق ،فمنذ بعثة الرسول-
صلى اهلل عليه وسلم -واجه املسلمون الكثري من األزمات خمتلفة األشكال ،اتسمت قبل البعثة بالتعذيب لكل
من أسلم ،ثم باحلصار يف ِشعْب أبي طالب ،وبعد البعثة أخذت املواجهات بني الطرفني الطابع احلربي ،إىل أن
توجت حبشد جيشٍ عَ َرمْ َرم ،من خمتلف قبائل العرب حلصار املدينة ،وخبيانة اليهود واملنافقني من الداخل ،فكان
هذا املوقف من أصعب املواقف اليت مرت باملسلمني.
وسنقوم بتوضيح بعض األزمات اليت تعرض هلا اجملتمع اإلسالمي وكيفية معاجلتها.
 -1أزمة احلصار االقتصادي قبل اهلجرة:
األزمة :اتفق كفار قريش مبحاصرة املسلمني يف شِعب أبي طالب فكتبوا كتابا تعاقدوا فيه على أال يناكحوهم
وال يبايعوهم وال يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم حتى يسلم بنو املطلب رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وسلم) إليهم ليقتلوه ،ودامت فرتة احلصار ثالث سنوات.
احلل:
اعتمد الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) واملسلمني يف إدارة هذه األزمة على األمور اآلتية:
 -1اعتمد املسلمون على أكل ورق الشجر والطعام اليسري ألن جتار قريش كانوا يغالون يف األسعار (سياسة
التقشف).
 -2ظهور مفهوم القرابة وصلة الرحم مبشاركة بعض املشركني للمسلمني وعدم التخلي عن رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وسلم).
 -3صرب الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ومن حوله املسلمني وإيثار اآلخرة على الدنيا (مفهوم االلتفاف حول
القيادة اإلدارية).
 -4تضحية بعض املسلمني باملال من أجل طاعة اهلل ورسوله (مبدأ املشاركة يف األموال).
 -5عرض على الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) املال واجلاه ومل يتخل عن دعوته (مبدأ الثبات واإلميان لبلوغ
اهلدف).
 -2إدارة اهلجرة:
األزمة :إن الظروف اليت دعت لظهور أزمة جعلت الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) يفكر يف حلها وهي:
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قتل وتعذيب ،وحصار بالشِعب ،تضييق ،تسفيه ،طرد وتشريد ،التفريق بني الرجل وزوجه (أم سلمة) ،احلبس،
التجريد من املال ،عام احلزن..
كل هذه العوامل خلقت أزمة كبرية وكان عالجها عن طريق اهلجرة ،فكيف استطاع الرسول (صلى اهلل عليه
وسلم) إدارة اهلجرة؟
احلل :حرص النيب (صلى اهلل عليه وسلم) على االنتقاء اجليد والتوظيف األمثل لكل مَن عاونه يف أمر اهلجرة،
وذلك كانت عن طريق إعداد مزدوج لشخصية املهاجرين واألنصار حيث استخدم رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وسلم) أحدث قواعد اختاذ القرارات وهي قاعدة حتديد املشكلة قبل القرار والبدء باإلعداد هلا وانتقاء أفضل
البدائل.
أسباب جناح النبـي (صلى اهلل عليه وسلم) باهلجرة اعتماده على املبادئ اإلدارية اآلتية:
 -1املشاركة يف صنع القرار.
 -2العمل املقرون بالعمل والتجربة.
 -3االعتماد على إدارة الوقت.
 -4االعتماد على مبدأ االقتصاد.
 -5االعتماد على مبدأ إدارة املخاطر املستقبلية قبل وقوعها.
 -6االعتماد على أشخاص مت إعدادهم مسبقا.
 -7االعتماد أوال وأخريا على اهلل وهذا غري موجود يف اإلدارة الوضعية.
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إدارة الذات
إدارة الذات هي :قدرة الفرد على توجيه مشاعره وأفكاره وإمكانياته حنو األهداف اليت يصبو إىل حتقيقها.
فالذات إذن هي ما ميلكه الشخص من مشاعر وأفكار وإمكانيات وقدرات.
وإداراتها تعين استغالل ذلك كله االستغالل األمثل يف حتقيق األهداف واآلمال ،وهذه القدرات فيها ما هو
موجود فيك بالفعل ،ومنها ما حتتاج أن تكتسبه باملمارسة واجلهود لفنون الكفاءة والفاعلية واليت منها:
كيف حتدد أهدافك؟
كيف تنظم وقتك؟
كيف تسيطر على ذاتك؟
كيف تكتسب الثقة بنفسك؟
كيف تتقن فن الرتكيز؟
كيف تفكر بطريقة صحيحة؟
كيف تتخذ قراراتك؟
كيف تقوي ذاكرتك؟
كيف حتافظ على صحتك؟
كيف تكسب اآلخرين وتقيم معهم عالقات ناجحة؟
اهلدف منها :توازن بني أدوارك ومسئولياتك وأهدافك يف احلياة.

مفهوم إدارة الذات:
أنه يعين ببساطة تعظيم استخدام مهاراتنا لتحقيق أهدافنا .ويتم هذا التعظيم عن طريق ثالث خطوات:
 -1افهم وجهة نظرك عن نفسك اسأل نفسك إىل أي مدى تسيطر على نفسك ووظيفتك ومرؤوسيك
ورؤسائك وزمالئك وزوجتك
 -2حدد أهدافك بوضوح واسأل هل أنت قادر على حتديد :أهم األشياء اليت حتبها واليت تود حتقيقها وأهم
القيم وأهم ما تعتز به ثم عليك أن حتقق أهدافك حبيث تكون واضحة ومكتوبة وواقعية قابلة للقياس وهلا
أهداف زمنية ثم ما تعتز به
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-3حدد صفاتك الشخصية وذلك عن طريق أن تسأل نفسك :هل أنت حاسم؟ هل أنت متقبل لآلخرين؟
هل غايتك تربر الوسيلة اليت تستخدمها؟ هل أنت ذو مركز حتكم داخلي وخارجي؟ هل أنت ذو شخصية
هادئة أم متسرعة؟

صناعة الذات قبل إدارة الذات:
وها هنا تربز مشكلة ضخمة عند كثري ممن بدءوا مراراً يف السري على درب إدارة الذات ،وكلما حاولوا ممارسة
بعض فنونها عادوا ومل يظفروا بنتيجة ملموسة مع نفوسهم ،إنه من السهل جدًا على سبيل املثال أن أقول لك:
إذا أردت أن تنظم يومك فعليك يف كل صباح أن تدون أعمالك ومهماتك يف ورقة ،ثم توزع أوقات يومك
على تلك الواجبات ،وكلما أجنزت عمالً منها فقم بإسقاطه من تلك الورقة ..إخل.
وكلنا حاولنا هذا من قبل وفشلنا يف االستمرار عليه بل حتقيقه ملرة واحدة فقط وقس على ذلك يف سائر فنون
الفاعلية وإدارة الذات.
ويؤيد علماء النفس ذلك فيقولون:
إن كل إنسان يولد ويف تكوينه بذور النبوغ والعبقرية ،والكفاءة والفاعلية ،ويتوقف منو هذه البذور أو موتها
على نوع الرتبية والرعاية اليت يتلقاها اإلنسان من أسرته وبيئته وجمتمعه.
وأن حل هذه املشكلة يكمن أوالً يف أن نعيد تلك النفوس إىل فطرتها ونزيح عنها ركام سنني من الصياغة
السلبية اليت متأل طريقها حنو اإلجناز والفاعلية بالعوائق والعراقيل ،وإال فكيف نتقن فنون إدارة الذات وحنن
أصالً نفتقر إىل تلك الذات السوية ،القادرة على تشرب تلك الفنون ،وهلذا فال بد أوالً من أن نرفع هذا
الشعار( :صياغة الذات قبل إدارة الذات).
قواعد قيادة وإدارة الذات:
.1

مواءمة الظاهر مع الباطن

.2

الشخصية السوية

.3

القدرة على التغيري

التغيري :عملية حتول من واقع نعيشه إىل حالة نرغب فيها.
 طور مهاراتك وتعرف على أخطائك عندما تستطيع أن تفكر بإجيابية. األهم هو طريقة نظرك إىل ذاتك وقدراتك43

 .4التصورات الذهنية
التصورات الذهنية (ما أراه) -اإلجراءات (ما أعمله) السلوك ما أحصل عليه من نتائج.
 .5حتمل املسئولية
 .6حرية اختاذ القرار (حتمل املسئولية واملبادرة)
املبادرة :احلرية والقدرة على اختيار ردود األفعال املتفقة مع القيم واملبادئ
االنفعالية :السماح للحالة املزاجية واملشاعر والظروف أن تتحكم يف ردود األفعال واالستجابات..
منظومة النجاح والفاعلية
 .1كن إجيابيًا وخذ بزمام املبادرة
 .2ابدأ وأهدافك واضحة لك
 .3رتب أولوياتك وقدم األهم فاملهم
 .4فكر يف املنفعة املشرتكة جلميع األطراف
 .5حاول أن تفهم اآلخرين قبل أن تتحدث إليهم
 .6اعمل للمجموع وتعاون مع اآلخرين
 .7جدد قدراتك باستمرار
منظومة الفشل والسلبية:
 .1كن سلبيًا متواكالً عديم الشعور باملسئولية
 .2قم بأعمال كثرية ال تدري هلا هدفًا
 .3كن فوضويًا واعمل ما تشاء وقتما حيلو لك
 .4كن أنانيًا يهمه أن يكسب ولو خسر اآلخرون
 .5ال يهم أن تفهمهم بل املهم أن يسمعوك
 .6اعمل لنفسك ال مع اآلخرين
 .7ارضَ بواقعك وال حتاول أبدًا أن ترتقي بنفسك

ما هو التخطيط:
حتديد ما جيب عمله اليوم لنواجه الغد بطريقة أفضل ،اختاذ قرار مسبق حول :ماذا ،متى ،كيف ،من....
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معايري اهلدف الذكي
.1

واضح وحمدد

.2

قابل للقياس

.3

قابل للتطبيق

.4

واقعي

.5

مؤقت

مهارات التحفيز الذاتي:
احلافز هو جمموعة من العمليات تتضمن:
.1

إثارة السلوك :الرغبة

.2

توجيه السلوك (بذل مزيد من اجلهد)

.3

تعزيز السلوك (املثابرة على بذل اجلهد)

أنواع التحفيز:
 داخلي :وهو عملية الفكرية والنفسية اليت تدفع للقيام بعمل ما حبافز داخلي. خارجي :وهو جمموعة عوامل اليت تؤثر على شخص لكي يدفعه إىل إجناز أعمال حبافز خارجي.كيف حتفز نفسك؟
.1

حدد هدفك األساسي بوضوح

.2

ذكر نفسك بأهمية املوضوع

.3

حدد نقاط القوة لديك

.4

حدد نقاط الضعف لديك

.5

قسم العمل إىل أجزاء

.6

ضع لنفسك جدوال زمنيا

.7

كافئ نفسك على النجاح

.8

احبث عن مصادر لالستمتاع يف مهمتك

.9

ال ترتك لإلحباط جماال
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 .10احذر من التسويف
ما هي معوقات التحفيز؟
.1

الشعور باإلحباط عند أي تعثر

.2

السهر واإلجهاد النفسي

.3

عدم تقدير الفرد لذاته

.4

التسويف

.5

تأثري الزمالء غري اجلادين

.6

عدم وجود جدول زمين

.7

العوامل النفسية مثل األرق

.8

عدم وجود خطة أو هدف

.9

ضعف الثقة بالنفس وعدم تقدير الذات

الثقة بالنفس :هي احرتام الذات والشعور باإلجيابية والقدرة على الفعل.
مظاهر الثقة بالنفس- :
 -1االطمئنان بالنفس.
 -2التفاؤل اإلجيابي.
 -3املبادرة واإلقدام.
 -4السيطرة على املواقف احلياتية.

أهمية الثقة بالنفس
 -1إقامة عالقة اجيابية.
 -2ختلص من الشعور بعدم األمان.
 -3حتسني القدرة على اختاذ القرارات الصحيحة املناسبة للشخص ،وأداء األعمال بشكل متقن.
 -4تطور الذات والقدرة اإلنتاجية والعزمية واإلصرار.
 -5متنح الشعور بالسعادة.
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عوامل انعدام الثقة بالنفس
هناك عدة أسباب اليت تفضي إىل انعدام الثقة بالنفس وأهمها هي:
 .1الرتبية منذ الصغر :هذه هي النقطة األهم فاإلنسان الذي تربّى منذ الصغر على اخلوف من أبواه واخلوف
من العقاب إذا أخطأ فبهذه احلالة يصبح غري واثقاً بنفسه.
 .2اإلحباط :حيث شعر الكثريون باإلحباط يف مرحلة من مراحل حياتهم ألسباب خمتلفة ،وعندما حيدث ذلك
فإن الثِّقة بالنَّفس تتأثر بطريقة سريعة ،أبسط مثال على ذلك :أنْ يقول لك صديق عزيز عليك أنَّه سيزورك يف
َّ
عصر اليوم ،ولكنَّه ال يأتي وال حتى يتصل ليعتذر ،وأنت تنتظر زيارته بفارغ الصرب ،قد تبدأ عندها اإلحساس
بالضِّيق ،وقد خيطر ببالك أنهَّم مل يعودوا حيبوك أو يرغبوا يف رؤيتك ،فهناك عالقة وطيدة بني اإلحباط وانعدام
الثِّقة بالنَّفس.
 .3عدم اإلحساس باألمان :ينتج عدم اإلحساس باألمان من أمور عديدة أهمها القلق مَّما ستحمله األيام
القادمة ،وعدم االطالع أو معرفة اإلنسان باألمور اليت تهمه ،إذا عشت يف قلق من األوضاع احمليطة بك فرتة
طويلة قد ينتقل هذا الشُّعور إىل نظرتك إىل نفسك أيضًا ،ألنَّك صرت حماطًا به إىل درجة يصعب عليك معها
النَّظر إىل املوضوع بطريقة موضوعية ،تذكر دائمًا أنَّ اهلل سبحانه وتعاىل موجود معك وهو يقول جل وعال يف
القرآن الكريم( :وهو معكم أينما كنتم) فاطلب منه العون و القوة وسيعطيك إياهما حتما.
 .4االعتداء :االعتداء أمر يأتي بعدة أوجه (جسدي ،أو عاطفي ،أو جنسي) فقد يراك أحدهم يف موضع غري
آمن ،ويستغل هذه الفرصة ليؤذيك ويعتدي عليك ،وعندما يعتدي عليك أحد ما هكذا ،فإنَّه يُنقص من
احرتامك لنفسك ،وبالتالي ينعدم الثقة بنفسك.
 .6الفشل :الفشل يف الوصول إىل ما نصبو إليه قد يشعرنا بعدم القدرة على احلصول على ما نريد ،وبالتَّالي
قد يولد هذا الشُّعور شعورًا بالتفاهة وعدم اجلدوى.
 .7االنتقاد :االنتقاد أمر غالبًا ما نسيئ فهمه ،فإذا ما تعرضنا لالنتقاد بعد االنتهاء من تأدية عمل ما ،فكثريًا ما
يكون اهلدف من االنتقاد الذي نسمعه ،هو توضيح الطَّريقة اليت ميكن أنْ نؤدي العمل بها بطريقة أفضل،
وغالبًا ما يكون املنتقد راغبًا يف أنْ نكون يف مستوى أعلى مما حنن عليه اآلن ،ولكنَّنا إذا أسأنا فهم االنتقاد أو
شعرنا أنَّ االنتقاد موجه لشخصنا وليس لفعلنا ،فسيكون هذا سببًا آخر خنرب به أنفسنا بأنَّنا قد فشلنا.
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عوامل تقوية ثقة بالنفس:
هناك عدة عوامل اليت تفضي إىل ثقة بالنفس وهي مصدر إهلام يف إدارة الذات وهي:
.1اإلميان باهلل :على اإلنسان أن يؤمن باهلل سبحانه وتعاىل الذي أبدع يف خلقه ،ومادام قد أبدع فقد أوجد
فيك أيها اإلنسان الكثري من اخلري والقوة ،اليت لو نظرت إليها إجيابياً لوجدتها كثرية ،ومحدت اهلل عليها وهذا
مصداقاً لقول اهلل سبحانه وتعاىل( :وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها).
.2زيادة الصِّلة باهلل :من أهم العوامل اليت تساعد على الثِّقة بالنَّفس ،زيادة صلتك باهلل سبحانه وتعاىل إمياناً،
وثقة به ،واتكاالً عليه يف كلِّ أمورك.
 -3اإلميان بالقدر :من أهم العوامل اليت تساعد على بناء الثِّقة بالنَّفس ،ألنَّ اإلنسان كلَّما آمن بالقدر ،وأنَّ
كل ما حيدث له من مصائب وابتالءات قد كتبها اهلل عليه ،فإنَّ هذا مينع اإلنسان من اهتزاز شخصيته ،فتظل
َّ
متماسكة يف مجيع الظُّروف واألحوال.
 -4وضع األهداف :عندما نضع أهدافًا وننفذها ،تزيد ثقتنا بنفسنا مهما كانت هذه األهداف ،سواء على
املستوى الشخصي ،أو على صعيد العمل ،ومهما كانت صغريه تلك األهداف.
 -5اقبل حتمل املسؤولية :فهي جتعلك تشعرك بأهميتك ،تقدم وال ختف ،اقهر اخلوف يف كلِّ مرة يظهر فيها،
افعل ما ختشاه خيتفي اخلوف ،كن إنسانًا نشيطًا ،اشغل نفسك بأشياء خمتلفة ،استخدم العمل ملعاجلة خوفك،
تكتسب ثقة أكرب.
 -6حدث نفسك حديثًا إجيابيًا :يف صباح كلِّ يوم ابدأ يومك بتفاؤل وابتسامة مجيلة ،واسأل نفسك ما الذي
ميكنين عمله اليوم ألكون أكثر قيمة؟
 -7تكلم :فالكالم فيتامني بناء الثِّقة ،ولكن مترَّن على الكالم أوالً.
 -8حاول املشاركة باملناقشات :واهتم بتثقيف نفسك من خالل القراءة يف كلِّ اجملاالت ،فكلَّما شاركت يف
النِّقاش تضيف إىل ثقتك ،وكلَّما حتدثت أكثر ،يسهل عليك التَّحدث يف املرة التَّالية ،ولكن ال تنسَ مراعاة
أساليب احلوار اهلادئ واملثمر.
 -9اعنت مبظهر أنيــــــــــــــق ،بالرغم أن املالبس ال حتدد قيمة اإلنسان ،إال أن نوعية املالبس اليت نرتديها
تؤثر على مشاعرنا اجتاه أنفسنا ،فال يوجد أكثر انتباها لشكلنا أكثر منا حنن .إذا شعرنا أن شكلنا ليس جيدا
فإن ذلك يؤثر على انطالقنا وتفاعلنا مع الغري ،واملطلوب ببساطة النظافة الدائمة واللباس النظيف والشعر
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املرتب واللحية املساوية ،وليس املطلوب كثرة املالبس وصرف الكثري من املال عليها ،اشرتى القليل ولكن
اخرت ذو اجلودة العالية واألناقة املالحظة.
-10أمشــــــــــى مبعـــدل أســــــــرع :من أبسط االختبارات لتعرف ثقة إنسان يف نفسه :الحظ
خطواته :هل ميشى متثاقال؟ مرهقا؟ بطيئا؟ أم ميشى سريعا وخطوات ثابتة وكلها حيوية؟
ان االشخاص الواثقني من أنفسهم ميشون بسرعة!
علينا أن منشي بسرعة حتى وان مل نكن يف عجلة من أمرنا ،فزيادة معدل حركتنا  %25جيعلنا نبـــــــــدو
ونشعر أننا مهمون.
-11اهتم بوضعيــــــــــــة جســـــــدك :إن وضعية اجلسد اليت تكون فيها االكتاف منحنية واحلركة
بطيئة مرهقة تعطى انطباع بضعف الثقة يف النفس ،لنجلس وظهرنا مستقيم ورأسنا مرتفع.
-12أدعـــــــم ذاتــــــــــــــك :من أكثر األمور فاعلية لزيادة الثقة بالنفس أن نستمع لكالم مشجع.
 -13عليك باالمتنــــــــــــــــــــــان :عندما نركز على شيء صعب املنال ،فإن العقل يبحث عن أسبابا
لإلجابة على :ملاذا مل حنصل عليه؟ ويبدأ بسرد كافة نقاط الضعف واخللل واهلزائم السابقة.
فنجلس هادئني ونتذكر كل األشياء اليت منحنا اهلل ايانا ،النجاحات السابقة ،الصعوبات اليت انتصرنا عليها،
عالقتنا باهلل اليت كانت عونا لنا يف مواقف سابقة ،أن تارخينا ملئ بالنجاحات واإلجنازات.
وإنين أملك من اإلمكانيات ما يؤهلين للحصول على ما أريد ،وقد حصلت على أشياء فلما ال أحصل على
هذا؟ ،أحسن اهلل لي فيما سبق وسددني فلما ال حيسن لي اآلن!
-14اجلس يف السطر األول :األغلب إذا كانوا يف احملاضرة أو العمل أو يف لقاء عام فإنهم يبحثون عن
الصفوف األخرية ليجلسوا فيها ،وخيتاروا هذا االختيار حتى ال يالحظهم أحد!
إن ذلك يعكس قلة الثقة بالنفس ،عندما نقرر أن جنلس بالسطر األول فإننا نتخلص من أي مشاعر خوف أو
قلق ،وسنكون مالحظني من قبل األشخاص املهمني الذين يتحدثون يف املقدمة.
 -15حتدث بصوت عالي ونربة واضحة:
عندما نكون يف اجتماع ما أو جلسة عائلية فإننا نتجنب احلديث خوفا أن يكون رأى اآلخرين فيما نقول إنه
شيء غبـي!
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احلقيقة ليست كذلك متاما ،غالبية الناس أكثر تقبال ملا نقول (أكثر بكثري مما نتوقع) ،يف حقيقة األمر معظم من
معنا يف ذات اجللسة يعاني من ذات الفكرة!
عندما نبذل جهدا أكرب أن نتكلم ولو مرة واحدا يف كل لقاء مجاعي فإننا سنكتسب مهارة احلديث أمام جمموعة
وسنثق أكثر يف أفكارنا ،وسيعتربنا اآلخرين أهال أن نكون قادة.
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إدارة الوقت
مفهوم الوقت .Definition Of Time
هناك عدة مفاهيم للوقت ختتلف بعضها عن بعض جوهرياً تبعاً الختالف الظواهر اليت تشري إليها هذه
املفاهيم فالوقت يف الظواهر املادية خيتلف عنه يف الظواهر البيولوجية ووفقاَ لتصنيف ظواهر الكون هناك مخسة
مفاهيم خمتلفة للوقت هي- :
أ-

الوقت املادي امليكانيكي :ويعين مقياس حلركة جسم مادي بالنسبة جلسم مادي آخر والوقت بهذا

املفهوم يوصف بأنه متصل وقابل للتقسيم إىل وحدات صغرية جداً وينساب بشكل منظم وهو مقياس كمي
حمض خالٍ من أ ية صفات نوعية ووحداته متعددة كالثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة والعقد
والقرن وغريها ومثال ذلك وقت دوران األرض حول الشمس.
ب -الوقت البيولوجي :وهو الوقت الذي يقيس تطور الظواهر ومنوها وساعته هي اجلسم نفسه ويبدأ باخللية ثم
عامل النبات وينتهي بعامل احليوان.
ج -الوقت االجتماعي :وهو الوقت الذي معايريه األحداث االجتماعية اهلامة كهجرة الرسول صلى اهلل عليه
وسلم أو ميالد السيد املسيح عليه السالم أو نشوب احلرب العاملية كاحلرب العاملية األوىل عام 1916م أو
احلرب العاملية الثانية عام 1939م وغريها من األحداث اهلامة واليت ختتلف من جمتمع إىل آخر.
د -الوقت النفسي :وهو شكل من أشكال الشعور الداخلي وإدراك اإلنسان لذاته ويعتمد بشكل رئيسي
على طبيعة احلدث الذي يكون فيه الفرد وحالته النفسية وهذا يعين أن الزمن مير ببطء شديد وتبدو الدقائق
ساعات عندما يكون احلدث صعباً أو خطراً والعكس صحيح إن كان احلدث مرحياً سعيداً ،وهو مقياس ذاتي
فردي غري موضوعي.
ه -الوقت امليتافيزيقي :وهو وقت الظواهر امليتافيزيقية أو عامل ما وراء الطبيعة وال نعلم عن هذا الوقت
الشيء الكثري سوى ما ورد يف الكتب السماوية عن يوم القيامة (احلساب) واخللود ،واألزل ،واألبدية،
وغريها.
وقد اهتم اإلنسان منذ القدم بالوقت وتعقب النجوم والكواكب الرتباطها املباشر حبياته اليومية من زراعة
وجتارة وسفر ويؤكد ذلك االهتمام اخرتاع اإلنسان للعديد من وسائل تقدير الوقت ،مثل - :املسلة احلجرية،
الشموع ،الساعة الشمسية ،الساعة املائية ،ساعات اليد ،الساعة امليكانيكية وغريها.
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أهمية الوقت Importance Of Time
 -1تكمن أهمية الوقت يف أنه املصدر األنفس واألندر بني املصادر املتاحة األخرى ولكنه خيتلف عنها بأنه ال
ميكن ختزينه وال شراؤه أو بيعه أو إيقافه أو إحالله وكل ما بوسعنا عمله حيال الوقت هو التصرف به حال
توفره فإما أن نستثمـــره أو نضــــــيعه ،والوقت ميلكه اجلميع بالتساوي ويندموا لفقدانه وبدون الوقت ال
ميكن عمل شيء فهو وعاء لكل عمل كما ويعترب الوقت مقياساً للعمل كما هو املال مقياساً للسلع.
 -2ومبا أن الوقت عنصر نادر ومثني فأن عدم استخدامه االستخدام األمثل سيؤدي إىل ختفيض اإلنتاج وهدر
املال ولذلك وصفه دركر( )Druckerباملصدر األندر ،ووصفه ماكينزي ( )Mackenzieباملصدر احلرج
ووصفه الكني ( )Lakienبأنه هو احلياة وأن تضييع الوقت يعين تضييع احلياة .
 -3تكمن أهمية الوقت ايضاً يف أنه حمدد بـ( )24ساعة يف اليوم الواحد ،وبـ( )168ساعة يف األسبوع
وبـ( )8760ساعة يف السنة الواحدة وأن أي جزء منه إذا مضى فقد مضى إىل األبد وال ميكن اسرتجاعه.
 -4الوقت بعد من بعدي وجود اإلنسان وهما املكان والزمان ويتغلغل مفهومه يف كل نواحي احلياة املختلفة
وجماالتها وهي - :اجملال املهين (جمال العمل) ،واجملال االجتماعي ،واجملال الروحي ،واجملال الفكري والعقلي،
وجمال األسرة ،وجمال اجلسم ،واجملال االقتصادي(املالي) ،وختتلف أهمية الوقت باختالف العناصر التالية- :
أ-

الظروف االجتماعية - :وتشمل االختالفات الرئيسية يف العادات والتقاليد واملعتقدات واألعراف

ومستوى اخلدمات الصحية واالجتماعية املتوفرة وما يرتتب عليها من ارتفاع متوسط عمر الفرد ونظرته
للحياة.
ب-

الظروف االقتصادية - :وتشمل املستوى االقتصادي ألي جمتمع ومعدل دخل الفرد وسبل إنفاقه

والسلوك االقتصادي للفرد واجملتمع ،واجملتمعات اليت تتمتع مبستوى اقتصادي مرتفع يلقى فيها الوقت اهتماماً
أكرب من غريها.
ج-

املستوى التعليمي - :ويشمل درجة التطور التعليمي يف اجملتمع كنسبة األمية ،واألعداد يف مراحل

الدراسة املختلفة ،ونسبة محلة الشهادات العليا وعليه فاجملتمعات اليت تتمتع مبستويات تعليمية مرتفعة تعطى
اهتماماً أكرب بالوقت.
د-

التطور التكنولوجي - :ويتناول درجة التكنولوجيا املستخدمة من قبل الفرد واجملتمع وعليه فارتفاع

كلفة التكنولوجيا وضرورة زيادة كفاءة استخدامها يقودا إىل االهتمام بعامل الوقت.
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 - 5تكمن أهمية الوقت يف كونه ذي عالقة وطيدة بإنتاجية األفراد واملؤسسات والشركات يف القطاع العام
أو اخلاص إذ يعترب أحد أهم وأبرز العناصر باإلضافة إىل التكلفة واجلهد.
 -6وكما يقول دركر ان الشخص الذي ال يستطيع إدارة وقته ال يستطيع إدارة شيء آخر ،وإدارة الوقت ال
تقتصر على اإلداريني دون غريهم أ و على العمل اإلداري دون غريه فاجلميع مطالبون بإدارة وقتهم بشكل
فعال حبيث حيقق الشخص أقصى فائدة ممكنة يف نشاطاته أو أعماله املطروحة.

مفهوم إدارة الوقت Time Management Concept
اإلدارة والوقت بينهما ترابط وثيق ،فاإلدارة هي عبارة عن( :عمليات معينة يراد من خالهلا إجناز أعمال
بشكل منسق ومنظم وفعال لتحقيق األهداف املرسومة بأفضل الوسائل واقل التكاليف) ،ويعترب الوقت كغريه
من العناصر املتاحة للمنظمة مثل املوارد البشرية واملالية واليت يفرتض ان تستغل بكفاءة عالية ،فالعملية اإلدارية
حمكومة بالوقت الذي ميلكه كل فرد وبدون الوقت ال ميكن عمل شيء.
إن إدارة الوقت تعين- :
أ-
ب-

تنظيم أعظم وأهم مصدر أال وهو الوقت.
جعل العمل أكثر فاعلية.

ج-

السيطرة والتحكم بالوقت خالل مرحلة التخطيط والتنظيم.

د-

تعلم الطرق السليمة للتحكم يف الوقت ،من أجل تطبيق أفكار جديدة وفعالة.

وعليه فإن إدارة الوقت تعد أسلوباً شخصياً ميكن من خالله للفرد أن يستثمر وقت عمله ووقته اخلاص بشكل
فعال من خالل حتديد مصادر ضياع الوقت ومن ثم املعوقات وبعد ذلك وضع السبل الكفيلة للقضاء على
أسباب الضياع حتقيقاً لالستخدام واالستغالل األمثل له.
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الوقت يف الفكر اإلسالمي
مل يبلغ الوقت مكانته يف أي فكر مثلما بلغها يف الفكر اإلسالمي ،فقد بلغت أهمية الوقت يف
اإلسالم أن جعله اهلل سبحانه وتعاىل أول ما حياسب عليه اإلنسان يوم القيامة فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم (ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ،عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما
فعل فيه ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أباله).
ويعترب الوقت يف اإلطار اإلسالمي من أعظم النعم اليت أنعم اهلل سبحانه وتعاىل بها على اإلنسان
فهو عمر احلياة وميدان وجود اإلنسان وما على اإلنسان املسلم إال أن يغتنم كل جزء منه ولو كان
بسيطاً قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (اغتنم مخساً قبل مخس شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل
سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك) ،وهذه دعوة إىل احلرص الدائم
على استغالل الوقت يف كل جمال من جماالت احلياة واملقصود من هذا استغالل وقت الشباب بطاقاته
املتدفقة قبل زحف وقت الشيخوخة وضعف اهلمة ووقت الصحة واحليوية قبل مداهمة الزمن وضعف
العزمية .
وجيب أن ننوه إىل أن قيمة الوقت واالهتمام بها ليست غريبة عند اإلسالم ،بل هي إسالمية قبل أن
ميارسها الغرب بأسلوب متقدم يثري دهشتنا وحيوز على اعجابنا بهم وبأعماهلم فلقد ورد عن قيمة
الوقت يف القرآن الكريم آيات كثرية:
 -1فقال تعاىل  :والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى " سورة الليل اآليتان "2-1
 -2كما أقسم اهلل تعاىل بأجزاء من الزمن فقال تعاىل  :والفجر وليال عشر والشفع والوتر" الفجر
االيتان ،"2-1وقال تعاىل  إذا الرسل اقتت ألي يوم أجلت ليوم الفصل" املرسالت اآليات
 ،"11،12،13وقال تعاىل :والعصر العصر اآلية " ،"1وقال تعاىل  :والضحى والليل إذا سجى
الضحى اآلية ""1
وقد ربط اإلسالم أداء الشعائر الدينية بأوقات منظمة وحمددة تنظيماً حلياة اإلنسان والتزاماً بالوقت
واستثماراً له فقال تعاىل  :إن الصالة كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً النساء "اآلية  ،103وكذلك
ارتبطت فرائض الصوم والزكاة ،واحلج مبواقيت حمددة كل عام وجيب أن تؤدى يف مواعيدها ،قال
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تعاىل  :شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس البقرة اآلية " "185وقال تعاىل  :وإذن
يف الناس باحلج يأتوك رجاالً وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق".احلج االية "27
ومن األدلة على اهتمام املسلمني الكبري بالوقت أن احلسن البصري عرب بقوله البليغ (ما من يوم
ينشق فجره إال وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مين فإني إذا مضيت ال
أعود إىل يوم القيامة).
ولقد روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :نعمتان مغبون
فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ) .وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال( :إن الليل والنهار يعمالن
فيك ،فاعمل فيهما) .ويقول احلسن البصري يف ذلك ( يا ابن ادم إمنا أنت أيام جمموعة كلما ذهب
يوم ذهب بعضك) ،ولعل يف هذه االحاديث ما يكشف عن دالالت عميقة يف ابراز مفهوم الوقت
كعنصر حاسم يف حياة االنسان.

أنواع الوقت Types Of Time
 -1ينقسم الوقت من وجهة نظر الفكر اإلداري وبشكل عام إىل أربعة أنواع رئيسية هي:
أ-

الوقت االبداعيCreation Time:

خيصص هذا النوع من الوقت لعملية التفكري والتحليل والتخطيط والدراسة والبحث واالستقصاء والعمل على
حتديد مضيعات الوقت ووضع احللول هلا ،وحتديد األولويات ،وتنظيم العمل وتقييم مستوى اإلجناز ،كما
ونواجه يف هذا النوع من الوقت املشكالت اإلدارية من كافة جوانبها بأسلوب علمي مع تقديم احللول املنطقية
حتى نصل إىل نتائج القرارات اليت ستصدر بفاعلية.
ب-

الوقت التحضرييPreparatory Time :

هذا النوع من الوقت ميثل املرحلة التحضريية أو فرتة االستعداد لتنفيذ املرحلة األوىل ويتم فيه مجع املعلومات
واحلقائق وجت هيز املعدات قبل البدء بالعمل حتى يتم جتنب هدر األموال والتقليل من التكاليف جتنباً للخسارة
االقتصادية.
ج-

الوقت االنتاجيProductive Time :

هذا النوع من الوقت ميثل الفرتة الزمنية اليت تستغرق يف تنفيذ العمل الذي مت التخطيط له يف الوقت االبداعي
والتحضري له يف الوقت التحضريي ولزيادة فاعلية استغالل الوقت جيب على اإلداري أن يوازي ما بني الوقت
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املستغرق يف اإلنتاج والوقت الذي يقضي يف التحضري واالبداع والتخطيط ،ويقصد به أيضا اتباع ما يعرف
بالوقت املربمج ،والتعرف على مجيع األمور املتعلقة باحلصول على الوقت املثالي يف العمل.
الوقت غري املباشرOver Head Time :

د-

هذا النوع من الوقت خيصص للقيام باألعمال والنشاطات الفرعية غري املتخصصة واليت هلا تأثري واضح على
العمليات اإلنتاجية وعلى مستقبل املنظمة وعلى عالقتها مع اآلخرين كمسؤولية املنظمة االجتماعية وارتباط
املسؤولني فيها مبؤسسات وهيئات عديدة يف اجملتمع وحضور اإلداري لندوات أو دعوات أو افتتاح ملؤسسات
أخرى.
 -2أما تقسيم الوقت من وجهة نظر الفكر اإلسالمي وهي كيفية تنظيم املسلم لوقته خالل اليوم من
طلوع الفجر وحتى صالة العشاء وما هي األعمال اليت ينبغي أن يقوم بها يف كل وقت فقد قسم اليوم إىل
األوقات التالية- :
أ -األول ما بني طلوع الفجر الثاني إىل طلوع الشمس ،وهو وقت شريف اقسم اهلل عز وجل فيه فقال تعاىل:
 والصبح إذا تنفس ( سورة التكوير :اآلية  )12فإذا صلى اإلنسان الفجر فليكن وقته مشغوالً بالدعاء
والذكر والقراءة والفكر حتى طلوع الشمس.
الثاني من طلوع الشمس حتى الضحى وهذا الوقت فيه وظيفتان هما صالة الفجر وما يتعلق

ب-

بالناس من عيادة للمريض أو تشييع جنازة أو حضور جملس علم أو قضاء حاجة مسلم.
الثالث من وقت الضحى حتى وقت الزوال وهذا الوقت فيه وظيفتان هما االشتغال بالكسب

ج-

واملعاش وحضور السوق فإذا كان تاجراً فليتجر بصدق وأمانة وإن كان صاحب صنعة فليصنع بإتقان ويقنع
بالقليل والوظيفة األخرى القيلولة فإنها تعني على قيام الليل.
د-

الرابع ما بني الزوال وحتى االنتهاء من صالة الظهر وفيه يؤدي املسلم صالة الظهر ويتطوع مبا يشاء

إن استطاع.
ه-

اخلامس ما بعد ذلك إىل صالة العصر.

و-

السادس من دخول وقت العصر وحتى اصفرار الشمس.

ز -السابع من اصفرار الشمس إىل ان تغرب.
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 -3باإلضافة إىل ما ذكر أعاله هناك نوعان آخران من الوقت ذكرهما بعض الكتاب ومنهم تونثان كوتس
(- :)Tonathan Coats
أ-

الوقت املسيطر عليه :وهذا يعين ممارسة العمل بدون معوقات أو مقاطعات من قبل اآلخرين.

ب -وقت االستجابة :وهذا يعين الوقت الغري مسيطر عليه ويستغرق يف الرد على مقاطعات اآلخرين اليت
تعيق العمل وتؤخر اإلجناز.
 -4كما قسم فريدربري( )Ferderberالوقت إىل قسمني هما-:
أ -الوقت الذي ميكن التحكم به :وهو الذي يتحكم به اإلداري شخصياً.
ب -الوقت غري القابل للتحكم به :وهو الذي خيضع ملطالب املدير املباشر ،ونادراً ما ميكن تنظيمه.

خصائص الوقتTime Characteristics.
على عكس الطاقة واملال واملهارة ،فالوقت الذي ميضي ال يعود وال ميكن اجياده ثانية ،وهو السلعة الوحيدة
اليت حنصل منها على قدر معني فقط ،وعندما نستخدم الوقت فلن حنصل على زيادة منه وال نستطيع أن نستعيد
الساعات أو األيام اليت قضيناها ،ولكننا نستطيع اختاذ خطوات إجيابية إلدارة ما تبقى منه ولذلك فإن الوقت له
خصائص وميزات يتميز بها عن باقي مجيع املوارد وهي- :
.1

الوقت سريع االنقضاء ،ويسري بنفس السرعة والوترية ،وعملية اسرتجاعه أمر مستحيل.

.٢

الوقت مورد نادر ال ميكن جتميعه أو تفويضه ،وملا كان ما مضى منه ال يعود فهو أنفس ما ميلك

اإلنسان.
.٣

الوقت ال ميكن ختزينه وال ميكن احالله وهو يتخلل كل جزء من أجزاء العملية اإلدارية.

.4

الوقت ال ميكن شراءه أو بيعه أو تأجريه.

.5

الوقت ال ميكن سرقته ،وتوفريه أو اقرتاضه.

.6

الوقت ال ميكن مضاعفته أو تصنيعه أو تغيريه ،وكل ما ميلك اإلنسان فعله هو أن يقضيه وفق معدل

حمدد مقداره (60ثانية /دقيقة).
.۷

الوقت مورد حمدد ميلكه مجيع الناس بالتساوي.
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.8

الوقت لإلنسان نبض حياته ،وإطار دنياه يف رواحه ومغداه ورصيد عمره ،وحسيب أجله ،ونطاق

معاشه ،عسره ويسره.
.9

الوقت ال حيرتم أحداً فال ميكن ألحد تغيريه أو حتويله بغض النظر عما يريد حتقيقه.
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اسرتاتيجيات إدارة الوقت
ال ختتلف وسائل ووظائف إدارة الوقت عن غريها من وسائل ووظائف إدارة عناصر اإلنتاج األخرى إذ
تتطلب حتضري وختطيط وتنظيم ومتابعة لطريقة استثمارنا للوقت املتاح إال أن أهمية إدارة الوقت تربز عن طريق
إدارتنا للوقت وتؤثر بشكل مباشر يف إدارتنا لبقية عناصر اإلنتاج.
وتعتمــد كفــــاءة إدارة الوقــــت على عـــدة عناصر أهمها- :
أ -إدراك املدير لقيمة الوقت وأهميته وحتديد الوقت الضائع منه.
ب -معرفة املدير بالوسائل واملهارات الالزمة إلدارة الوقت.
ج -استخدام املدير هلذه الوسائل واملهارات يف إدارة الوقت.
وهنا مقارنة بني سلوك الفرد األمريكي مع سلوك الفرد العربي يف إدارة أوقاته:
االختالفات ما بني سلوك الفرد العربي واألمريكي:
الفرد العربي

وقت الراحة
%15

وقت العائلة
%17
االمور الشخصية
وقت الراحة
وقت العائلة
وقت العمل

االمور الشخصية
%47

وقت العمل
%21

الفرد االمريكي

وقت العمل
%27
االمور الشخصية
وقت الراحة
وقت العائلة

االمور الشخصية
%46

وقت الراحة
%19

وقت العمل
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وقت العائلة
%8

وقد أشار فرينر(  )Fernnerإىل أن خطوات إدارة الوقت هي-:
أ-

حتديد كيفية استخدام الوقت (تسجيل الوقت).

ب-

حتديد الوقت املخصص لتحديد املشكلة وأسبابها واحللول املقرتحة هلا.

ج-

إجراء عمليات التقييم الدوري لإلمكانيات واملتطلبات.

د-

حتديد األهداف واألولويات فيها.

ه-

وضع اخلطط لتحقيق األهداف.

و-

تنفيذ اخلطط من خالل برنامج العمل اليومي.

ز-

العمل على تطوير اخلطط املتبعة يف إدارة الوقت.

ح-

املتابعة والتحليل الدوري للنتائج.

إن اسرتاتيجية استغالل الوقت ستؤدي إىل:
أ -حتقيق املنظمة ألهدافها.
ب -االلتزام بالقضايا اإلدارية طويلة األمد واملهمة بدالً من القضايا قصرية األمد.
ج -تطوير قدرات املدراء.
د -ختفيف الضغط والقلق والتوتر عند املدراء.

مضيعات ومعوقات الوقت وأساليب التحكم والسيطرة عليها- :
إن مفهوم مضيعات الوقت مفهوم ديناميكي يتغري بتغري الظروف واألزمان واألمكنة واألشخاص ،وهو نشاط
يأخذ وقتاً غري ضروري أو يستخدم وقتاً بطريقة غري مالئمة أو أنه نشاط ال يعطي عائداً يتناسب مع الوقت
املبذول من أجله.
فقد أوضح دركر (  )Druckerعدة عوامل تؤدي إىل ضياع الوقت وهي-:
أ-

تضخم عدد العاملني.

ب-

زيادة عدد االجتماعات عن احلد العقول.

ج-

عدم كفاية املعلومات ونظم االتصاالت.

د-

الزيارات املفاجئة وغري املربجمة.

ه-

املكاملات اهلاتفية الزائدة عن احلد.
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و-

تنفيذ مهام بدون حتضري وختطيط وتفكري أو االنتقال إىل مهمة قبل إجناز املهمة السابقة.

ز-

سوء اإلدارة والقيادة والتنظيم.

وقد قدم بعض علماء اإلدارة قوائم كتوصيات حتت عنوان موفرات الوقت ومنها قائمة مكنزي وانقسرتوم
وتشمل املبادئ التالية- :
أ-

ختفيض عدد أفراد اللجان إىل اثنني فقط.

ب-

زيادة سرعة املراسالت واخلطابات.

ج-

عدم تأجيل اختاذ القرارات.

د-

ختصيص ملف خاص لكل معاملة.

ه-

تعيني مدير مكتب جديد.

و-

التدريب اجليد.

ز-

تعيني أمني مكتب جديد.

ح-

اجياد مناذج جاهزة للرسائل.

ط-

ختطيط وتنظيم الوقت.

ي-

استعمال سلة مهمالت لغايات اتالف األوراق غري املهمة.

ك-

استعمال نظام أقصر للمراسالت واملذكرات.

ل-

استعمال السكرتارية للرد على األسئلة اليت تصل املدير.

م-

تفويض فعال لقرار املعلومات.

ن-

تنظيم مؤمترات هاتفية مرتبة ومنسقة.

س-

حتديد مواعيد املقابالت مسبقاً.
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