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مقدمة املركز 
ض��رورة  يتطلب  والعاملي  واإلقليمي  احمللي  املستوى  على  حت��دث  ال��يت  املتغريات  مع  التعامل  إن 
إحداث تغيريات جذرية يف اسلوب اإلدارة يف املؤسسات احلكومية وكيفية تقدميها للخدمات أو السلع 
وهذا يستلزم تبين مفهوم حديث لإلصالح اإلداري يتالئم والتغيريات اليت مير هبا جهاز اإلدارة العامة 

يف العراق، فاملفهوم التقليدي لإلدارة مل تعد قادرة على التعامل مع التطورات احلديثة.

وقد اتسمت السنوات املاضية بتطورات وحتديات عديدة كان هلا تأثريات مباشرة على اإلدارة 
العامة، ومن أهم هذه التحديات اختالق دور الدولة، التغيريات البيئية والسياسية وتطورات تكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات واالت����ص����االت... ول��ك��ي يتمكن ال��ق��ط��اع ال��ع��ام م��ن م��واج��ه��ة ت��ل��ك ال��ت��غ��ي��ريات االق��ت��ص��ادي��ة 
والتكنولوجية والبيئية ينبغي االستفادة من التطورات احلديثة يف اإلدارة وجتارب الدول األخرى يف كيفية 

التعامل مع مثل هذه التغيريات والتطورات.

ويهدف البحث املقدم إىل إلقاء الضوء على الصعوبات يف اإلدارة العامة يف العراق والصعوبات 
جوانب  على  الرتكيز  مع  احلديثة،  العامة  اإلدارة  مفهوم  وف��ق  وعلى  امل��ق��رتح��ة...  والعالجات  القائمة 
اإلص��الح  برامج  أمهلت  جم��االت وجوانب  احلديثة على  العامة  اإلدارة  ملفهوم  وفقاً  اإلدراي  اإلص��الح 
اإلداري اليت تبنت النموذج التقليدي، حيث يؤكد البحث على عملية اإلصالح اإلداري وفقاً للمفهوم 
احلديث لإلدارة العامة على جوانب املراقبة والتحكم يف التكاليف املالية، الشفافية، الالمركزية اإلدارية، 
املوافقون عن اإلدارة  ل��أداء، وتبىن  التسوق، وإجي��اد معايري حمددة  آلية  الرتكيز على  بالزبائن،  االعتناء 
أكثر تضخماً  العامة أصبح  اإلدارة  قطاع  إن  القائل  اجل��دال  اإلدراي  احلديثة كإطار لإلصالح  العامة 

واقل فاعلية وان الكفاءة اإلنتاجية واجلودة واملساءلة ميكن رفع مستواها يف مؤسسات القطاع العام.

إن الفكرة الرئيسة للبحث احلايل يرتكز حول اجلدل القائل إن جهود اإلصالح اإلداري وفقاً 
للمفهوم التقليدي إلدارة القطاع احلكومي اليتالئم والتغيريات اليت مير هبا قطاع اإلدارة العامة العراقي.

حياول الباحث يف حبثه هذا التطرق إىل أمهية مبادئ اإلدارة احلديثة ودورها يف ازدهار أية منظمة 
يف ظل وجود اإلمهال الذي أصاب اإلدارة العامة على ارض الرافدين.

ويؤكد الباحث على ضرورة إصالح يتمثل أواًل، بإعداد خطة اسرتاتيجية مالئمة لكل مؤسسة 
حكومية ت��أخ��ذ بنظر االع��ت��ب��ار إع���داد ال��ن��ظ��م وأس��ال��ي��ب ال��ع��م��ل وال��س��ي��اس��ات م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى خدمة 
األهداف املوضوعة... مع مراعاة تعديلها حبسب ما يستجد من امور وتطورات مع بلورة اسس رصينة 
النتقاء املديرين وتدريبهم لغرض اجناز اعماهلم على الوجه األكمل، فاحملك الرئيس لقياس قدرات املدير 
املتحقق. فاملخرجات  الذي يقيس االداء  املدخالت وهو األمر  هو من خالل مقارنة املخرجات مع 
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من حيث الكم والنوع جيب أن تكون يف إطار األهداف والسياسات والنظم املوضوعة، بينما تتضمن 
املدخالت مجيع املوارد الداخلة ضمن أنشطة املؤسسة احلكومية.

وتقرتح  وظيفة، كما  لشاغل كل  الالزمة  املؤهالت  إىل حتديد  يتطرق كذلك  البحث  أن  كما 
الدراسة ان جتري إصالح إدارة جهاز الدولة يف العراق على حنو تدرجيي بدًء بدائرة حكومية صغرية، 
مثلما تراعى نتائج التجربة شيئاً فشيئاً لغرض تعديل الربنامج حبسب الظروف والضرورات، مع التأكيد 
على أمهية دعم هذه اإلصالحات من قبل أعلى املستويات السياسية، على أن توضع هذه اإلصالحات 

مبقياس قياس النتائج اثناء تطبيقها لغرض تقدير مدى جناح الربنامج عند كل مرحلة.

                                         مركز البيان للدراسات والتخطيط

                                                 متوز 2016



أوضاع اإلدارة العامة يف العراق

5

اخلالصة
يف البدء، يتناول البحث أمهية تطبيق مباديء اإلدارة احلديثة وطبيعة هذا احلقل املعريف، ويؤكد 
على الدور الفيصلي لإلدارة العصرية يف ازدهار أية منظمة أو مؤسسة، ويبي أنَّ اإلدارة العصرية هي  
السمة البارزة لرقي الشعوب يف عاملنا احلاضر. مث يتطرق البحث إىل اإلمهال الذي أصاب اإلدارة على 

أرض الرافدين، األمر الذي تسبب يف األحوال املزرية لإلدارة العامة واخلاصة معاً يف عراق اليوم.

ويؤكد البحث على ضرورة إصالح هذا احلال، معترباً أن هذا اإلصالح يتمثل أواًل برسم خطة 
العليا  األه��داف  يعقبها سرد  منظمة،  لكل  املالئمة  االسرتاتيجية  باعداد  ُتستهل  الغرض،  هلذا  حُمكمة 
واملشتقة لتلك املنظمة. إذ إنَّ مسألة األهداف حتتل موقعاً فائق األمهية يف علم اإلدارة، كما جيب بلورة 

هذه األهداف على حنو جلي، مع تنسيقها عمودياً وأفقياً على صعيد املنظمة الواحدة.

التنظيمية، وإعادة تصميمها من وقت إىل آخر؛  اهلياكل  ايضاً كيفية تصميم  البحث  ويتناول 
للوحدات  الرمسية  االرتباطات  توضح  اليت  التنظيمية  اخلارطة  إع��داد  أوهلما  املهمة،  هلذه  جانبان  وي��ربز 
واألقسام ضمن املنظمة، بينما خيوض الشق اآلخر يف تعيي الدور الدقيق لكل وحدة أو قسم، فضاًل 

عن الصالحيات واملسؤوليات لكل مدير ومهام كٍل من العاملي ضمن أية وحدة.

الُنظم وأساليب العمل والسياسات لكل منظمة،  ويُعرّج البحث بعد ذلك على مسألة إعداد 
مع التأكيد على أمرين أساسيي: األول هو احلاجة إىل مراعاة الظروف الداخلية واخلارجية للمؤسسة، 
مع الرتكيز على خدمة األهداف املوضوعة. أما األمر اآلخر فهو ضرورة تعديل هذه النظم والسياسات 
حبسب مايستجد من أمور وتطورات. وتنطوي خطة اإلصالح أيضاً على بلورة أسس رصينة النتقاء 
املدراء وتدريبهم، لغرض إجناز أعماهلم على الوجه األكمل، حيث تشمل هذه األعمال مهام التخطيط 

أوضاع اإلدارة العامة في العراق
)الصعوبات القائمة والعالجات المقترحة(

* أ.د. كاظم جواد ُشبرّ

* بكالوريوس اقتصاد شرف ) الصناعة والتجارة( ، جامعة لندن، 1966 - دبلوم التقنيات العليا )اإلدارة(، جامعة سولفرد، 1967-ماجستري 
العلوم اإلدارية ) اإلقتصاد اإلداري و املايل( ، جامعة السيت/ لندن، 1968 - دكتوراه العلوم اإلدارية، جامعة لفربا، 1985.
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والتنظيم، فضاًل عن توجيه العاملي وإنتقائهم ومراقبتهم.

فاحملك األساسي لقياس قدرات املدير هو مقارنة املخرجات مع املدخالت، وهو األمر الذي 
يقيس األداء املتحقق؛ كي يُقارن مع املعايري املوضوعة سلفاً. فاملخرجات من حيث الكم والنوع جيب 
امل��وارد  امل��دخ��الت مجيع  تتضمن  بينما  امل��وض��وع��ة،  والنظم  والسياسات  األه���داف  إط��ار  تكون يف  أن 
ذل��ك. فمن حيث  أبنية وغ��ري  حُم��رك��ة،  وم��واد، وطاقة  ق��وى عاملة،  املنظمة من  أنشطة  الداخلة ضمن 
فماهو ُمستخدم من املدخالت، مايعين أن  ونوعاً  املدير تعظيم املخرجات كماً  األساس، جيب على 

هذه املقارنة هي املقياس احلاسم ملستوى األداء.

املؤهالت  إىل حتديد  البحث  يتطرق  دقيقًا،  الوظائف وص��ف��اً  اخل��وض يف ض��رورة وص��ف  وبعد 
الالزمة لشاغل كل وظيفة. مث يوضح مسألة التقييم الدوري للمدراء والعاملي اآلخرين، لغرض تصحيح 
أي أعوجاج ومكافأة أصحاب األداء اجليد، مع اختاذ مايلزم بصدد من يكون أداؤهم دون املستوى 
املقرر، إذ ميكن هبذا الصدد االستفادة من أسلوب العلم احلديث لدراسات الوقت واحلركة، ويتداخل 
كل هذا مع قضايا األجور والرواتب واحلوافز والرتقيات، إذ جيب اعتماد سياسات عقالنية وُمنصفة 

وعملية يف هذه اجملاالت، خدمة ألهداف املؤسسة وحرصاً على معنويات العاملي.

ويقرتح هذا البحث أخرياً إجراء إصالح إلدارات جهاز الدولة يف العراق على حنو تدرجيي، بدءاً 
بدائرة أو منظمة صغرية تتسم حبسن إدارهتا نسبيًا، إذ يتم اإلصالح مبوجب البنود املشار اليها آنفاً، 
مثلما تراعى نتائج التجربة شيئاً فشئ لغرض تعديل الربنامج حبسب الظروف والضرورات. والبد من 
التأكيد هنا على األمهية القصوى لإلسناد من قبل أعلى املستويات السياسية هلذا الربنامج، حيث من 

املؤكد يواجه  تواجه هذه التعديالت أو اإلصالحات بعض العراقيل واملعارضة حلي اكتماهلا.

وجيب قياس النتائج على طول الطريق، وذلك لغرض تقدير مدى جناح الربنامج يف كل مرحلة. 
تعديل  والعمل على  أو معدوماً، جيب حت��ّري األسباب  النجاح حم��دوداً  فيها  يبدو  ال��يت  احل��االت  ففي 

الربنامج كي تتحقق الغايات املراد بلوغها.
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الفصل األول
األسس األوىل

يتناول هذا الفصل بعض األسس األولية لغرض إرساء القواعد الضرورية لبحث املوضوع على 
للتطوير جيب أن تنطلق من فهم واضح  أية اسرتاتيجية  املتعددة، ذلك أن  حنو جاد، ولتغطية جوانبه 

للوضع القائم، فضاًل عن توضيح الرتاكمات التأرخيية اليت أوصلت األمور إىل احلال احلاضر.

فمن هنا؛ يبحث هذا الفصل دور اإلدارة العصرية يف بناء اجملتمعات احلديثة وتطويرها، وُيشري 
إىل نظرة اجملتمع العراقي واملسؤولي حنو اإلدارة، فتلك النظرة – أو قلة االهتمام إزاء املوضوع – أدت 
إىل تراكم الكم اهلائل من التخلف يف مستوى اإلدارة احلكومية واإلدارة غري احلكومية ) األهلية أيضاً(، 

إذ صار من الصعب أن نلتمس نقطة البداية إلنقاذ األوضاع، وإصالح الوضع القائم.

النظام عام  تغيري  أعقاب  العراقية )يف  أن احلكومة  إىل  أمريكي متخصص وحديث  تقرير  يشري 
2003( مل تدعم اجلهود الرامية إلصالح نظام الوظائف يف الدولة، ويقول التقرير الذي أعدته الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية، الذي يُركز على حيثيات تنفيذ مشروع َطموح لإلصالح اإلداري يف العراق، 
الكفاءة  يعتمد  نظام  إىل  احلكومة  ل��دى  الوظائف  حتويل  للمشروع ك��ان  الرئيسية  األه���داف  أح��د  إنَّ 
النواب،  جملس  إىل  يُقدم  احلكومية، كي  للوظائف  عصري  قانون  الئحة  صياغة  عن  فضاًل  واملهنية، 
ترافق ذلك،  العامة يف احملافظات واملركز، مع برامج أخرى  تأسيس هيئات متخصصة للخدمة  وأيضاً 

لتدريب املوظفي احلكوميي وتأهيلهم1. 

ويذهب التقرير للتأكيد أيضاً على أن األجهزة الرمسية مل تدعم هدفاً آخر للمشروع الذي -تبلغ 
كلفته 157 مليون دوالر تقريبًا- أال وهو العمل على ختويل الصالحيات إىل املستويات الدنيا لغرض 
املتاحة، والسيما  امل��وارد  اإلداري��ة وتطوير  النظم  وذل��ك عن طريق عصرنة  الالمركزية،  املزيد من  حتقيق 
البشرية واملالية، خصوصاً على صعيد احملافظات2، ويؤكد التقرير على أن طرق التجهيز وإبرام العقود 
املعمول هبا فعليًا تتقاطع مع الوثائق األصولية اليت أعدها خرباء املشروع، إذ مل يتم تبين هذه الوثائق 

من قبل األجهزة احلكومية، مع استثناء حمافظتي فقط حتولتا حنو استخدام هذه الوثائق.

ويضيف التقرير أن املشروع فشل يف إعانة مخس وزارات حكومية يف املركز لتطوير طرق إجناز 

1. تقرير مكتب املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كانون األول/ ديسمرب 2013، القاهرة، مجهورية مصر العربية، ص 5.
Office of Inspector General, Audit of USAID/Iraq’s Administrative Reform 
Project, Page 5 https://oig.usaid.gov/sites/default/files/audit-reports 

2. تقرير مكتب املفتش العام للتنمية الدولية ، ص 5.
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وظائفها حبسب ما كان ُمططاً يف أصل املشروع، فلم تبادر أيُّ من هذه الوزارات لتحسي أنشطتها 
أو اإلرتقاء بنظامها، أو لتطوير كيفية إعداد موازناهتا، أو لتنفيذ هذه املوازنات. هذا على الرغم من 
قيام وزارتي باعادة هندسة أعماهلما الرئيسية، وتوجهت واحدة فقط منهما حنو تنميط إجرائاهتا على 

وفق أسس سليمة3.

1-1 دور اإلدارة احلديثة وأمهيتها
الشك يف أنَّ جودة اإلدارة يف أّي منظمة - صغرية كانت أم كبرية - هي العامل املتحكم الذي 
يؤدي إىل النجاح أو الفشل. فحينما تكون اإلدارة مهنية وجادة، فهي تراعي مجيع الظروف املوضوعية 
للمؤسسة أو الدائرة أو املنشأة، سواء كانت هذه العوامل داخل املنظمة أم خارجها؛ وذلك ألّن املدير 
يتعامل مع املوارد املتاحة، منها البشرية ومنها غري البشرية، إذ يُراد هلذه املوارد أن ُتستخدم على أفضل 

حنو مستطاع لغرض حتقيق األهداف املرسومة إىل احلد األقصى.

فهنا يشري بعض اخلرباء إىل أن اإلدارة تعين “العملية اليت يتوالها شخص واحد أو أكثر لتنسيق 
أنشطة اآلخرين لغرض نيل أهداف مل يكن مبقدور شخص واحد أن حُيققها إن كان يعمل مبفرده”4.

من املعلوم أن األهداف تتباين مع اختالف طبيعة املنظمة، وتنساب مباشرة عن الغايات العليا 
أو الرؤيا الشاملة للمنظمة، فاملنظمة أو املنشأة التجارية قد جتعل الرحبية اهلدف األول هلا، وقد حُتدد 

لذلك وتائر أو نسباً معينة للمديات القصرية واملتوسطة والطويلة.

بيد أن الرحبية )مثاًل نسبة الربح السنوي لقيمة املبيعات، أو نسبة الربح السنوي إلمجايل رأس 
املال املستثمر( قد التكون هي اهلدف الوحيد أو اهلدف األول، حىت خبصوص منظمة األعمال. فقد 
تكون هناك أه��داف أخ��رى، منها حصة املنشأة من السوق، أو مدى رضى الزبائن عن منتجاهتا أو 
خدماهتا، وقد تويل اإلدارة العليا أسبقية أعلى هلذه األه��داف، أو رمبا تُعطيها أمهية مقاربة أو موازية 

الرحبية. ملسألة 

3. تقرير مكتب املفتش العام للتنمية الدولية، ص 5.
4. J H Donnelly, J L Gibson, J M Ivancevich )9th edition( )1995(: ”Fundamentals 
of Management“, Irwin, Page: 4.
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أن  الرغم من  الرحبية، على  الدولة ومؤسساهتا، قد اليكون هناك تركيز على  وخبصوص دوائ��ر 
مسألة التكاليف البد أن تربز كقضية مركزية، فالدوائر أو املنظمات الرمسية قد تشتمل أهدافها على 
املقدمة، أو  إزاء اخلدمات  املراجعي  أو تعظيم رضى  املواطني،  إجناز أكرب عدد ممكن من معامالت 
خفض متوسط كلفة اخلدمة املقدمة إىل املواطن، أو تقليص األخطاء يف اخلدمات املقدمة إىل اجلمهور.

املهم يف األم��ر أن وض��وح اهل��دف )أو األه���داف( ه��و أم��ر ج��وه��ري لكل منظمة، مهما كان 
نوعها أو حجمها. إذ ينبغي حتديد األهداف على املستويات التنظيمية املختلفة، مثلما جيب وضوح 
األهداف ملديات زمنية متباينة )قصرية األمد، متوسطة، طويلة(. وبقدر ما تكون اإلدارة قادرة على 
أداء  بل وحىت على  الواحدة ومسعتها،  املنظمة  أداء  ينعكس على  فأن هذا  املرسومة،  األه��داف  بلوغ 
احلكومة بكاملها، فاملدير اجليد هو الذي يستطيع جتاوز الصعوبات على اختالف أنواعها وأشكاهلا، 
فأحد التعريفات املوجزة لإلدارة مبفهومها العملي هو أهنا: “حل املشكالت يف إطار العمل”، غري أن 
مبا  التنبؤ  املطلوب  بل  واستفحاهلا،  ما  بروز مشكل  االنتظار حلي  للمشكالت اليعين  احللول  ابتكار 
لتجاوز هذه املشكالت؛ لغرض ختطيها بسالم يف وقت  التخطيط  املستقبل من صعوبات، مع  خُيبئه 
حدوثها االفرتاضي وكأهنا مل حتصل، فأذا توقعنا نقصاً يف القوى البشرية بعد عام واحد من اآلن، البد 
لنا من اختاذ التدابري املطلوبة من قبيل تغيري طرق العمل أو استقدام عاملي ُجدد من اآلن؛ كي مننع 

حدوث األزمة من األساس.

التدابري  اعتماد مجيع  على  بأهنا:“تنطوي  السديدة  اإلدارة  ن�ُ��ّع��رف  أن  ميكن  ذك��ره،  سبق  ومم��ا 
واألنشطة لتسخري املوارد املتاحة )بشريةكانت أم غري بشرية( على حنو عقالين؛ بغية حتقيق األهداف 
املرسومة للمنظمة”. والواضح من هذا التعريف أن قضية رسم األهداف ووضوحها تلعب دوراً مركزياً 

يف جممل النشاط اإلداري ألية منظمة أو مؤسسة أو وزارة.

األس��اس  يف  تنبع  ال��يت  للمؤسسة،  العامة  االسرتاتيجية  وف��ق  على  ُتصمم  العليا  األه���داف  إنَّ 
عن الرؤيا ملكانة املؤسسة يف اجملتمع ودورها فيه. فأذا نظرنا إىل مؤسسة كربى تتوىل تصنيع املنتجات 
اإللكرتونية، قد حُتدد رسالتها يف اجملتمع بأهنا:“جتتهد لدفع عجلة التطور التقين يف العامل حنو األمام”. 
أما إذا أخذنا دائرة تقوم باصدار الوثائق الشخصية لعموم املواطني، فيمكن أن نصيغ رسالتها )دورها 

يف اجملتمع( بأهنا:“دائرة تقوم بتوثيق التفاصيل الشخصية لعموم املواطني تسهِّل إجناز معامالهتم”.
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1-2 خلفية تأرخيية:
العراق  يلَق يف  مل  وج��ودهت��ا  اإلدارة  االهتمام مبستوى  إن  نقول  حينما  احلقيقة  النبتعد عن  قد 
مايستحقه من االهتمام واملوارد، السابقاً والحاضراً، بل مُيكننا أن نؤكد بأن العقود األخرية رمبا شهدت 
تدهوراً يف هذا اجملال إال يف زوايا حمدودة، سواء أنظرنا إىل األوضاع أثناء احلكم الصدامي املقبور أم 

بعد التغيري الذي حصل يف العام 2003.

وقد اليكون من اخلطأ القول إن النظرة العامة إزاء اإلدارة وأمهيتها كانت ومل تزل ُمتخلفة، فهذه 
النظرة ترى يف “اإلدارة” جهداً شخصياً وفنياً اليستحق اإلمعان اجلاد أو الدراسة العلمية، وأن اختيار 
اللياقة مبا يراه املدير األعلى )أو املتنفذ صاحب  املدير قد يستند إىل الرغبات الشخصية، واعتبارات 
القرار(، دون اكرتاث كاف الستخدام الطرق العلمية يف ممارسة وظائف املدير، أو أختيار األساليب 

املوضوعية يف انتقاء املدير.

واحلقيقة أن هناك خلاًل وقع منذ البداية حينما بدأ التفكري يف رسم خطط اإلمناء االقتصادي 
على مدى  والركائزية  اإلنتاجية  املشروعات  انتقاء  على  الرتكيز  انصب  العراق، حيث  واالجتماعي يف 
العامل  امل��ق��رتح��ة، م��ع قلة اإلل��ت��ف��ات حن��و اآلث���ار وال��ت��ط��ورات املستقبلية. فهنا ُيشري  امل��ش��روع��ات  ج��دوى 
االق��ت��ص��ادي ال��راح��ل ع��ب��اس ال��ن��ص��راوي إىل أن عهد التخطيط االق��ت��ص��ادي رأى ال��ن��ور م��ع أوائ���ل عقد 
اإلمنائية  ال��ربام��ج  معظم  أن  بيد  ل��إلع��م��ار.  تشكيل جملس  مت  امل��اض��ي، حينما  ال��ق��رن  م��ن  اخلمسينيات 
)واملشاريع الصناعية والزراعية والركائزية( ُصممت من منظور اختصاصي أو اقتصادي حُمدد، دون أن 
يرافق ذلك دراسات شاملة أو نظرة مستقبلية بعيدة األثر5. ولذلك مل حتظى أمور رئيسية كقضية البيئة 
والتخطيط السكاين وأوضاع القوى العاملة ) مبا يف ذلك جودة اإلدارة( على االهتمام الذي تستحقه.

1-3 األوضاع احلاضرة لإلدارة العامة يف العراق:
إنَّ اإلدارة العامة يف العراق تشكو من حال الحُتسد عليه، فعلى حنو عام جند أن املدير ليس 
مؤهاًل ألداء عمله على ما يلزم، فضاًل عن أن األنشطة أو األعمال اليت مُيارسها اليرتقي إىل مستوى 
“املهنية” مبوجب املقاييس املعروفة يف هذا اجملال، وكنتيجة لكل هذا، نلحظ استشراء عدد من الظواهر 
االستخدام  املظاهر هو  أب��رز هذه  فمن  املواطني حنوها،  أداء احلكومة ونظرة  على  تنعكس سلباً  اليت 
الزائد للقوى البشرية وما يرافقها من بطالة ُمقنّعة، فضاًل عن تضخم النفقات وبطء إجناز األعمال، 
5.“االقتصاد العراقي”عباس النصراوي، دار الكنوز األدبية، بريوت، )1995(  ص 32، املصدر منقول عن الكتاب اآليت: 

“العراق: مشكالت احلاضر و خيارات املستقبل” ، علي حنوش دار الكنوز األدبية، )2000( بريوت، ص 125.
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وكذلك  املراجعي/املواطني،  رض��ى  وع��دم  واملسؤوليات(،  )الصالحيات  العاملي  مهام  وض��وح  وع��دم 
الضبابية يف أهداف واسرتاتيجيات الدوائر/املنظمات احلكومية وخططها.

نهار يف تكريسها هي أن الدولة تقع على 
ُ
فأحد املفاهيم اخلاطئة اليت ساهم النظام الصدامي امل

عاتقها مسؤولية هتيئة الوظائف للمواطني، مبن فيهم اخلرجيون اجُلدد، كما أن سعي السياسيي لكسب 
قربي منهم( عن طريق التوظيف الزائد لأشخاص زاد الطي بلة 

ُ
رضى اجلمهور )والسيما األشخاص امل

وساعد يف تضخم أعداد العاملي لدى املؤسسات والدوائر، والسيما أن النظرة العامة متيل حنو تفضيل 
وامتيازاهتا  الوظيفة  هلذه  الدائمة  الطبيعة  بسبب  اخل��اص(؛  القطاع  يف  بالعمل  )مقارنة  الرمسية  الوظيفة 

األخرى كالراتب التقاعدي، واملستوى املتدين ملتوسطة إنتاجية املوظف احلكومي.

فهنا ُيشري أحد الباحثي العراقيي إىل أن التوظيف احلكومي يعاين من مشكلتي رئيسيتي، مها 
العراقية تذهب لدفع  العاملي )البطالة املقنعة(، وانعدام الكفاءة؛ ولذا فأن ثلثي املوازنة  “زيادة عدد 

الرواتب واملصاريف املتفرقة، يف حي أن اإلنتاجية تكون منخفضة بنحٍو كبري”6.

ويضيف هذا الباحث أن آخر تقديرات وزارة التخطيط تضع عدد سكان العراق عند مايزيد 
قلياًل عن 35 مليون نسمة، منهم حنو 20 مليون شخص مصنفون على أهنم بالغون، وقادرون على 
ال��دول��ة حنو  ل��دى  أن  ش��خ��ص7،  مليون  حب��دود 8,5  ه��و  العاملة  للقوة  احلقيقي  احل��ج��م  لكن  العمل، 
3,5 مليون موظف مدين، باإلضافة إىل مليون شخص آخرين يعملون بعقود حمدودة املدة، تضاف 
فيصبح اجملموع  مليون،  يبلغ 1,5  منتسبيها  الدفاع والداخلية جمموع  عليهم قوات األمن من وزارات 
الكلي ملوظفي الدولة حوايل 6 ماليي من أصل القوة العاملة اليت تعدادها 8,5 مليون8. هذا يعين أن 

الوظائف احلكومية تشكل نسبة 70 باملئة من إمجايل القوة العاملة العراقية.

إن الضرورة امللحة وأوضاع العراق احلاضرة حتتم التخلي عن هذا املفهوم اخلاطئ، الذي يعترب 
ُيّضر  تلتزم هبكذا منهج، وأن مفهوماً كهذا  الدولة أن  للتوظيف، فلم يعد مبقدور  الدولة ملجًأ طبيعاً 

بشدة مبصلحة البلد وفرص تقدمه، مثلما يُعيق رفاهية أبنائه وجماالت منافستهم للشعوب األخرى.

أم  املختلط  أم  اخل��اص  س��واٌء  وتنشيطها،  احلكومية  القطاعات غري  لدعم  األوان  آن  فقد  ولذلك 
التعاوين، ويف متلف احلقول الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية واخلدمية، مع إبقاء الدولة ُمشرفاً عاماً 
ملنع حاالت االستغالل وسوء التصرف، كاالحتكار، والتحايل على املستهلكي، وعدم إنصاف العاملي.

6. “ أزمة الوظائف يف العراق” سجاد نشمي )2015( املقال منشور يف “سلسلة مقاالت مركز البيان للدراسات والتخطيط 
)1(” )أيار 2015(، مركز البيان للدراسات و التخطيط ، بغداد، ص 41.

7. نفس املصدر السابق، ص 41.
8. نفس املصدر السابق، ص 42-41.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

12

فمما تقدم، بات لزامًا على الدولة إعتماد سياسات فاعلة إلعادة إحياء القطاعات االقتصادية 
غ��ري احل��ك��وم��ي��ة، ف��ض��اًل ع��ن حت��وي��ل م��اي��زي��د ع��ن ح��اج��ة ال���دول���ة حن��و ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات، ف��م��ن ب��ي ه��ذه 
اجملانية،  املشورة  وتوفري  تساحمية،  إجيار  بدالت  عند  األبنية  وهتيئة  السهلة،  القروض  تقدمي  السياسات 
فضاًل عن إعادة تدريب العاملي احلكوميي الراغبي يف التحول، ومنحهم بعض احلوافز املعقولة لذلك.

1-4 التداخل مع اجلوانب األخرى
احلكومية.  األنشطة  م��ن  األخ���رى  الرئيسية  اجل��وان��ب  م��ع  تتداخل  اإلدارة  أن ج��ودة  اجل��ل��ي  م��ن 
فحينما تنعم الدوائر/املنظمات احلكومية بإدارات كفوءة ومقتدرة، تطغى صفة الفاعلية واإلجناز على 
احلكومة، مايعطيها هيبة ومنزلة يف عيون القاصي والداين، ومنهما حكومات األقطار اجملاورة والصديقة، 

األمر الذي ُيسّهل التعامل/التفاوض مع هذه احلكومات وتدبري مايريده العراق منها.

والواضح أيضاً أن مجيع مرافق الدولة تتطلب أدائاً إدارياً مهنياً ملديرين أكفاء، بغية نيل األهداف  
لنمو  وتائر طيبة  تعين حتقيق  الوطين،  لالقتصاد  احلاذقة  ف��اإلدارة  الطموحات،  واإلق��رتاب حنو  املرجوة، 
الفقر واحل��رم��ان وامل��رض،  ال��واح��د، مثلما تعين تقليص وق��ع  ال��ف��رد  ال��وط��ين وأي��ض��ا ملتوسط دخ��ل  الناتج 
استثمار  م��ع  اهل��اي��دروك��ارب��ون��ات،  ق��ط��اع  على  اإلع��ت��م��اد  الناجحة خفض  االق��ت��ص��ادي��ة  اإلدارة  وتستتبع 
قدرات البلد يف جماالت امليزة النسبية واالرتقاء بالعملة الوطنية إىل مستوى العمالت العاملية احملرتمة، 
القطاع اخلاص وتوسيعه  الرئيسة، وتشجيع  الذهب والعمالت االجنبية  البلد من  فضاًل عن إحتياطي 
مع ضمان اإلشراف احلكومي للحيلولة دون االحتكار واالستغالل،والعمل على جذب االستثمارات 
األجنبية جلهة القطاعات املناسبة، وتدبري التقنيات املالئمة لدعم عجلة اإلمناء االقتصادي والصناعي 

واالجتماعي.

وهنا ُيشري حممد علي زهري أحد علماء االقتصاد العراقيي إىل أن جناح التنمية االقتصادية يعتمد 
إىل  االفتقار  “إن  زي��ين  ويضيف  يكون كليًا”9.  يكاد  اعتماداً  اجليدين  واإلداري���ي  املخططي  “على 
أجهزة ختطيط متمرسة له تأثري سليب شديد على عملية التخطيط االقتصادي، وينعكس هذا االفتقار 
البلد، والتتناسب يف  منها مع حاجة  اليت التتماشى يف بعض  أهدافها  التنمية ويف  يف حتضري خطط 
انتقاء بعض  ن��واح أخ��رى شىت، كسوء  املتاحة، وينعكس أيضاً هذا يف  البلد  بعضها اآلخ��ر مع م��وارد 
منها”10. وميضي  لكثري  الفنية واالقتصادية  تنفيذها وضعف دراسات اجلدوى  توقيت  املشاريع وسوء 

9. “ اإلقتصاد العراقي: املاضي و احلاضر وخيارات املستقبل” حممد علي زيين )2010( ) الطبعة الرابعة(، دار املالك للفنون 
واآلداب والنشر، بغداد، ص 88.

10. نفس املصدر السابق، ص 89.
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لتنفيذ املشاريع بأوقاهتا احملددة وبأقل كلفة، كذلك،  زيين إىل القول بأن “اإلدارة املاهرة ضرورية جداً 
هي ضرورية جداً إلدارة املشاريع بكفاءة وجناح بعد تنفيذها؛ فمهمة املدير تتطلب معرفة عامة بالعملية 

اإلنتاجية وبأصول متويل العمل وبقواعد التسويق وبالبيئة االجتماعية احمليطة بالعمل”11.

ويرى زيين أن البلدان النامية )مبا فيها العراق( غالباً ماختلط “بي املهارة الفنية واملهارة اإلدارية، 
وغالباً ماتُعهد إدارة املشاريع الصناعية التابعة للقطاع العام إىل أناس معيني بناء على خربهتم الفنية - 
كاخلربة اهلندسية مثاًل - وليس بناء على قابلياهتم اإلدارية، فينتج عن ذلك تدين مستوى األداء وقلة 

عائد رأس املال؛ وبالتايل إخنفاض القدرة االستيعابية”12.

إنَّ مايقال بصدد منافع اإلدارة احلاذقة جلهة االقتصاد الوطين ينسحب أيضا على ماتُوفره اإلدارة 
السديدة يف حقول أخرى، تشمل الطاقة، والري، والصناعة، والسياحة، واملناجم، واهلايدروكاربونات 
ف��اإلدارة هي عصب احلياة العصرية، ألهنا إن كانت سيئة تأخر البلد  وغريها، من اجلوانب واحلقول، 
وتقهقر، وإن كانت سديدة وموفقة وناجحة ارتقى اجملتمع وتقدم من إجن��از إىل آخر دون ه��وادة أو 

تردد.

إنَّ أح��رزت��ه بعض ال��ش��ع��وب ال��يت ك��ان��ت تُ��ع��د ح��ىت وق��ت ق��ري��ب يف ع���داد أق��ط��ار ال��ع��امل الثالث 
اإلدارة  مفاهيم  اعتمادها  ل��وال  ليحصل  يكن  مل  وس��واه��ا(  ماليزيا  ت��اي��وان،  اجلنوبية،  )سنغافورة، كوريا 
العصرية وتطبيقها على حنو عقالين وجُمٍد، على الرغم من افتقار هذه الشعوب إىل موارد طبيعية مبقادير 
كربى، خالفاً حلالة العراق الذي هو بلد غين طبيعياً، فاإلدارة الناجحة تستطيع التغلب على العجز 

أو النقص يف املوارد، فهي الترتاخى والهُتمل، بل تُراقب وتتنبأ وتبادر.

واحلقيقة الدامغة هي أن اإلدارة السيئة رمبا تؤدي إىل تبذير املوارد البشرية وغري البشرية، ما أو 
قد ُتسيئ استخدامها، إذ رمبا تضعها يف غري جماالهتا السليمة؛ وهلذا فأن توفر امل��وارد - حبد ذاته - 
اليضمن الرقي والتقدم وحتقيق الرفاه، بل إّن اإلدارة السديدة هي اليت تُثمر هذه النتائج، فأن توفرت 

املوارد الطيبة مع اإلدارة املهنية واحلاذقة فهذا سيؤدي إىل أفضل النتائج.

11. نفس املصدر السابق، ص 89.

12. نفس املصدر السابق، ص 89.
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الفصل الثاين

اإلطار العام لإلصالح اإلداري
واملتداخلة،  الرئيسية  جوانبها  ليخوض  اإلداري  اإلص��الح  عملية  الفصل يف خضم  ه��ذا  يلج   
لينتقل بعد ذل��ك إىل رس��م خطط اإلص��الح،  من احلاجة إىل بلورة االسرتاتيجيات واأله���داف،  ب��دءاً 
وتصميم اهلياكل التنظيمية، مث ُيصار بعد ذلك إىل مسألة تطوير النظم، وأساليب العمل وانتقاء املدراء 

وتدريبهم. 

2-1 بلورة األهداف واالسرتاتيجيات
العالج لن يكون سهاًل،  العراق اإلداري��ة قد تشعبت وتعقدت، فأن  بالنظر إىل أن صعوبات 
بيد أن هذا اليعين أن األمر فيؤس منه، إمنا الطريق ستكون وعرًة وطويلة وتستدعي صرباً وإصراراً على 
النهج السليم، فقد سبقت العراق على هذا الدرب أقوام أخرى، مايعين أن هذا اإلجناز مُمكن التحقيق 

على الرغم من كونه حتدياً ضخماً.

إنَّ أول ماتستدعيه الضرورة هو أن تكون هناك إسرتاتيجية عامة، وأهداف واضحة لكل وزارة 
أو مؤسسة أو منشأة أو دائرة/قسم، بل للحكومة بكاملها، فهذه االسرتاتيجية تنبع عن طبيعة الدور 

الذي يُراد أن تؤديه كل منظمة، مبا يتناسب ويتناسق مع بقية الوزارات أو املؤسسات أو الدوائر.

أما أهداف كل منظمة أو دائرة فيمكن اشتقاقها من االسرتاتيجيات، مع االلتفات إىل احمليط 
اخلارجي، واألوضاع الداخلية للمنظمة، وقدراهتا البشرية واملادية، فإذا كانت االسرتاتيجية العامة لوزارة 
يف  وللمسامهة  االختصاصات  من شىت  اخلرجيي  من  اجملتمع  متطلبات  تلبية  على  تنص  العايل  التعليم 

عجلة اإلمناء االقتصادي-االجتماعي، ميكننا استنباط األهداف املناسبة من هذه االسرتاتيجية.

فمن هذه األهداف توفري اخلرجيي باالعداد الالزمة وعند املستويات النوعية املعرتف هبا مهنياً 
وعاملياً، إذ ينبغي هنا تعيي األرقام ذات العالقة لكل عام، ولكل حقل من حقول االختصاص. أما 
أهنا  هلا  ُيشهد  ط��رق  باستخدام  وكفاءاهتم  اخلرجيي  ق��درات  توثيق  فيجب  النوعي،  املستوى  خبصوص 

موضوعية وذات مصداقية.

مسعة  إسرتاتيجيتهاعلى حتسي  ال��وزارة  تركز  أن  فيجب  مثاًل،  اخلارجية،  وزارة  على  طبّقنا  وإذا 
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وحمرتماً  المعاً  البلد  ليكون  الرمسية،  وغ��ري  الرمسية  واملنظمات  احلكومات  مع  ال��رواب��ط  وتطوير  ال��ع��راق، 
مُيكن  االسرتاتيجية،  هذه  ومن  وأغراضها  طبيعتها  أختلفت  مهما  احملافل  بالبنان يف مجيع  اليه  ويشار 
اشتقاق أهداف بعيدة ومتوسطة وقصرية، مع جعل هذه األهداف كمية وقابلة للقياس قدر املستطاع.

يف احلقيقة أن علم اإلدارة يُويل اهتماماً خاصاً لقضية األهداف، ويعدها حموراً ألنشطة املدير، 
إذ ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل األمور اخلمسة اآلتية:

أواًل: جيب أن تكون هناك أهداف لكل قسم رئيسي يف املؤسسة الواحدة، حيث تنساب هذه 
األهداف من األهداف العليا للمؤسسة.

ثانيًا: حينما يتجزأ القسم الواحد إىل دوائر، تتجزأ هذه الدوائر إىل وحدات أصغر، ينبغي أيضاً 
تعيي األهداف لكل دائرة أو وحدة، بل حىت لكل العاملي يف هذه الدوائر أو الوحدات.

األه��داف على حنو موضوعي وعقالين،  الوقت النتقاء هذه  ما يكفي من  ينبغي رصد  ثالثًا: 
وبعد نقاش جاد بي أصحاب العالقة، كي ُتصبح األهداف مقبولة ومعمواًل هبا، كما ينبغي تدوينها.

ال��وح��دات الدنيا جيب أن  التأكد من تناسق األه��داف عمودياً، أي أن أه��داف  راب��ع��اً: جيب 
ُتساهم يف بلوغ أهداف األقسام أو الدوائر العليا. وأن أهداف العاملي يف كل وحدة جيب أن ُتساهم 

يف نيل أهداف الوحدات اليت يعملون فيها.

التناسق األفقي لأهداف، مبعىن أن أهداف األقسام الرئيسية جيب أن  خامسًا: جيب ضمان 
تُعّضد بعضها بعضًا، وأن أهداف الدوائر أو الوحدات داخل القسم الواحد جيب أن أالَّ تتقاطع، بل 

ينبغي هلا أن ُتساند بعضها بعضاً.

قد يرى غري العارفي يف هذا الكالم بأنه تفصيالت نظرية حبتة، وهذا خطاً جسيم؛ ذلك ألن 
جهيدة  جهوداً  وتبذل  خاصاً  إعتباراً  األه��داف  ملسألة  تعطي  جناحاً  وأكثرها  العامل  مؤسسات  أفضل 
لبلورة هذه األهداف على حنو سديد، وأيضاً لاللتزام هبذه األهداف وملراقبة التقيد هبا، وتشخيص أي 

احنرافات عنها.

2-2 إعداد خطط اإلصالح:
بالنظر ملا تقدم، فأن اإلصالح البد أن يتم على حنو تدرجيي، إذ إن املطلوب أواًل بلورة املفاهيم 
واخلطط قبل املباشرة باإلصالح الفعلي، ذلك ألن أي جهد أو نشاط لإلصالح أو التطوير جيب أن 
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يسبقه تفكري جاد وموضوعي لتحديد الرؤيا على حنو دقيق وعملي، للجهاز احلكومي على حنو عام 
أواًل، ومن مث لكل قطاع أو وزارة يف الدولة.

ومن املؤكد أن فهم الواقع القائم هو اخلطوة األساسية األوىل يف هذا السياق. فبحسب ما يشري 
اليه أحد املختصي فأنه “ ميكن إصالح احلل اخلطأ للمشكلة الصحيحة، ولكن من الصعوبة حتديد 
ال��ض��رورة األوىل هي معرفة  ب��أن  القول  الكاتب إىل  ه��ذا  اخل��ط��أ”13. وميضي  للمشكلة  الصحيح  احل��ل 

املشكلة، “أما احلل فهو ناتج طبيعي لدراسة املشكلة نفسها”14.

لذا يتطلب األمر إعداد خطة لإلصالح اإلداري لكل وزارة، وجيب هنا تعيي الرؤيا الشمولية 
للوزارة، اليت تنتج عنها رسم االسرتاتيجية وتشخيص األهداف، والبد للُمخططي من الرتكيز يف ضبط 
اإلداري  الفساد  م��ن  والتخلص  الوظيفي،  ال��ك��ادر  ت��دري��ب  وإع���ادة  البطالة،  م��ن  والتخلص  النفقات، 

واملايل.

فالواضح أن االستخدام الزائد للقوى البشرية يف معظم الدوائر احلكومية قد يُعرقل سري العمل، 
عقالين  وظيفي  أي وصف  فأن  لذلك  احلكومية،  امليزانية  ويُرهق  النفقات،  من  يرفع  عن كونه  فضاًل 
وموضوعي جلهة الدوائر احلكومية جيب أن يستهدف االستفادة من وقت املوظف طوال ساعات العمل 
الرمسية، مع وجود مساح لبعض األمور الضرورية، األمر الذي قد يعين تقليص عدد العاملي يف الدائرة 

الواحدة.

فإذا أفرتضنا أن إحدى الدوائر احلكومية كان لديها 1000 موظف، قد ميكن تقليص العدد 
إىل 600 مثالً، بعد تطبيق الوصف الدقيق للوظائف وحتسي طرق العمل، األمر الذي يستتبع بذل 
جهد أكرب من املوظفي الذين يتواصل تشغيلهم، أي ال 600 موظف الباقي، وكل هذا البد أن يُثري 

ثالث قضايا ضاغطة هي:

أواًل: مسألة الرواتب، فمن اإلنصاف إجراء تقييم عقالين لرواتب املوظفي الذين ستزداد أعباؤهم يف 
العمل، فهذا أمر معقول وقد جرت عليه العادة يف حاالت من هذا اللون، هلذا جيب إجناز إعادة التقومي 

هلذه الرواتب مبوجب أسس موضوعية.

الدائرة، كي يفهموا متاماً مسؤولياهتم  الباقي يف تلك  ثانيًا: تستدعي الضرورة إعادة تدريب املوظفي 
وصالحياهتم مبوجب النظام اجلديد لغرض تسليحهم مبا حيتاجون إليه على صعيد الواقع.

ثالثًا: قضية املوظفي الفائضي عن احلاجة، أي ال� 400 اآلخرين يف مثالنا. وهنا اعتمدت املؤسسات 
13. “ يوميايت يف وزارة الصحة” صالح ُشرب ) 2013(، مطبعة جواد، بريوت، ص 94.

14. نفس املصدر السابق، ص 94.
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اآلخرى اليت واجهت هذا املشكلة مجلة من السياسات خبصوص هذه املسألة احلرجة، ميكن اإلشارة 
إليها يف اآليت:

أ( إحالة من هم يقرتبون من مرحلة التقاعد على املعاش.
ب( نقل بعض منهم إىل وظائف أخرى يف نفس الدائرة/الوزارة، أو يف دوائ��ر/وزارات أخرى، شريطة 

تشابه املؤهالت وموافقة املعني على ذلك.

ج( إعادة تدريب هؤالء الفائضي لغرض أن يتولوا أعمااًل أخرى، سواء أكان ذلك داخل القطاع العام 
أم خارجه، أي يف القطاع اخلاص أو املختلط أو التعاوين.

2-3 تصميم اهلياكل التنظيمية:
فيها  تُ��وض��ح  وزارة،  لكل  تنظيمية  خ��ارط��ة  رس��م  ينبغي  الوظيفية،  اإلرت��ب��اط��ات  إي��ض��اح  ل��غ��رض 
الدوائر واألقسام والوحدات، كذلك  الرمسية بي  العالقات  بيان  التنظيمية املختلفة، مايعين  املستويات 
جيب بيان الدور )أو املهام( الذي يضطلع به كل واحد من هذه األقسام أو الدوائر، مع التأكيد على 
جتنب التداخل الزائد أو التضارب، مثلما جتب احليلولة دون الغموض، ذلك ألن جتزئة أية منظمة أو 
مؤسسة مُيكن أن يتم على وفق أسس متعددة، كأن يكون باالستناد إىل نوع البضاعة املنتجة أو نوع 

اخلدمة. 

واحد  لكل  رئيس  قسم  هناك  يكون  السيارات  من  أصناف  أربعة  تصنع  املؤسسة  ف��أذا كانت 
من هذه األصناف، كما هو موضح يف الشكل رقم )1(، وه��ذا يعين أن كل قسم سيضطلع جبميع 
والتمويل  وال��رق��اب��ة  األش��خ��اص  تعيي  ذل��ك  يف  مب��ا  امل��ن��ت��ج��ات،  م��ن  الصنف  ب��ذل��ك  املتعلقة  الفعاليات 

والتسويق والعالقات العامة وغريها من األنشطة.
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الشكل رقم )1( التقسيم األساسي على وفق نوع السلعة أو اخلدمة

وهناك أسس أخرى للتقسيم، مُيكن األشارة إىل مخسة منها15:

أواًل: التقسيم على أساس وظيفي، أي كٌل من األقسام الرئيسية يتخصص بنوع واحد من الوظائف، 
كاملالية أو اإلنتاج، أو شؤون العاملي، أو التسويق، أو العالقات العامة.

ثانيًا: التقسيم على وفق نوع العملية، أي مبوجب طبيعة العمليات اإلنتاجية.
ثالثًا: التقسيم على وفق نوع الزبون، أو نوع املراجع، من حيث العمر، أو نوع الشكوى مثاًل.

رابعًا: التقسيم اجلغرايف، وهو الذي يستند إىل املوقع اجلغرايف.
املستوى  على  )فأكثر(  أثني  أساسي  وفق  على  يتم  التقسيم  أن  مايعين  املختلط،  التقسيم  خامسًا: 
التنظيمي نفسه فمثاًل قد جيري التقسيم وفقاًَ لنوع املنتج، بينما حتصر وظيفة املالية يف قسم متخصص 

ومستقل عن بقية األقسام.

15. أنظر يف هذا السياق املصدر اآليت:
J H Donnelly, J L Gibson, J M Ivancevich )9th edition( )1995(”Fundamentals of 
Management“, Irwin, London, P 218 - 225.
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الشكل رقم )2( التقسيم األساسي حسب الوظيفة الرئيسية

الشكل رقم )3( التقسيم األساسي مبوجب املبدأ املختلط

)جغرايف- وظيفي(
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وجيب اإلشارة هنا إىل أن القاعدة اليت يتم مبوجبها التقسيم قد ختتلف من مستوى تنظيمي إىل 
آخر، فقد تتبع قاعدة نوع املنتج/اخلدمة عند املستوى األول، بينما تُعتمد طبيعة الوظيفة عند املستوى 
التنظيمي الثاين، أو العكس، ومن املمكن أيضاً أن تعتمد األقسام الرئيسية يف املؤسسة قواعد متلفة 
للتقسيم الداخلي عند املستوى التنظيمي نفسه، فدائرة اإلنتاج قد تتجزأ على أساس نوع العمليات، 

بينما قد تقسم دائرة املالية على أساس نوع الزبون.

األمهية  فهو  للتقسيم يف كل حالة  املالئم  املبدأ  اختيار  يتّحكم يف  الذي  املعيار األساسي  أما 
على  والتأثري  والتعقيدات  املشكالت  ب��روز  يف  املؤثر  العامل  هو  الزبون  يكون صنف  فحينما  النسبية، 
القرار، جيب األخذ به يف هذا الصدد. وحينما يكون صنف املنتج/اخلدمة هو العامل األبرز ويتطلب 
التخصص من قبل العاملي يف تلك الدائرة، يؤخذ هبذا العامل كأساس لتحديد اجملموعات عند ذلك 

التنظيمي. املستوى 

همة. ذلك ألنَّ حتديد مهام كل قسم أو 
ُ
وال ميثل إعداد اخلارطة التنظيمية أكثر من نصف امل

وحدة - بل مهام شاغل كل وظيفة - يُعد اجلزء األهم واألكثر تعقيداً. فهنا جيب تعيي الدور الدقيق 
ال��وح��دات، والب��د من تعيي ع��دد العاملي فيه، فضاًل عن  ايل يضطلع به كل واح��د من األق��س��ام أو 

الصالحيات واملسؤوليات امللقاة على عاتق كل العاملي )وصف الوظائف(.

وجيب االلتفات هنا اى أن اهليكل التنظيمي - بشقيه اخلارطة والوصف الوظيفي - يُعد أمراً 
ديناميكيًا البد أن يتغري وفق الظروف، فمن الضروري تغيري اخلارطة التنظيمية بي حي وآخر مبوجب 
ما تستدعيه التغيريات احلاصلة، وينبغي كذلك تعديل أو تغيري الصالحيات واملسؤوليات حينما تتطور 

تقنيات العمل أو حتدث تغيريات أخرى تستدعي ذلك.

2-4 تطوير النظم وأساليب العمل:
ابتداًء البدَّ من تصميم نظام علمي وعملي لكل منظمة، مهمته إنتقاء طرق العمل املعتمدة، 
ال��ق��ن��وات لتعديل أس��ال��ي��ب ال��ع��م��ل، وه��ن��ا يكن ال��س��ؤال يف: م��ا ه��ي اخل��ط��وات املتبعة )يف وزارة  وأي��ض��اً 
الصناعة  وزارة  )يف  السنوية  املوازنة  لتهيئة  املراحل  وما  القادمة،  اإلمن��اء  إلع��داد خطة  مثاًل(  التخطيط 
ق��رار إلقامة جامعة جديدة ضمن وزارة  التقديرات الخت��اذ  أو  املناقسات  أو  املهام  مثاًل(، وما سلسلة 

العايل؟. التعليم 

إن أحد االختصاصات الدقيقة يف علم اإلدارة هو “حتليل النظم” الذي يتضمن حتديد دورة 
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العمل إبتداًء من نقطة احلاجة )مثاًل( إىل السلعة أو اخلدمة حىت االنتهاء من توفريها أو جتهيزها. فمن 
ال��دورة أن تكون قصرية وبأقل كلفة ممكنة، مثلما جيب أن الُتسبب اإلرب��اك أو اجلهد  الضروري هلذه 

الزائد، سواء كان ذلك جلهة العاملي أم للزبائن أم للمراجعي.

وجيب اعتماد ماهو الئق وعملي من التقنيات املتوافرة، مع احلفاظ على الدقة ومواصلة املديرين 
فنياً ودقيقاً خيتلف باختالف الدوائر أو املنشآت، مثلما جيب  لدورهم الرقايب، فهذه املسألة تُعد أمراً 
إحداث التعديالت املناسبة بي فينة والفينة، كزيادة اآللية يف تنفيذ العمل، أو تعديل املواقع يف سلسلة 

اإلجناز، أو تغيري عدد العاملي عند هذا املوقع أو ذاك.

فعلى سبيل املثال؛ جيب سرد سلسلة اخلطوات يف أي مصرف من نقطة تقدمي الزبون للشيك 
لنيل قرض وحىت  للنقد، وجيب إيضاح املراحل الالزمة من وقت تقدمي طلب شخصي  حلي إستالمه 
إختاذ قرار من قبل إدارة املصرف للموافقة أو الرفض. وخبصوص تعيي عاملي ُجدد، تستدعي الضرورة 

بيان اخلطوات واإلجراءات إبتداًء من تأريخ اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة حلي إمتام عملية التعيي.

وكثرياً ما ُيشري خرباء اإلدارة إىل قضية رسم السياسات يف هذا السياق، إذ يُعد هذا األمر من 
أهم ما يضطلع به املدير، والسيما املدراء عند املستويات التنظيمية الُعليا، فهذه السياسات قد تُرسم 
الزبائن/املراجعي  مع  والتعامل  العاملي  مبا يف ذلك شؤون  الواحدة،  املنظمة  داخل  األنشطة  ملختلف 
وتصميم املنتجات/اخلدمات وتسعري السلع/اخلدمات وغريها من األمور. فعلى سبيل املثال، قد تُوضع 
سياسة معينة حُتدد األسس اليت تُعتمد يف ترقية العاملي، بينما تكون هناك سياسة أخرى حول اعرتاض 
أو  املنتجات  تسعري  أس��س  تُوضح  ثالثة  وسياسة  جهزة، 

ُ
امل املنتجات/اخلدمات  إزاء  الزبائن/املراجعي 

اخلدمات.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مالءمة هذا السياسات ومراعاهتا لظروف املنظمة الداخلية واخلارجية 
بالغاً يف جناح املؤسسة لبلوغ أهدافها، كما أن هلذه السياسات دوراً حامساً يف حتديد مسعة  تؤثر تأثرياً 
املؤسسة، ويؤثر كل ذلك على معنويات العاملي وعلى دوران القوة العاملة، أي وترية خروج العاملي 

من املؤسسة واستبداهلم بأشخاص بآخرين.

2-5 إنتقاء املدراء وتدريبهم:
أنَّ قضية اختيار املدراء وتدريبهم تربز بنحو ظاهر باعتبارها مسألة مركزية يف تنفيذ أية خطة 
إصالحية. فاخلطة تضع اإلطار العام لإلصالح، إالَّ أنَّ املسؤولية احلقيقية تقع على عاتق املدراء لوضع 
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اخلطة موضع التنفيذ العملي على حنو صائب وعقالين، مع التعامل حبكمة ومهنية إزاء املستجدات.

فائقة ذلك ألن طبيعة كل وظيفة  بعناية  امل��دراء ملناصبهم جيب أن جيري  انتقاء  من هنا، فأن 
إدارية جيب أن حُتدد بدقة، ومن مث تُعّي املؤهالت الالزمة لشاغل تلك الوظيفة. بعد ذلك، تُعلن هذه 

الوظيفة يف وسائل اإلعالم وتُتبع الطريقة األصولية يف االختيار.

واحلقيقة أن أكرب خطر حُييق بأية خطة إصالحية هو إيكال التنفيذ إىل أشخاص غري مؤهلي أو 
غري جادين، ولذلك فأن مهنية املدراء وإخالصهم يُعد مسألة جوهرية فالطريقة العلمية هي أن تُوصف 

كل وظيفة إدارية وصفاً دقيقاً، كي تُعّي بالضبط صالحيات شاغلها ومسؤولياته.

وكل ما ذكر يفتح الطريق لسرد املؤهالت املطلوبة لشاغل تلك الوظيفة، سواء أكان ذلك من 
قبيل التحصيل العلمي أم من قبيل نوع اخلربة العملية أم اللياقات الشخصية، وكل هذا يسمح لإلعالن 
رشحي، حىت جيري تعيي واح��ٍد منهم على وفق 

ُ
عن الوظيفة ، ومن مث اختيار جمموعة صغرية من امل

أسس موضوعية و مهنية.

وليس كافياً أن يتم تعيي املدراء الصاحلي، بل جيب االنتقال مباشرة إىل التدريب، بشقيه املهين 
و املؤسسايت، فاخلطوات اليت تنتهي يف قرار التعيي تعين أن هذا الشخص صاحل هلذه الوظيفة وإلشغال 
هذا املنصب، أما الغاية من التدريب فهي تدبري العطاء املطلوب من املدير، بل وتعظيم عطائه لصاحل 

املؤسسة أو الدائرة.

بطبيعة  الشخص  بتعريف  يقضى  ال��ذي  أوهلما:)املؤسسايت(،  التدريب،  من  نوعي  هناك  وإن 
الشخص اجلديد  تواجهها، فضاًل عن دور  اليت  التنظيمي والتحديات  املؤسسة/الدائرة وهيكلها  عمل 
وأمهيته يف جممل هذا اخلضم، والنوع اآلخر ) احلريف( وهو ذو طبيعة فنية يتصل بكيفية أداء الوظيفة 
على أحسن وجه، كأن يُدرب األساتذة )أو املدرسون( على استخدام طرق التدريس الفضلى، أو أن 

يُدرب املهندسون يف مصنع على إجناز التصاميم العصرية للمنتجات.

ويبقى من الضروري االشارة إىل احلاجة املتواصلة إلعادة التدريب بي الفينة والفينة. فعامل اليوم 
تتطور وتتغري يف مجيع احلقول، والتنافس يف جماالت اإلجن��از والرقي  السكون، والتقنيات  ال يركن إىل 
والتقدم بي الشعوب واملؤسسات والشركات حقيقة ساطعة، مايعىن أن الغلبة تكون مل يعي التطورات 

اجلارية ويأخذ هبا سريعا وعلى حنو فاعل وعقالين.
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2-6 عالقة املدخالت مع املخرجات
تُقاس كفاءة اإلدارة ومقدرهتا من طريق مقارنة املخرجات مع املدخالت، مع األخذ باحلسبان 
م��ن سلعة معينة ك�  ال��ك��م وال��ن��وع م��ع��اً، ف��م��ث��اًل، نستطيع ال��ن��ظ��ر إىل ع��دد ال��وح��دات امل��ص��ن��وع��ة س��ن��وي��اً 
اليت ُأستخدمت  أو األقالم ..... وغريها( ونقارهنا مع املدخالت  الرجالية،  البدالت  أو  )السيارات، 
طوال السنة، منها عدد ساعات العمل أو كميات املواد الداخلة يف التصنيع أو حجم الطاقة احملركة، 
وبالنظر إىل تباين هذه املدخالت واختالفاهتا النوعية، فغالباً مايتم الركون إىل القيمة املالية للمدخالت 
املالية هلذه املخرجات أو عدد  القيمة  جمتمعة كي تقارن مع املخرجات، سواٌء أكان ذلك من حيث 

الوحدات املّصنعة طوال السنة الواحدة.

��ن��ظ��م��ات ال���يت ت��ق��دم اخل��دم��ات ع��ل��ى اخ��ت��الف أن��واع��ه��ا، 
ُ
وينسحب ه���ذا ال��ك��الم أي��ض��اً ع��ل��ى امل

للمسافرين،  ال��ربي  أو  اجل��وي،  النقل  أو  للمواطني،  اجلنسية  وثائق  إص��دار  أو  املصرفية،  كاخلدمات 
مع  الكمية(  أو  القيمة  حيث  )م��ن  النهائي  الناتج  مقارنة  مُيكننا  أي��ض��اً  وهنا  الصحية؛  اخل��دم��ات  أو 
البشرية والطاقة احملركة واألبنية واملعدات وغريها  القوى  التشغيل، منها  الداخلة يف عمليات  الكميات 

من املدخالت.

أعلى  املدخالت، كانت كفائتها  قبال  ونوعاً(  )كماً  الناتج  تعظيم  اإلدارة  استطاعت  فكلما 
ومستواها أرقى، فإن ما هو املطلوب من اإلدارة يف هذا السياق واضح ومعروف، وهو يتضمن عناصر 
عديدة، منها حسن اختيار العاملي، ودقة تدريبهم، والرقابة عليهم وتوجيهم، فضاًل عن ضمان توفر 
العليا كالتخطيط والتنظيم، فضاًل  املواد واملستلزمات األخرى حي أوقاهتا، مث هناك األنشطة اإلدارية 

عن احلرص على سالمة معنويات العاملي.

ومُيكن أن نشري هنا إىل مقياس مبسط للكفاءة على النحو اآليت:

مقياس كفاءة العمل =
 متوسط عدد الوحدات املنتجة شهريًا

متوسط عدد ساعات العمل شهريًا

ويكون هذا املقياس حي النظر إىل كفاءة األشخاص العاملي؛ لغرض مقارنة الناتج عنهم مع 
املبذولة. الساعات 

أما إذا نظرنا إىل مجيع املدخالت، فيمكننا قياس القيمة اإلمجالية لساعات العمل املبذولة، أي 
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املستخدمة،  املواد  لأبنية، وبقية  املستخدمة، وبدالت اإلجيار  املواد والطاقة  األجور والرواتب، وكلفة 
فيكون لدينا املقياس اآليت:

املقياس العام للكفاءة= 
عدد الوحدات املنتجة شهرياً )متوسط(

ستخدمة شهرياً )متوسط(
ُ
قيمة املدخالت امل

وقبل االنتقال إىل موضوع آخر، البد من اإلشارة هنا إىل مسألتي، أوالمها أن قياس الكفاءة 
ملموسة، كالسيارات أو الدراجات أو الرز أو  اليقتصر على املؤسسات أو املنشآت اليت تنتج سلعاً 
الطماطم أو املشروبات الغازية، إذ من املمكن جداً قياس إنتاجية املصرف أو اجلامعة أو دائرة النفوس 

أو منشأة التعبئة وكفائتها.

باملعرفة،  أما األمر اآلخر فهو أن احلصول على رقم الكفاءة ليس - حبد ذاته - نافعاً وغنياً 
إمنا جيب مقارنة هذا الرقم، كي نستنبط شيئاً نافعاً ومعلومة غنية. فهناك ثالثة أنواع من املقارنة، هي:

أواًل: املقارنة مع نقطة زمنية ماضية أو عدة نقاط زمنية سابقة، كأن نقارن رقم السنة احلالية مع رقم 
السنة املاضية، أو رمبا نقارن رقم السنة احلالية مع األرقام املشاهبة لثالث سنوات سابقة.

ثانيًا، املقارنة مع مؤسسة أخرى، أو قسم آخر أو وحدة أخرى يف داخل املؤسسة الواحدة، كأن نقارن 
فرع  إنتاجية  مقارنة  أو ميكن  الشمال.  نفط  لشركة  أرق��ام  من  مايقابلها  مع  اجلنوب  نفط  أرق��ام شركة 

ملؤسسة ما مع إنتاجية فروع أخرى تابعة للمؤسسة نفسها.

ثالثًا: املقارنة مع معيار سبق تعينه كأساس للقياس، كأن يكون هذا املعيار قد ُحدد يف خطة للمستقبل 
املتوقع  الزمن  أو  الطبيب،  يُعاينه  املريض كي  املعياري النتظار  الوقت  حُي��دد  مالية، كأن  موازنة  أو يف 

لتصريف شيك يف مصرف، أو الزمن املعياري إلعداد احلسابات املالية لدائرة معينة.
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الثالث الفصل 

تنفيذ خطة عامة لإلصالح اإلداري
يتناول هذا الفصل اجلوانب الرئيسية ملهمة تنفيذ خطة شاملة لإلصالح اإلداري على مستوى 
األجهزة احلكومية يف العراق، بدًء بضرورة وصف الوظائف توصيفاً علمياً وعملياً، ومن مث احلاجة لتقييم 
واحلوافز  املالية  املكافآت  قضية  عن  فضاًل  الوظيفي،  مستواهم  مهما ك��ان  دوري،  حنو  على  العاملي 
والرتقيات، ولكي تكون اخلطة واقعية، فأن تنفيذها البد أن يكون تدرجيياً، مع البدء بتجربة حمدودة 

لغرض ملس الطريق والتعّرف على الصعاب والتحديات احملتملة على هذا الدرب الطويل والشاق.

3-1 وصف الوظائف
يؤكد علم اإلدارة احلديث على ضرورة أن ُتوصف الوظائف وصفاً واضحاً ودقيقاً، إبتداًء من 
به  تلتزم  ما  الدنيا، وهذا  اليدوية  األعمال  إىل  فنزواًل  املتوسطة  باملستويات  م��روراً  التنظيمي،  اهلرم  قمة 
بالفعل املؤسسات أو املنظمات ذات اإلدارة السديدة. فاملؤسسات أو الدوائر العصرية جيب أن حتتوي 
على قسم متخصص لشؤون العاملي، إذ يضطلع العاملون يف هذا القسم - من بي وظائفهم العديدة 

- مبهمة وصف الوظائف.

تُلقى على عاتق شاغل  ال��يت  امل��ه��ام  العلمي حتديد  ال��وص��ف  ه��ذا   فمن حيث األس���اس، يعين 
الوظيفة والصالحيات اليت ميلكها كتحديد املسؤوليات امللقاة على عاتق مهندس التصميم، أو ُمدقق 
يتمتع هبا كل من  اليت  الصالحيات  تعيي  مثلما جيب  السالمة،  مدير  أو  السلع  بائع  أو  احلسابات، 

هؤالء.

القيام هبا، بدون  الوظيفة  اليت يستطيع شاغل  املبادرات  ب�”الصالحيات” هي  وما يُقصد هنا 
الرجوع إىل رئيسه املباشر أو أي شخص آخر عادة. فمثاًل قد ميلك املدير الصالحية لصرف املال إىل 
حد معي، أو تعيي أشخاص، أو التعاقد مع جهة خارجية ألغراض التجهيز، مع إيضاحات أو حدود 

لكل واحدة من هذه الصالحيات.

يستدعي  حن��و  على  فُتصاغ  مشروطة،  تكون  الصالحيات  أن  نلحظ  قليلة،  غ��ري  ح��االت  ويف 
تعيي  عند  الشروط  ه��ذه  مثل  ُنشاهد  قد  إذ  النهائي،  القرار  اخت��اذ  قبل  آخرين  أشخاص  مع  التشاور 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

26

أشخاص جدد، أو حي إبرام عقود التجهيز، أو حينما تُتخذ قرارات لرتقية العاملي، واحلقيقة أن املدير 
احلاذق قد يعمد إىل التشاور مع أصحاب العالقة أو اخلرباء حىت إن مل تكن هناك شروط أو نصوص 

واضحة وُملزمة هبذا الصدد. 

ومن املبادئ اإلدارية الثابتة نظرياً، - إال أهنا قد تُثري جداًل على أرض الواقع - هو احلاجة ألن 
تتناظر الصالحيات مع املسؤوليات بشأن كل وظيفة، فمن حيث األساس، هذا يعين أن الصالحيات 
املمنوحة إىل شاغل الوظيفة جيب أن تتناسب وتنسجم مع املسؤوليات اليت يتحملها، مبعىن أن هذه 

الصالحيات جيب أن مُتكّنه من حتمل مسؤولياته على أكمل وجه.

ف��أح��د امل���دراء )يف دائ���رة ال��ن��ف��وس م��ث��اًل( ق��د ي��ك��ون م��س��ؤواًل ع��ن إص���دار 100 وثيقة شخصية 
يومياً، ولديه مخسة عاملي يف وحدته. فهنا يكون طبيعياً هلذا املدير أن ميتلك الصالحيات لسحب 
الرمسي، وأن يطلب  الدوام  التزام املرؤوسي عنده بساعات  الالزمة من املخزن، وأن يراقب  القرطاسية 

نّسبي إىل وحدته.
ُ
تدريب العاملي اجلدد امل

أم��راً سهاًل  تُعد  الصالحيات واملسؤوليات  امل��وازاة بي  إنَّ هذه  القول  الواقعي  إنه من غري  بيد 
على أرض الواقع، إذ كثرياً ما يطلب املدير صالحيات أوسع لغرض إثبات دوره وتصعيد شأنه، إاّل أن 
القرارات يف هذا السياق جيب أن حُتسم بشكل عقالين، فيجب أاّل تزيد الصالحيات عما هو مطلوب 

وأاّل تقل عما هو ضروري، لكي يؤدي الشخص عمله على أكمل وجه. 

له، و ذلك ألسباب معينة،  املمنوحة  املدير اليستخدم بعض الصالحيات  أن  وحيصل أحياناً 
التبعات احملتملة، والعكس حيدث يف بعض األحيان، أي أنَّ املدير  منها رمبا خشيته من العواقب أو 
قد يتجاوز الصالحيات احلقيقية املمنوحة له، ففي األحوال االعتيادية، ينبغي لإلدارة أاّل توافق على 
استمرار أي من هاتي احلالتي، األمر الذي يتطلب ممارسة التوجيه الالزم أو إعدة التدريب أو االثني 

معًا.  

من هنا نرى أنه من الطبيعي وج��ود متخصص واح��د )أو أكثر( يف هذا اجلانب )أي وصف 
الوظائف( لدى قسم شؤون العاملي، والسيما لدى املؤسسات الكبرية واملتوسطة احلجم، ويرتبط هذا 
املوضوع مع حقل متخصص ومهم جداً يف علم اإلدارة، أال وهو دراسات احلركة والوقت، اليت تنطبق 
يف أكثرها على الوظائف أو األعمال األكثر روتينية عند املستويات الدنيا واملتوسطة داخل املؤسسة.

فمن حيث األساس، تنجز دراسات الوقت واحلركة من قبل متخصصي يقومون مبراقبة تنفيذ 
العمل لعدة مرات، بغية ابتكار أفضل طريقة لإلجناز، مع انتقاء أفضل املعدات واختيار الرتتيب األمثل 
ملوقع العمل، بعد ذلك حُتسب اإلنتاجية املعيارية لشاغل الوظيفة، مع تعيي الوقت االعتيادي إلجناز 
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العمل على وحدة واحدة من السلعة أو اخلدمة.

وهلذا فأن وصف كل وظيفة يتم استناداً إىل نوع العمل املنجز، ومستوى اإلنتاجية املتوقع من 
شاغلها، ويف ضوء ذلك، حتدد مواصفات الوظيفة، أي املؤهالت اليت جيب امتالكها من قبل شاغل 
ال��دورات التدريبية أو  الوظيفة، سواٌء أكانت هذه املؤهالت من قبيل التحصيل الدراسي أم من قبيل 

العملية. اخلربات 

3-2 التقومي الدوري للعاملني
مثلما أن الوصف العقالين للوظائف هو عنصر أساسي وضروري، فأن التقومي الدوري واملوضوعي 
للعاملي هو أمر التستغين عنه أي مؤسسة أو شركة ناجحة تطلب االحرتام من حُميطها ومن العاملي 
لديها. وهذا التقومي جيب أن يكون دوريًا، على األقل مرة واحدة يف السنة، وتعمد كثري من املنظمات 

إلجنازه على حنو أكثر تكراراً كأن يكون مرة واحدة لكل ستة أشهر أو لكل فصل )ثالثة أشهر(.

وينبغي إيالء هذا التقومي االهتمام واجلدية، وإال فإنه ُيصبح أمراً شكلياً الحيظى بالتقدير. فمن 
الضرورات األوىل أن تصمم استمارة مالئمة وشاملة هلذا الغرض، رمبا ختتلف من قسم آلخر حبسب 
الطبيعة العامة للعمل، كما جيب إجناز التقييم من قبل املدير املباشر يف لقاٍء ُمصص هلذا الغرض حيضره 

املدير واملرؤوس املعين فقط.

واملألوف أن خُيصص جزء من االستمارة ملالحظات وانطباعات املرؤوس وتطلعاته للمستقبل، 
حيث ُيسمح له باكمال هذا اجلزء قبل اللقاء الثنائي مع مديره املباشر، وهنا يتناول املرؤوس )والفقرات 
يف االستمارة( اإلجنازات اليت حققها املرؤوس وتطلعاته للمستقبل والصعوبات اليت واجهها يف العمل 

ومقرتحاته للتطوير وأية أمور أخرى ذات عالقة.

الشكل رقم )4( يُعطي أمنوذجاً عاماً لطبيعة هذه االستمارة، إال أهنا جيب أن ُتّصمم خصيصاً 
لكل مؤسسة على ح��دة، بل ورمب��ا لكل قسم أو و حدة يف املنظمة ال��واح��دة. فمن حيث األس��اس، 
يُراد للمعلومات يف هذه االستمارة ان تكون موضوعية و عملية إىل أعلى درجة مستطاعة، كي تكون 

أساساً صلباً لقرارات إدارية منصفة و سديدة.

وحينما ينعقد اللقاء بي الرئيس واملرؤوس، يتم تناول مجيع اآلراء واملالحظات ذات العالقة، كي 
ُتشبع حبثاً من قبلهما، وحىت يستطيع املدير صياغة آرائه وتقييمه ألداء املرؤوس ومستقبله يف العمل، 
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فما هو مطلوب من املدير هو أن يوصي )مثاًل( بأن يُنقل املرؤوس إىل عمل آخر، أو أن تتم ترقيته، 
أو تُوّجه اليه عقوبة، أو غري ذلك من األمور اإلجيابية أو السلبية.

وظائفهم  ألداء  ال��الزم  ال��دف��ع  يُعطيهم  وأمهيته  التقييم  ه��ذا  جلدية  العاملي  إدراك  أن  والش��ك 
باخالص ومهنية. فاملؤسسات الناجحة تتعمد على تدريب مدرائها بعناية ليكونوا مقّيمي فاعلي، مبا 
يف ذلك طريقة التعامل مع املرؤوس خالل لقاء التقييم، وكيفية التهيئة للقاء، وأسلوب تصميم إستمارة 

التقييم.

الشكل رقم )4( استمارة التقييم الدورية للعاملي

القسم األول

أساسية معلومات 

الدائرة/القسم
اسم املوظف

اسم الرئيس املباشر
التقييم تأريخ 

الفرتة اليت يشملها التقييم
من.....................................إىل....................

القسم الثاين

 )متأل من قبل املوظف 
املعين(

عنوان الوظيفة
املهام الرئيسية اليت أجنزت خالل الفرتة

الصعوبات اليت واجهها املوظف
مقرتحات املوظف

أية نقاط أخرى )ارفق صفحة إضافية إن تطلب األمر(
التوقيع
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الثالث القسم 

)مت����أل م���ن ق��ب��ل امل��دي��ر 
امل���ب���اش���ر ب���ع���د ال���ل���ق���اء 

الثنائي مع املوظف(

)1( تقييم عام ألداء املوظف
أ- ممتاز

ب- جيد
ج- متوسط

د- دون املتوسط
ه- رديء

)2( تعليق على ماورد حتت )1( أعاله
)3( مقرتحات خبصوص املوظف

أ- الرتقية )نوع العمل(
ب- النقل )القسم/الوحدة(

ج- اإلستغناء
د- أية مقرتحات أخرى )إرفق صفحة إضافية إن إقتضى األمر(

التوقيع
القسم الرابع

)مت����أل م���ن ق��ب��ل امل��دي��ر 
األع���ل���ى ب��ع��د ال��ت��ش��اور 

مع املدير املباشر(

تقييم عام للموظف املعين + املقرتحات

التوقيع
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3-3 األجور والرواتب واحلوافز والرتقيات:
الشك يف أن املكافآت املادية تؤدي دوراً جوهرياً يف انتقاء العاملي الذين حتتاج اليهم املنظمة، 
على حنو  مالية  أو  مادية  التُعد  حوافز  أو  مكافآت  وج��ود  مع  وظائفهم،  إلجن��از  حتفيزهم  عن  فضاًل 

مباشر، منها تقدمي رسائل الشكر، والرتقيات، واإليفادات، وهتيئة فرص التدريب.

ومنصفة  واضحة  أنظمة  أو  أس��س  وض��ع  ينبغي  بل  املوضوعية،  التزام  على  التأكيد  وهنا جيب 
للحوافز والرتقيات. فمن الضروري أن ُتطبق العدالة، بل جيب أن يرى اجلميع أهنا ُمطبقة فعاًل.

النظم  واملوضوعية وتطبيق  اإلنصاف  لتوجيه مرؤوسيه اللتزام  متواصلة  يتحمل مسؤولية  فاملدير 
هبا  تلتزم  ال��يت  العصرية  األم���ور  م��ن  يُ��ع��د  املستمر”  “التطوير  م��ب��دأ  أن  العليا. كما  اإلدارة  تقرها  ال��يت 

املؤسسات والدوائر على اختالف أنواعها، سواٌء أكانت حكومية أم أهلية، صغرية أم كبرية.

فما يقصد هنا ب“التطوير املستمر” هو إخضاع العاملي للتدريب وتكراره عدة مرات لتأكيد 
فجميع  والنظم،  السياسات  ه��ذه  يف  تعديالت  أي��ة  إيضاح  عن  فضاًل  املوضوعة،  والنظم  السياسات 
السياسات والنظم جيب أن تستند إىل حقائق وتقارير واضحة وموضوعية، األمر الذي يضمن حصول 
ستحق على حقه، مثلما يرى غريه أن درب التقدم واالرتقاء الوظيفي مير عرب االجتهاد واالخالص 

ُ
امل

الصادقة. واملهنية 

وخبصوص حتديد الرواتب للعاملي، يضطلع حقل خاص يف علم اإلدارة هبذا األمر، أال وهو 
إختصاص “تقييم الوظائف”، الذي يستند يف األساس إىل وصف الوظيفة وحتديد مواصفات شاغلها. 
اجلامعية،  املطلوبة، كالشهادة  امل��ؤه��الت  من  ن��وع  لكل  النقاط  من  ع��دد  وض��ع  التقييم  ه��ذا  ويتضمن 
باختالف  املخصصة  ال��ن��ق��اط  ع��دد  خيتلف  وق��د  السابقة.  اخل��دم��ة  س��ن��وات  أو  التدريبية،  ال����دورات  أو 
األولية،  اجلامعية  )الشهادة  مستوياهتا  أو  وسواها(   .... القانون  احملاسبة،  )اهلندسة،  االختصاصات 
الدبلوم، املاجستري .... اخل(، كما قد يتباين عدد النقاط مع نوع األعمال املطلوبة من شاغل الوظيفة. 
وبعد الفراغ من رصد النقاط، يتم حساب العدد الكلي للنقاط املرصدة للوظيفة، مث حُيّول هذا العدد 

إىل رقم مايل، وذلك مبوجب سلم حمدد هلذا الغرض.

3-4 جتربة اإلصالح األولية:
وإذا نظرنا إىل قضية اإلصالح اإلداري يف العراق على حنو عام، نلحط بسرعة ضخامة هذه 
املهمة ومدى تعقدها. ولذلك فأن األفضل تطبيق جتربة اإلصالح على حنو حمدود نسبياً يف أول األمر، 
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حىت نتلمس العراقيل العملية ونتعلم من التجربة.

يُفضل هلذه  اإلص��الح��ي، كما  للربنامج  أوىل  دائ��رة صغرية جلعلها كتجربة  انتقاء  األفضل  وم��ن 
الطريق.  الربنامج هو يف أول  الدائرة أن تتمتع مبستوى إداري طيب، لغرض تسهيل املهمة، والسيما 

ومن املهم جداً إيضاح طبيعة املهمة للمديرين يف هذه الدائرة وكسب تفّهمهم وتعاوهنم.

أهدافها، ومن  اسرتاتيجيتها، مع سرد  ويتم رسم  الدائرة،  األولية هلذه  الرؤيا  حُتدد  ذلك،  بعد 
الصالحيات  بيان  لغرض  الوظيفية،  املواصفات  حتديد  إىل  ويصار  التنظيمي  هيكلها  تصميم  يُعاد  مث 

واملسؤوليات لكل وظيفة، بعد ذلك يتم النظر يف طرق العمل لغرض حتسينها وتطويرها.

 واجلدير ذكره أيضاً هو البد من تقييم الوظائف يف ضوء املواصفات الوظيفية، واالستغناء عن 
أي أشخاص فائضي، وهنا يرد السؤال حول كيفية التعامل مع هذه القضية مبوجب البدائل اليت سبق 
أن طُرحت، فقد حُيال البعض على التقاعد أو يُنقلون إىل وظائف أخرى، أو يُوجهون للعمل خارج 

اجلهاز احلكومي.

ُج��دداً.  أشخاصاً  املستحدث  والنظام  اجلديد  التنظيمي  اهليكل  يتطلب  أن  ج��داً  املمكن  ومن 
فهؤالء قد ُيضافون إىل العاملي املوجودين أو قد يكونون بدائل عنهم، وهنا جيب التعامل مع األمر 

حبساسية وحذر؛ للحيلولة دون بروز مشكالت إنسانية تؤثر سلباً على أداء الدائرة أو املؤسسة.

3-5 التنفيذ التدرجيي لبنامج اإلصالح:
يف ضوء املالحظات واخلربة املستقاة من جتربة اإلصالح األولية مُيكن التقدم على خطر برنامج 
اإلصالح الشامل على حنو تدرجيي، فمن احلكمة تناول الدوائر أو املؤسسات أواًل بأول مبوجب ثالث 

قواعد رئيسة هي:

أواًل: البدء بالصغري، مث االنتقال إىل األكرب فاألكرب، فمن خالل التجربة ثبت أن صعوبة هذه املهمة 
تتغري طردياً مع حجم املنظمة، لذلك، فمن األفضل ترك املؤسسات/الدوائر الكبرية حىت النهاية، ريثما 

ترتاكم اخلربة ويُعاين القاصي والداين منافع التغيريات اإلجيابية.

هذه  إص��الح  ألن  ذل��ك  نسبياً،  اجليد  والتنظيم  اجليدة  اإلدارة  ذات  بالدوائر/املؤسسات  البدء  ثانيًا: 
احتماالت جناح  تصعيد  مع  نسبياً،  املطلوبة  اإلص��الح��ات  قلة  ج��راء  أق��ل  عراقيل  يضع  قد  املنظمات 

التجربة لتكون مثااًل حُيتذى به، ممّا يوفر الدعم النفسي للمضي قدماً.
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التعاون  به؛ فهذا يكسب  ال��ذي مييلون حنو اإلص��الح اإلداري ويؤمنون  امل��دراء األكفاء  ثالثًا: وج��ود 
أية اعرتاضات أو  العقبات والتعامل مع  التنظيمية، ممايساعد يف تذليل  املطلوب من أعلى املستويات 

مشاكل قد تربز يف هذا السياق.

ومع كل ماتقدم، دأب��ت املؤسسات اليت أجتهت حنو اإلص��الح اإلداري على احل��رص لكسب 
تعاون العاملي اعتباراً من نقطة انطالق هذه املهمة، الضخمة واملعقدة، فهنا تربز اخلصائص القيادية 
للمدراء، إذ جيب عليهم ايضاح طبيعة هذه املهمة وضرورة تعاون العاملي مع اخلرباء من طريق هتيئة 

املعلومات، وإبداء الُنصح على حنو تفصيلي وبإخالص.

وجيب إفهام العاملي بأنَّ التطوير اإلداري يّصب يف صاحلهم مجيعاً، وأن اإلدارة تضع مستقبلهم 
يشعر  أن  ح��االت ك��ه��ذه-  يف   - الطبيعي  فمن  مبصاحلهم  التضحية  والت��ن��وي  اهتماماهتا،  صميم  يف 
العاملون أن مصاحلهم ُمهددة، وأهنم قد يُنقلون إىل وظائف أخرى أو رمبا خيسرون وظائفهم، لذلك 
جيب طمأنة العاملي من البداية، مع التأكيد بأن اإلدارة التنوي فرض شيء على أحدإال بعد إقناعه 
املادية  النواحي  من  للجميع  طيبة  مث��اراً  سُتعطي  النهائية  التغيريات  ب��أن  أيضاً  اإليضاح  وجي��ب  بذلك، 
واملعنوية معاً، وكل هذا يدخل من زاوية العالقات اإلنسانية اليت مُتثل مراعاهتا واحلرص عليها ركناً رئيساً 

يف نشاط كل مدير ناجح ومهامه.
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الفصل الرابع

والتوصيات االستنتاجات 
القارئ أبرز األمور  الثالثة املاضية، ليضع بي يدي  يهدف هذا الفصل إىل تلخيص الفصول 
ال��ع��ص��ري��ة، مع  ال��ب��داي��ة ُمنّصبة على أمه��ي��ة اإلدارة  ال��ب��ح��ث، فقد ك��ان��ت  ال��يت سبق أن طُ��رح��ت يف ه��ذا 
خلفية تأرخيية ألوضاع اإلدارة يف العراق وحاهلا احلاضر. ومت التأكيد على ضرورة بلورة االسرتاتيجيات 
بشقيه  هل��ا  امل��الئ��م  التنظيم  وتصميم  ذل��ك(  ...وغ���ري  وزارة  )دائ���رة، مؤسسة،  منظمة  لكل  واأله���داف 
أو قسم مهما صغر أو كرب، فضاًل عن  التنظيمية وبيان األدوار لكل وحدة  املرتابطي، أي: اخلارطة 

إيضاح دور كٌل من العاملي.

ومت بعد ذلك تناول أساليب العمل والنظام العام للمؤسسة هبدف السهولة واالنسياب العقالين، 
ال��ن��ف��ق��ات، وم��راع��اة الشفافية، ون��ي��ل األه���داف  ال��زب��ائ��ن/امل��راج��ع��ي، وخ��ف��ص  إن��ص��اف  م��ع العمل على 
أمهية  التدريب  إي��الء  إخ��الص��اً، مع  واألش��د  امل��دراء األكثر صالحاً  انتقاء  وت��ربز هنا مسألة  املرسومة. 

خاصة، والتشديد على الرقابة املوضوعية والتقييم الدوري املنصف لأفراد.

وال ميكن هنا إغفال الروح املعنوية للعاملي، حيث تؤثر املعنويات تأثرياً جوهرياً يف العالقات 
أثبتت  فقد  وال��ن��وع.  الكم  من حيث  اإلنتاجية  على  املؤكد  وقعها  عن  فضاًل  العاملي،  بي  اإلنسانية 
الدراسات أن هناك عدة عوامل تؤثر على املعنويات، منها ظروف العمل املادية )إنارة، تكييف اهلواء، 
هتوية، ترتيب موقع العمل... وغري ذلك(، فضاًل عن املكافآت املالية )رواتب، مصصات، عالوات( 
واملكافأت. مث هناك لياقة املدير/الرئيس وقدراته العلمية والنفسية والعملية، إضافة إىل إستعداده لسماع 

آراء مرؤوسيه والطرق اليت يعتمدها لتوجيههم وتدريبهم وحتفيزهم.

4-1 الضرورة األوىل
الشك يف أن اإلصالح اإلداري الشامل يف العراق يُعد مسألة كربى وشائكة جبميع املقاييس، 
فهي تتداخل على حنو ُمتشابك مع قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ذات شأن،وعلى ما 
تقدم يُعد املشروع خطراً وفيصلياً، وهو يتطلب - أواًل وقبل كل شيء - إمياناً بأمهيته واحلاجة إليه من 

قبل أعلى سلطة سياسية، ألن الربنامج يتطلب دعمها الالحمدود.
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لّحة لإلصالح اإلداري، بعد أن تأخر طوياًل 
ُ
فقد آن األوان ألن يستيقظ العراق إزاء حاجته امل

واخلارجية وحالة  الداخلية  واملطاحنات  احل��روب  منها، فضاًل عن  بعض  إىل  اإلش��ارة  ألسباب سبقت 
الفوضى وعدم اإلستقرار، فحىت الشعوب اجملاورة صارت ُمتقدمة على العراق يف هذا امليدان، السيما 
اجتماعية... اقتصادية،  )ثقافية،  الُصعد  على متلف  األقطار  تتنافس  احلالك حيث  الظرف  هذا  يف 

امل��ال  ال���ذي يشمل  ال��واس��ع،  ال��ق��وة مبعناها  ال��ع��امل اليفهم غ��ري منطق  ب��ات  وغ��ريه��ا(، يف حقبة حيث 
واالقتصاد والعسكر واألمور االجتماعية واالدارية والنفسية - على حنو جُمتمع و متداخل.

4-2 إقرار مراحل التطبيق
بالنظر لصعوبة إجناز خطة اإلصالح على حنو شامل ومتزامن يف نفس األوان، فأن الضرورة تتطلب 
أن جيري العمل على حنو تدرجيي، مع التهيؤ لتعديل هذه اخلطة على وفق ما يستجد من أمور، لذلك 
ينبغي البدء بواحدة من الوزارات الصغرية اليت تُعدُّ جيدة نسبياً من حيث درجة انضباطها وجودة إدارهتا.

يُوضع هذا  أن  اخلطة، على  عليها  ال��يت ستنطبق  ل��ل��وزارات  إق��رار تسلسل  األفضل  ورمب��ا يكون 
التسلسل من البداية. مضافاً هلذا، جيب العمل على تدريب خنبة من اخلرباء اإلداريي للقيام هبذا العمل، 
والبد من إجناز ذلك عند انطالق هذا املشروع الكبري، مع النية ألن ُيصبح أعضاء هذا الفريق ُمدرِبي 

لآلخرين يف مراحل الحقة.

��دربِ��ي من 
ُ
امل م��ن  ع��دد  اجمل��ال إلنتقاء  التدرجيي لربنامح اإلص��الح يفسح  التنفيذ  أن  ه��ذا يعين 

املؤسسات االوىل اليت يُنفذ فيها الربنامج. فعلى افرتاض جناح عملية اإلصالح جلهة املؤسسات األوىل 
ُمدربي  ليكونوا  املؤسسات  ه��ذه  م��ن  امل���دراء  م��ن  ع��دد  اختيار  اإلص���الح، مُيكن  فيها عملية  تتم  ال��يت 

ومستشارين يف املراحل التالية من الربنامج اإلصالحي.

4-3 املرونة وقياس النتائج:
وم��ن أج��ل أن يتقدم ال��ربن��ام��ج خب��ط��ًى ث��اب��ت��ة، جي��ب غ��رس عنصر امل��رون��ة ف��ي��ه، ك��ي مُي��ك��ن حتقيق 
السرعة،  عالية من  درج��ة  تنطوي على  املوضوعة  اخلطة  أن  قد جند  فمثاًل،  التنفيذ.  التكّيف مع سري 
وبالتايل يرتتب على القائمي خفض وترية التنفيذ، أو رمبا جند أن التقدم ناجح وطيب، وأن الظروف 

حتتمل سرعة أكرب يف التنفيذ، ولذا ميكن زيادة الوترية.
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وهنا تربز دائماً قضية املعنويات، وتداول املعلومات، فحي املباشرة بأية خطة إلعادة اهليكلة 
راد من ذلك، ورمبا يؤثر 

ُ
التنظيمية ولإلصالح اإلداري، تستشري األقاويل والشائعات حول اهلدف امل

ذلك سلباً على معنويات العاملي وإنتاجيتهم وعلى عالقاهتم الشخصية، فسرعان مايتقول البعض بأن 
الغاية من الربنامج هي االستغناء عن بعض العاملي أو نقلهم إىل وظائف أخرى أو ختفيض درجاهتم 

الوظيفية أو تقليص رواتبهم.

ولغرض السيطرة على أحوال وظروف كهذه البد لإلدارة أن تُبدي املبادرة الالزمة وتأخذ بزمام 
على حنو  نقلهم  أو  العاملي  عن  لالستغناء  نوايا  بأنه التوجد  اجلميع  إع��الم  ال��ض��روري  فمن  القيادة، 
��رت��ب��ات أو املخصصات وجي��ب اإلع��الن ب��أن اهل��دف هو 

ُ
ق��س��ري، مثلما الت��وج��د أي��ة خطط لتقليص امل

الفرصة،  الرواتب إن سنحت  العمل وهياكل اإلدارة وطرق عملها، مع إمكان زيادة  إصالح ظروف 
فمن هنا؛ جيب احلرص على سالمة الروح املعنوية للمشتغلي، مثلما جيب كسب تعاوهنم وإبعاد أية 

ماوف حول أوضاعهم أو مداخيلهم أو مستقبلهم الوظيفي.

وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل ماُيسميه خرباء اإلدارة ب� “التنظيم غري الرمسي” وهو عبارة 
عن التعديالت واالحنرافات عن التنظيم الرمسي، جراء وقع العالقات الشخصية وتشكيل اجملموعات غري 
املعلن عنها، ففي حاالت غري قليلة، يربز بعض العاملي الذين ينتحلون صالحيات فوق ماهم موولون 
هبا، وذلك ألسباب اجتماعية وسياسية وشخصية، منها قوة املزايا الشخصية واملنزلة االجتماعية. وعلى 

العكس، جند أن بعض املدراء يرتددون يف استخدام بعض الصالحيات املناطة هبم.

غري  أم  املؤسسات، حكومية كانت  معظم  طبيعية يف  مسألة  تُعد  الرمسي  غري  التنظيم  وظاهرة 
حكومية، ومن الضروري للمدير احلاذق أن يتعامل مع هذه الظاهرة على حنو إجيايب، كي يُوظفها حنو 
تصعيد األداء وخلدمة أهداف املنظمة. فعلى سبيل املثال، كثرياً مايربز شخص معي )زيد مثاًل( يرى 
فيه العاملون يف القسم او املؤسسة أنه قائد جيد، وبالتايل قد حيرتمون آراءه ومييلون حنو التزام توجيهاته، 
األمر الذي يُقلّص من سلطة املدير الرمسي )عمر مثاًل( لذلك القسم أو لتلك املؤسسة وهنا قد يعمد 
املدير الرمسي )عمر( للتشاور مع زيد وضمان تعاونه قبل اختاذ أية قرارات حُمرجة أو مثرية للجدل - هذا 

إذا كان عمر لبيباً و له باع طيب يف فهم الناس والتعامل معهم.

وأصبح ضرورياً اآلن اإلشارة إىل موضوع مهم آخر مل جيري التطرق اليه أثناء الفصول السابقة، 
أال و هو العالقات االستشارية ضمن املنظمة الواحدة. فهذه العالقات موجودة يف مجيع املنظمات، 
كرُبت أم َصُغرت، و من املمكن أن تؤدي دوراً إجيابياً )أو سلبياً(. فمن املمكن للعالقات االستشارية 
أن تؤدي دورها البناء يف “تزييت” و متشية األمور، والسيما حينما تكون العالقات الشخصية صافية 
و هادئة وينّصب النظر على أهداف املؤسسة العليا والفرعية. هذا على الرغم من أن املدير التنفيذي 
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الالئمة على  إل��ق��اء  يتخذه وصالحيته، و الميكنه  ال��ذي  ال��ق��رار  لياقة  ع��ن  اس��اس��اً  امل��س��ؤول  ه��و  يبقى 
املستشار إن كان القرار فاشاًل أو علياًل.

و مُيكن يف هذا الصدد بيان ثالثة أنواع من العالقات االستشارية داخل املنظمة الواحدة:

أواًل: هناك الدور االستشاري حبكم اإلدارة اخلطية، ذلك أن كل مدير لوحدة أو قسم ُيصبح 
الضرورة.  إاليه ويستشريونه عند  )أق��ران، رؤوس��اء، مرؤوسي( يلجأون  لآلخرين  حبكم موقعه ُمستشاراً 
فمن الطبيعي مثاًل ملدير القسم املايل أن ترده استفسارات و طلبات مشورة ختص كيفية إعداد األرقام 

املالية أو التعامل مع النفقات.

يقتصر  بل  تنفيذية حمضة،  أعمااًل  الذين الميتلكون  العاملي  بعض  هناك  مايكون  غالباً  ثانياً: 
البيئة”، وقد يكون  القانوين” أو “املستشار لشؤون  دورهم على تقدمي املشورة، منهم رمبا “املشاور 

هلذا املستشار أحياناً بعض املساعدين أو رمبا يرأس وحدة صغرية من األفراد. 

دائرة  لدينا  تكون  قد  فمثاًل:  الوظيفية،  الطبيعة  ذات  االستشارية  العالقات  قسم  هناك  ثالثاً: 
رئيسية للشؤون املالية، بينما يوجد أيضاً حماسبون وموظفون ماليون يف الدوائر األخرى ضمن اهليكل 
مُيكن  املركزية، حيث  املالية  بالدائرة  احملاسبية/املالية  التوجيهات  تُناط مهام إصدار  قد  فهنا  التنظيمي. 

هلذه الدائرة إصدار توجيهات وارشادات إىل الدوائر األخرى ضمن اختصاصها احملدد.

وإذا عدنا إىل تنفيذ برنامج اإلصالح اإلداري، جند أن من الضروري ضبط النتائج بعد إجناز  
كل مرحلة من خطة اإلصالح، و يف كل دائرة أو وزارة جيري فيها تنفيذ الربنامج، هذا يعين أننا البد 
املقارنة  بعد أكماله، حىت نستطيع  من أن نقيس املخرجات واملدخالت قبل إجناز اإلص��الح، وأيضاً 

وإصدار التقييم خبصوص منافع اإلصالح )أو عدمها(.

بشرية( وحجم  وغ��ري  )بشرية  امل��دخ��الت  مقادير  ح��ول  واألرق���ام  املعلومات  توفر  يستتبع  وه��ذا 
القياسات مرة  إج��راء هذه  ينبغي  أو وزارة جتري دراستها هبدف إصالحها، مث  دائ��رة  املخرجات لكل 
أخرى بعد إمتام اإلصالح، حىت مُيكن املقارنة على حنو موضوعي وسليم، ورمبا قد يتطلب األمر القيام 

ببعض التعديالت على خطة اإلصالح لغرض تعظيم العطاء اإلجيايب.

وحينما نتحدث عن النتائج )املخرجات( يف هذا السياق، فالنقصد فقط تلك امللموسة أو القابلة للقياس 
الداخلة ضمن  األم��ور  موازياً. فمن بي  اهتماماً  امللموسة  النتائج غري  إي��الء  أيضاً  املطلوب  بل  امل��ادي فحسب، 
أو  إزاء سري معامالهتم  الزبائن/املراجعي  أو درج��ة رضى  العمل،  العاملي يف جو  الثاين هو مدى راح��ة  الصنف 
اخلدمة اليت حيصلون عليها، فهذه أمور أصبح باإلمكان قياسها وتقديرها من طريق استطالعات الرأي املتخصصة.
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