اإلصالح االداري في البحرين

دراسة وصفية لواقع املمارسات اإلدارية يف القطاع العام واخلاص من املنظور اإلسرتاتيجي

2005

1

اإلصالح االداري في البحرين

الفـهـــــــرس

ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ
امللخص ..................................................................

8

 .1املقدمة .........................................................

8

 .2أهداف الدراسة .................................................

9

 .3إطار التحليل ...................................................

10

 .4منهجية البحث ................................................

10

 .5ملخص النتائج .................................................

11

 .6ملخص التوصيات ..............................................

17

التقرير الرئيسي ..........................................................

21

 .1املقدمة ..........................................................

21

 .2حبث يف األدبيات ...............................................

24

 2.1أهمية اإلصالح اإلداري....................................

24

 2.2جتارب الدول األخرى.....................................

29

 2.3املبادئ واملفاهيم ..........................................

40

 2.4أهداف اإلصالح اإلداري ..................................

41

 2.5عوامل النجاح ............................................

41

 2.6النموذج اإلداري ..........................................

42

 2.7أهمية الفهم املشرتك واالتفاق على عناصر النموذج اإلداري ...

45

 2.8خصائص وتعريف النظام اإلداري يف القطاع العام ............

47

 2.9تعريف اإلدارة ............................................

47

 2.10تعريف اإلدارة العامة ...................................

48
2

اإلصالح االداري في البحرين

ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ
 2.11الفرق بني اإلدارة العامة واإلدارة اخلاصة .................

49

 .3أهداف البحث ..................................................

52

 .4املنهجية وإطار التحليل .........................................

53

 4.1املنهجية .................................................

53

 4.2وصف العينة .............................................

56

 4.3إطار التحليل واملقارنة ....................................

56

 .5التحليل واملناقشة ...............................................

57

 5.1الرسالة ..................................................

63

 5.2الرؤى املستقبلية ..........................................

65

 5.3القيم املؤسسية ............................................

66

 5.4اخلطة واألهداف .........................................

68

 5.5رضا املوظفني وفهم متطلباتهم .............................

70

 5.6نظام السيطرة (تقييم األداء ومتابعة اإلجناز) ...............

73

 5.7التنظيم (الصالحيات واملشاركة واحلوافز) ..................

80

 5.8مقومات النجاح ..........................................

83

 .6اخلالصة والنتائج ...............................................

88

 6.1اخلالصة .................................................

88

 6.2النتائج ...................................................

89

 6.3بعض الفوارق بني القطاع العام واخلاص ...................

97

 6.4نتائج أخرى .............................................

100

 6.5رؤى واسرتاتيجيات ملستقبل اإلدارة العامة يف البحرين .....

102

 6.6التوصيات ................................................

105
3

اإلصالح االداري في البحرين

ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ
امللحق (أ) وزارة "أ" ......................................................

111

الرسالة ..................................................................

112

الرؤى املستقبلية .....................................................

114

اخلطة واألهداف .....................................................

115

نظام السيطرة (تقييم األداء ومتابعة اإلجناز) ...........................

119

القيم املؤسسية .......................................................

123

رضا املوظفني ........................................................

124

مقومات النجاح ......................................................

126

التنظيم (الصالحيات واملشاركة واحلوافز) .............................

127

املشاركة .............................................................

129

احلوافز ..............................................................

130

اخلالصة ............................................................

132

النتائج ..............................................................

134

التوصيات ...........................................................

137

امللحق (ب) وزارة "ب" ...................................................

139

الرسالة ..................................................................

140

الرؤى املستقبلية .....................................................

140

اخلطة واألهداف .....................................................

142

كيفية وضع اخلطة ...................................................

147

نظام السيطرة (تقييم األداء ومتابعة اإلجناز) ...........................

148

القيم املؤسسية .......................................................

152
4

اإلصالح االداري في البحرين

رضا املوظفني ........................................................

155

ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ
مقومات النجاح ......................................................

156

التنظيم (الصالحيات واملشاركة واحلوافز) .............................

160

اخلالصة ............................................................

163

النتائج ..............................................................

167

التوصيات ...........................................................

172

امللحق (ج) وزارة "ج" ....................................................

175

الرسالة ..............................................................

176

الرؤى املستقبلية .....................................................

177

اخلطة واألهداف .....................................................

179

كيفية حتديد األهداف ...............................................

181

نظام السيطرة (تقييم األداء ومتابعة اإلجناز) ...........................

182

القيم املؤسسية .......................................................

184

رضا املوظفني ........................................................

186

التنظيم (الصالحيات واملشاركة واحلوافز) .............................

188

مقومات النجاح ......................................................

191

اخلالصة ............................................................

193

النتائج ..............................................................

199

التوصيات ...........................................................

202

امللحق (د) بنك "د" .......................................................

204

الرسالة ..............................................................

205
5

اإلصالح االداري في البحرين

الرؤى املستقبلية .....................................................

206

القيم املؤسسية .......................................................

208

ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ
مقومات النجاح ......................................................

210

اخلطة واألهداف .....................................................

212

نظام السيطرة (تقييم األداء ومتابعة اإلجناز) ...........................

216

رضا املوظفني ........................................................

221

التنظيم ( الصالحيات واملشاركة واحلوافز) ............................

223

اخلالصة ............................................................

226

النتائج ..............................................................

233

التوصيات ...........................................................

236

امللحق ( هـ ) بنك ........................... HSBC Holding Plc.

238

املقدمة ..............................................................

239

الرسالة ..............................................................

240

الرؤى املستقبلية .....................................................

241

القيم املؤسسية .......................................................

242

مقومات النجاح ......................................................

243

اخلطة واألهداف .....................................................

244

نظام السيطرة (تقييم األداء ومتابعة اإلجناز) ...........................

247

رضا املوظفني ........................................................

249

التنظيم (الصالحيات واملشاركة واحلوافز) .............................

250

اخلالصة ............................................................

251
6

اإلصالح االداري في البحرين

النتائج ..............................................................

256

التوصيات ...........................................................

257

امللحق (و) شركة البحرين لسحب األملنيوم )................. (Balexcoo

259

ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ

املقدمة ...............................................................

260

الرسالة ..............................................................

261

الرؤى املستقبلية .....................................................

262

القيم املؤسسية .......................................................

264

مقومات النجاح ......................................................

265

اخل طة واألهداف .....................................................

266

نظام السيطرة (تقييم األداء ومتابعة اإلجناز) ...........................

268

رضا املوظفني ........................................................

271

التنظيم (الصالحيات واملشاركة واحلوافز) .............................

272

اخلالصة ............................................................

274

النتائج ..............................................................

279

التوصيات ...........................................................

280

امللحق (ز) شركة ).................................................... (G

281

الرسالة ..............................................................

282

الرؤى املستقبلية .....................................................

283

القيم املؤسسية ..................................................... ..

285

مقومات النجاح ......................................................

286

اخلطة واألهداف .....................................................

286

نظام السيطرة (تقييم األداء ومتابعة اإلجناز) ...........................

287
7

اإلصالح االداري في البحرين

رضا املوظفني ........................................................

290

التنظيم (الصالحيات واملشاركة واحلوافز) .............................

292

امللخص .............................................................

293

النتا ئج ..............................................................

297

ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ

التوصيات ...........................................................

298

االستبيان ................................................................

300

املراجع ........................................................ ..........

305

8

اإلصالح االداري في البحرين

ﺗﻘﺩﻳـــﻡ
"ليس هناك أقوى من فكرة حان أوانها" إنه قول مشهور لفيكتور هوجو.
وهذا ينطبق اآلن على موضوع املساءلة والتقييم يف البحرين والذي أصبح حقيقة
وجزء أساسي من مشروع جاللة امللك االصالحي وال أدل على ذلك من املساءلة
الربملانية حول هيئة التامينات وصندوق التقاعد.
واملساءلة تعين احلاجة للتدقيق من حيث سالمة وقانونية املعامالت والتقييم
يعين أن تؤدي املؤسسة دورها وحتقق رسالتها اليت انشئت من أجلها .كذلك
يعين وضوح رؤاها وأهدافها واخلطط والربامج اليت تبنتها لتحقيق هذه الرؤى
واألهداف ومدى جناحها يف ذلك .كما يشمل التقييم ،مقارنتها مبؤسسات اخرى
مماثلة .ومع أن هذا التسلسل منطقي وبديهي لكن الوضع يف كثري من املؤسسات يف
القطاع العام ليس بهذا الوضوح خصوصا يف غياب املساءلة السياسية عن طريق
الربملان.
ان املساءلة السياسية ورغبة احلكومة يف التطوير جتعلها يف حاجة ماسة
لتقييم اداري داخلي يشمل مجيع انشطتها ويفرض على املؤسسات العامة االخذ
بالتخطيط االسرتاتيجي يف العمل .وهذا يتطلب القيام مبا سبق ذكره من حتديد
الرسالة والرؤى واألهداف واخلطط والربامج املطلوبة.
ان هذا البحث وهو امتداد لعمل جلنة التطوير االداري ساهم يف هذا اجملال
من خالل تقييم النظام االداري لبعض الوزارات ومقارنته بالقطاع اخلاص .وقد بذل
الكاتب جهدا كبريا ومببادرة ذاتية تدل على جدارة ومحاس ورغبه يف املساهمة يف
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اجلهود اليت تبذهلا الوزارات لتطوير وحتسني أداءها ،خصوصا كونه من
املتخصصني يف نظم قياس االداء ومن املهتمني مبنهج تقييم االداء املتوازن.
إن البحث والنتائج اليت توصل اليها جديرة بان تؤخذ بعني االعتبار من قبل
الوزارات املعنية لتسرتشد به يف التطوير املستقبلي لتكون أكثر تلبية ملتطلبات
املرحلة اجلديدة.

ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﺧﺎﻟﺩ ﺁﻟ ﺧﻠﻳﻔﺔ
ﺭﺋﻳﺱ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺎﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
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ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺑﺍﺣﺙ
تبلورت فكرة هذه الدراسة اثناء اعداد الدكتوراه واليت مت خالهلا قياس
مستوى التوافق االسرتاتيجي والتمكني والتكامل يف الشركات الصناعية واملؤسسات
املالية مثل البنوك وشركات التامني وعالقة ذلك بنظم قياس األداء ضمن إطار
التطوير االداري .ومن خالل مساهميت يف جلنة التطوير االداري والرقابة املالية
واالدارية اخذت الفكرة تتضح واحلاجة ملثل هذه الدراسة تربز وخصوصا بعدما
رأينا االهتمام الكبري باالصالح االداري على مجيع املستويات.
ويف هذه املرحلة احلامسة اليت متر البحرين وهي إرساء قواعد الدميوقراطية
واإلصالح الشامل .وما وصل اليه الكثري من الباحثني بان اإلصالح جيب أن يشمل
اإلصالح اإلداري لكي يكون فعاال .لذى فان حبثنا هذا يهدف إىل دراسة النظم
اإلدارية املستخدمة يف عدد من الوزارات واملؤسسات اخلاصة واخلروج بنتائج
وتوصيات نامل أن تسهم يف عملية اإلصالح اإلداري يف القطاع العام.
بدأ االعداد هلذه الدراسة منذ شهر يوليو  2002واستمر إىل شهر فرباير
 2004وخالل هذه الفرتة ويف سبيل إثراء هذه الدراسة مت االطالع على جتارب
عدد من الدول املتقدمة والصديقة يف القطاع العام ودراسة أدبيات اإلدارة واالطالع
على املفاهيم اإلدارية احلديثة وذلك لتحديد منوذجا إداريا ليكون إطارا للمقارنة
والتحليل .تبني من ذلك إن كثريا من الدول املتقدمة واملؤسسات اخلاصة تسعى إىل
اتباع مفاهيم اإلدارة االسرتاتيجية لذا مت إختيار هذا النموذج ليكون إطارا ملقارنة
املمارسات اإلدارية يف املؤسسات موضوع البحث.

11

اإلصالح االداري في البحرين

ومن أهم مقومات النجاح يف اإلدارة االسرتاتيجية هذه هو اتفاق املسئولني على
سبب وجود املؤسسة .اي ملاذا وجدت املؤسسة؟ وماذا تريد أن حتقق؟ وكيف
ستعرف انه حتقق؟ وما هي نتائج هذا االجناز؟ االسئلة اليت سنحاول اإلجابة
عليها يف هذه الدراسة هي اوال مامدى اتفاق املسئولني يف اجاباتهم على هذه
االسئلة االساسية؟ وثانيا إىل أي مدى تستخدم االدارة االسرتاتيجية؟ وثالثا ما
مدى مشاركة املسئولني يف اختاذ القرارات؟ ولالجابة على ذلك مت إجراء مقابالت
مع عدد من املسئولني يف بعض الوزارات واملؤسسات اخلاصة ومت حتليل إجاباتهم
واخلروج بالنتائج اليت سنتناوهلا يف فصول هذه الدراسة.
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ﺷﻛﺭ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭ
مل يكن هلذه الدراسة أن تتم بهذا الشكل لوال توفيق من اهلل تعاىل ثم مساعدة
وتعاون من املسئولني يف الوزارات وعلى رأسهم السادة الوزراء يف الوزارات الثالث
اليت مشلها البحث والذين أتاحوا الفرصة ملقابلة املسئولني ومجع املعلومات .كما
اشكر السادة الرؤساء التنفيذيني واملدراء العامني يف الشركات اخلاصة على تعاونهم
واستجابتهم للدعوة اليت وجهها هلم–مشكورا -سعادة وكيل وزارة الصناعة السيد
نادر املؤيد .والشكر موصول اىل السادة املسئولني الذين شاركوا يف البحث من
الوزارات واملؤسسات اخلاصة ،الذين كانوا مثاال للتعاون وذهبوا إىل أبعد احلدود
لتوفري املعلومات املطلوبة .وأخص بالشكر اجلزيل الفريق طبيب الشيخ حممد بن
عبداهلل بن خالد آل خليفة على تفضله مبخاطبة السادة الوزراء لشرح موضوع
البحث وطلب تسهيل مهمة الباحث يف مجع البيانات ،كما أشكره على املساندة
واملتابعة املستمرة طوال فرتة البحث .وأشكر كذلك الدكتور الشيخ حممد بن خليفة
آل خليفة رئيس مجعية االداريني والدكتور أمحد ابوهالل بعمادة البحث العلمي
جبامعة البحرين على مراجعتهم الجزاء من البحث وتقديم مقرتحات قيمة وهامة.
وأخري وليس آخرا أشكر مديرية االرشاد الديين بقوة دفاع البحرين وبالذات الشيخ
أمحد إبراهيم جولدي باري على تفضله باملراجعة اللغوية وتقديم الكثري من
املقرتحات القيمة.
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ﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ
Reengineering or Business Process Reengineering or
 :BPRإعادة تصميم االعمال مع احداث تغيريات جذرية يف اسلوب العمل

تهدف لتحقيق حتسني كبري يف فعالية وكفاءة العمل من حيث النوعية والتكلفة
وجودة اخلدمة وسرعة االجناز.
( :Process or processesعملية أو عمليات أو أعمال) جمموعة من االنشطة
مرتابطة منطقيا تأخذ مدخالت وحتوهلا اىل خمرجات حمددة مسبقا وينتج عنها
قيمة مضافة يستفيد منها الزبون.
( :Performance Measurement Systemsنظام قياس األداء) هي
عملية تقييم األداء وتشمل تصميم النظام (حتديد البيانات واملعلومات املطلوبة
لتقييم األداء وربطها باسرتاتيجية املؤسسة) وتنفيذه ،وادارته (جتهيز ومجع
البيانات وحتليلها وتوزيعها على املسئولني على فرتات حمدده) وادامته،
واستخدام املعلومات يف عملية اختاذ القرار.
( :Balanced Scorecard or BSCنظام قياس األداء املتوازن) أحد أنظمة
قياس األداء وأكثرها انتشارا (أكثر من  %50من الشركات الكربى تستخدمه) فهي
اداة لتنفيذ االسرتاتيجية ،واداة لقياس األداء واداة لتوصيل االسرتاتيجية اىل
املوظفني .وحسب تسميته فهو نظام يسعى اىل حتقيق توازن بني خمتلف جوانب
القياس (الفاعلية والكفاءة واالقتصادية والعدالة واجلودة والزبون واملوارد) ،ويساعد
على تنفيذ االسرتاتيجية من خالل حتليلها اىل أهداف ومقاييس وتوضيح العالقة
بني هذه املقاييس واألهداف االسرتاتيجية.
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( :Empowermentمتكني) افساح اجملال للمسئول الختاذ قرارات لتحقيق
أهدافه والتوصل اىل النتائج املتفق عليها من خالل مشاركة فعالة ،وإعطاءه
املعلومات الختاذ القرار السليم ،واملوارد اليت متكنه من تنفيذ املهمة ،وحماسبته
على النتائج ،وختتلف عن التفويض يف كونها تضاعف القدرة الكلية للمؤسسة بدال
من تقاسم السلطة.
( :System or systemsمنظومة أو نظام) جمموعة من املكونات تعمل مع
بعضها لتحقيق غاية أو هدف ممكن ومرغوب فيه .وأهم أسس املنظومة هو أن
تعمل املنظومة االدنى لتحقيق أهداف املظومة االعلى .مثل الوزارة هي جزء من
منظومة أكرب وهي احلكومة ,واإلدارة هي جزء من منظومة أكرب وهي الوزارة.
( :Systems thinkingالتفكري النظمي أو األسلوب النظمي يف التفكري)
( )systems thinking and systems approachوهذا يعين انتهاج
التفكري االسرتاتيجي و الشمولي يف معاجلة املشاكل والقضايا اهلامة ويف اختاذ
القرارات اليومية .وينتج عن هذا التفكري تكامل أجزاء املنظومة وتعاونها يف حتقيق
أهداف املنظومة األكرب ،كما ينتج عنه أخذ مجيع العوامل يف احلسبان عند اختاذ
القرارات.
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ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ

ﺍﻟﻣﻟﺧــﺹ

منذ تولي جاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة مقاليد احلكم والبحرين متر

مبرحلة حامسة يف تارخيها .فهي حتدد هوية جديدة ومسارا مغايرا ملا كان عليه
يف السابق .وقد أخذت البحرين خطوات عملية يف طريقها حنو اإلصالح ابتداء من
امليثاق الوطين واجملالس النيابية وتأسيس املؤسسات املدنية وغريها من
اإلصالحات.
اإلصالح هو عملية شاملة جلميع أوجه األنشطة اإلنسانية ،السياسية منها
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية واإلدارية .غري أن أي تقدم يف هذه اجملاالت
سوف يعتمد على وجود نظام إداري مناسب قادر على وضع الرؤى املستقبلية اليت
تشمل تطوير تكاملي جلميع هذه اجلوانب اإلنسانية.
باالطالع على جتارب بعض الدول املتقدمة يف جمال اإلصالح اإلداري مثل
أمريكا وبريطانيا واسرتاليا وفرنسا وبعض دول شرق آسيا ،وبعض الدول الشقيقة
مثل مصر واالردن ولبنان جند أن العوامل املشرتكة هي:
 .1احلكومات حتت ضغط كبري لإلصالح والتطوير بسبب وعي املواطن
ومطالبته بأداء أفضل.
 .2احلاجة إىل جعل العمل احلكومي أكثر قدرة على حتقيق النتائج وإمكانية
حماسبة املسئول عن السياسات والربامج لتحقيقها.
 .3تشدد الربملانات يف حماسبة اجلهاز التنفيذي على النتائج.
كما تبني من هذه التجارب أن جناح عملية االصالح يعتمد على توفر عدة
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عوامل أهمها:
 .1وجود القرار السياسي بضرورة التغيري.
 .2وضوح الرؤية املستقبلية.
 .3وجود املنهجية لالنتقال من الوضع احلالي إىل الوضع املستقبلي.

ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ

يقتصر موضوع هذه الدراسة على النظام اإلداري املعمول به يف عدد من

الوزارات ملعرفة مدى قدرته على معاجلة املشكالت اليت تعرتض اإلصالح اإلداري.
وبالتحديد فإن املوضوع الذي تناقشه هذه الدراسة هو مدى "قدرة النظام اإلداري
املعمول به يف هذه الوزارات على وضع وتنفيذ اسرتاتيجية فعالة" ،وسنركز على
مناقشة ثالث أسئلة رئيسية وهي:
.1

إلي أي مدى تستخدم الوزارات عناصر اإلدارة االسرتاتيجية يف حتقيق
أهدافها؟

.2

ما هو مستوى االتفاق بني املسئولني من خمتلف املستويات اإلدارية يف
املؤسسة على فهم موحد لعناصر اإلدارة االسرتاتيجية مثل رسالة
املؤسسة ورؤاها وقِيَمها وأهدافها وكيفية تقييم األداء واإلجناز يف هذه
األهداف؟

.3

ما مدى مشاركة املسئولني يف وضع عناصر اإلدارة االسرتاتيجية؟
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ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

من األدبيات اخلاصة باإلدارة بشكل عام واإلدارة العامة بشكل خاص ومن

جتارب الدول املتقدمة والشقيقة تبني أن العامل ومنذ الثمانينات يتجه حنو التطوير
اإلداري وبالذات اتباع عناصر اإلدارة االسرتاتيجية .وأن جناح العملية اإلدارية
يعتمد على وجود اتفاق وفهم مشرتك لرسالة املؤسسة ورؤاها وأهدافها .من ذلك مت
استخراج إطار للتحليل يتمحور حول أربعة أسئلة هامة جييب عليها املسئولون يف
املؤسسات اليت مشلتها الدراسة وهي:
.1

ملاذا وجدت املؤسسة؟ (الرسالة)

.2

ماذا تريد املؤسسة حتقيقه على املدى القريب واملتوسط والبعيد؟
(الرؤيا واألهداف)

.3

كيف ستتحقق الرؤى واألهداف؟ (االسرتاتيجيات املتبعة لتنفيذها)

.4

كيف ستعرف املؤسسة أن االسرتاتيجية فعالة وقد مت حتقيقها؟
(نظام السيطرة والتقييم)

ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ

من الصعب إجراء الدراسة على مجيع الوزارات لذا مت اختيار ثالث وزارات

هلا عالقة مباشرة بتنفيذ سياسة االستثمار والتنمية االقتصادية .وللمقارنة مع
القطاع اخلاص مت اختيار أربعة بنوك وشركات صناعية لتمثل القطاع اخلاص .وقد
مت تصميم اسئلة املقابالت حبيث تطرح نفس األسئلة على املسئولني من خمتلف
املستويات اإلدارية لبيان مدى اتفاق املسئولني على رسالة الوزارة ورؤاها املستقبلي
واألهداف واالسرتاتيجية املتبعة لتحقيقها ونظام السيطرة املستخدم لتقييم اإلجناز
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واألداء املؤسسي .أجريت مقابالت مع عدد من املسئولني من مستوى وكيل وزارة
ووكيل مساعد ومدير ومستوى مماثل هلم يف القطاع اخلاص .ومت مقارنة إجاباتهم
لتحديد مدى االتفاق والوقوف على املمارسات اإلدارية يف القطاعني .ومن املقارنة
بني املمارسات اإلدارية يف القطاع اخلاص والقطاع العام حاولنا الكشف عن أوجه
االختالف والتطابق واستخالص النتائج والتوصيات لتطوير العمل يف القطاع العام.
وهذه الدراسة هي دراسة حاالت حمددة لذا فالنتائج خاصة باحلاالت وال ميكن
تعميمها على مجيع الوزارات والشركات.

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

تشري النتائج إىل أن النظام اإلداري يف وضعه احلالي غري قادر على قيادة

اإلصالح أو االستفادة منه .وما مل حيدث تغيري جذري يف هذا النظام فانه سيؤثر
سلبا على جوانب اإلصالح األخرى مثل التنمية االقتصادية واالستثمار والتنمية
االجتماعية .الوزارات تشكل لغرض حمدد واذا كان هذا الغرض غري واضح لدى
كبار املسئولني فإن ذلك ينذر بوجود مشكلة حتتاج إىل معاجلة جذرية .فمن
حتليل البينات اتضح أن املسئولني على اعلى املستويات غري متفقني على رسالة
الوزارة واهدافها وأن األسلوب اإلداري املتبع ينطوي على الكثري من اإلدارة بردود
األفعال وال يعتمد الفكر االسرتاتيجي والتقييم املوضوعي لألداء واملساءلة على
النتائج الذي تنتهجه أكثر الدول واملؤسسات اخلاصة .بل وجد أنه يعتمد فقط
على تقييم اإلجناز ،بينما يف القطاع اخلاص توضع أهدافا حمددة لكل مسئول
تكون قابلة للقياس وتقيم نتائجها باالضافة اىل تقييم االجنازات.
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من إجابات املسئولني يف الوزارات تبني أن عناصر اإلدارة االسرتاتيجية غري
متوفرة مثل وضوح الرسالة والرؤى ووجود اخلطة واألهداف .وتبني أن الوزارات
تركز على جزئيات من التطوير مثل التنظيم أو حتسني اإلجراءات .ويعزى ذلك
إىل غياب املنهجية العلمية املوضوعية يف التطوير .كما أن التنسيق بني الوزارات
املختلفة يف التعامل مع املشكالت املعقدة مثل البطالة والتعليم واالستثمار ال يرقى
إىل مستوى التحديات .لذا يرى أكثر املسئولني بأن هناك حاجة ماسة إىل اعتماد
اإلدارة االسرتاتيجية والتناول الشامل يف التعامل مع املشكالت اليت تواجه
احلكومة .وهذا التناول جيب أن يبدأ على مستوى احلكومة وليس على مستوى
الوزارات .كما يرى الكثري بأن عدم الوضوح على مستوى احلكومة له أكرب األثر يف
عدم وضوح رؤى وسياسات وأهداف الوزارات.
إهتم املسئولون مبوضوع ختويل الصالحيات ،ويوضح البعض بان الرتدد يف
التخويل راجع اىل عدم قدرة املسئول على حماسبة املرؤوس .والتخويل مرتبط
كذلك بوضوح األهداف واحملاسبة على األهداف والنتائج .أن أحد أسباب عدم
الوضوح هو عدم بيان الرسالة واملهام يف مرسوم تشكيل الوزارات .واذا كان من غري
املمكن توضيح ذلك يف املرسوم أو يف مايصدر من مهام من ديوان اخلدمة املدنية
فميت يتم ذلك ومن اجلهة املكلفة به؟
من هذا البحث ومن أدبيات اإلدارة يتبني أن مستوى االتفاق على
االسرتاتيجية وعناصرها هو من أهم مقومات النجاح .ونتيجة هلذا البحث فقد مت
تطوير منهجية لتقييم هذا التوافق مبوضوعية وتقييم مستوى املشاركة والتواصل
لنشر عناصر االسرتاتيجية .وميكن استخدام هذه املنهجية يف املستقبل لتقييم
20
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مستوى تطبيق االدراة االسرتاتيجية يف الوزارات واملؤسسات.
ﺍﻝﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(1
ﻣﻠﺧﺹ ﻠﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺍﺻﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
القطاع العام

عناصر اإلدارة
اإلسرتاتيجية

القطاع اخلاص

A

B

C

املتوسط

D

E

F

G

املتوسط

الرسالة

28

38

57

41.0

55

60

40

80

58.8

الرؤى املستقبلية

28

54

71

51.0

89

80

100

100

92

القيم املؤسسية

71

46

57

58.0

67

60

80

60

66.8

األهداف اإلسرتاتيجية

28

62

53

47.7

67

100

100

73.4

85

قياس األداء املؤسسي

71

81

28

60.1

78

100

60

46.7

47.1

رضا املوظفني

47

59

71

59.0

67

80

60

47.6

63.4

املتوسط للمؤسسة

46

57

56

71

80

73

68

املتوسط للقطاع

53

73

يعول الكثري من املسئولني على تقنية املعلومات لتصحيح هذا الوضع ولكن
لكي تتحقق االستفادة القصوى من تقنية املعلومات واحلكومة االلكرتونية ال بد من
إعادة النظر يف تصميم االعمال على أسس سليمة تعتمد على الفكر االسرتاتيجي من
ختطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم ومساءلة على النتائج وحتديد واضح مللكية
املعلومات.
مت تلخيص مستوى االتفاق بني املسئولني يف اجلدول رقم ( )1أعاله .من هذا
اجلدول يتضح أن املؤسسات اخلاصة تتمتع مبستوى أعلى من االتفاق والفهم
املشرتك بني املسئولني لرسالة املؤسسة وقيمها وأهدافها ورؤيتها املستقبلية ونظام
السيطرة فيها .فقد تراوح مستوى االتفاق يف املؤسسات اخلاصة من ( )%68إىل
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( ،)%80ومبتوسط قدره ( .)%72واقل مؤسسة خاصة وصل درجة االتفاق والفهم
املشرتك فيها إىل ( .)%69بينما تراوح مستوى االتفاق يف املؤسسات العامة بني
( )%48إىل ( )%57ومبتوسط قدره ( .)%52فمثال جند أن املؤسسة اخلاصة ()E
حصلت على أعلى معدل من االتفاق ووصل إىل ( .)%80وأن االتفاق يف هذه
املؤسسة على األهداف االسرتاتيجية وصل إىل (( )%100نفس اجلدول) .ومن
اجلدير بالذكر أن املؤسسة تستخدم إطار اإلدارة االسرتاتيجي ونظام قياس األداء
( ،)Balanced scorecardوسنبني أدناه أهم النتائج:
.1

هناك تباين بني املسئولني يف القطاع العام يف فهم رسالة الوزارة وعدم

االتفاق على وجود أهداف وخطة للوزارة .فقد أوضح بعض املسئولني بأنه ال توجد
أهداف حمددة وأن الوزارة تعتمد على ردود األفعال يف معاجلة املشاكل اليت
تواجهها .وقد بلغ متوسط نسبة االتفاق على الرسالة يف القطاع العام ( )%41بينما
يف القطاع اخلاص وصلت إىل (.)%51
.2

عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة يف القطاع العام .ويف احلاالت اليت

وجدت فإن عدد حمدود من املسئولني يقومون بإعدادها دون مشاركة اآلخرين.
ونتج عن ذلك تدني ملحوظ يف االتفاق على الرؤى املستقبلية حيث بلغ متوسط
االتفاق ( ،)%51بينما يف القطاع اخلاص وصل مستوى االتفاق إىل (.)%92
ويعتمد القطاع اخلاص يف وضع اسرتاتيجيته على الرؤى املستقبلية ويتم مراجعتها
وحتديثها سنويا يف اجتماعات تشمل أكرب عدد من املسئولني.
.3

من القيم اهلامة اليت أوردها املسئولون يف إجاباتهم هي أهمية فهم

املوظف واملسئول ملهمته ومعرفته التامة مبا هو مطلوب منه والنتائج املتوقعة من
العمل الذي يقوم به وإعطائه القدرة على حتسينه .واعتربوا ذلك من أهم مقومات
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النجاح ،غري أن ذلك ال يطبق عمليا .حيث تبني أن وضوح الرؤى وحتديد
األهداف غري متوفرة للكثري من املوظفني واملسئولني ،وأفاد الكثري من املسئولني
بأنه ال توجد رؤى مستقبلية أو أهداف حمددة يف نطاق مسئوليتهم أو على مستوى
الوزارة.
.4

تبني أن املسئولني يف القطاع العام على درجة كبرية من اإلدراك

والوعي للمشاكل والتحديات االدارية اليت تواجه القطاع العام ،وأن املشكلة
احلقيقية هي يف عدم وجود نظام إداري فعال يستفيد من الطاقات الكبرية املوجودة
واملستوى الرفيع من العلم واملعرفة الذي يتمتع به الكثري من املسئولني وفتح جمال
لإلبداع للموظفني.
.5

أدركت بعض الوزارات ضرورة وضع اسرتاتيجية للوزارة .ويف احلاالت

اليت مت ذلك تبني أن االسرتاتيجية وضعت من قبل مسئول معني دون مشاركة
فعالة من قبل باقي املسئولني .وهذا يفسر إجابات بعض املسئولني بأنه ال توجد
رؤية مستقبلية أو أهداف .كما أن هذه االسرتاتيجية يف بعض احلاالت مل تتضمن
أهدافا للوزارة واكتفت بتحديد أهدف لكل قطاع .أي أنها عاملت الوزارة على
أنها جمموعة من اإلدارات وليس كيان قائم بذاته له خصائصه وغاياته وأهدافه
وهذا جيعل من الصعب مساءلة الوزارة عن نتائج وإجنازات.
.6

كثرة اللجان تعترب من معوقات اختاذ القرار وسبب رئيسي يف تأخري

املعامالت وضياع احملاسبة واملساءلة .ويف مثل هذه اللجان عادة ما تتم املوافقة
على القرارات ليس من اقتناع ولكن تفاديا إلطالة النقاش أو لعدم الرغبة يف
املعارضة.
.7

نظام السيطرة وتقييم األداء املؤسسي غري مناسب وغري فعال وال يساعد
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على التقييم املوضوعي وحصر املسئولية عن نتائج الربامج والسياسات واألهداف.
كما أنه ال يربط أداء املوظف وأداء املؤسسة باألهداف أو بنظام احلوافز وكما هو
معمول به يف القطاع اخلاص.
.8

بعض األهداف عامة وغري مرتبطة بالرسالة والرؤية املستقبلية ،وال يتم

حتديد النتائج املتوقعة منها ،وال كيفية تقييم هذه النتائج.
.9

عدم وجود وسيلة منتظمة للتعرف على مستوى رضا املوظفني عن

ظروف العمل أو حماولة التعرف على مشاكلهم .ويعتمد املسئولون يف ذلك على
العالقات الشخصية وسياسة الباب املفتوح .ويرى بعض املسئولني بأن ذلك غري
كاف لضمان حتسني رضا املوظفني ورفع كفاءتهم.
 .10هناك نقص كبري يف املعلومات سواء كانت الختاذ القرارات أو للتطوير
أو للتخطيط مما يضطر املسئول إىل اختاذ القرار قبل اكتمال املعلومات لديه تفاديا
لتأخري مصاحل الناس .ويرى املسئولون ضرورة استخدام تقنية املعلومات استخداما
فعاال ميكنهم من تقديم خدمات أفضل للمراجعني .وهذا يتطلب إعادة النظر يف
التنظيم ويف تصميم العمل ( )reengineeringويف اإلجراءات وكذلك إعادة
تصنيف بعض الوظائف وإضافة إدارات جديدة وحذف إدارات قائمة إذا تطلب
األمر ذلك.
 .11اتفق الكثري من املسئولني على أن أنظمة ديوان اخلدمة املدنية اليت
تتسم باملركزية تتسبب يف الكثري من التأخري يف معامالت املوظفني كما حتد من
صالحية الوزارات يف التوظيف والرتقيات وتقديم احلوافز املناسبة مما يضطر بعض
الوزارات ملخالفة هذه األنظمة .كما أن ارتباط الوزارات بوزارة املالية لتوفري بعض
املواد يؤخر توفرها ويؤثر على مستوى املساءلة .لذا يرى بعض املسئولني ضرورة
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إعادة النظر يف عالقة الوزارات مع ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية بغرض
تقليل املركزية وإعطاء الوزارات صالحية أكرب يف تسيري أمورها.
 .12هناك تداخل يف عمل بعض اإلدارات تستوجب إعادة النظر يف التنظيم
مثل الواجبات واملهام ودراسة اإلجراءات لتقليل التداخل يف األعمال
والبريوقراطية.
 .13التوظيف يف الوزارات وخصوصا يف التعليم جيب أن ال يكون جزء من
معاجلة مشكلة البطالة .فالتوظيف الذي ال يقوم على الكفاءة من شانه أن خيلق
مشاكل أكثر فداحة من البطالة وخصوصا يف وزارة التعليم.
 .14نظام احلوافز املعمول به حاليا غري مناسب وال يفرق بني اجملد
وغريه ،وال يوازن بني متطلبات العمل ومتطلبات املوظف وخصوصا يف كيفية
تطبيقه اليت ال تتسم باملوضوعية وال تعتمد على تقييم سليم لألداء ،وإمنا تعترب
نوع من حتسني الوضع املادي للموظف.
 .15ضرورة إعادة تنظيم العمل لتحسني مستوى الفاعلية والكفاءة
واالقتصادية واملساءلة حبيث تعطى الوزارات واإلدارات صالحيات أكرب يف تدريب
موظفيهم ،وتوظيف املناسب وترقية املستحق لكي يتمكنوا من حتمل مسئولية
حتقيق األهداف املنوطة بهم.

ﻣﻟﺧﺹ ﺍﻟﺗﻭﺹﻳﺍﺕ

من حتليل البيانات نستنتج بأن هناك إحساس عام بضرورة إجراء تعديالت

جوهرية على املنظومة اإلدارية لتكون فعالة ومتكاملة العناصر واملكونات .وأن
تعمل مكونات هذه املنظومة ،من عمليات ومدخالت وخمرجات وموارد ونظم
وسياسات ،بشكل تكاملي لكي تتمكن من تأدية الغاية اليت وجدت من أجلها.
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لذا فإن التوصيات سوف تعترب كل وزارة نظام قائم بذاته له خصائصه وغاياته
ومطالب بنتائج حمددة ومتفق عليها .وأن الوزارة جزء من نظام أكرب وهو احلكومة
والدولة واجملتمع البحريين .وسنحاول إكمال املقرتحات الواردة يف إجابات
املسئولني لكي خنرج مبنظومة إدارية تعتمد مبادئ ومنهجية اإلدارة االسرتاتيجية
والتناول الشمولي التكاملي وتشمل التوصيات مايلي:
.1

لالستفادة من نتائج هذه الدراسة نقرتح أن تقوم كل وزارة ومؤسسة

بدراسة إجابات املسئولني ومناقشتها والتوصل إىل املرتكزات واالفرتاضات اليت
بنيت عليها لتوحيد املفاهيم والرؤى.
.2

وضع رسالة لكل وزارة تعكس الغاية اليت وجدت الوزارة من أجلها

وتكون مستمدة من رسالة وأهداف احلكومة مع إشراك أكرب عدد ممكن من
املسئولني يف وضع ذلك لالتفاق على الرسالة .
.3

وضع رؤى مستقبلية حمددة مبدة زمنية قد ترتاوح بني مخس سنوات

إىل مخس عشرة سنة ومبشاركة مجاعية.
.4

وضع قيم مؤسسية متفق عليها من خالل مشاركة أكرب عدد من

املسئولني حتكم سلوكيات املسئولني واملوظفني.
.5

عقد ورش عمل لوضع االسرتاتيجية واألهداف واملعايري واخذ مجيع

اجلوانب يف احلسبان مبا يف ذلك متطلبات املستفيدين ،وأن تكون األهداف حمددة
مبدد زمنية وتكاليف إن أمكن وأن تكون النتائج املتوقعة منها واضحة وقابلة
للقياس والتقييم.
.6

مراجعة السياسات واالنظمة واإلجراءات للتأكد من أنها موائمة

لالسرتاتيجية ومساندة هلا.
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.7

وضع نظام سيطرة وقياس أداء فعال لتقييم األداء مثل ( The

 )Balanced scorecardيف تنفيذ السياسات واالسرتاتيجية ،وأن يتكون
النظام من عدة مستويات يبدأ بتحديد معايري قياس األداء على مستوى الوزارة
وينزل تدرجييا لتقييم األداء على مستوى القطاع واإلدارة والقسم والفرد.
.8

وضع مشاريع لتنفيذ االسرتاتيجية وحتقيق معايري االداء اليت التزمت

الوزارة بها ،على أن تكون حمددة مبدة زمنية وتكاليف وأن تدار على أسس
ومبادئ إدارة املشاريع وإدارة املخاطر كلما أمكن ذلك.
.9

وضع لكل مسئول خطة وأهداف واضحة ومشتقة من رسالة وأهداف

الوزارة مع حتديد نسب إجناز معلومة وحمددة مبدة وتكاليف ومستوى أداء متفق
عليه.
 .10إعادة تصميم العمل ( )reengineeringلتحسني مستوى الفاعلية
والكفاءة واالقتصادية والعدالة وتقليل التداخل يف املسئوليات والتقليل من العمل
الروتيين و تطوير اإلجراءات وحتسني مستوى الصالحيات يف التدريب والتوظيف
والرتقية ويف إعطاء احلوافز.
 .11إجراء مراجعة دورية لالسرتاتيجية والسياسات واملشاريع واالجراءات
وتقييم النتائج.
 .12إعطاء احملافظات واجملالس البلدية دور أكرب يف تقديم اخلدمات (كل
حسب اختصاصه) على أن تركز الوزارات على وضع السياسات واالسرتاتيجيات
ومعايري تقييم اخلدمات والنتائج.
 .13إعادة النظر وبشكل جذري يف نظام احلوافز املعمول به حاليا ليكون
أكثر قدرة على تشجيع السلوك املطلوب ويرتبط باألداء املؤسسي القائم على التقييم
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املوضوعي( ،التفاصيل ص.)114
 .14إعادة النظر يف عالقة الوزارات مع ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية
بغرض تقليل املركزية وإعطاء الوزارة صالحية أكرب يف تسيري أمورهم.
 .15إجياد جهاز تطوير ورقابة إدارية على مستوى احلكومة ويرتبط
مبجلس الوزراء ليقوم باإلشراف على التطوير اإلداري يف الوزارات ومراقبة األداء
ومساعدة الوزارات على تطوير عملياتها (.التفاصيل ص )115
 .16تشكيل وحدة تطوير ورقابة إدارية يف الوزارات ترتبط بالوزير مباشرة
وتعمل بالتنسيق مع جهاز التطوير والرقابة املرتبط مبجلس الوزراء لإلشراف على
التطوير اإلداري ومراقبة أداء الوزارة وتقييم فعالية السياسات والربامج( .التفاصيل
ص)116
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺭﺋ ﻳﺳﻳ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ

منذ تولي جاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة مقاليد احلكم والبحرين متر

مبرحلة حامسة يف تارخيها .فهي حتدد هوية جديدة ومسارا مغايرا ملا كان عليه
يف احلقبة املاضية .وقد أخذت البحرين خطوات عملية يف طريقها حنو اإلصالح.
ففي اجلانب السياسي قطعت شوطا الباس به بفضل القيادة احلكيمة واملساهمة
الوطنية .ابتداءا من امليثاق الوطين والدستور الذي أرسى مبادئ وأسس التعامل
بني خمتلف السلطات يف البالد وأوضح العالقة بني املواطن واحلكومة واجمللس
النيابي واملؤسسات املدنية وحدد حقوق وواجبات كل من هذه املؤسسات.
غري أن عملية االصالح ينبغي أن تكون عملية شاملة جلميع أوجه االنشطة
االنسانية (اجلانب السياسي و االجتماعي واالقتصادي والثقايف واالداري) .أما إذا
اقتصر االصالح على جانب دون اجلوانب األخرى أو اعتمد التناول اجلزئي يف
معاجلة املشاكل الكبرية فانه لن حيقق األهداف الوطنية املرجوة وأهمها احملافظة
على كرامة املواطن املبنية على العدالة االجتماعية واملساواة يف احلقوق والواجبات.
كما انه لن حيقق التنمية االقتصادية املبنية على األمن واالستقرار والقدرة على
التنبؤ ( )predictabilityالقائم على التخطيط السليم الشامل وعلى التكامل
االقتصادي مع دول املنطقة والدول العربية واالسالمية.
وإدراكا لذلك فإن لدى الدولة اهتمامات كبرية باجلانب االقتصادي .فهناك
مثال املشاريع اهلامة اليت نأمل أن تتوفق يف حتسني املستوى املعيشي للمواطن.
كما أن هناك اهتماما خاصا مبعاجلة املواضيع الرئيسية واملؤثرة مثل البطالة
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وجتويد التعليم .غري أن ما يهمنا بصفة خاصة يف هذه الدراسة هو اجلانب
اإلداري.
نص الدستور يف املادة  97على تشكيل ديوان للرقابة املالية بهدف املساهمة
يف اإلصالح املالي واإلداري ،هذا باإلضافة إىل ما يقوم به ديوان اخلدمة املدنية يف
هذا اجملال ،وجهود الوزارات الفردية لتحسني األداء واستخدام بعض األدوات
اإلدارية احلديثة .كما صدر املرسوم األمريي (رقم  3سنة  )2001بتكليف

جلنة1

أوكل هلا ثالث مهام رئيسية .املهمتان األوىل والثانية يتناوالن تفعيل الرقابة املالية
والكشف عن الفساد اإلداري يف حال وجوده .أما املهمة الثالثة ،فهي تعنى
بالتطوير االداري .وأحدالربامج اليت عملت اللجنة على دراستها موضوع خدمة
املستثمر وبالتحديد عملية استخراج الرتاخيص التجارية ملا هلا من تأثري على
تشجيع وجذب االستثمار احمللي واخلارجي .هذه العملية تعترب من العمليات
اليت تشرتك فيها أكثر من جهة حكومية .وهناك الكثري من االعمال املشابهة اليت
حيتاج إجنازها إىل تعاون عدد من االجهزة احلكومية وتعتمد يف ذلك على مدى
فعالية النظام االداري املتبع يف هذه الوزارات وكفاءته.
وهذا يعين أن أي تقدم يف جمال التطوير الشامل سوف يعتمد إىل حد كبري
على رغبة االجهزة احلكومية على تبين نظام إداري قادر على ترمجة رسالة
الوزارات اىل رؤى مستقبلية تشمل تطوير كل اجلوانب االنسانية وتكاملها .كما
يعتمد على قدرتها على وضع اسرتاتيجية لتحقيق الرؤى املستقبلية وتنفيذ هذه
االسرتاتيجية وتقييم نتائجها وتصحيح مسارها والتعلم من جتاربها.

 1جلنة التطوير االداري والرقابة املالية واالدارية املشكلة مبوجب املرسوم االمريي رقم (2000 )3
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مل يتعرض البحث إىل تقييم فعالية السياسات واالجراءات بل اقتصر على
مناقشة النظام اإلداري املعمول به يف الوزارات بهدف التعرف على مدى قدرته
على وضع وتنفيذ اسرتاتيجية فعالة ،وعلى معاجلة املشكالت اليت تعرتض
اإلصالح اإلداري.
نظرا لكون البحث دراسة حاالت معينة فإن النتائج تنطبق على املؤسسات
اليت مشلها البحث وال ميكن تعميمها على مجيع املؤسسات العامة أو اخلاصة.
ويف احلاالت اليت وردت كلمة القطاع العام فاملقصود هو الوزارات اليت مشلها
البحث وكذلك احلال بالنسبة للقطاع اخلاص .كما أن الدراسة ركزت على
املشكالت اليت تواجه القطاع العام أكثر من الرتكيز على القطاع اخلاص والذي ال
خيلو هو اآلخر من املشاكل .هناك بعض االفكار واملالحظات وردت يف امللخص
السابق وترد يف التقرير الرئيسي وترد كذلك يف املالحق اخلاصة بكل مؤسسة .وأود
أن أعتذر عن هذا التكرار الضروري بسبب طبيعة البحث.
يف هذه الدراسة سنناقش خمتلف جوانب االصالح االداري .ففي القسم التالي
سنركز على أدبيات االصالح االداري وأهميته لتحسني األداء يف القطاع العام
واستعراض جتارب الدول االخرى واهدافهم يف االصالح .ونتحدث يف القسم الثالث
عن خصائص وتعريف النظام االداري يف القطاع العام مقارنة بالقطاع اخلاص.
ونتناول يف القسم الثالث اهداف البحث ويف القسم الرابع نتناول املنهجية واطار
املقارنة .وخيتص القسم اخلامس بالتحليل واملناقشة ،وتاتي اخلالصة والنتائج
والتوصيات يف القسم السادس .ويشمل القسم السابع املالحق اخلاصة بتحليل
إجابات املسئولني يف كل مؤسسة.
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ﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺑﻳﺎﺕ

بينا يف الفقرة السابقة اهتمام اململكة على مجيع املستويات باالصالح الشامل

ويف هذه الفقرة سنبني أهمية االصالح االداري يف سياق االصالح الشامل وسنتطرق
إىل جتارب الدول املتقدمة والنامية يف التطوير االداري .وسنستخلص من هذه
التجارب منوذجا إداريا ليكون إطارا للتحليل واملقارنة وكذلك سنوضح أهمية الفهم
املشرتك واتفاق املسئولني على عناصر هذا النموذج.

ﺃﻫﻣﻱﺔ ﺍﻻﺻﻻﺡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ

ال ميكن للمجتمعات احلديثة أن تعمل يف غياب حكومة فعالة كما أن

البريوقراطية املركزية والتوحيد يف مجيع املعامالت ( )standardisationاليتفق
مع متطلبات احلياة احلديثة وثورة املعلومات واحلاجة للعدالة واملساواه يف احلقوق
والواجبات .2هناك إمجاع على احلاجة لإلصالح يف خمتلف اجملاالت السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية .واختلفت اآلراء حول ايها األهم ،االصالح
السياسي أم االجتماعي أم االقتصادي .ويرى البعض بأن االساس واألهم هو
االصالح االداري .ويقول الدكتور طارق جمذوب:
”....التنمية اإلدارية جيب أن تكون مرادفة للتنمية االجتماعية واالقتصادية.
وال نبالغ إن قلنا أنه جيب توجيه االهتمام إليها أوال ،إذ أن إعداد العناصر
االدارية الصاحلة حيتاج إىل وقت ...والتنمية االدارية يف الدول السائرة يف طريق
النمو هي أم (اساس) التنميات االخرى (االقتصادية واالجتماعية والسياسية

2 Osborne. David and Gaebler, Ted (1992) Reinventing Government, How the entrepreneurial
spirit is transforming the public sector, Plume Book, USA
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والثقافية) وبدونها ستبقى النتائج املرجوة منها يف مهب الريح ،واألهداف اليت
تسعي إليها التنمية بعيدة املنال “3
أن التنمية االقتصادية هي من أهم ما يشغل احلكومات ،وبالرغم من كون
القطاع اخلاص هو القطاع املختص بتسيري التنمية االقتصادية ،غري أنها ال تتم إال
بوجود قطاع عام فعال .4ويف ذلك تكمن أهمية التطوير االداري كأحد مكونات
االصالح الشامل الذي تعتمد عليه التنمية االقتصادية.
وهناك أمثلة كثرية تُظهر احلاجة للتطوير االداري ملعاجلة املشاكل اليت
تواجهها اململكة .ونذكر منها بصفة خاصة مشكلة جذب االستثمار وبالذات عملية
منح الرتاخيص التجارية .هذه العملية تعترب من أهم املؤثرات على جذب االستثمار
وبالتالي على التنمية االقتصادية .جند أن احلصول على الرتاخيص تتعثر يف
الكثري من احلاالت وتستغرق أشهر بسبب اإلجراءات البريوقراطية .ولألسف فإن
هذه اإلجراءات ليست مسئولية وزارة معينة فهناك العديد من الوزارات تشرتك يف
اجراءات منح الرتاخيص مثل وزارة التجارة ووزارة البلديات ووزارة الصحة ووزارة
العمل وغريها .من ذلك ندرك أهمية التطوير اإلداري ملعاجلة مثل هذه األعمال
املمتدة (اليت تشرتك فيها أكثر من وزارة) .وقد شكلت جلنة التطوير اإلداري فريقا
خاصا لدراسة عملية خدمة املستثمر وخرج بتوصيات تقوم وزارة التجارة بتنفيذها.

طارق اجملذوب ( ، ) 2002اإلدارة العامة  :العملية االدارية والوظيفة العامة واالصالح االداري ،منشورات احلليب احلقوقية 3 ،
بريوت ،لبنان ،ص )7
4 Saldanha, Cedric, (2002) Promoting results Based Management in the Public Sectors of

Developing Countries, presented at the roundtable on better measuring, monitoring and
)managing fro results 5-6 June 2002, World Bank, Washington, DC, See also Edrlin, J (1997
“New Local Government of Capacity Building” Regional Development Studies, Vol. 3
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وهناك نوع آخر من املشاكل اليت تؤثر تأثريا مباشرا على التنمية االقتصادية
مثل مشكلة البطالة .والتعقيد يف هذا النوع من املشاكل هو تعدد أبعادها السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية .وهناك الكثري من املساهمات ملعاجلة هذه
املشكلة ،ولكنها مازالت تشغل الكثري من املسئولني واجلمعيات السياسية
واملهتمني واحلل مازال بعيد املنال.
ومن املشاكل األخرى اليت تتصدر عناوين الصحافة هي مشكلة التعليم وكيفية
جتويده (تطويره) وجعله مالئما ملتطلبات السوق ،5ومشكلة الرقابة اإلدارية وسوء
اإلدارة يف االجهزة الرمسية ،6وعدم توفر املعلومات بشتى انواعها.7
وقد تكون من أهم املشاكل اإلدارية اليت تشغل الكثري هو غياب التخطيط
االسرتاتيجي على مستوى الدولة وكذلك على مستوى بعض الوزارات ،وكثرت
املطالبات يف الصحافة بإجياد جهاز للتخطيط االسرتاتيجي .8ويشري آخرون إىل
غياب اإلخالص الوظيفي وتدني مستوى أداء اخلدمات.9
باإلضافة إىل ما ورد يف الصحافة ويف الدراسات فقد أدركت القيادة السياسية
أهمية التطوير اإلداري .فقد ورد يف الدستور تشكيل أجهزة للرقابة والتطوير
اإلداري .10كما أجرى مسو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين 11حوارا

 5اخبار اخلليج 19 ،مارس 2003
 6خليل يوسف (االيام  16يناير ،2003
 7سلمأن العجمي ،االيام  1فرباير )2003
 8جملس النواب ،االيام  20مارس 2003
 9جاسم سيادي ،اخبار اخلليج  21يناير 2003
 10دستور البحرين ،2002 ،املادة ،97
 11قصر الزاهر والذي نشر يف جريدة األيام بتاريخ  13ديسمرب 2002
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حتت عنوان "كيف يستطيع القطاع العام أن خيدم االقتصاد الوطين" .ركز هذا
احلوار على ثالث حماور هي:
 .1التقويم املستمر لكفاءة إدارة االجهزة احلكومية.
 .2كيف تساهم احلكومة يف إجياد قطاع خاص تنافسي.
 .3شفافية اختاذ القرار احلكومي.
مما تقدم ندرك االهتمام الكبري بالتطوير اإلداري على املستوى الرمسي وعلى
مستوى مؤسسات اجملتمع املدني ملا له من تأثري على فعالية العمل يف املؤسسات
العامة واخلاصة .كما أنه ال ميكن إصالح عملية معينة بشكل مرضي وجذري دون
إجراء إصالح شامل يف صلب النظام اإلداري.12
وهذا االصالح يف النظام اإلداري بقصد رفع فعالية وكفاءة واقتصادية
املؤسسات وحتسني خدماتها مع حتقيق الشفافية واملسائلة شغل الكثري من
املفكرين االداريني والباحثني .13فمنذ أربعة عقود إىل اليوم برزت مفاهيم إدارية
متعددة تعاجل مشاكل إدارية خمتلفة ،تتفق مجيعها بضرورة حتسني جودة العمل
والفاعلية واالنتاجية وحسن استخدام املوارد لتحقيق األهداف بأقل قدر من التكلفة
واجلهد مع متكني املساءلة عن النتائج 14وعلى املوارد واستخدام

السلطة15

12 Hammer and Champy (1993) Reengineering the corporation, a manifesto for business
revolution, Nicholas Brealey Publishing Limited, London
13 Bolton, M. (2003) Public sector Performance Measurement: delivering greater accountability,
Work Study, Vol.52, No1, pp20-24
14 The White House (1993) Executive Order Of Sept 11 1993, Setting Customer Service
Standards. Office Of The Press Secretary
15 Schiavo-Campo, Salvatore and Sundaram, Pachampet (1999) Tp Serve and Preserve: Improve
Public Administration in competitive world, Asian Development Bank, page 12
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Total ( تناولت هذه املفاهيم حتسني اجلودة "نظام اجلودة الشاملة

" وحتسني الفاعلية والكفاءة من خالل التطوير16)Quality Management
 كما تناولت القدرة على التخطيط.17)Reengineering( اجلذري للعمل
Balanced (  ونظم قياس األداء،18)Strategic planning ( االسرتاتيجي
20)Results-Based

Management( واإلدارة بالنتائج

19

)Scorecard

 كما ظهرت عدة شهادات جودة مثل.وغريها من مفاهيم ومنهجيات التطوير
 وشهادة اآليسو21,)Malcolm Baldrige Award( شهادة مالكوم بلدرج
European Foundation ( واإلطار األوروبي لإلتقان

22)ISO9000(

 ومجيع هذه املفاهيم والشهادات بدأت يف.23)Quality Management
 ويف.املؤسسات اخلاصة وجُنِدتْ لتحسني مستوى رضا الزبون ورفع االنتاجية
.السنوات األخرية وجدت هذه املفاهيم طريقها إىل املؤسسات العامة

16 Deming W. Edward (1982) Out of the crisis, Massachusetts Institute of Technology, 26th
edition 1998
17 Hummer, (1990) Reengineering work: Don’t Automate Obliterate, Harvard Business Review,
July-August
18 Kaplan and Norton (2001) Strategy Focused Organization, Harvard Business School Press,
Boston, Massachusetts
19 Kaplan, R.S and Norton, D.P. (1992) The Balanced Scorecard - Measures That Drive
Performance. Harvard Business Review, January-February, 71-79
20 Saldanha, Cedric, (2002) Promoting results Based Management in the Public Sectors of
Developing Countries, presented at the roundtable on better measuring, monitoring and
managing fro results 5-6 June 2002, World Bank, Washington, DC
21 Larsen, B. and Haversjo, T. (1998) The Price of Quality: A Critical Discussion of The Public
Sector Quality Award, Total Quality Management, Vol. 9, no. 4/5, pp152-155
22 ISO 9000 (2000), Quality Management Systems- Fundamentals and Vocabulary, Final draft
International Standard, International Organisation for Standardization, Geneva.
23 EFQM (1999), The EFQM Excellence Model, European Foundation for Quality
Management, Brussels
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ﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝ ﺍﻻﺧﺭﻯ

باالطالع على التجارب اليت مرت بها بعض الدول املتقدمة يف سعيها للتطوير

االداري مثل أمريكا وبريطانيا واسرتاليا وفرنسا وبعض دول شرق آسيا .جند أن
العامل املشرتك يف التجارب اليت طرحت هو احلاجة إىل جعل العمل احلكومي
أكثر فعالية وأكثر كفاءة وأكثر اقتصادية باإلضافة إىل حتسني مستوى املساءلة
حلماية املال العام من سوء االستخدام واهلدر .وقد تنوعت الدوافع هلذا االهتمام
ومشلت مطالبات الربملانات بالشفافية واملساءلة وارتفاع سقف تطلعات املواطنني إىل
خدمات أفضل ،وضغوط امليزانيات اليت تفرض الكفاءة واالقتصاد يف استخدام
املوارد وزيادة تعقيد املؤسسات وكرب

حجمها24.

فمثال يف الواليات املتحدة األمريكية بدأ االهتمام بتطوير ومراقبة األداء
االداري وقياس أداء الوزارات يف األربعينيات .25ويف السنوات األخرية ازداد هذا
االهتمام بشكل كبري .فبموجب قانون Federal Manager ( 1982
Integrity Act

26)Financial

يتوجب على وزارة املالية وديوان املراقبة

إصدار تعليمات ومعايري للسيطرة الداخلية تهدف إىل جعل الوزارات تقوم مبهمتها
باقتصادية وكفاءة وفاعلية لضمان إمكانية حتديد املسئولية واملسائلة .ومبوجب هذا
القانون فإن التعليمات تطالب بتقسيم عمل الوزارات إىل عمليات ()Processes
تسهل عملية التقييم وحتديد النتائج بشكل واضح لكل عملية .كما تطالب

24 Poister, Theodore H. (2003), Measuring Performance in Public and Nonprofit Organisation,
Jossey-Bass, USA
25 Streib, Gregory D. and Poister, Theodore, H. (1999) Assessing the validity, legitimacy, and
functionality of performance measurement systems in municipal governments, Vol. 29, No.2,
pp107-123
26 http://www.whitehouse.gov/omb/financial/fmfia1982.html : Financial Integrity Act 1982, 8
Sept, House of Representative 1526
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التعليمات إىل إجياد دائرة أو جهاز مهمته التأكد من تطبيق التعليمات واملتطلبات
الصادرة من ديوان املراقبة وإجراء تقييم دوري لألداء.
ويف عام  1991أصدرت األكادميية القومية لإلدارة املدنية ( National

 )Academy of Public Administrationواجلمعية االمريكية لإلدارة
املدنية ( 27)American Society for Public Administrationتوجيها
إىل الوزارات العتماد قياس األداء وتقديم التقارير إىل املسئولني .كما أكد يف عام
 1992جملس معايري احملاسبة احلكومي ( Government Accounting

 )Standards Boardعلى أهمية قياس األداء كممارسة إدارية هامة وعلى
ضرورة تقديم تقارير عن مستوى األداء ومستوى اإلجنازات .من هذه التجارب
برزت بعض املشاكل منها تأخر ظهور النتائج يف حتسني األداء ،وصعوبة مساهمة
العاملني يف وضع النظم بسبب "انشغاهلم الدائم" يف معاجلة املشاكل ( crisis

 ،)managementواملعاجلة اجلزئية وعدم الشمولية يف التناول.
وحماولة ملعاجلة هذه املشاكل وغريها فقد اصدر الكوجنرس االمريكي يف عام
 1993قانوناً لتقييم األداء والنتائج يف الدولة 28يعاجل الكثري من املشاكل الناجتة
عن احللول اجلزئية يف احملاوالت السابقة .وتقرر مبوجب هذا القانون أن تقدم
كل وزارة ،حبلول عام  ،2000خطة شاملة بأهداف ميكن قياسها وأن يتم تقييم
األداء فيها يف عام .2003

27 Streib, Gregory D. and Poister, Theodore, H. (1999) Assessing the validity, legitimacy, and
functionality of performance measurement systems in municipal governments, Vol. 29, No.2,
pp107-123
28 Kravchuk, Robert, S. and Schack, Ronald W. (1996) Designing Effective PerformanceMeasurement System under the Government Performance and Results Act, GPRA 1993, Public
Administration Review, July-August, Vol.56, No. 4
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اما يف بريطانيا فقد أجريت العديد من الدراسات يف األربعني سنة املاضية
وأظهرت هذه الدراسات أن الثورة يف التطوير االداري وبالذات يف قياس األداء
مشلت الكثري من املؤسسات يف الثمانينيات وخصوصا الصناعات اخلاضعة لسيطرة
احلكومة واخلدمات املتطورة مثل الصحة واجلامعات واحلكومات احمللية .29كما
صدرت تشريعات يف عام  1978ركزت على ضرورة نشر مقارنة بني مستويات
األداء مع مثيالتها يف العامل بغرض ضمان عدم استغالل هذه اجلهات ملوقفها
القوي يف فرض أسعار غري عادلة أو تقديم خدمات متدنية اجلودة.

30

كذلك بادرت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة بإطالق برنامج يف عام 1988
مسي اخلطوات التالية ( 31)Next Stepsيهدف إىل معاجلة مشاكل التضخم
يف اجلهاز احلكومي وارتفاع تكاليف اخلدمات وعدم الرتكيز على النتائج .يتمثل
الربنامج يف جعل القطاع العام يقدم خدمات خاضعة لقوى السوق ،وأن تدار
مؤسساته من قبل أشخاص إداريني حمرتفون لديهم املوارد والصالحيات لتقديم
تلك اخلدمات .وحبلول عام  1997كان ( )%75من العاملني يف اخلدمة العامة
يعملون يف مؤسسات شبه حكومية تدار على أسس القطاع اخلاص .وأهم نتائج هذا
اإلصالح هي أن جهاز اخلدمة العامة اصبح اصغر بكثري مما كان علية مع توفري يف
التكلفة تصل إىل

(32.)%20

29 The use of Performance measures in the Public sector. Smith; Journal of Royal Statistics.
Society (1990) 153, Part 1, pp53-72
نفس املصدر السابق 30
31 Ghobadian, Abby and Ashworth, John (1994) Performance Measurement In Local
Government, Concept And Practice, International Journal of Operation and Production
Management, Vol. 14, No 5, pp35-51
32 Christopher M. (1997) Performance-based organisations: lessons from the British Next Steps
Initiative, US GAO/T-GGD-97-151
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ويف اسرتاليا بدأ استخدام نظم التطوير والقياس يف السبعينات 33بغرض رفع
الكفاءة والفاعلية واحملاسبة واملساءلة ( )Accountabilityمن خالل تقييم
تأثري الربامج واخلدمات احلكومية .ففي سنة  1976قامت املفوضية امللكية
لإلدارة احلكومية األسرتالية ( )GCAGAباملطالبة بتوفري معلومات عن أداء
الدوائر احلكومية .كذلك يف عام  1983تطرق تقرير مراجعة ريد ( Reid

 )Reviewإىل ضرورة حتسني األداء نتج عن ذلك بدء برنامج تطوير اإلدارة املالية
كأداة (حمرك) حتت شعار "اإلدارة من اجل النتائج" ليكون اإلطار العام للتطوير
ويركز على قياس النتائج ( )outcomeوليس على قياس املدخالت ()input
ويتكون من مخس خطوات:34
أ .وجود خطة وأهداف واضحة واتفاقيات أداء مع املستفيدين.
ب.

متكني املدراء بإعطائهم قدر أكرب من الصالحيات والتدريب.

ج .وضع معايري لتقييم األداء على مستوى كل إدارة وعلى مستوى كل
خدمة (.)individual service
د .وضع نظام حوافز للمسئولني من مستوى املدراء.
ه .وجود نظام مراجعة دورية يقوم به فريق مكون من ممثلني من الدوائر
املختلفة.

33 Guthrie, James and English, Linda (1997), Performance Information and programme
evaluation in the Australian Public sector, International Journal of Public Sector Management,
vol. 10, no 3, pp154-164
34 Di Francesco, M., (1999), Measuring performance in policy advice output: Australian
development, The International Journal of Public Service Management, vol. 12, no 6, pp 420-431
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بالنسبة للوضع يف فرنسا فقد بدأت يف عام  1989محلة قادها رئيس الوزراء
آن ذاك 35تهدف إىل تطوير اإلدارة العامة وختتلف عن مثيالتها يف أوروبا .فقد
ركزت دول أوروبية مثل بريطانيا على قيام السياسيني باالصالح لتخفيف
البريوقراطية وحتسني نوعية العاملني .يف حني ركز التناول الفرنسي على مبدأ
مشاركة املوظفني على خمتلف مستوياتهم يف مسئولية االصالح والتحديث .كما
حدد دوائر املسئولية واعطاها صالحيات أكرب يف التصرف يف امليزانية واملناقلة بني
البنود مع إمكانية نقل املتبقي من امليزانية إىل العام القادم .مقابل هذه الصالحيات
تلتزم اجلهة الرمسية بعقد يتم مبوجبه االتفاق على ضرورة حتقيق أهداف حمددة
وأن تلتزم بإدارة افضل للموارد وحتديد دقيق للنتائج وتقييم للسياسات .أحد أهم
خصائص هذا التناول هو تركيزه على فلسفة اخلدمة املدنية من حيث ضرورة
حتديد الرسالة والقيم واألهداف وتقييم النتائج باالضافة إىل اجلوانب العملية يف
التنفيذ .تأثرت احلركة االصالحية الفرنسية مبفهوم االصالح الربيطاني املسمى
اخلطوات التالية ،وانشات مؤسسات خاصة لتقديم خدمات للمواطنني وتكون
مسائلة من قبل الوزراء املعنيني.
تستخدم بعض الدول األوروبي مثل سويسرا مفهوم اإلصالح اإلداري احلديث
(Public Management-NPM

36)New

القائم على مبدأ مشاركة

املوظفني يف العمل اليومي واختاذ القرار بهدف رفع الكفاءة واالنتاجية والتكيف
مع املستجدات .ويف تطبيق هذا اإلصالح أصدرت سويسرا قانونا يفرض على كل

35 Jeannot, Gilles (2003), The service project experience in the French civil service, The
international Journal of Public sector Management, vol. 16, No. 6, pp 459-467
36 Emery, Yves and Giauque, David (2003), Emergence of contradictory injunctions in Swiss
NPM projects, The international Journal of Public Sector Management, Vol. 16, No.6, pp468-481
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مدير أن يتفاوض مع رئيسه يف الوزارة على مستوى األداء واإلجنازات املطلوبة منه
خالل عام ويتحدد مبقتضى ذلك احلوافز والرواتب اليت يتقاضاها .وأهم مبادئ
اإلصالح هذه هي:
▪ التحول من الرتكيز على املدخالت واالعمال إىل الرتكيز على املخرجات
والنتائج.
▪ استخدام قياس األداء املؤسسي وربطه باسرتاتيجية املؤسسة.
▪ إحداث تغيريات يف تنظيم املؤسسات واالجهزة احلكومية حبيث يكون
اجلهاز أصغر حجما وأقل عددا من املستويات القيادية وأكثر استقاللية
(مستخدمني التعاقد مع مدراء للتنفيذ على غرار النموذج الربيطاني).
▪ اعتماد أكرب على القطاع اخلاص يف تقديم اخلدمات أو استخدام وسائل
القطاع اخلاص يف تقدميها.
▪ إعادة تعريف القطاع العام وتطوير الشراكة بني القطاع العام واخلاص
وتنويعها.
▪ التحول إىل قيم مثل الكفاءة والفردية وليس على املساواة بني املوظفني
واالستقرار الوظيفي.
باالضافة إىل ما تقدم فإن االصالح السويسري يذهب إىل أبعد من ذلك
ليشمل:
▪ مراجعة االطار الدستوري والقانوني على مستوى الدولة وعلى مستوى
املقاطعات.
▪ إعادة توزيع املهام والقدرات بني املستويات احلكومية الثالثة (الدولة،
املقاطعة ،واحلكم احمللي).
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▪ إعادة تنظيم اهليكل واالعمال باستخدام أدوات إدارية مثل حتليل القيمة
ومراجعة االعمال ونظم اجلودة الشاملة.
▪ توجه

جديد

إلشراك

املواطن

باستخدام

التكنولوجيا

( )eAdministrationواالستبيانات وامللتقيات.
▪ تغيري قوانني وانظمة اخلدمة يف القطاع العام لتكون مشابهة بتلك
املستخدمة يف القطاع اخلاص مثل إلغاء االمن الوظيفي ومساواة الراتب مع القطاع
اخلاص وربطه باألداء.
بالنسبة للدول العربية وردت بعض األمثلة يف مصر واألردن ولبنان .يتضح من
التطوير اإلداري يف مجهورية مصر أنه يشمل العديد من اجلوانب كما يتضح من
اهلدف الرمسي من التطوير وهو:
"حتديث وتطوير أداء اجلهاز اإلداري للدولة ،بهدف تدعيم قدرته على
الوفاء برسالته األساسية لتحقيق النهضة التنموية املأموله ،ورفع املعاناة عن
املواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة ،برفع القيود البريوقراطية ،والتخفيف من
التعقيدات املكتبية ،وتهيئة املناخ اإلداري املالئم إلجناز خطط التنمية الشاملة".
بالرغم من مشولية التطوير يف مجهورة مصر العربية إال انه مل يتبع املفاهيم
اجلديدة يف التطوير .بل ركز على وضع قوانني لضبط إجراءات العمل والتنظيم.
كما يفتقر إىل وجوب التقييم املوضوعي ألداء اجلهاز اإلداري .وتنص املادة  28من
قانون  47لسنة  1978على ضرورة تقييم أداء الكفاءة للموظفني ،ومل ينص
القانون على ضرورة تقييم أداء املؤسسة.
خيتلف األمر بالنسبة للتجربة األردنية فقد نص القانون على تشكيل ديوان
احملاسبة ( مبوجب قانون رقم ( )28لسنة  )1952وديوان الرقابة والتفتيش
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اإلداري (مبوجب نظام اخلدمة املدنية رقم ( )1لسنة  .37)1998ختتص أهداف
ديوان احملاسبة بالتدقيق املالي واإلداري من حيث التأكد من سالمة تطبيق
التشريعات البيئية املعمول بها والتنبيه إىل أوجه النقص يف التشريعات املالية أو
اإلدارية والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانني واالنظمة والتعليمات السارية
املفعول .كما ختتص أهداف ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري بتطوير األداء من
حيث الكفاءة وفاعلية األداء ،غري أنها تركز على اجلوانب اإلجرائية أكثر مما
تركز على التطوير وحتقيق النتائج وتقييم السياسات واملشاريع.
باإلضافة إىل ذلك فقد أخذ االهتمام بالتطوير اإلداري يف االردن مسارا جديد
منذ عام  1990حيث مت إنشاء جهة مركزية تقوم بإحداث التطوير والتنمية
اإلدارية إضافة إىل إنشاء وحدات للتطوير داخل مؤسسات اجلهاز احلكومي .ويف
عام  1997-1993وضعت خطة إلعادة تنظيم مؤسسات اجلهاز احلكومي
وتبسيط إجراءات العمل .ويف عام  1997أعدت وزارة التنمية اإلدارية مشروع
تطوير معايري األداء املؤسسي يف اجلهاز احلكومي يهدف إىل "مأسسة عملية
التطوير وتقويم األداء املؤسسي واالهتمام بتوضيح األهداف للعاملني" .38ونرى هنا
أن األردن انشأ وزارة خاصة بالتنمية اإلدارية وكذلك احلال يف لبنان الذي
استحدث يف عام  1970وزارة دولة لشئون اإلصالح اإلداري .غري أن هذا اجلهد

 37امل محد الفرحأن وعبدالكريم صاحل السكر ( ،) 2002اإلدارة العامة يف االردن بني النظرية والتجربة العملية ،جار الشرق للنشر
والتوزيع ،عمأن االردن
 38امل محد الفرحأن و عبدالكريم صاحل السكر ( ،) 2002اإلدارة العامة يف األردن بني النظرية والتجربة العملية ،جار الشرق للنشر
والتوزيع ،عمأن األردن ،صفحة 163
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(يف األردن ولبنان ومصر وقد يشمل دول عربية أخرى) مازال يتناول التطوير
بصورة جزئية ،حبيث مل يتم حتى اآلن تأصيل منهج متكامل هلذه العملية.39
تواجه الدول النامية الكثري من الصعوبات يف تطبيق اإلصالح اإلداري ،وقد
خلص بنك التنمية اآلسيوي 40هذه الصعوبات يف التالي:
▪ قلة النقاش السياسي لتحديد النتائج االسرتاتيجية املطلوبة للدولة وكيف
يتم ترمجة ذلك إىل أهداف على مستوى الوزارة والدائرة ،وكيف ينعكس ذلك على
امليزانية.
▪ عدم وضوح رسالة ودور املؤسسة العامة مع ازدواجية يف االدوار يف بعض
احلاالت ،باالضافة إىل اختالط يف األهداف واألولويات يف كثري من األحيان.
▪ عدم وجود نظام فعال لتحديد وقياس األداء ،باالضافة إىل ضعف التقارير
واملراقبة على املخرجات والنتائج
▪ املساءلة العامة مفقودة أو ضعيفة من جراء الرتكيز على إدارة املدخالت
والعمليات بدال من الرتكيز على إدارة املخرجات والنتائج.
▪ ضعف أو فقدان أخالقيات العمل ( )works ethicsوالقيم املؤسسية
اليت جتعل هدفها اخلدمة املتميزة وحتقيق النتائج.
▪ اختيار املوظفني وترقيتهم ومكافئتهم وإدارة مسارهم الوظيفي ال يعتمد
على الكفاءة والقدرة والرتكيز على النتائج.

 39امل محد الفرحأن و عبدالكريم صاحل السكر ( ،) 2002اإلدارة العامة يف األردن بني النظرية والتجربة العملية ،جار الشرق للنشر
والتوزيع ،عمأن األردن ،صفحة 175
40 http://www.adb.org/Governance/gov_elements.asp, Update 20 October 2003
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من استعراض جتارب الدول يتبني أن التطوير االداري نال الكثري من االهتمام
وشغل العديد من احلكومات واختلفت هذه التجارب يف تركيزها وتناوهلا
للموضوع.
ففي الدول األوروبية عمدت إلي استخدام قوى السوق يف فصل التنفيذ عن
رسم السياسات وشكلت مؤسسات خاصة تقدم خدمات مباشرة إىل اجلمهور بعيدة
عن الوزارات وأساليب العمل فيها .واقتصر دور الوزارات على وضع السياسات
وتقييم أداء هذه املؤسسات وحماسبتهم بناء على رسالة ورؤى واضحة وأهداف
معلومة ومعايري واتفاقات أداء متفق عليها .وتستخدم هذه املؤسسات نظام حوافز
ورواتب مماثلة ملا هو معمول به يف القطاع اخلاص.
أما يف امريكا فقد اعتمدت يف التطوير على قوة القانون وفرضت على الوزارات
واملؤسسات احلكومية حتديد رسالة ورؤى جلميع عملياتها مع معايري أداء لتقييم
إجنازها وأداءها مقارنة باألهداف املعلنة باالضافة إىل فصل التنفيذ عن وضع
السياسات.
ويف احلالتني جند أن هذه الدول اعتمدت على احداث تغيريات جذرية يف
الفكر االداري املستخدم يف القطاع العام واحداث نقلة من البريوقراطية والروتني
وردود األفعال إىل أسلوب قائم على حتقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس من خالل
استخدام مفاهيم ادارية مستخدمة يف القطاع اخلاص مثل اإلدارة االسرتاتيجية
وقياس األداء واملساءلة كأدوات للتطوير.
أما يف جتارب الدول العربية املذكورة سابقا فقد ركزت على التشريعات
وتطوير اهلياكل اإلدارية وعلى ضرورة التقيد بتطبيق االنظمة والقوانني مع وضع
أهداف عامة للتطوير كما يف التجربة املصرية .كذلك اعتمدت هذه الدول على
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تقنية املعلومات ملعاجلة مساوئ البريوقراطية والتأخري يف تقديم اخلدمات دون
إحداث تغيري يف جوهر العملية االدارية مثل أساليب العمل واسلوب اختاذ القرار
والصالحيات واملشاركة ونظام احلوافز .وبالتالي فإن هذه اجلهود مل توفق يف
إحداث التطوير املنشود.41
مما تقدم نستخلص بعض املبادئ واملفاهيم املتبعة يف اإلدارة العامة احلديثة
املستخدمة يف الدول املتقدمة .كذلك مت تلخيص أهداف التطوير اإلداري يف هذه
الدول .وتوصلنا إىل ثالث عوامل

هامة42

لنجاح اإلصالح اإلداري .وأخريا مت

استنباط اإلطار التحليلي الذي سوف يستخدم يف تقييم النظام اإلداري يف الوزارات
ويف املؤسسات اخلاصة .ومن التحليل سنحاول التوصل إىل النتائج والتوصيات
لتطوير املمارسات اإلدارية يف القطاع العام .وسنقوم بشرح هذا اإلطار يف فقرة
منفصلة الحقا.

ﺍﻟﻣﺑﺍﺩﺉ ﻭﺍﻟﻣﻔﺍﻫﻳﻡ

من التجارب املذكورة مت استخالص املبادئ واملفاهيم التالية:

▪ الرتكيز على اإلدارة االسرتاتيجية وبيان الغرض الرئيسي اليت وجدت
الوزارة من اجله واعتماد مبدأ اإلدارة بالنتائج ( Results-based

.)management

 41امل محد الفرحأن وعبدالكريم صاحل السكر ( ،) 2002اإلدارة العامة يف االردن بني النظرية والتجربة العملية ،جار الشرق للنشر
والتوزيع ،عمأن االردن
 42طارق اجملذوب ( )2002اإلدارة العامة والعملية اإلدارية والوظيفة العامة واإلصالح اإلداري ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت
لبنان ،ص 753
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▪ فصل أجهزة التنفيذ (من خالل الدخول يف اتفاقيات خدمة معها) عن
الوزارات املعنية بوضع السياسات هلذه األجهزة ومراقبتها.
▪ استخدام قوى السوق يف تنفيذ اخلدمات وااللتزام بتحقيق أهداف وليس
فقط اتباع القوانني والتقيد بامليزانية.
▪ ربط ختصيص امليزانية بالناتج والنتائج ( output-based

 )budgetingمع امكانية نقل الفائض من امليزانية إىل العام املقبل وامكانية
املناقلة من بند إىل آخر.
▪ اعتماد مقاييس أداء مثل الكفاءة والفاعلية واالقتصادية (مقدار الناتج
والنتائج مقارنة باملوارد املستخدمة) ،باالضافة إىل العدالة يف توزيع اخلدمات
والقدرة على استمرار تقديم اخلدمات ،مع ربط الرواتب واملكافآت باألداء.
▪ مشاركة املوظفني يف عملية اإلصالح وتنفيذه وتقليل املركزية.
▪ استخدام نظام معلومات ملساندة نظام القياس وتوفري املعلومات املطلوبة
للتقييم والتطوير.

ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

ركزت حماوالت االصالح يف خمتلف الدول على األهداف التالية:

 .1جعل العمل احلكومي أقل حجما وأكثر كفاءة وفعالية واقتصادية يف
حتقيق األهداف.
 .2توفري املعلومات لتمكني أجهزة الدولة من التخطيط االسرتاتيجي
والتكتيكي والعملياتي.
 .3زيادة الثقة يف العمل احلكومي من خالل الشفافية واملساءلة واملشاركة
وسيادة القانون.
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ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ

برزت من هذه التجارب ثالث عوامل هامة 43لنجاح اإلصالح اإلداري:

 .1اإلقرار بأن هناك وضع حالي غري سليم ،وهذا متوفر ضمنيا يف قناعة
القيادة السياسية وعلى رأسها جاللة امللك بضرورة اإلصالح اإلداري وأن القرار
السياسي لإلصالح قد اختذ.
 .2وجود رؤية مستقبلية واضحة ملا هو مطلوب الوصول إليه ,وهذا ورد بصورة
أو بأخرى يف مبادئ املشروع اإلصالحي مثل الشفافية ومكافحة الفساد واملساءلة.
ويف الندوات اليت ترأسها مسو ولي العهد واليت هيأت الرأي العام ملساندة عملية
اإلصالح.
 .3وجود وسيلة تنفيذ (مثل منهجية التطوير والنظام اإلداري الفعال والقوى
البشرية املؤهلة) اليت ننتقل بها من الوضع احلالي إىل الوضع املستقبلي.

ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

باالطالع على أدبيات اإلدارة ومن جتارب الدول املختلفة يتبني أن الدول

املتقدمة تتجه بشكل واضح اىل تطبيق مفهوم اإلدارة بالنتائج وتركز على أهمية
مساءلة املسئول عن هذه النتائج .وقد استخدمت الدول املفاهيم اإلدارية احلديثة
واملنهجيات التطويرية املذكورة سالفا لتحقيق ذلك .وتركز هذه املفاهيم التطويرية
على أهمية التناول الشامل والتكاملي للتصدي للتحديات اليت تفرضها الظروف
العاملية واملتطلبات التنموية.

43طارق اجملذوب ( ) 2002اإلدارة العامة والعملية اإلدارية والوظيفة العامة واإلصالح اإلداري ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت
لبنان ،ص 753
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وملواجهة هذه التحديات استخدمت الدول منهج اإلدارة االسرتاتيجية الذي
يعتمد على ضرورة حتديد الرسالة والرؤى الواضحة واألهداف والنتائج القابلة
للتقييم باستخدام نظام قياس يشمل أبعاد األداء املختلفة مثل الفاعلية يف حتقيق
األهداف والكفاءة يف العمليات واالقتصادية يف استخدام املوارد وجودة خدمة الزبون
واملستفيدين .ويشمل هذا النموذج (الشكل  44)1عددا من العناصر يتم وضعها
ومناقشتها واالتفاق عليها يف ورش عمل يشارك فيها أكرب عدد من املسئولني
لتوحيد مفاهيمها .وهذه العناصر هي:
 .1رسالة واضحة للمؤسسة حتدد ما هي املؤسسة وملاذا أسست وخلدمة من.
 .2القيم املؤسسية اليت تشكل املبادئ اليت حتكم سلوك وتصرفات املسئولني
واملوظفني وتلتزم بها املؤسسة يف تأدية رسالتها.
 .3رؤيا مستقبلية تعكس ما تريد املؤسسة أن تكون عليه بعد مدة من الزمن
حتدد حسب طبيعة الرسالة ونوعية العمل وظروف املؤسسة.
 .4اسرتاتيجية تتمثل يف حماور وأهداف رئيسية لالجتاه الذي ستسلكه
املؤسسة يف حتقيق الرؤيا.
 .5وضع نظام قياس مبعايري ملعرفة مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها الرئيسية.
 .6ترمجة األهداف الرئيسية إىل أهداف فرعية ومرحلية ومعايري حتدد نسب
األداء املطلوبة.
 .7إقرار مشاريع لتنفيذ االسرتاتيجية حمددة مبدة زمنية وتكلفة ونتائج متفق
عليها مسبقا.

44 Niven, Paul (2003), Balanced Scorecard, Step by Step for Government and Nonprofit
Agencies, John Wiley, New Jersey
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 .8وضع خطة املتابعة وجتميع معلومات التقييم.
 .9أسلوب مراجعة وتصحيح ()Feedback and corrective action
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ﺍﻟﺷﻛﻝ )(1
ﻹﻹﺍﻹ ﺍﻻﻹﺍﻹﻹ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻡﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

يتم اختيارهم حسب متطلبات املؤسسة
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يتبني من االدبيات أن الكثري من املؤسسات العامة واخلاصة على السواء
تتجه إىل نبذ النموذج اإلداري التقليدي املعتمد على السيطرة والتحكم الذي ساد
منذ الستينات 45والذي يتمثل يف احتكار املسئول للسلطة ومركزية القرارات ومترير
األوامر من األعلى إىل األسفل .جنح هذا النموذج يف مرحلة التوسع يف االنتاج
لتلبية الطلب الزائد على املنتجات ،اي املرحلة اليت تلت احلرب العاملية الثانية
اىل السبعينات .أما يف املناخ التنافسي احلالي والضغوط املختلفة اليت تواجه
احلكومات واملؤسسات فقد تراجع هذا النموذج يف صاحل السيطرة الناجتة عن
االتفاق على األهداف واملساءلة

عن النتائج ( results based

.46)management
ﺃﻫﻡﻱﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
كما بينا سابقا بأن من أهم أهداف اإلصالح اإلداري هو جعل املؤسسات

العامة أكثر فعالية .ويقول كوتر ( )Kotterبأن املؤسسة تتألف من سبع مكونات
ديناميكية تتأثر كل منها باآلخر وتؤثر فيه كما تتأثر بالعوامل البيئية واملؤثرات
اخلارجية ( .)Organizational Dynamicويعتمد فعاليتها على مدى
العالقة والتوافق بني هذه املكونات وعلى قدرتها يف التكيف مع املتغريات
اخلارجية .47وأحد هذه املكونات هو الفريق التنفيذي وإىل أي مدى يشرتك أعضاء
هذا الفريق يف فهم مشرتك وموحد للخطط واألهداف .48ومن أهم عناصر اإلدارة

45 Simon, Robert (1995) levers of control, Harvard Business School Press, Boston,
Massachusetts. p3.
46 Osborne, David and Gaebler, Ted (1992) Reinventing Government, How the entrepreneurial
spirit is transforming the public sector, Plume Book, USA.
47 Kotter, John, P (1978) Organisational Dynamics: diagnosis and intervention, Addison-Wesley
Publishing Company,
نفس املصدر السابق ص48 Kotter, John, P (1978) 21
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االسرتاتيجية املذكورة أعاله هو وجود الرؤى املستقبلية الواضحة .ويؤكد سنج
(49)Senge

أهمية اشرتاك املسئولني يف فهم موحد للرؤى املستقبلية لنجاح

املؤسسة.
كذلك من العوامل املؤثرة يف فعالية املؤسسة هو وضع اسرتاتيجية وااللتزام
بتنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ .50ويبني كابالن ونورتن ( Kaplan and

 )Nortonأن وضع االسرتاتيجية لتأدية رسالة املؤسسة وحتقيق الرؤى املستقبلية
هي عملية فكرية تتم من خالل ورش عمل يشرتك فيها أكرب عدد ممكن من اإلدارة
العليا ويتفقون على عناصرها.51
ويطرح نفس الكاتبان مخس مبادئ تعترب من خصائص املؤسسة امللتزمة
باسرتاتيجيتها ،وأحدهذه املبادئ هو جعل االسرتاتيجية املهمة اليومية
للجميع .52ويتم ذلك من خالل شرح وتوصيل االسرتاتيجية ملختلف املسئولني
واملوظفني لتحقيق الفهم املشرتك حملاور االسرتاتيجية وأهدافها وأسلوب تقييمها
واملؤشرات املستخدمة هلذا التقييم .53ونتيجة هلذا الوضوح واالتفاق على الرسالة
واألهداف ،ونتيجة لوجود نظام قياس أداء سيتمكن املسئول من

التفويض54

واملساءلة وربط ذلك بنظام حوافز مناسب.

49 Senge, Peter, M. (1990) The fifth discipline: the art & practice of the learning organisation,
Century Business
50 Neely, Andy; et al (1994) Realizing Strategy Through Measurement, International Journal of
Operation and Production Management, Vol. 14, No. 3, 140-152
51 Kaplan and Norton (1993) Putting The Balanced Scorecard To Work, Harvard Business
Review, Sep-Oct, pp 134-142
مرجع سابق ص52 Kaplan and Norton (2001) 12
مرجع سابق ص53 Kaplan and Norton (2001) 216
54 Kuwaiti, Mohamed (2000), The Role of Performance Measurement in Business Process
Reengineering, International Journal of Operation and Production Management, Vol. 20, No. 12,
pp1411-1426
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ﺧﺻﺎﺋﺹ ﻭﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺍﻡ

قبل أن نسرتسل يف دراسة املمارسات اإلدارية يف البحرين نود أن نتفق على

تعريف اإلدارة وما هي اإلدارة العامة والفرق بني اإلدارة العامة واإلدارة يف القطاع
اخلاص.

ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

جيمع الغالبية على أن العملية اإلدارية تتكون من عدد من العناصر وهي:

التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والتنسيق واملراقبة .هناك العديد من التعريفات
أورد طارق اجملذوب العديد منها 55أهمها:
 عملية اجتماعية تتضمن املسئولية عن التخطيط االقتصادي والتنظيم الفعاللعمليات املنظمة من اجل حتقيق هدف حمدد.
 مجيع الواجبات والوظائف اليت ختتص أو تتعلق بإنشاء املشروع منحيث حتوله ووضع السياسات الرئيسية ،وتوفري مايلزمه من معدات ،واعداد
التكوين أو اإلطار التنظيمي الذي يعمل فيه ،وكذلك إختيار الرؤساء واألفراد
الرئيسيني.
 تنفيذ األشياء عن طريق جهود اآلخرين .وتنقسم هذه الوظيفة على األقلإىل مسئوليتني أساسيتني :أحدهما التخطيط واألخرى الرقابة.

 55طارق اجملذوب ( ،) 2002اإلدارة العامة :العملية االدارية والوظيفة العامة واالصالح االداري ،منشورات احللي احلقوقية،
بريوت لبنان
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 فن احلصول على أقصى النتائج بأقل جهد ممكن حيت ميكن حتقيقأقصى رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملني ،مع تقديم أفضل خدمة
ممكنة للمجتمع.
 أن تدير ،أي أن تتنبأ وختطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب. أن تعرف بالضبط ماذا تريد ثم تتاكد أن االفراد يؤدونه باحسن وأرخصطريقة ممكنة.

ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

أما اإلدارة العامة فهي "ذلك الفرع من اإلدارة الذي يعنى بتسيري نشاط

اجلماعات املتعاونة يف خدمة احلكومة يف اإلدارة التنفيذية على وجه اخلصوص
لتحقيق أهداف عامة مرسومة يعرب عنها بالسياسة العامة".56
أو "جمموع النشاطات اإلدارية املتعلقة بصنع القرارات داخل التنظيمات
اإلدارية العامة تقوم بها قوى بشرية تعمل ضمن اإلمكانات املالية املتاحة لتحقيق
السياسات العامة للتنظميات املعنية".57
ويعرفها األستاذ حممد رفعت عبد الوهاب أستاذ اإلدارة يف مصر على أنها
"ذلك الفرع من العلوم االجتماعية الذي يعنى بوصف وتفسري وتكوين ونشاط
املنظمات اإلدارية العامة اليت تعمل لتحقيق األهداف العليا للسلطة السياسية".58
وألغراض هذا البحث فقد مت تعريف اإلدارة العامة على انها "مجيع
العمليات والنشاطات اليت يقوم بها التنظيم لتأدية رسالتها وتنفيذ سياساتها

 56حممد توفيق رمزي ( )1957علم اإلدارة العامة .معهد اإلدارة العامة بالقاهرة ،ص18-17
 57طارق اجملذوب ( )2002اإلدارة العامة :العملية اإلدارية والوظيفة العامة :ص 125
 58حممد رفعت عبدالوهاب ( )1981اإلدارة العامة ،الدار املصرية احلديثة ،ص28
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وحتقيق أهدافها وتقييم أدائها بكفاءة وفعالية واقتصادية مراعني يف ذلك قيم سليمة
ومتفق عليها".

ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺍﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ

من هذه التعريفات نستنتج ثالث خصائص يكمن أوهلا يف العنصر االنساني،

أو العنصر البشري ،أي أن اإلجناز يتم من خالل العنصر البشري .ثانيا العنصر
التنظيمي ،وهو حتمية أو ضرورة توجيه وتأطري اجلهد اجلماعي لتحقيق
األهداف ،وثالثا ،اهلدف ،أي انه لكل إدارة هدف.
والفرق الرئيسي بني اإلدارة يف القطاع اخلاص واإلدارة يف القطاع العام يكمن
يف هذه اخلاصية الثالثة .أي أن اإلدارة اخلاصة تسعي لتحقيق الربح (املصلحة
اخلاصة) كهدف ،بينما تسعى اإلدارة العامة إىل إشباع احلاجات العامة (املصلحة
العامة) .فبينما متتاز اإلدارة يف القطاع اخلاص بوضوح الغاية الرئيسية من العمل
وهي الرحبية مع بعض األهداف املتعلقة بالقوى البشرية واجملتمع .فأن اإلدارة يف
القطاع العام ال يتوفر هلا نفس القدر من الوضوح .فهي تتعامل مع وضع أكثر
تعقيدا مع تعدد املستفيدين واختالف تطلعاتهم وأهدافهم ،وأقل قدر من التحكم يف
السياسات واالسرتاتيجية وكذلك أقل قدرة على حتفيز املوظفني .59وهذه الفوارق
بني اإلدارة يف القطاع العام والقطاع اخلاص جتعل إجراء مقارنة مباشرة بينهما
أمرا صعباً .وقد خلص املفكر اإلداري املعروف (Drucker

60)Peter

هذه

الفوارق والصعوبات اليت يعاني منها القطاع العام يف التالي:

59 Saldanha, Cedric, (2002) Promoting results Based Management in the Public Sectors of
Developing Countries, presented at the roundtable on better measuring, monitoring and
managing fro results 5-6 June 2002, World Bank, Washington, DC
60 Gazell, James, A (2000) Drucker on effective public management, Journal of Management
History, Vol. 6, No. 1, pp48-62
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• عدم وضوح املهمة واألولويات.
• الصفة االحتكارية للخدمات اليت يقدمها.
• اتساع نطاق املسئولية.
• قلة إجراء التجارب وندرة املعلومات عن مستوى األداء.
• عدم القدرة على التخلي عن املشاريع والربامج غري اجملدية أو غري
الفعالة.
كما يبني ( 61)Paul Nevinفوارق أخرى توضح الصعوبات اليت يواجهها
القطاع العام وهي:
▪ تعدد اجلهات ذات املصاحل ،فهناك مثال املواطنني واصحاب األعمال
والسياسيني واملسئولني يف الوزارات املختلفة وكل من هؤالء هلم أهداف
واحتياجات قد ختتلف عن اجلهات األخرى و يف كثري من األحيان قد تكون هذه
املصاحل متضاربة.
▪ ال تظهر نتائج األعمال واملشاريع يف القطاع العام بسرعة ،بعكس ما يتم يف
القطاع اخلاص .فمثال يف التعليم حيتاج أي تغيري يف املناهج إىل عدة سنوات لتظهر
نتائجه يف القدرة على حتسني فرص التوظيف.
▪ اعتماد النتائج على جمهود عدة وزارات وجهات أخرى .فمثال حتسني
نسبة البطالة يعتمد ليس فقط على وزارة العمل بل حيتاج إىل مساهمة وزارة
الرتبية والتعليم يف حتسني خمرجات التعليم وعلى اسرتاتيجية التنمية االقتصادية
وخلق فرص عمل يف القطاع اخلاص.

61 Nevin, Paul (2003) Balanced Scorecard: step by step for government and nonprofit Agencies,
John Wiley and sons & Inc. USA
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▪ صعوبة يف منح احلوافز مبوضوعية.
باإلضافة إىل ذلك فهناك جوانب سياسية يف اإلدارة العامة ال ميكن التعبري
عنها باألرقام .كما أن نظام احلوافز والسياسات اجلديدة إلدارة القوى البشرية قد
تشجع االنفرادية واالنعزال ،وتقوض السعي إىل معاجلة املشاكل بالقدر املطلوب
من الشمولية.62
وسواء كانت هذه الصعوبات والفوارق متأصلة يف طبيعة العمل العام أم أنها
من صنع اإلنسان نتيجة لسوء اإلدارة فأن الكثري من الدول ،كما أسلفنا ،جعلت
اإلصالح اإلداري أولوية وطنية نظرا ألهميته يف حتقيق التنمية االقتصادية.
وطوعت هذه الدول النماذج اإلدارية احلديثة املستخدمة يف القطاع العام مثل
اهلندسة اإلدارية ،ونظام اجلودة الشامل ،والتخطيط االسرتاتيجي ،ونظم قياس
األداء وغريها ،كما استخدمت مفاهيم وقوى السوق يف التعامل مع هذه الصعوبات
والفوارق وتقليل تأثريها السليب على اإلصالح الشامل .ويف القسم التالي سوف
نتطرق إىل الغرض من اجراء هذه الدراسة .ومنهجية البحث ووصف العينة وشرح
اطار التحليل.

ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺑﺣﺙ

االستقرار السياسي الذي أرساه جاللة امللك حقق للمملكة فرصة ساحنة

لتكون البحرين مركزا هاما جلذب االستثمار ودفع عجلة التنمية االقتصادية .وكما
بينا سابقا فانه باإلضافة إىل هذا االستقرار تعتمد التنمية االقتصادية إىل حد كبري

62 Emery, Y and Glauque, D., (2003), Emergence of contradictory injunctions in Swiss NPM
projects, IJPSM, Vol. 16, No. 6, p473
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على عوامل أخرى من ضمنها النظام اإلداري املتبع يف مؤسسات القطاع العام
ومدى قدرته على التعامل مع متطلبات التنمية واإلصالح ومن هذه العوامل:
 .1وجود اسرتاتيجية تنموية تركز على اجلوانب اليت تناسب امكانيات
وثقافة وعقيدة مملكة البحرين.
 .2وجود النظام اإلداري القادر على توظيف فعال للموارد وتقديم اخلدمات
ووضع السياسات والربامج واملشاريع وتنفيذها بكفاءة واقتصادية.
 .3وجود اإلطار القانوني املناسب لتوفري احلماية لرؤوس األموال األجنبية
وجذب رؤوس األموال املهاجرة.
 .4وجود قوى بشرية مدربة ومهيأة لالستفادة من الفرص املتاحة.
 .5وجود جهود إعالمية ودبلوماسية لتسويق الفرص االستثمارية املتوفرة
وفتح أسواقا جديدة.
وهذه الدراسة تتناول النقطة الثانية وهي وجود النظام اإلداري الفعال .وهي
دراسة وصفية للنظام االداري املتبع يف القطاع العام ،وتهدف إىل فهم هذا النظام
وحتديد مدى فعاليته ومقارنته بالنظام االداري املتبع يف القطاع اخلاص.
لكل مؤسسة غاية أو رسالة رئيسية أنشأت من اجلها .وفعالية املؤسسة تقاس
مبدى إمكانية املؤسسة من تأدية هذه الرسالة .لذلك فانه يتوجب على املؤسسة
التأكد من أن املسئولني واملوظفني على قدر كبري من االتفاق على فهم الرسالة
واالسرتاتيجية ،مع وجود جهاز إداري قادر على تنفيذ هذه االسرتاتيجية .ومن
ذلك فإن الدراسة هذه تسعى لإلجابة على ثالث أسئلة رئيسية هي:
 .1إلي أي مدى تستخدم الوزارة منوذج اإلدارة االسرتاتيجية يف تأدية هذه
الرسالة وحتقيق األهداف.
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 .2ما هو مستوى االتفاق بني املسئولني من خمتلف املستويات اإلدارية يف
املؤسسة على فهم موحد لعناصر اإلدارة االسرتاتيجية مثل رسالة املؤسسة ورؤاها
و ِقيَمها وأهدافها وكيفية تقييم األداء واإلجناز يف هذه األهداف.
 .3مدى مشاركة املسئولني يف وضع عناصر اإلدارة االسرتاتيجية.

ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻭﺍﻁﺍﺭ ﺍﻟﺗﺣﻟﻳﻝ
ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ

مت اختيار ثالث وزارات هلا عالقة مباشرة بتنفيذ سياسة االستثمار والتنمية

االقتصادية .كما مت اختيار أربعة مؤسسات خاصة بنوك وشركات صناعية
بالتساوي لتمثل القطاع اخلاص.
مت مجع البيانات من خالل مقابالت مع ثالث مستويات إدارية يف املؤسسة
ومتت مجيع املقابالت حبضور الباحث واستغرقت املقابلة قرابة ساعة ونصف
معتمدة على منوذج االسئلة املبني يف امللحق (ح) .مشلت املقابالت وكيل الوزارة،
واثنني اىل ثالثة من الوكالء املساعدين ،و 4اىل  9من املدراء يف كل من الوزارات
الثالث .بالنسبة للبنوك والشركات اخلاصة فقد مشلت املقابالت املدير العام واحد
اىل ثالثة من مساعدي املدير العام وثالثة اىل سبعة من املدراء .روعي يف اختيار
الوكالء املساعدين واملدراء احتمال مشاركتهم يف وضع اسرتاتيجية الوزارة وقربهم
من اختاذ القرار ولكون طبيعة عملهم متعلقة بشكل مباشر برسالة املؤسسة.
متت املقابالت يف فرتة زمنية واحدة لكل مؤسسة تراوحت بني اسبوعني اىل
ستة اسابيع ،وأول مؤسسة كانت بتاريخ ( 2نوفمرب  )2001واخر مؤسسة بتاريخ
( 30يونيو  .)2002مت تصميم اسئلة املقابالت حبيث تطرح نفس األسئلة على
املسئولني من خمتلف املستويات اإلدارية ومقارنة إجاباتهم.
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اعتمد الباحث يف تدوين االجابات الكتابة املباشرة يف فراغات اعدت مسبقا.
االسلوب االخر هو التسجيل الذي يعترب اكثر دقة وميكن الرجوع لالجابات يف اي
وقت .غري ان وجود جهاز التسجيل قد جيعل املسئول اكثر حذرا ومراعاة يف
اجاباته وبالتالي يفقد البحث قدر كبري من االعتمادية .استخدم يف التحليل برنامج
اكسل ( )MS Excelلتصنيف االجابات ومقارنتها والبحث عن اوجه التشابه
والتكرار يف العبارات والكلمات املستخدمة واملضمون ومنها مت التوصل اىل درجة
التوافق يف االجابات بني املسئولني على عناصر اإلدارة االسرتاتيجية الواردة يف
إطار التحليل مثل الرسالة والرؤيا والقيم املؤسسية واألهداف واالسرتاتيجية
ومعايري األداء والربامج واملشاريع للتنفيذ .فمثال إذا اتفق الوكيل والوكيل املساعد
واملدير على مفهوم وأحد للرسالة والرؤى املستقبلية واألهداف دل ذلك على وجود
قدر كبري من من الرتكيز على تأدية رسالة الوزارة وحتقيق رؤاها .أما إذا مل يتفق
املسئولون على هذه املفاهيم فأن ذلك ينذر بوجود بعثرة يف اجلهود وعدم تركيز
على رسالة الوزارة.
ولتسهيل عملية مجع البيانات وضمان املام املسئول مبوضوع املقابلة واملواضيع
اليت سيتم مناقشتها فقد مت إرسال رسالة إىل الوزراء ورؤساء املؤسسات اخلاصة
لشرح اهلدف من الدراسة وطلب تعيني أحد املسئولني للتنسيق معه لرتتيب
املواعيد للمقابالت .وقد رحب الوزراء ورؤساء املؤسسات اخلاصة بالفكرة واصدروا
تعليماتهم بالتعاون التام مع الباحث .استخدم اهليكل التنظيمي لتحديد العينة
(املسئولني الذين ستجرى معهم املقابالت) .وتضمن امللخص الذي أرسل للوزارات
على املواضيع التالية:
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 .1التعرف على املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة واسلوب
حتديد متطلباتهم.
 .2مناقشة الرسالة والرؤى والقيم املؤسسية وتأثريها على السلوكيات
والقرارات.
 .3مناقشة اسلوب تنفيذ االسرتاتيجية واألهداف ومراقبة اإلجناز يف حتقيق
األهداف.
 .4مناقشة نطاق املسئولية ومستوى املسائلة وكيفية حتسينها.
 .5مناقشة النظام املتبع يف تقييم اإلجناز من حيث الفاعلية والكفاءة
واالقتصادية.
وقد ساهم ذلك يف االستعداد والتفكري يف اإلجابات وبالتالي رفع مستوى
االعتمادية يف البيانات.

ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ

مشلت العينة  27مسئوال من ثالث وزارات من وكيالء وزارة ووكالء

مساعدون ومدراء .بالنسبة للقطاع اخلاص فقد اشتملت العينة  24مسئوال من
بنوك وطنية وشركات صناعية مشلت مدراء عامون ومساعدو مدراء عامون ومدراء.
بالنسبة للمستوى التعليمي واخلربة ،جند أن ( )%90من العينة من خرجيي
اجلامعات ،منهم  6حاملي الدكتوراه و 7حاملي املاجستري .بينما ترتاوح فرتات
خدمتهم يف نفس املنصب من سنة واحدة إىل  21سنة ،وأكثر من ( )%60تزيد
خدمتهم عن  4سنوات .متوسط اخلدمة يف نفس املنصب هو  6.3سنة وباحنراف
قدره  5.7سنة .مدة اخلدمة يف نفس املؤسسة ترتاوح بني سنة إىل  40سنة
ومتوسط اخلدمة  7.5سنة ،باحنراف عن املتوسط  14.5سنة .بالنسبة
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للتخصصات فأن نصف املشاركني يف االستبيان متخصص يف نفس جمال عمله
و( )%29يف جمال له عالقة بالعمل بينما  1.6متخصص يف جمال ليس له عالقة
بالعمل .بالنسبة للخربة السابقة فــان ( )%70من املسئولني يف احلكومة عمل يف
نفس الوزارة ،بينما  %25منهم هلم خربة سابقة يف القطاع اخلاص ،والباقي
خربته يف وزارات أخري.

ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗ ﺣﻠﻳﻠ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ

بعد االطالع على أدبيات اإلدارة تبني أن العامل ومنذ الثمانينات يتجه جبدية

حنو التطوير اإلداري وبالذات اتباع عناصر اإلدارة االسرتاتيجية .وتبني كذلك بأن
جناح العملية اإلدارية يعتمد إىل حد كبري على وجود اتفاق وفهم مشرتك لرسالة
املؤسسة ورؤاها وأهدافها .من ذلك مت استنباط إطار للتحليل واملقارنة الذي سوف
يستخدم يف تقييم النظام اإلداري يف الوزارات واملؤسسات اخلاصة .ولإلجابة على
أسئلة البحث مت تصميم استبيان جلمع البيانات يتمحور حول أربعة أسئلة
رئيسية هي:
 .1ملاذا وجدت املؤسسة (الرسالة)؟
 .2ماذا تريد املؤسسة حتقيقه (الرؤى واألهداف)؟
 .3كيف سيتم حتقيق الرؤى واألهداف (االسرتاتيجيات املتبعة لتنفيذها)؟
 .4كيف ستعرف املؤسسة أن االسرتاتيجية صحيحة وقد مت حتقيقها (نظام
السيطرة والتقييم)؟
كما مشل االستبيان أسئلة تتعلق مبدى فهم املسئولني ملتطلبات وتطلعات
املوظفني وكذلك كيف يرى املسئولون مستوى الصالحيات واملشاركة وكذلك تأثري
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نظام احلوافز على األداء واإلجناز .وبتحليل هذه اإلجابات نستخلص نسبة الفهم
املشرتك والتوافق بني املسئولني لعناصر اإلدارة االسرتاتيجية يف نفس املؤسسة.

ﺍﻠ ﺗﺣﻠﻳﻠ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ

يف هذه الفقرة سنقوم بإجراء مقارنة بني املمارسات اإلدارية يف القطاع اخلاص

واملمارسات اإلدارية يف القطاع العام لتوضيح أوجه االختالف والتطابق .ومن
خالهلا سنحاول التوصل إىل نتائج وتوصيات قد تساهم يف تطوير العمل يف القطاع
العام.
من أهم النتائج هو أن املسئولني يف القطاع العام أفادوا بعدم وجود ختطيط أو
رؤى مستقبلية وال أهداف يسعون لتحقيقها ويف معظم احلاالت يعتمد العمل على
ردود االفعال .ويف احلاالت القليلة اليت مت وضع اسرتاتيجية تبني أنها متت دون
مشاركة فعالة من املسئولني .وأن الطابع الغالب على أسلوب العمل هو ردود أفعال
على ما يرد من مشاكل يومية ومعاجلة هذه املشاكل وتنفيذ تعليمات وأوامر
املسئولني .كما تبني أن تقييم األداء يف الكثري من احلاالت غري موجود ويعتمد
املسئولون فقط على املتابعة الشخصية وتقارير اإلجناز اليت ال تتعرض للتدقيق أو
التحليل .واملالحق (أ اىل ز) تبني التحليل املفصل لكل وزارة ومؤسسة خاصة .ويف
الفقرات التالية سوف نتناول عناصر اطار التحليل كل على حدة ونبني مستوى
االتفاق بني املسئولني والفرق بني ممارسات يف القطاع العام والقطاع اخلاص.
فمن حيث الفكر االسرتاتيجي فقد أظهرت الدراسة أن مؤسسات القطاع
اخلاص يف الغالب تقوم بوضع اسرتاتيجية من خالل تفكري مجاعي يشمل أكرب
عدد من املسئولني يتحدد فيه الكيفية اليت سوف تركز عليها املؤسسة يف مواجهة
املنافسة يف السوق واليت متكنها من حتقيق الرؤى املستقبلية .فمثال جند أن أحد
65

االصالح االداري في البحرين

البنوك يركز على خنبة من الزبائن ليقدم هلم خدمات متميزة وعلى هذا األساس
بين رؤيته ملا سيكون عليه يف املستقبل .بينما جند أن بنكا آخر يركز على تقديم
حلول تقنية ألكرب عدد من الزبائن .كذلك فأن أحد الشركات اخلاصة ركزت
اهتمامها على املنافسة يف جودة املنتج .بينما ركزت الشركة األخرى على تقديم
حلول تناسب نوعني من الزبائن أحدهما يعتمد على النوعية واآلخر يعتمد على
السعر .ويف مجيع احلاالت فانه يتم حتديث هذه االسرتاتيجية سنويا .أما يف
القطاع العام فانه وبشكل عام مل تتضح اسرتاتيجية ثابتة مبنية على رؤى مستقبلية
واضحة ورسالة متفق عليها .وقد أفاد املسئولون بعدم وجود اسرتاتيجية واضحة أو
أهداف حمددة .ويف احلاالت اليت وجدت رسالة ورؤية مستقبلية وأهداف مكتوبة
تبني أنها غري مستخدمة ومل يتم إعدادها بشكل مجاعي .والغالب أن شخصا
واحدا تبين إعدادها مبساعدة عدد قليل من صغار املسئولني وهذا يفسر تدني
االتفاق على الرسالة والرؤية .وعدم وضوح الرسالة واالتفاق عليها يفقد املؤسسة
القدرة على التناول الشمولي للمهام واملواضيع اهلامة.
يقوم املسئولون يف القطاع اخلاص بوضع اخلطط يف االجتماعات السنوية اليت
تعقد مبشاركة أكرب عدد من املسئولني ويف بعض األحيان يف رحلة إىل منتجع
خصصت هلذه الغاية .يتم خالل هذه االجتماعات تقييم األداء السابق وليس
اإلجنازات فقط .واالتفاق على الرؤيا املستقبلية واألهداف االسرتاتيجية واملعايري
لتقييمها ومراجعتها .ومن ثم يناط بكل مسئول وضع أهداف لنطاق مسئوليته مبنية
على األهداف االسرتاتيجية املتفق عليها .ومنها يتم وضع املعايري اليت سيتم تقييد
أداء اإلدارة مبوجبها .فقد تبني يف أحد احلاالت أن لكل مسئول وموظف أهداف
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سنوية يسعى لتحقيقها ليساهم يف تنفيذ االسرتاتيجية إىل مستوى املراسل
(الفراش).
بالنسبة للتخطيط يف القطاع العام ،فقد افتقر إىل وضوح أهداف اسرتاتيجية
متفق عليها .وأن العمل يف معظم احلاالت يعتمد على توجيهات املسئول املباشر أو
الوزير املختص وكثريا ما تقتصر االجتماعات الدورية على مناقشة املشاكل ،ويف
معظم احلاالت مل يتبني وجود أهداف حمدده للمسئولني على مستوى القطاع
واإلدارة ليكونوا مساءلني عن حتقيقها.
أما من حيث التنفيذ فأن ذلك يتم يف القطاع اخلاص بأسلوبني .األول من
خالل برامج ومشاريع مرتبطة ومستنبطة من االسرتاتيجية يتم تنفيذها على
خمتلف املستويات .فهناك مشاريع يتم تنفيذها على مستوى املؤسسة من خالل
فرق خاصة مثل البنك اإللكرتوني ،أو إدخال خط تصنيع خاص مبنتج معني.
وهناك مشاريع تنفذ على مستوى الدائرة مثل تطوير منتج جديد خلدمة نوعية
معينة من الزبائن .أما األسلوب الثاني فيتم من خالل متابعة تطوير العمل ورفع
االنتاجية والنوعية يف نطاق املسئولية بغرض حتقيق معيار األداء املطلوب ،مثل
تقليل تكلفة العملية بنسبة حمددة أو رفع انتاجية املوظفني أو زيادة عدد الزبائن.
بينما يف القطاع العام فأن معظم احلاالت اليت برزت فيها خطط اعتمدت على
مشاريع فقط حمددة مبيزانيات ويف بعض احلاالت مت حتديد مدد إلجناز هذه
املشاريع .غري أنه ال يتم تقييم النتائج وتأثريها على األهداف .وفيما يتعلق بتطوير
العمل فأن احلاالت اليت رصدت قليلة وغري ناجتة عن أهداف و منهجية يف
التطوير ،وال تأخذ مببدأ تقييم نتائج هذا التطوير على األهداف.

67

االصالح االداري في البحرين

يتم تقييم األداء يف القطاع اخلاص من ناحيتني ،تقييم األداء املؤسسي وتقييم
األداء الفردي .يتم تقييم األداء املؤسسي من خالل معايري قياس األداء املختلفة
مثل املقاييس املالية كالرحبية واملردود على راس املال واملردود على االستثمار.
ومن حيث اجلودة يقوم البعض باستبيانات عن رضا الزبائن وحتليل الشكاوى
باإلضافة إىل االتصال املباشر بالزبائن .كما يتم متابعة الشوائب يف املنتج وقياس
نسبتها .كما يقوم البعض منهم بنشر هذه األرقام على اإلنرتنت ملعرفة مستوى
األداء لكل مسئول ومدى حتقيقه لألهداف املنوطة به .ومن أهم املمارسات يف
القطاع اخلاص هي ربط احلوافز باألداء بشكل أكثر موضوعية من خالل معايري
القياس املستخدمة .وبالنسبة لألداء الفردي فهناك تقييم ربعي وسنوي معتمد على
األهداف واملعايري املتفق عليها مسبقا مع املوظف أو الدائرة .وهناك ترابط عضوي
بني أداء املؤسسة وأداء الفرد قائم على حتديد األهداف وحتديد مساهمة الفرد يف
حتقيقها .وإذا نظرنا إىل التقييم يف القطاع العام جنده يعتمد يف احسن احلاالت
على متابعة تنفيذ املشاريع ومستوى اإلجناز فيها .غري أن ذلك ال يرتبط بشكل
موضوعي مع احلوافز كما انه ال يوجد تقييم لتأثري نتائج املشروع على األهداف.
وهذا النسق واملنهج املتبع يف القطاع اخلاص يتفق إىل حد كبري مع منوذج
اإلدارة االسرتاتيجية املستخدم يف املقارنة من حيث مشوله على أهم العناصر.
وتبني أن هناك بعض جوانب الضعف يف التطبيق ختتلف من مؤسسة إىل أخرى
وقد تطرقنا إىل ذلك يف التحليل اخلاص بكل مؤسسة ،انظر املالحق (أ-ز)
واجلدول رقم ( )1أدناه يبني ملخص ملقارنة مستوى االتفاق بني املسئولني يف كل
مؤسسة على الرسالة والقيم والرؤية واالسرتاتيجية واألهداف وتقييم األداء .وقد

68

االصالح االداري في البحرين

استخدم الرمز مؤسسة (أ) ،مؤسسة (ب) ،مؤسسة (ج) لتدل على الوزارات.
وشركة (د) ،إىل شركة (ز) لتدل على الشركات اخلاصة.
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ﺍﻝﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(1
ﻣﻠﺧﺹ ﻠﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺍﺻﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
القطاع العام

عناصر اإلدارة
اإلسرتاتيجية

القطاع اخلاص

A

B

C

املتوسط

D

E

F

G

املتوسط

الرسالة

28

38

57

41.0

55

60

40

80

58.8

الرؤى املستقبلية

28

54

71

51.0

89

80

100

100

92

القيم املؤسسية

71

46

57

58.0

67

60

80

60

66.8

األهداف اإلسرتاتيجية

28

62

53

47.7

67

100

100

73.4

85

قياس األداء املؤسسي

71

81

28

60.1

78

100

60

46.7

47.1

رضا املوظفني

47

59

71

59.0

67

80

60

47.6

63.4

املتوسط للمؤسسة

46

57

56

71

80

73
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املتوسط للقطاع

53

73

من اجلدول يتضح أن املؤسسات اخلاصة تتمتع مبستوى أعلى من االتفاق
والفهم املشرتك بني املسئولني لرسالة املؤسسة وأهدافها ورؤيتها وقيمها .فمثال جند
أن الشركة (و) حصلت على أعلى معدل من االتفاق وصل إىل ( .)%80وأن االتفاق
يف هذه الشركة على األهداف االسرتاتيجية وصل إىل ( .)%100وقد يرجع السبب
يف ذلك إىل أن هذه الشركة لديها نظام قياس أداء ()Balanced scorecard
يستخدم يف إطار اسرتاتيجي قريب جدا من النموذج اإلداري املستخدم للتحليل
واملقارنة .واقل شركة خاصة وصل درجة االتفاق والفهم املشرتك فيها إلــى
( .)%69يف حني أن مستوى االتفاق والفهم املشرتك يف املؤسسات العامة
(الوزارات) مل يتجاوز (.)%57
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وسوف نقوم أدناه بإجراء مقارنة مفصلة بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف
تطبيق كل من عناصر النموذج اإلدارة االسرتاتيجية.

ﺍﻟﺭﺳﺍﻟﺔ

جتيب الرسالة على عدد من األسئلة مثل ما هي هوية املؤسسة وتعريفها؟

ومن ختدم؟ وملاذا وجدت؟ أي أن الرسالة حتدد الغرض أو السبب الذي أسست
من اجله وكيف ستساهم املؤسسة يف خدمة املستفيدين لذا فهي أهم عنصر يف
االدارة االسرتاتيجية على االطالق.63
تبني من الدراسة أن القطاع اخلاص ال يعتمد يف وضع اسرتاتيجيته على
الرسالة .وأن مؤسسة واحدة فقط من األربع وضعت رسالة رمسية مكتوبة .وقد
يكون ذلك بسبب كون القطاع اخلاص يعتمد على عنصر الرحبية اليت هي أحد
أسباب وجوده .وهذا يوفر له عنصر الرتكيز الذي توفره الرسالة .وبالتالي فانه ال
يرى أهمية لتحديد رسالة أكثر دقة وقدرة على تركيز جهود اإلدارة .ومع ذلك فأن
مستوى االتفاق بني املسئولني على فهم رسالة املؤسسة كان أعلى من القطاع العام.
فاجلدول رقم ( )1يبني أن نسبة االتفاق يف القطاع اخلاص ترتاوح بني ( )%40إىل
( .)%80وهذه تعترب نسبة عالية إذا ما قورنت مبستوى االتفاق يف القطاع العام
الذي يرتاوح بني ( )%28إىل (.)%57
اتضح أن هناك اهتماما أكرب يف القطاع العام بأهمية الرسالة .وقد وضعت
وزارتان رسالة رمسية ومع ذلك فقد حصلتا على مستوى متدنٍٍٍٍٍٍِِِ من االتفاق ،وقد
يكون ذلك بسبب عدم مشاركة املسئولني يف وضعها .ومن هنا تكمن أهمية وضع

63 Osborne. David and Gaebler, Ted (1992) Reinventing Government, How the entrepreneurial
spirit is transforming the public sector, Plume Book, USA, p 130
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رسالة ملؤسسات القطاع العام لكي حتدد اهلدف الرئيسي أو الغاية اليت أسست
من اجلها املؤسسة .ومن هذه الرسالة يتم وضع اسرتاتيجية لتأديتها بناء على
نظرة مشولية تأخذ يف احلسبان مجيع اجلوانب املتعلقة بالرسالة .فمثال يف
بريطانيا وُضعت مهمة تهيئة الطالب للتوظيف يف وزارة التعليم والتوظيف
( .64)Ministry for Education and employmentوباالطالع على
موقع الوزارة يف اإلنرتنت يتبني أن مهامها تشمل التعليم والتدريب وتطوير
املهارات األساسية واملهارات اخلاصة املطلوبة لسوق العمل يف كل قطاع من
قطاعات االقتصاد وتهيئة التالميذ لسوق العمل .وقد مت تطوير اسرتاتيجية
للمهارات ( )Skills strategyتسعى لضمان توفر املهارات الالزمة على املستوى
الوطين .اشرتك يف وضع هذه االسرتاتيجية عدد من الوزارات املختصة مثل وزارة
العمل والتقاعد ،ووزارة التجارة والصناعة ووزارة اخلزانة ()Treasury
ومجعيات مهنية أخرى .ومن خالل برنامج ( )Path Finderتهتم الوزارة
كذلك بتقديم خدمات إلي الطالب ملساعدتهم يف اختاذ قرار املسار التعليمي
املناسب .كما تهتم بتطوير مهارات املوظفني والعمال وكذلك الوضع بالنسبة
السرتاليا ( Ministry of Education, Training and Youth

 .65)Affairsأي أن رسالة وزارة التعليم الربيطانية واسرتاليا تتناول مشكلة
التعليم والتوظيف وإعادة التعليم والتأهيل ورعايتهم من عدة جوانب وليس فقط
للتعليم.

64 www.dfes.gov.uk/insidedfes/report2001/sectiong.shtml
65 Peter, Ribbins; Bates, Richard and Gunter, Helen (2003), Reviewing research in education in
Australia and the UK: Evaluating the evaluation, Journal of Education Administration, Vol. 41,
No 4, pp423-444
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ﺍﻟﺭﺅﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

تضع الرؤى املستقبلية صورة مستقبلية ،مستمدة من الرسالة ،ملا ستكون عليه

املؤسسة يف املستقبل ،وحتدد اهلدف األمسى الذي ترغب املؤسسة يف الوصول إليه
بعد مدة معينة ،عادة ما تكون بني مخس إىل مخسة عشر سنة .وهذه الرؤى
املستمدة من الرسالة تعطي معين للعمل الذي تقوم به املؤسسة.66
اتضح أن لدى القطاع اخلاص اهتماما كبريا بالرؤية املستقبلية واليت يتم
مبوجبها حتديد االسرتاتيجية .وينعكس هذا االهتمام يف نسبة االتفاق والفهم
املشرتك بني املسئولني على مضمون الرؤية املستقبلية حيث ترتاوح بني ( )%80إىل
(( )%100اجلدول رقم  )1صفحة ( .)70ويدل ذلك على مشاركة عالية من قبل
اجلميع يف وضعها ،كما يدل على أنها وثيقة حية متداولة ومستخدمة من قبل
اجلميع.
أما يف القطاع العام فأن االهتمام بالرؤى املستقبلية كان أقل ،بالرغم من انه
ورد يف الوثائق الرمسية املعدة من قبل وزارتني .وقد تراوح مستوى االتفاق عليها
بني ( )%28إىل ( .)%71وهذا يشري إىل أن املشاركة يف وضعها مل يكن باملستوى
املطلوب .ويبدو أن يف كال احلالتني مت وضع الرؤى من قبل مسئولني حمددين
وعرض فيما بعد على املسئولني إلقراره ،وهذا األسلوب ال حيقق التزام من قبل
اجلميع ،وال يساهم يف الشعور مبلكية الرؤى والعمل على حتقيقها .وقد ذكر بعض
املسئولني أنه ال توجد رؤية مستقبلية يف الوزارات .أي أن الوزارة تعمل بدون أي
تصور ملا تريد حتقيقه يف املدى البعيد.

66 Kakabadse et al (1998) Success in sight: visioning, Thomson Business Press, UK.
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ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

تعتمد املؤسسة يف عملها على قيم ومبادئ حتكم تصرفات املسئولني واملوظفني

يف مجيع الظروف واألوقات ،فهي مبثابة املبادئ واالعتقادات الراسـخة يف
املؤسسة .67ويرى كوتر و هسكت ( )Kotter and Heskettأهمية أن تكون
القيم والثقافة املؤسسية مساندة لالسرتاتيجية ومتوافقة معها لتحقيق النتائج
وحتسني األداء .68وقد تكون هذه القيم مكتوبة ومتفق عليها أو غري معلنة ولكنها
حمسوسة من خالل تصرفات املسئولني اليومية.
يف هذه الدراسة مت استنباط القيم املؤسسية من خالل سؤال املسئول عن
الصفات اليت يرى املسئول ضرورة توفرها يف املوظف لكي ينجح يف عمله .يتضح
من اجلدول رقم ( )1صفحـة ( )70أن متوسط مستوى االتفاق على القيم يف
املؤسسات اخلاصة وصل ( )%67بينما كان يف املؤسسات العامـة ( .)%58وقد
سجلت أعلى معدل نفس املؤسسة اخلاصة (هـ) اليت تستخدم نظام قيـــاس األداء
( )Balanced scorecardلإلدارة االسرتاتيجية .ومن املالحظ أن املتوسط
وصل يف إحدى الوزارات إىل ( .)%71وهذا املعدل أعلى من بعض املؤسسات
اخلاصة .مت الرتكيز يف هذه الوزارة على قيم مثل إرضاء الزبون من خالل تقديم
خدمات متميزة تتسم بالسرعة يف اإلجناز وتقليل التكلفة وإزالة احملسوبية
واملساواة يف املعاملة واملصداقية .كذلك رأى املسئولون أن الصفات الشخصية مثل
النزاهة والتعاون مهمة جداً يف تقديم هذه اخلدمات باالضافة إىل رفع مستوى

67 Gunn, Thomas G. (1992), Improving Performance With People And Culture, 21st Century
Manufacturing: Creating Winning Business Performance, Harper Collins, Chapter 6, pp112-136
68 Kotter, John and Heskett, James (1992) corporate culture and performance, Free Press, USA,
p28
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املهارات واملعرفة واستمرار التعلم .هذا يدل على وعي عال من قبل املسئولني يف
الوزارات ملتطلبات املتعاملني .غري أن مثل هذه القيم حتتاج اىل غرس وتعزيز .ففي
بعض مؤسسات القطاع اخلاص يوجد تدريب الدماج املوظفني يتم خالله الرتكيز
على بعض القيم مثل أهمية خدمة الزبون واالنتاجية .بينما يف القطاع العام
اليستخدم تدريب االدماج بشكل منظم ومل يتضح كيف يتم غرس القيم املطلوبة .
يبني اجلدول رقم ( )2ادناه مقارنة بني القيم الواردة يف إجابات املسئولني يف
القطاع العام والقطاع اخلاص ،كما يبني القيم املشرتكة يف احلالتني .يبدو أن
الرتكيز بني القطاعني خيتلف إىل حد ما .فمثال يف القطاع العام اهتم املسئولون بقيم
مثل االنضباط الوظيفي واملهنية وفهم املهمة واتباع األساليب احلديثة .وقد تبني
من البيانات أن بعض هذه القيم ال تتفق مع املمارسات .فمثال فهم املهمة واتباع
األساليب اإلدارية احلديثة غري مطبق على مستوى املسئولني .ويف حالة عدم وجود
أهداف فانه من الصعب أن تتضح املهمة .ومن املالحظات االخرى اهلامة هي:
كيفية تعزيز القيم لدى املوظفني.
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التصنيف
الصفات الشخصية
االنضباط وااللتزام
التطوير الذاتي
فعالية وكفاءة العمل
مناخ العمل واالندماج

ﺍﻝﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(2
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ ﻁﺍﻌ ﺍﻟﻌﺍﻡ ﻭﺍﻟﺧﺍﺹ

القطاع اخلاص

مشرتك

القطاع العام

اإلجيابية والشجاعة وحب

الصرب وبذل اجلهد

املبادرة واإلبداع

العمل واالهتمام

والنزاهة

االنضباط الوظيفي والتقيد

فهم االجراءات

بالقوانني

والسرية يف املعامالت

رفع الكفاءة املهنية

التدريب العملي

فرص التعلم

فهم املهمة والكفاءة واتباع

السالمة واالنتاجية

خدمة الزبون

األساليب اإلدارية احلديثة

وحتقيق األهداف

االحرتام املتبادل

التواصل

االلتزام بالوقت

روح الفريق و املعاملة
احلسنة مع الزمالء

ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ

التخطيط هو من أهم عناصر اإلدارة ،ووضع خطة لتأدية الرسالة وحتقيق

الرؤى املستقبلية تعترب من أهم مسئوليات اإلدارة العليا يف أي مؤسسة .ولكي تكون
اخلطة فعالة البد وأن تتسم بالوضوح وأن توضع مبشاركة أكرب عدد ممكن من
املسئولني ،وأن تشمل أهداف ومؤشرات ملعرفة مستوى اإلجناز واألداء ومشاريع
للتنفيذ .69وان ختضع لنقاش يبني التسلسل والرتابط املنطقي بني الربامج

69 Haines, Stephen G. (2000) The Systems Thinking Approach to strategic planning and
management, St. Lucie Press, New York,
See also Gregory, D. Streib and Poister, Theodore, H. (1999), Assessing the Validity, Legitimacy
and Functionality of performance measurement system, American Review of Public
Administration, Vol 29, No. 2, pp107-123,

76

االصالح االداري في البحرين

واألهداف والنتائج املتوقعة على املدى القريب وعلى املدى املتوسط والبعيد
واالفرتاضات اليت بين عليها هذا الرتابط .أي أن تتضح اسس املساءلة.
تبدأ اخلطة بوضع أهداف اسرتاتيجية أو حماور حتلل إىل أهداف فرعية
تساهم كل دائرة بتنفيذ جزء منها .وتبني من الدراسة أن هناك تفاوتا كبريا يف
إجابات املسئولني يف القطاع العام .فقد بني كثري من املسئولني بأن الوزارة ليست
لديها أهداف مكتوبة أو أن األهداف غري واضحة .ويف احلاالت اليت وردت
أهداف يف القطاع العام جند أن معظمها يتسم بالعمومية وغري حمددة مبدد لإلجناز
وال توجد معايري لتقييم اإلجناز واألداء فيها .ومن اجلدول ( )1صفحة ()70
يتبني أن مستوى االتفاق على األهداف أكرب بكثري يف القطاع اخلاص منه يف القطاع
العام .ففي القطاع اخلاص يصل االتفاق يف مؤسستني إىل ( )%100واملتوسط
( ،)%85بينما يف القطاع العام تتدنى هذه النسبة يف أحد احلاالت إىل (،)%28
وال يتجاوز احلد األعلى ( )%62واملتوسط (.)%48
وهذه النتيجة املتدنية يف القطاع العام هي حمصلة لعدد من العوامل أهمها
عدم وضوح الرؤية املستقبلية .فقد تبني من آراء املسئولني أن كثريا من العمل يتسم
بردود األفعال وال يوجد ختطيط شامل .وأن كثريا من األهداف هي عبارة عن
توجيهات تصدر لإلدارة أو للوزارة من املسئول األعلى أو من القيادة السياسية .ويف
احلاالت اليت برزت خطط للوزارة يبدو أنها مشاريع يتم تنفيذها دون وضع معايري
لتقييم نتائجها وتأثريها على اجلهات املستفيدة .ويف كثري من األهداف مل يتضح
التسلسل املنطقي ( )Logic Modelبني األهداف والربامج والنتائج املرجوه
ومعايري األداء .كما أن إجابات بعض املسئولني بأنه "ال توجد خطة أو أهداف"
يوحي بأنها غري معممة على اجلميع أو أن مستوى املشاركة يف وضعها اقتصر على
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عدد معني من املسئولني .كما انه مل يتفق املسئولون على نوعية التقارير اليت ترفع
عن مستوى اإلجناز يف تنفيذ اخلطط .بينما يف القطاع اخلاص فأن األسلوب املتبع
يف وضع األهداف يعتمد على االجتماعات السنوية اليت يتم مبوجبها وضع
امليزانية ويف بعض احلاالت يتم وضع اسرتاتيجية متكاملة.
بالنسبة لألهداف اليت ذكرها املسئولون يف القطاع العام يف إجاباتهم وكيفية
تنفيذها ومتابعتها جند أن هناك تفاوتا بني ماورد يف اخلطة من حتديد
للمسئوليات وبني الواقع املعاش .حيث يذكر أحد املسئولني بأنه "مل حتدد له
أهداف من املسئول" ويذكر آخر"ال يوجد حتديد رمسي لألهداف" .ويذكر ثالث
بأنه "التوجد أهداف حتدد من قبل املسئول" ،وآخر يفيد "عدم وجود أهداف من
املسئولني" وكذلك يبني آخر بأنه "ال توجد أهداف حمددة من الرؤساء بشكل
مباشر" أو كما يفيد آخر "التوجد أهداف وإمنا واجبات" .والتفسري لذلك قد يكون
أن اخلطة مل يتم ترمجتها إىل أهداف فرعية لكل مسئول كما هو معمول به يف
القطاع اخلاص ،حيث جند أن أهداف املسئول يف مكتبه يراجعها بشكل مستمر
وتشكل املرجع الرئيسي له .وعدم وضوح أو وجود أهداف يف القطاع العام جيعل
من الصعب تطبيق عنصر املسائلة بشكل فعال.

ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﻓﻬﻡ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ

رضا املوظفني يعترب من أهم املؤثرات على أداء املؤسسة .فإذا كان املوظف

راض عن وضعه ومقتنع بقيمة العمل الذي يؤديه وأتيحت له الفرصة للمشاركة يف
وضع الرؤى واألهداف واملعايري ولديه من الصالحيات ما يكفي لتحقيق النتائج
املتوقعة منه وملعاجلة املشاكل املتعلقة بعمله فانه أكثر قدرة على إرضاء املتعاملني
واملستفيدين وتقديم خدمات متميزة وحتقيق أفضل النتائج.
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مت حتديد رضا املوظفني من خالل إجابات املسئولني على السؤال "ماذا يريد
املوظف من املسئول؟" ويتضح من اجلدول رقم ( )1صفحة ( )70أن متوسط
مستوى االتفاق يف القطاع العام كان ( )%59بينما يف القطاع اخلاص كان املتوسط
( .)%63من ذلك يتبني أن هناك تقارب كبري يف مستوى فهم املوظفني بني
القطاعني.
مت تصنيف إجابات املسئولني حول متطلبات املوظفني إىل مخس فئات
مقتبسة من تنظيم االحتياجات ملاسلو 70وهذه الفئات هي:
 .1احلوافز املادية.
 .2األمن والسالمة.
 .3احلاجات االجتماعية.
 .4التقدير واالحرتام.
 .5تطوير الذات وحتسني األسلوب االداري.

70 Deborah Stephens and Gary Heil (1998), Maslow on Management With added interviews,
John Wiley & Sons, NY: (Note: previously published as: Eupsychian Maslow hierarchy of
needs,
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ﺍﻝﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(3
ﻳﺑﻳﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺗﻁﻠﺑﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺎﻟﻉﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧﺍﺹ

التصنيف
احلوافز املادية

االستقرار الوظيفي
مناخ العمل واحلوافز
املعنوية

القطاع العام

القطاع اخلاص

االثنني

الرتقية واحلوافز

زيادة الراتب والعالوات

الرتقية

العدالة يف احلقوق

االستقرار الوظيفي

الفرص املتكافئة

والواجبات
العالقات اإلنسانية

احلياة االجتماعية

فرص التدريب

واالستماع للموظف

والراحة يف العمل

والتعلم

والتواصل

التقدير واالحرتام
تطوير الذات وحتسني
األسلوب اإلداري

إشعار املوظف بأهميته

املعاملة احلسنة

التقدير واالحرتام

وضوح املهمة

إتاحة الفرص لتطوير

الصالحيات

والتعليمات واملشاركة

الذات وتوفري املعلومات

واملسئوليات

يف صنع القرار

حسب فهم املسئولني فقد بني التحليل فوارق كبرية بني ما يطلبه املوظف يف
القطاع العام وما يطلبه يف القطاع اخلاص .واجلدول رقم ( )3أعاله يوضح هذه
الفوارق ،كما يوضح العوامل املشرتكة بني االثنني .ويبدو من هذا اجلدول أن
متطلبات املوظفني ليست األمور اهلامة وإمنا األمور اليت يصعب على املسئول
توفريها له .فمثال جند أن املوظف يف القطاع اخلاص يريد االستقرار الوظيفي،
ونظرا لكون هذه اخلاصية متوفرة للقطاع العام فلم تربز يف إجابات املسئولني .بينما
يف القطاع العام يريد العدالة يف احلقوق والواجبات ألن االستقرار الوظيفي نسبيا
متوفر.
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كذلك جند أن املوظف يف القطاع العام ينظر إىل الرتقية واحلوافز على أنها من
العوامل اهلامة يف حتفيزه للعمل .ويرى املسئولون أن نظام احلوافز املعمول به
حيتاج إىل قدر كبري من التعديل من حيث املضمون والتطبيق ليكون فعاال يف حتفيز
املوظفني ومكافئة القيم والسلوكيات واألداء املطلوبني .فقد بني بعض املسئولني
"بأن احلوافز غري مناسبة وأن النسب للوزارات حمدودة وأن النظام ال يسمح
بإعطاء حافز للشخص اجملد أكثر من مرة حتى ولو كان يستحق" .كما انه "ال
توجد معايري موضوعية للتقييم" ميكن على أساسها توزيع هذه احلوافز" وأن
املسئولني غري مدربني على التقييم املوضوعي للموظفني .ويف غياب أهداف حمدده
ترتبط بأداء املوظف فانه من الصعب حتقيق املوضوعية يف التقييم.
وأهم ما ورد يف هذه املقارنة هو أن املوظف يف القطاع اخلاص يسعى إىل تطوير
الذات من خالل وضوح املهمة والتعليمات واملشاركة يف صنع القرار .بينما جند أن
هذا الوضوح غري متوفر للموظف يف القطاع العام كما بينا يف الفقرات السابقة.

ﻧﻅﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ )ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻷﺍء ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ(

اعتمد نظام السيطرة التقليدي على التحكم والسيطرة ويتمثل يف كون مجيع

القرارات حتت سيطرة رأس اهلرم االداري ،وتصدر االوامر والتعليمات من االعلى
إىل االسفل وعلى املرؤوس تنفيذ هذه األوامر والتعليمات دون معرفة تامة باألهداف
ودون أن تفوض له صالحيات متكنه من التعامل مع الزبائن واملتعاملني وتلبية
متطلباتهم ضمن حدود معلومة .71ومنذ الثمانينات وبسبب ثورة املعلومات
واملنافسة الشديدة واختالف نوعية الزبائن واملواطنني أصبح هذا النموذج غري

71 Simon, Robert (1995) Levers of control, HBS Press, Boston, Massachusetts, USA
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مناسب ،وظهرت أنظمة تعتمد على خلق توازن بني السيطرة والتمكني
(72)Empowerment

واصبح هدف نظام السيطرة هو التأكد من أن

االسرتاتيجية واألهداف قد حتققت .73ويعتمد على مبادئ النظرية العامة
للمنظومات ( 74)General system theoryوأهمها قانون أشيب ( Ashby’s
of requisite variety

75)Law

الذي يؤكد ضرورة وجود أدوات حتكم

للسيطرة على املنظومة أكثر من املتغريات يف هذه املنظومة وبيئتها .فمثال حيتاج
السائق للسيطرة على السيارة اىل فرامل ومقود ودعسة بنزين ،كما حيتاج إىل
معلومات عن حالة املنظومة مثل السرعة ،واحلرارة ،وكمية البنزين اخل .وكذلك
املسئول يف أي مؤسسة فانه حيتاج إىل أدوات ومعلومات ليجيب عن أسئلة حمددة
وهو كيف يعرف بأن االسرتاتيجية املتبعة ناجحة؟ وأن أهداف املؤسسة قد مت
حتقيقها؟ وقد مت حتقيق النتائج املتوقعة منها ،وبأقصى قدر من الكفاءة
واالقتصادية .76وقد قسم علماء اإلدارة السيطرة على ثالث مستويات.77
 .1السيطرة االسرتاتيجية ،وهي اليت حتدد الرسالة وتضع الرؤى وحتدد
االجتاه واملسار وتضع األهداف للمؤسسة وتكون مسئولة عن سالمة وتنفيذ
االسرتاتيجية ومواءمتها مع رسالة املؤسسة وتطلعاتها.

72 Vogt, Judith and Murrell, Kenneth (1990) Empowerment in Organisations: how to spark
exceptional performance, UA Inc., p8
73 Simon, Robert (2000) Performance Measurement and Control Systems for implementing
strategy, Prentice Hall, New Jersey, p69
74 Von Bertalanffy, Ludwig (1968) General system theory: Foundations, Development,
Applications, George Braziller Inc., NY, USA
75 Kravchuk, Robert, S and Schack, Ronald W (1996) Designing Effective PerformanceMeasurement System under the Government Performance and Result Act 1993, Public
Administrative Review,
76 Haines, Stephen, G. (2000), The Systems thinking Approach to Strategic Planning and
Management, St. Lucie Press, New York
77 Anthony, Robert, N. and Govindarajan, Vijay (1998), Management Control Systems, 9th ed.
McGraw-Hill, Boston, Massachusetts.
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 .2السيطرة اإلدارية وتكون مسئولة عن حتقيق أهداف النشاط اإلداري
اخلاص بها.
 .3السيطرة العملياتية وتكون مسئولة عن كفاءة العمليات واالجراءات على
مستوى اإلدارات
أما طبيعة السيطرة بأنواعها الثالث فقد صنفها سيمون ()Robert Simon
خبسة صنوف وهي اخليارات االسرتاتيجية ،والقيم املؤسسية ،وقياس األداء،
واملناقشات،

والتدقيق78.

وما يهمنا يف هذه الفقرة هو قياس األداء املؤسسي بهدف حتسني األداء ورفع
درجة املساءلة واحملاسبة .79ويقاس أداء أي مؤسسة إما مبقارنته مع مؤسسات
أخري يف نفس اجملال أو مع أداء املؤسسة يف أعوام سابقة أو مقارنة األداء مع
التوقعات .وقد حدد الباحثون يف هذا اجملال أوجه األداء يف القطاع العام بثالث
جماالت وهي الكفاءة والفاعلية واالقتصادية .80باإلضافة إىل ذلك فإن عنصر
املساءلة يعترب من أهم متطلبات املواطنني يف القطاع العام .81أما يف القطاع اخلاص
فإن املساءلة عادة ما تأتى يف حينها على شكل خسارة حياسب عليها املسئول.

78 Simon, Robert (1995), levers of control, Harvard Business School Press, Boston,
Massachusetts.
79 Kamensky, John, M. (1993), Program Performance Measures: Designing a system to Mange
for Results, Public Productivity & Management Review, Vol. xvi, No. 4, pp395-402, p398
80 Wisniewski, Mik and Stewart, Derek (2001), Using the Statutory audit to support continuous
improvement in Scottish local authorities, The international Journal of Public Sector
Management, Vol. 14, No. 7, pp540-555
81 Guthrie, James and English, Linda (1997), Performance Information and Programme
evaluation in the Australian public sector, The international Journal of Public Sector
Management, Vol. 10, No .37, pp154-164. See also Gallo, James and Thompson, Paul R. (2000),
Goals, Measures and Beyond: In Search of Accountability In Federal HRM, Public Personnel
Management, Vol. 29, No 2, pp237-248
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لتحديد مدى فعالية نظام السيطرة املعمول به يف القطاع العام ملتابعة اإلجناز
يف األهداف اليت وردت يف إجابات املسئولني فقد مت تصنيف هذه األهداف إىل
أربع فئات وهي:
 .1أهداف ميكن قياسها باملعيار املالي :ما يتعلق بامليزانية وااللتزام
باالقتصادية يف الصرف ومتابعة تكاليف األعمال.
 .2أهداف إلجناز مشروع أو عمل معني :متابعة مشاريع مت التخطيط
إلجنازها يف مدة زمنية حمددة وبتكلفة معينة.
 .3أهداف ممكن قياسها مباشرة مبعايري غري مالية :تقييم اجلودة والوقت
واملرونة.
 .4أهداف ال ميكن قياسها مباشرة وميكن قياس نتائجها :تقييم نتائج وتأثري
السياسات والقوانني واإلجراءات.
أن معرفة مدى حتقيق األهداف حيتاج إىل نوعني من املتابعة .متابعة اإلجناز
من خالل التقارير الشهرية .والنوع الثاني االعتماد على معايري قياس مستوى
األداء من حيث الفاعلية والكفاءة واالقتصادية .بالنسبة ملتابعة تنفيذ األهداف جند
أن الوزارات بشكل عام تعتمد على "متابعة ومراقبة ومشاهدات شخصية وتواصل
مع املوظفني" .غري أن هذه املتابعة ال تستند على حتديد واضح ملا هو مطلوب من
املسئول أو املوظف القيام به .فقد بني أحد املسئولني بأنه "يتم حتديد مسئول عن
التنفيذ ولكن ال توضع له أهداف حمدده لتحقيقها" .كما أن احملاسبة يف معظم
األحيان تكون على "التصرفات وليست على النتائج أو االنتاج ،وال توجد معايري
يتم الرجوع إليها وعدم وجود مثل هذه املعايري جيعل احملاسبة أمرا صعبا".
ويعتقد البعض بأن العمل الروتيين ال حيتاج إىل وضع أهداف.
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فبالنسبة للنوع األول من األهداف واليت ميكن قياسها مبعايري مالية فهي يف
الغالب قليلة يف القطاع العام .وتقتصر على مقارنة تكاليف املشاريع الفعلية مع
امليزانية وضرورة االلتزام بالبنود يف امليزانية .أما تكاليف العمليات واخلدمات اليت
تقدمها الوزارات فال توجد هلا مقاييس مالية توضح كفاءتها .كما أن الوزارات مل
تتطرق إىل كيفية الرتشيد يف اإلنفاق واالقتصادية يف استخدام املوارد وال كيفية تقييم
املردود االقتصادي من املشاريع أو كيفية حتسني إنتاجية املوظف من سنة إىل
أخرى .ويرى املسئولون أن هذا القصور يف نظام السيطرة حيتاج إىل معاجلة لتوفري
هذا النوع من املعلومات للمسئول .أما يف القطاع اخلاص فإن هذا النوع من األهداف
تعترب أساسية ويتم تقييمها باستخدام معايري الرحبية واملردود على االستثمار وسعر
السهم وغريها .غري أن تكاليف العمليات ال يتم تقييمها يف بعض املؤسسات
اخلاصة بشكل فعال وقد أبدى املسئولون رغبتهم يف حتسني هذا اجلانب.
أما يف املؤسسات اخلاصة فقد ركز املسئولون على املعايري املالية بدرجة كبرية
دون اهتمام مماثل باجلوانب األخرى لألداء ،مثل كفاءة األعمال (من حيث
التكلفة والوقت واجلهد) ،ورضا الزبون ،وتنمية القوى البشرية .واالعتماد على
القياس املالي فقط يقوم على افرتاض أن مجيع األهداف تصب يف النهاية إىل تقوية
املركز املالي والرحبية .هذا قد يكون صحيحا إىل حد ما .غري أن املعيار املالي يف
الغالب هو نتيجة حسن األداء يف األعوام املاضية ،وال يضمن أداء جيدا يف
املستقبل .وبالتالي فإن هناك حاجة إىل متابعة املعايري األخرى لتحقيق توازن يف
خمتلف املصاحل مثل الزبائن واملوظفني واجملتمع وكفاءة األعمال والقدرة على
اإلبداع وتطوير القدرات املختلفة اليت يعتمد عليها حسن األداء املالي يف املستقبل.
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بالنسبة لألهداف احملددة بإجناز مشروع أو عمل معني جند أنها كثرية
ومتعددة يف القطاع العام ويف معظمها وردت يف اخلطط وأن النظام املعمول به
للمتابعة ،والذي يركز بشكل كبري على متابعة اإلجناز ،يفي بالكثري من املتطلبات
للسيطرة عليها .وجلعل هذا النظام أكثر فعالية بَيَّن املسئولون ضرورة وضع مدد
حمددة وتكاليف إلجناز املشاريع وربطها بتقييم املسئول السنوي لتحسني مستوى
املساءلة .وكذلك ضرورة حتديد األهداف املراد حتقيقها من خالل املشروع ومساءلة
الوزارة أو اإلدارة على النتائج املرجوة بواسطة مؤشرات يتفق عليها مسبقا.
بالنسبة للنوع الثالث من األهداف واليت ميكن قياسها مباشرة مبعايري غري
مالية مثل جودة اخلدمات أو تقليل مدة إجناز املعامالت ،فانه من السهل مجع
املعلومات لقياس مدى التقدم يف هذا اهلدف .فقد وضع بعض املسئولني تعريف
جلودة خدماتهم ولكن ال يتم تقييم هذه اجلودة بشكل منتظم ،ويعتمدون يف كثري
من احلاالت على شكاوى املتعاملني ومالحظات املسئولني .ويبني أحد املسئولني
بأن "رضا الزبون هو القياس املعتمد ولكن ال يتم قياسه بشكل موَّثق" .وهناك
حماوالت يف إحدى الوزارات لقياس نتائج أعماهلا وخصوصا فيما يتعلق
بالتدريب ،غري أن هذا التقييم غري منهجي مبعنى أن النتائج ال يتم متابعتها
ووضع اخلطط املناسبة لتحسني وتطوير األداء فيها .لذا ميكن القول بأن نظام
السيطرة املتبع ال يعطي هذا النوع من األهداف االهتمام الكايف.
بالنسبة لألهداف اليت حتتاج إىل قياس نتائجها وتأثريها ،فهي تركزت
حول حتسني املخرجات والسياسات سواء كان يف جمال التعليم أو مشكلة البطالة
والعمالة الوافدة أو جذب االستثمار .هذا النوع من األهداف حيتاج إىل تقييم مدى
فعالية السياسات والربامج من خالل قياس النتائج اليت تتحقق مقارنة باألهداف
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املعلنة هلذه السياسات والربامج .غري انه مل يرد يف إجابات املسئولني كيفية التأكد
من حتقيق هذا التحسني بشكل دوري وموضوعي .وبناء على إجابات املسئولني
فأن "نظام السيطرة غري مناسب وحيتاج إىل تطوير" ،وأن االعتماد على التقارير
الدورية العادية ال يفي باملتطلبات.
وبالنظر إىل اجلدول رقم ( )1صفحة ( )70جند أن القطاع العام سجل نسبة
من االتفاق على املعايري املستخدمة للتقييم بلغت ( .)%81غري أن هذا االتفاق مل
ينعكس على وجود نظام فعلي للتقييم بل يدل على أن املسئولني يدركون ضرورة
وأهمية التقييم وانهم يتفقون على املعايري الواجب استخدامها لو وجد مثل هذا
النظام .أما يف القطاع اخلاص فأن الوضع أفضل من حيث وجود نظام تقييم مالي
وتقييم لنتائج السياسات والربامج واملشاريع .أما بالنسبة لألهداف من النوع الثالث
(التقييم غري املالي) فأن الدراسة وجدت ضعفا مماثل يف القطاع العام .أي أن قياس
كفاءة العمليات وقياس جودة املنتج ورضا الزبون ال يتم بشكل منتظم يف بعض
املؤسسات .وانفردت إحدى املؤسسات بوجود نظام سيطرة أكثر تكامال يشمل
مجيع جوانب القياس الواردة يف النموذج اإلداري املستخدم يف التحليل حيث
سجلت مستوى اتفاق وصل إىل ( .)%100وهذا النظام مستخدم من قبل املدراء
وموجود يف مكاتبهم للرجوع له بشكل يومي.

ﺍﻟﺍﻟﺻ( ﻡﻳﻅﻧﺗﻼﺣﻳﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻓﺯ(

اهليكل التنظيمي هو األداة املستخدمة لتوضيح الواجبات أو املهام والعالقات

مع الرؤساء واملرؤوسني وحتديد الصالحيات واملسؤوليات لكل مسئول .وقد نظرنا
يف هذه الدراسة إىل الصالحيات املتاحة للمسئولني لتساعدهم على تأدية مهامهم
والتداخل يف املهام إن وجد ،وتأثريه على إمكانية املساءلة .كما حاولنا أن نقيم
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مستوى مشاركة املسئولني على خمتلف املستويات يف وضع األهداف ومعاجلة
املشاكل واختاذ القرارات .وأخريا حاولنا معرفة مدى فعالية نظام احلوافز على
األداء املؤسسي واألداء الفردي.
يرى املسئولون يف القطاع العام أن "اإلجراءات املتبعة بريوقراطية وروتينية و
بطيئة" ،وهناك ضرورة إىل "تعديل يف تصنيف بعض الوظائف" و"وضع الرجل
املناسب يف املكان املناسب" .كما يؤكدون احلاجة إىل "مراجعة القوانني واألنظمة"
وتطوير وسائل "االتصال والتحدث" مع املواطنني واملوظفني .فيما يرى آخرون أن
املشكلة تكمن يف أن اإلجراءات "غري مكتوبة وغري موثَّقة" .يف حني يذهب آخرون
إىل وجوب إحداث تغيري جوهري يف التنظيم يتمثل يف خلق ثقافة مؤسسية شبيهة
بالقطاع اخلاص .ومن األمثلة اليت ساقها بعض املسئولني على بطئ اإلجراءات
هي أن بعض حاالت التوظيف تستغرق  18شهرا بينما استغرقت عملية شراء
جهاز فكس سنة كاملة ،بل فضل أحد املدراء شراء ستائر ملكتبه على حسابه
اخلاص بعد أن انتظر فرتة طويلة لتوفريها بالطرق املعتادة.
يؤكد بعض املسئولني بأن اهليكل التنظيمي احلالي يف بعض الوزارات "يعيق
تقديم خدمة متكاملة" للمواطنني واملتعاملني .فاألعمال املمتدة مثل إخراج رخصة
سجل جتاري تعتمد يف إكماهلا على وزارات أخرى .و يرى املسئولون أن أحد
أسباب التأخري والبطء يكمن يف "كثرة اللجان اليت تعيق العمل" و أن "املسئولية
غري حمددة بسبب االعتماد على اللجان للبت يف األمور مما يضيع املساءلة".
والعضو املشارك يف اللجان "ميل بعد فرتة ويقبل بأي قرار تأخذه اللجنة رغبة منه
يف انتهاء االجتماع" أو جماملة لرئيس اللجنة.

88

االصالح االداري في البحرين

بالنسبة لعالقة اإلدارات بعضها ببعض فإن اهليكل احلالي وتوزيع املهام
جيعل "التنسيق ضعيف بني بعض اإلدارات مما يسبب تضارب يف الربامج اليت
تنفذها اإلدارة مع برامج إدارات أخري" .كما يرى آخرون بأن هناك "تصادم مع
إدارة معينة تؤثر على مستوى األداء وتؤثر على إمكانية املساءلة عن النتائج" .لذا
فإن التنسيق والتعاون فيما بينها حيتاج إىل تقوية .وهذا التنسيق والتعاون يعتمد
على توفر معلومات بشكل أفضل" .لذا فإن "التأخري يف إدخال نظم املعلومات يؤثر
سلبا على األداء" ،بينما وجودها قد يساهم يف معاجلة الكثري من املشاكل اليت
ذكرت إذا ما مت إعادة تصميم األعمال باتباع املبادئ السليمة العادة التصيم
(.)Reengineering principles
كما بني بعض املسئولني بأن "أنظمة اخلدمة املدنية جترب املسئول على
خمالفتها وعدم التقيد بها" .أي أنها ال تتغري بسرعة كافية لتتماشى مع املتغريات
العملية" .وأن تأدية العمل بكفاءة "يتطلب زيادة املوظفني ،أو تقليل عددهم أو
تسريح غري املنتج أو تدريبهم أو تقديم حوافز جمزية هلم .وكل ذلك يتم مركزيا يف
ديوان اخلدمة املدنية مما جيعل الوزارات تلجأ إىل أساليب أخري مثل التوظيف
بعقد" .وما مل يتم "تطوير إجراءات ديوان اخلدمة املدنية" وتفويض صالحيات
أكرب للوزارات يف التوظيف والتدريب وحتديد الرواتب واحلوافز فإن إمكانية
التطوير ستبقى حمدودة.
أما فيما يتعلق مبدى مساهمة املوظفني يف اختاذ القرارات ومعاجلة املشاكل
وحتديد األهداف فيتفق عدد كبري من املسئولني بأن مستوى املساهمة متدن .فقد
بني أحد املسئولني بأن "املوظفني حمبطني وال ميكن أن نطلب منهم املشاركة يف
اختاذ القرارات أو معاجلة املشاكل ما مل تتغري أنظمة ديوان اخلدمة املدنية"
89

االصالح االداري في البحرين

وتعطى صالحيات أكرب يف ربط احلوافز باألداء .وهناك إمجاع من املسئولني بأن
مستوى املساهمة متدن وأن "القرارات مركزية ويف كثري من األحيان ال يتم
تنفيذها" .أي أن "القرارات تركن" ،وأن "االقرتاحات ال تقبل يف وقتها" و اجملال
للتجربة واإلبداع حمدود" ،عدم القدرة على التجريب" .وتقتصر املشاركة يف كثري
من األحيان على تقديم التواصي أو االقرتاحات أو املشاركة من خالل اللجان اليت
يعتربها البعض مدعاة لضياع املسئولية واملساءلة.
أما يف القطاع اخلاص فقد اختلف مستوى املشاركة بني مؤسسة وأخرى
وتنوعت وسائله .يفيد املسئولون بأن املشاركة تتم على أعلي املستويات يف وضع
الرؤى املستقبلية واألهداف .وبعدها حيدد كل مسئول األهداف الفرعية اليت من
شانها أن تساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية .وعلى املستوى التكتيكي،
تشارك الفرق يف حتسني اإلنتاج.
يتبني من هذا الطرح بأن أغلبية املسئولني يرون ضرورة التغيري وحتسني
اإلجراءات وتوفري معلومات أفضل وحتديد املسئوليات والصالحيات مبا يتناسب
مع احلاجة جلعل العمل أكثر فعالية وكفاءة وجتاوب مع متطلبات الزبائن
املختلفني .كما بني املسئولون بأن دور ديوان اخلدمة املدنية حيتاج إىل إعادة نظر
لتقليل املركزية يف توظيف النوعيات اجليدة من املوظفني وتقديم احلوافز املناسبة
هلم .ومن النقاط اهلامة اليت برزت هي ضرورة حتسني مستوى املشاركة من قبل
املوظفني وزيادة التفويض وتقليل استخدام اللجان يف عملية اختاذ القرارات
لتسهيل عملية حتديد املسئولية واملسائلة .وتتلخص مقرتحات املسئولني لتطوير
التنظيم يف ما يلي:
 .1إعادة تصميم األعمال لتسهيل اإلجراءات وجعلها أكثر سرعة ومرونة.
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 .2تقليل املركزية فيما يتعلق بسلطات ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية.
 .3ربط نظام احلوافز باألداء وإعطاء صالحيات أكرب للمسئول املباشر يف
اختاذ القرار.
 .4تقليل االعتماد على اللجان يف البت يف األمور.
 .5خلق ثقافة ‘خدمة الزبون‘ أسوة بالقطاع اخلاص.
 .6إعادة توزيع املهام لتقليل التداخل يف الواجبات.
 .7تعديل تصنيف بعض الوظائف وكتابة الوصف الوظيفي.

ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ

كل عمل له عوامل يتوجب توافرها أو أعمال مفرتض القيام بها بامتياز

لضمان النجاح .وتساهم هذه املقومات يف وضع األهداف والغايات ومعايري األداء.82
وقد حاولنا التعرف على هذه العوامل لكل مؤسسة من وجهة نظر املسئول ومدى
االتفاق عليها بني املسئولني يف نفس املؤسسة.

83

تبني أن هناك اتفاق كبري بني املسئولني وصل يف أحد الوزارات إىل ()%77
على أن النظام اإلداري هو من أهم مقومات النجاح .ويفيد املسئولون بأن من أهم
األمور اإلدارية هي "وجود الرؤى املستقبلية ووضوح التوجهات والربامج ونظام
حيكم العمل" .ويشمل ذلك "فهم متطلبات الزبائن وخلق نظام اتصال فعال معهم
ومع املوظفني يف الوزارة" .كما يفيد آخرون بأن "وجود أنظمة واضحة و إجراءات
سليمة يتم االلتزام بها" جتعل هذا النظام مستقرا .وهذا يف نظر أحد املسئولني،

82 Olve, Nils-Goran; Roy, Jan and Wetter Magnus (1999), The Performance Drivers: a practical
approach to Balanced Scorecard, John Wiley & Sons Ltd., England
83 McAdam, Rodney and Bickerstaff, Ian (2001), Reengineering based change in the further
education sector in Northern Ireland A qualitative study, Business Process Management Journal,
Vol. 7, No 1, pp50-65
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يتطلب قيادات إدارية على مستوى عال من الكفاءة .ويؤكد على ذلك آخرون
بالقول بأن أهم أسباب النجاح هو "اإلملام الصحيح بدور الوزارة والتخطيط الشامل
لتحقيقه مع وضوح السياسات واملتابعة الفعالة يف تنفيذها" .وتنفيذ ذلك حيتاج إىل
تنسيق أكرب مع الوزارات األخرى وهذا "التنسيق مفقود" يف الوقت احلاضر.
ويضيف آخرون أهمية توضيح "توجهات الوزارة والرتكيز على التدريب وتغري
السلوكيات" لتناسب هذا التوجه .يف حني ترى جمموعة أخرى أن أهم مقومات
النجاح هي "املعاملة احلسنة للناس" و"التعايش مع املتغريات أي (قبول التغيري)
وقبول الرأي اآلخر" مع ضرورة "التعامل احلاسم واحلازم مع األمور" أي تنفيذ
السياسات دون حماباة أو اخلضوع للضغوطات اخلارجية.
ويف وزارة أخرى يرى ( )%86من املسئولني بأن أهم مقومات النجاح يكمن يف
التطوير املستمر من خالل "إدخال التقنية احلديثة" وإدخال "القوانني املتطورة"
خلدمة املواطنني وتنفيذ مهام الوزارة" واألخذ باملستجدات الدولية يف الوقت
املناسب" مثل "استخدام تقنية املعلومات يف كافة اإلجراءات اإلدارية واملكتبية"،
أي أنه يتوجب "استخدام التقنية احلديثة استخداما سليما ملتابعة تنفيذ
االسرتاتيجية" وتوفري املعلومات املطلوبة ملعرفة النتائج .وقد اتفق معهم آخرون
على "ضرورة وجود نظام معلومات فعال" وأن "التأخري يف تنفيذ مشروع احلكومة
اإللكرتونية يؤخر املشاريع األخرى" .يأتي يف املقام الثاني من حيث األهمية،
األسلوب اإلداري ،حيث اتفق ( )%71من املسئولني على أهميته .فقد أوضح
املسئولون بأن "األسلوب اإلداري املتبع واخلروج عن الروتني" باإلضافة إىل "العمل
كفريق داخل القطاع" جيعل الوزارة أكثر فعالية يف حتقيق أهدافها .كما أن إميان
كبار املسئولني بأهمية تفويض السلطة والعمل من خالل الناس وعدم التدخل يف
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األمور الصغرية" أدى إىل متكني املسئولني من "سرعة اختاذ القرارات" على
خمتلف املستويات.
كذلك اتفق ( )%57من املسئولني بأن "القيادة اجليدة" مثل "وضوح الرؤى"
و" اإلميان بأهمية العمل الذي تقوم به "تعترب من أهم مقومات النجاح يف الوزارة.
كما اعترب ( )%43من املسئولني بأن " حسن وجودة العمل واتقانة" و"التعامل
اجليد مع املراجعني" و" االخد بآراء املتعاملني مع الوزارة من خالل اجراء
الدراسات العلمية" تعترب من العوامل اهلامة يف جناح الوزارة حيث ساهم ذلك يف
حتسني "سلوك املوظفني حنو املتعاملني "ومكنت الوزارة من "احلد من التجاوزات
واالستثناءات" يف التعامل .وأخريا اتفق ( )%29من املسئولني بأن "القوى البشرية
اجليدة واملتخصصة واملؤهلة" هي من العوامل اهلامة للنجاح .ويشمل ذلك ضرورة
"زيادة عدد املوظفني اجليدين" و "تطوير املوظفني" ورفع كفاءاتهم.
اتضح من الدراسة أن مستوى االتفاق على أسباب النجاح عال نسبيا ولكن
األهم من ذلك هو أن األفكار املطروحة بالرغم من تباينها فهي مهمة .كما أنها
تشكل جمموعة من التوصيات تستوجب مناقشتها مع املسئولني لتحديد "إىل أي
حد تتوفر هذه املقومات يف الوزارات" وما ذا يتوجب على املسئولني القيام به
جلعلها واقع؟ وميكن تلخيص مقومات النجاح اليت وردت يف إجابات املسئولني يف
التالي:
 .1القيادة اجليدة ووضوح الرؤى.
 .2فهم متطلبات املواطنني من خالل حتسني التعامل معهم ووسائل االتصال
بهم.
 .3الفهم الصحيح للرسالة واألهداف والتخطيط الشامل واملتكامل لتأديتها.
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 .4وضوح السياسات ووضع اإلسرتاتيجيات الفعالة لتنفيذها.
 .5التطوير املستمر ومواكبة املستجدات يف العامل مبا يف ذلك تطوير املوظفني
وتأهيلهم ورفع كفاءتهم.
 .6استخدام تقنية املعلومات استخداما سليما ،أي لتوفري املعلومات وحتقيق
كفاءة وفعالية يف العمليات.
 .7اإلسراع يف خلق شبكة معلومات تربط الوزارات مع وضع نظام معلومات
قائم على أساس أن املعلومات ملك الدولة وليست ملك الوزارة وذلك لتسهيل تبادل
املعلومات.
بالنظر إىل هذه العوامل جند أنها تتناقض مع واقع العمل يف القطاع العام كما
اتضح أعاله .فقد تبني فيما تقدم أن االتفاق على الرسالة والرؤى املستقبلية ضعيف
يف القطاع العام .وأن األهداف يف نظر الكثري من املسئولني غري واضحة ويف بعض
احلاالت غري موجودة .وأن تبادل املعلومات يكاد يكون معدوما ،فكل وزارة متلك
املعلومات وال تسمح بتبادهلا .وإمكانية تطوير املوظفني ليس من صالحية املسئول
املباشر بسبب سيطرة ديوان اخلدمة املدنية على التدريب والتطوير .بينما يرى
املسئولون أن هذه العناصر من مقومات النجاح األساسية .من ذلك تتضح ضرورة
تطوير العمل يف القطاع العام مبا يتمشى مع مقومات النجاح اليت ذكرها املسئولون.
و التعامل مع احلكومة على أنها كيان وأحد(وليس جمموعة من الوزارات)،
ويسعى هذا الكيان إىل حتقيق غاية حمددة ،بناء على أسس ومبادئ مت جتربتها
يف الدول األخرى وأهمها:
 .1تعميم منهج اإلدارة االسرتاتيجية على مجيع املستويات.
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 .2استخدام الفكر واملدخل النظمي ( Systems thinking systems

 84)approachيف تطوير العمل يف احلكومة ،يوفر رؤيا كاملة للتنظيمات مع
مناخاتها واوجه العالقات الداخلية بني االنظمة الفرعية املكونة هلا.
 .3فصل عملية وضع السياسات عن عملية التنفيذ وخلق مؤسسات تنفيذية
لتأديته أما عن طريق اخلصخصة أو عن طريق تكوين هيئات شبه حكومة مستقلة.
 .4وضع نظام ومعايري األداء.
 .5إعادة النظر يف أساليب العمل وإعادة هندسة األعمال املمتدة.

ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ

تشري النتائج إىل أن النظام اإلداري احلالي غري مالئم لقيادة اإلصالح أو

االستفادة منه .وما مل حيدث تغيري جذري يف هذا النظام فانه سيؤثر سلبا على
جوانب اإلصالح األخرى مثل التنمية االقتصادية واالستثمار والتنمية االجتماعية.
يقول أحد الكتاب البحرينيني يف جريدة أخبار اخلليج "من أمن الرقابة أساء
األداء" .وتلخص هذه العبارة الكثري من النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة.
فمن حتليل البيانات يتضح أن املسئولني على مستوى عال من الوعي والتفهم
للمشكالت ،وأن السبب الرئيس يف تدني األداء يرجع إىل األسلوب اإلداري املتبع
الذي يفتقر إىل وضوح الرسالة والرؤى ،وعدم وجود اسرتاتيجية وأهداف واضحة
قابلة للقياس على مستوى الوزارة ،وعلى مستوى القطاع واإلدارات .كما ينطوي
على الكثري من "اإلدارة بردود األفعال" أي أنه ال يعتمد الفكر االسرتاتيجي

84 Checkland, Peter (1993) Systems thinking systems practice, John Wiley and sons, Chichester,
UK, p3
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والتناول الشامل والتقييم املوضوعي لألداء واملساءلة على النتائج (Result-

 )based managementالذي تنتهجه أكثر احلكومات واملؤسسات اخلاصة.
كما برز بشكل واضح اهتمام املسئولني بالصالحيات وهذا ايضا مرتبط بوضوح
األهداف لكي تتم حماسبة املسئول املخول عن مدى حتقيقه هلذه األهداف
والنتائج ،ويوضح البعض بان املسئول يرتدد يف ختويل الصالحيات بسبب عدم
قدرته على حماسبة املرؤوس كما هو متوفر يف القطاع اخلاص.
اتضح ان أحد أسباب عدم الوضوح هو أن مرسوم تشكيل الوزارات ال يذكر
رسالة الوزارة كما أن املهام الصادرة من ديوان اخلدمة املدنية حتدد مهام كل قطاع
وكل إدارة ولكن ال حتدد الرسالة أو املهمة العامة للوزارة .واذا كان من غري املمكن
وضع ذلك يف املرسوم أو يف مايصدر من مهام من ديوان اخلدمة املدنية فميت يتم
ذلك ومن اجلهة املكلفة به؟ واخريا ولكي تتحقق االستفادة القصوى من تقنية
املعلومات واحلكومة االلكرتونية اليت يعول عليها الكثري من املسئولني ال بد من
إعادة النظر يف تصميم االعمال على أسس سليمة تعتمد على الفكر االسرتاتيجي من
ختطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم ومساءلة على النتائج وحتديد واضح مللكية
املعلومات .ونوضح تاليا أهم النتائج وبعض الفوارق بني القطاع العام واخلاص
ومالحظات اخرى.

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
.1

من إجابات املسئولني تبني أن عناصر اإلدارة االسرتاتيجية غري متوفرة

مثل وضوح الرسالة والرؤى ووجود اخلطة واألهداف .كما أن التنسيق بني
الوزارات املختلفة يف حل بعض املشاكل مثل البطالة والتعليم واالستثمار ال يرقى
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إىل مستوى التحديات واليت تفرض وضع اسرتاتيجية شاملة جلميع اجلهات
املعنية وال ترتك املشاكل للتنسيق الفردي أو اتباع أسلوب ردود األفعال يف التعامل
معها .لذا يرى أكثر املسئولني بأن هناك حاجة ماسة إىل اعتماد اإلدارة
االسرتاتيجية والتناول الشامل للمشاكل اليت تواجه احلكومة.
.2

وجود تباين بني املسئولني يف القطاع العام يف فهم رسالة الوزارة وعدم

االتفاق على وجود أهداف وخطة للوزارة .فقد أوضح بعض املسئولني بأنه ال توجد
أهداف حمددة وأن الوزارة تعتمد على ردود األفعال يف معاجلة املشاكل اليت
تواجهها .فمثال بلغ متوسط نسبة االتفاق على الرسالة يف القطاع العام ()%41
بينما يف القطاع اخلاص وصل إىل (.)%59
.3

كان الرتكيز يف الرسالة الرمسية لبعض الوزارات على مفهوم اجلودة يف

تقديم اخلدمات .بينا جند أن طبيعة عمل القطاع العام تعتمد على حتقيق العديد
من األهداف والنتائج ملختلف املستفيدين ،خبالف القطاع اخلاص الذي يسعى إىل
تقديم خدمات بهدف مردود اقتصادي بالدرجة األوىل .هذا االختالف يف طبيعة
املهمة يستوجب أن يركز القطاع العام على أبعاد األداء املختلفة مثل الفاعلية
والكفاءة واالقتصادية وليس فقط على معيار اجلودة.
.4

تتسم الرسالة يف بعض احلاالت بالعمومية حبيث يصعب استخراج

أهداف حمددة منها ،وبالتالي جند أن األهداف كثرية ومتشعبة وصل عددها يف
إحدى الوزارات اىل ( )156هدفا ومعظمها عامة ويبدو أن كثريا منها واجبات أو
مهام أكثر من كونها أهداف .مثل تزويد املستهلكني باملعلومات الالزمة حول
السلع واخلدمات ،أو اعداد الدراسات واألحباث ،توعية املتعاملني واملستفيدين،
الرقابة على اإلجراءات والتأكد من مطابقتها للقوانني ،تطبيق االنظمة املختلفة،
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اسناد عمليات تطوير األنظمة واحللول يف جمال تقنية املعلومات إىل شركات
متخصصة.
.5

عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة يف القطاع العام ويف احلاالت اليت

وجدت فان عددا حمدودا من املسئولني يقومون بإعدادها دون مشاركة اآلخرين.
ونتج عن ذلك تدني ملحوظ يف االتفاق على الرؤى املستقبلية حيث بلغ متوسط
االتفاق ( ،)%51بينما يف القطاع اخلاص وصل متوسط االتفاق إىل ( .)%92حيث
يعتمد القطاع اخلاص يف وضع اسرتاتيجيته على الرؤى املستقبلية ويتم مراجعتها
وحتديثها سنويا يف اجتماعات تشمل أكرب عدد من املسئولني.
.6

تبني أن املسئولني يف القطاع العام على درجة كبرية من االدراك

والوعي للمشاكل والتحديات اليت تواجه احلكومة ،وأن املشكلة اليت تشري اليها
هذه الدراسة هي احلاجة اىل وجود نظام إداري فعال يستفيد من الطاقات الكبرية
املوجودة واملستوى الرفيع من العلم واملعرفة املتوفرة لدى كثري من املسئولني وفتح
جمال اإلبداع أمام املوظفني.
.7

عدم االتفاق على األهداف ،ويف بعض االحيان عدم وجودها أصال كما

بني الكثري من املسئولني ،يوحي بان وضع االسرتاتيجية يُتخذ كتمرين يتبناه أحد
املسئولني ويعرض النتيجة على السلطة العليا إلقراره ،وبعد االنتهاء من التمرين
حتفظ الوثيقة دون إحداث أي تغيري يذكر يف أسلوب العمل أو يف سلوك املسئولني
واملوظفني.
.8

مل تفرق بعض اإلجابات بني مفهوم الرسالة والرؤى املستقبلية ،وبني

الواجبات أو املهام اليت متثل اخلطوات أو أسلوب تأدية الرسالة وحتقيق الرؤى.
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وهذا يشري إىل خلط يف املفاهيم يؤثر سلبا على قدرة املؤسسة على الرتكيز وحتقيق
النتائج احلقيقية اليت وجدت من اجلها.
.9

مل تتضمن االسرتاتيجية الرمسية يف إحدى الوزارات أهدافاً للوزارة

واكتفت بتحديد اهدف لكل قطاع .أي أنها عاملت الوزارة على أنها جمموعة من
اإلدارات وليس كيان قائم بذاته له خصائصه وغايته وأهدافه وهذا جيعل من
الصعب مساءلة الوزارة عن نتائج وإجنازات.
 .10يف كثري من األهداف مل يتضح التسلسل املنطقي الذي يربط األهداف
والربامج والنتائج املرجوة ومعايري األداء كما هو معمول به يف بعض احلاالت يف
القطاع اخلاص.
 .11من القيم اهلامة اليت أوردها املسئولون يف إجاباتهم هي أهمية فهم
املوظف واملسئول ملهمته ومعرفته التامة مبا هو مطلوب منه والنتائج املتوقعة من
العمل الذي يقوم به وإعطائه القدرة على حتسينه .غري أن ذلك ليس مطبق عمليا
حيث تبني أن وضوح الرؤى وحتديد األهداف غري متوفرة للكثري من املوظفني
واملسئولني.
 .12يتفق أكثر املسئولني على أن أهم عوامل النجاح هو وضوح الرؤى
والتوجهات .ويف نفس الوقت فقد أفاد الكثري من املسئولني بأنه ال توجد رؤى
مستقبلية أو أهداف حمددة .وهذا التناقض قد يكون بسبب األسلوب املتبع يف
وضع األهداف واالسرتاتيجيات واملتمثل يف عدم مشاركة املسئولني يف وضع
االسرتاتيجية.
 .13نظرا إلحساس املسئولني بعدم وضوح الرؤى وعدم وجود أهداف على
مستوى الوزارة والضعف احلاصل يف نظام احلوافز (الثواب والعقاب) سيكون من
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الصعب إعطاء الصالحيات وحتقيق مستوى أكرب من املشاركة يف وضع األهداف
واملعايري ومعاجلة املشاكل واملساءلة عن النتائج.
 .14يرى بعض املسئولني أن هناك تداخل يف عمل بعض اإلدارات
تستوجب إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي مثل الواجبات واملهام ودراسة
اإلجراءات لتقليل التداخل يف األعمال والبريوقراطية .فمثال جند أن عملية
استخراج الرخص التجارية مثال تبدأ يف وزارة معينه مثل وزارة التجارة ومتتد
لتشمل وزارة الداخلية والبلديات والصحة والعمل والعدل .كما أن عملية التوظيف
والتدريب واملشرتيات ال تتم يف وزارة واحدة بل تدخل يف إجنازها أكثر من وزارة.
وهذا التوجه يف توزيع العمل والتنظيم جيعل إجناز العملية يف وقت مقبول أمرا
صعبا ويؤثر على حتقيق النتائج.
 .15أورد بعض املسئولني ضرورة إعادة تنظيم العمل لتحسني مستوى
الفاعلية والكفاءة حبيث تعطى الوزارات واإلدارات صالحيات أكرب يف تدريب
موظفيهم ،وتوظيف املناسب وترقية املستحق لكي يتمكنوا من حتمل مسئولية
حتقيق األهداف املنوطة بهم.
 .16يعترب أكثر املسئولني بأن كثرة اللجان هي من أهم معوقات اختاذ
القرار ،وسبب رئيس يف تأخري املعامالت وتغييب احملاسبة واملساءلة .ويف مثل
هذه اللجان عادة ما تتم املوافقة على القرارات لتفادي إطالة النقاش أو لعدم الرغبة
يف املعارضة وليس عن اقتناع.
 .17يف احلاالت اليت مت وضع اسرتاتيجية للوزارة تبني يف إحدى احلاالت
أن اخلطة مل تشتمل على املشاريع اليت ستقوم بها لتنفيذ هذه االسرتاتيجية وال
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تشمل النتائج املتوقعة وال حتدد التقارير واملعايري اليت سيتم مبوجبها متابعة
التنفيذ وتقييم النتائج.
 .18الكثري من األهداف عامة وال يتم حتديدها مبدة زمنية وغري مرتبطة
بالرسالة والرؤية املستقبلية .كما أن الوزارات ال تعتمد على أي نظام لتقييم مدى
حتقيق أهدافها .وقد أدرك املسئولون يف إحدى الوزارات ذلك وهم اآلن بصدد
وضع نظام لقياس األداء يسمى ( 85)Balanced scorecardلتصحيح ذلك.
 .19يرى املسئولون بأن نظام السيطرة وتقييم األداء غري مناسب وغري فعال
وال يساعد على التقييم املوضوعي وحصر املسئولية عن نتائج الربامج والسياسات
وخصوصا يف تقييم األهداف اليت حتتاج إىل تقييم نتائجها وتأثريها مثل جتويد
التعليم أو جذب االستثمار ومعاجلة البطالة ورفع الكفاءة .وكذلك احلال بالنسبة
لألهداف اليت تقاس مبعايري غري مالية مثل مستوى الرضا الوظيفي أو تقديم خدمة
جيدة وسريعة.
 .20ركز املسئولون يف بعض املؤسسات اخلاصة على املعايري املالية بدرجة
كبرية دون اهتمام مماثل باجلوانب األخرى لألداء مثل كفاءة األعمال (من حيث
التكلفة والوقت واجلهد) ،ورضا الزبون ،وتنمية القوى البشرية .وقد أثبتت
التجارب أن املعيار املالي يف الغالب هو نتيجة حسن األداء يف األعوام املاضية ،وال
يضمن أداء جيد يف املستقبل .وبالتالي فأن هناك حاجة إىل متابعة املعايري األخرى
اليت هلا تأثري مباشر على قدرة املؤسسة على االستمرار يف حتقيق جناح مالي.

85 Kaplan and Norton (1996), The Balanced Scorecard: Translating strategy into action, HBS
Press, USA
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 .21يهتم التقييم احلالي بسلوك املوظف مثل وقت احلضور للدوام واملتابعة
الشخصية والتواصل مع املوظفني ،وبعض املعايري غري املرتابطة أكثر مما يركز على
أداء املؤسسة من حيث الفاعلية والكفاءة واالقتصادية واملساءلة ورضا املوظفني .كما
أنه ال يربط أداء املوظف واملؤسسة باألهداف أو بنظام احلوافز كما هو معمول به يف
القطاع اخلاص.
 .22عدم وجود وسيلة منظمة للتعرف على مستوى رضا املوظفني عن
ظروف العمل أو حماولة التعرف على مشاكلهم .ويعتمد املسئولون يف ذلك على
العالقات الشخصية وسياسة الباب املفتوح .ويرى بعض املسئولني بأن ذلك غري
كاف لضمان حتسني رضا املوظفني ورفع كفاءتهم.
 .23بلغ متوسط االتفاق على فهم املسئولني ملتطلبات املوظفني يف إحدى
الوزارات نسبـة ( )%71وهذه نسبة عالية جدا مقارنة باملؤسسات اخلاصة والعامة
واليت بلغ املتوسط فيها ( )%63و( )%59على التوالي .ويرى املسئولون أن مطالب
املوظف لتحسني األداء تنحصر يف أربعة عوامل .أوال حتسني الدخل مثل الرتقيات
واحلوافز اجملزية والعادلة والتقدير .ثانيا ،حتسني النظام اإلداري من حيث
إتاحة الفرص لتطوير الذات من خالل املشاركة والصالحيات .ثالثا ،حتسني
ظروف العمل من حيث العدالة واملساواة وإشعار املوظف بأهميته .رابعا ،وجود
العقاب يف حالة املخالفة والتقصري.
 .24خلص املسئولون النظام اإلداري يف ست نقاط رئيسية تدل على إدراك
املسئولني مبا جيب القيام به ولكن املمارسات والتطبيق العملي ال يتماشى مع هذا
اإلدراك ،والنقاط الست هي:
أ .القيادة ووضوح الرؤى.
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ب .معرفة متطلبات السوق.
ج .توفري امليزانية املناسبة.
د .سالمة اإلجراءات وااللتزام بها.
ه .التنمية املهنية.
و .االستخدام الفعال لتقنية املعلومات.
 .25يرى املسئولون أن نظام احلوافز املعمول به حاليا غري مناسب وال يفرق
بني اجملد وغري اجملد ،وال يوازن بني متطلبات العمل ومتطلبات املوظف
وخصوصا يف كيفية تطبيقه اليت ال تتسم باملوضوعية وال تعتمد على تقييم سليم
لألداء ،وإمنا تعترب نوع من حتسني الوضع املادي للموظف.
 .26برزت احلاجة إىل تدريب املسئولني على كيفية تقييم أداء املوظفني
ووسائل إرشادهم لتوخي املوضوعية يف التقييم وإعطاء احلوافز.
 .27يولي املسئولون اهتماما كبريا بضرورة استخدام تقنية املعلومات حيث
تبني أن هناك نقصا كبريا يف املعلومات سواء كانت الختاذ القرارات أو للتطوير أو
للتخطيط .ويرى املسئولون ضرورة استخدام تقنية املعلومات استخداما فعاال ميكنهم
من تقديم خدمات أفضل للمراجعني .وهذا يتطلب إعادة النظر يف تصميم العمل
( )Process Reengineeringواإلجراءات وإعادة تصنيف بعض الوظائف
وإضافة إدارات جديدة إذا تطلب األمر ذلك.
 .28يرى بعض املسئولني بأن هناك تأخري ونقص كبريين يف توفر
املعلومات ملتخذي القرار مما جيعل املسئول يضطر إىل اختاذ القرار قبل اكتمال
املعلومات لكي ال تتأخر مصاحل الناس .لذا بات من الضروري وضع نظام معلومات
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على أسس سليمة ليس فقط لتوفري املعلومات ولكن كذلك لزيادة كفاءة وفعالية
األعمال من خالل إعادة تصميمها.
 .29هناك الكثري من اإلجراءات والسياسات غري مكتوبة ويرى املسئولون
ضرورة كتابتها.
 .30اتفق الكثري من املسئولني على أن أنظمة ديوان اخلدمة املدنية اليت
تتسم باملركزية تتسبب يف الكثري من التأخري يف معامالت املوظفني كما حتد من
صالحية الوزارات يف التوظيف والرتقيات وتقديم احلوافز املناسبة مما يضطر بعض
الوزارات ملخالفة هذه األنظمة .كما أن ارتباط الوزارات بوزارة املالية لتوفري بعض
املواد يؤخر توفرها ويؤثر على مستوى املساءلة .لذا يرى بعض املسئولني ضرورة
إعادة النظر يف عالقة الوزارات مع ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية بغرض
تقليل املركزية وإعطاء الوزارات صالحية أكرب يف تسيري أمورها.
 .31يرى املسئولون أن التوظيف يف الوزارات وخصوصا يف التعليم جيب أن
ال يكون جزء من معاجلة مشكلة البطالة .فالتوظيف الذي ال يقوم على الكفاءة من
شانه أن خيلق مشاكل أكثر فداحة من البطالة.
 .32ضعف مستوى التدريب اإلداري يف القطاع العام والقطاع اخلاص.
حيث بلغ متوسط الدورات اإلدارية خالل ثالث سنوات أقل من ثالثة أيام أي
مبعدل يوم واحد يف السنة.

ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺍﻡ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ

من إجابات املسئولني ميكن تلخيص بعض الفوارق اهلامة بني اإلدارة يف

القطاعني العام واخلاص.

ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺎﻟﺧﺎﺹ:
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.1

وجود اسرتاتيجية وأهداف ومعايري مالية أكثر وضوحا ،مبنية على

رؤيا مستقبلية ،يساهم هذا الوضوح يف حتديد األولويات مبوضوعية أكرب وحساسية
ملتطلبات السوق واملتعاملني (الزبائن) وتساعد يف تركيز جهود املسئولني على تنفيذ
االسرتاتيجية.
.2

القطاع اخلاص أكثر حتديدا للسياسات واإلجراءات واملسئوليات.

.3

حتديد أهداف واضحة لالدارات واالقسام واالفراد وتقييم أدائهم على

هذا األساس وحماسبة املسئول ومساءلته عن النتائج.
.4

اتباع نظام رقابة وتقييم األداء املؤسسي مبين على معايري مالية متفق

عليها ،ويف بعض احلاالت اعتماد استبيانات لقياس رضا املتعاملني.
.5

إمكانية الرئيس التنفيذي يف تغيري سياسة واسرتاتيجية املؤسسة على

خالف القطاع العام الذي خيضع الوزير فيه إىل الكثري من االعتبارات اليت حتد
من حريته يف التصرف.
.6

نظام احلوافز يف القطاع اخلاص أكثر موضوعية ومرتبط إىل حد كبري

باألهداف السنوية ومستوى اإلجناز واألداء.
.7

مستوى الصالحيات أكثر حتديدا ودقة بسبب وجود ننائج معينة

مطلوب حتقيقها.
.8

يتمتع املسئول بتأثري أكرب يف اختاذ القرار من خالل االجتماعات

الدورية والتخطيط السنوي للميزانية واألهداف اليت توضع الدارته.
.9

حتديد أوضح للمستفيدين (الزبائن) ومعرفة متطلباتهم من خالل

استبيانات ودراسة السوق اليت تقوم بها املؤسسات اخلاصة على فرتات متفاوته
ومتقاربة.
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 .10مستوى أعلى من االتفاق على األهداف وقد يكون بسبب املشاركة يف
وضعها.
 .11وجود أسلوب أفضل وأكثر موضوعية يف اختيار املوظفني وادماجهم يف
املؤسسة واالهتمام بتطويرهم وحتديد املسار والوصف الوظيفي.
 .12الرتكيز على الدورات التخصصية أكثر من الدورات األكادميية.

ﺛﺎﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ:
 .1عدم وضوح االهداف بسبب تعدد وتضارب مصاحل املستفيدين
واملتعاملني مع الوزارات مثل املواطنني والربملان والعمال واصحاب االعمال
واحلكومة .هذه احلالة حتتاج اىل خلق توازن بني هذه املصاحل على عكس الوضع
يف القطاع اخلاص الذي يهتم بالدرجة االوىل مبصاحل الشركة وموظفيها.
.2

احلاجة اىل التنسيق بني خمتلف الوزارات المتام عملية واحدة ،مثل

الرخص التجارية ،وسياسات تنمية القوى البشرية ،على عكس القطاع اخلاص
الذي تنتهي مجيع العمليات يف نفس املؤسسة.
.3

يعتمد القطاع العام على املفهوم التقليدي يف السيطرة والتحكم والذي

يتمثل يف احتكار املسئول للسلطة ومركزية القرارات ومترير األوامر من األعلى إىل
األسفل .ويف املناخ التنافسي احلالي والضغوط املختلفة اليت تواجه احلكومات
واملؤسسات يرتتب عليها االعتماد على التمكني والتفويض من خالل حتديد
األهداف واملطالبة بالنتائج واملساءلة على حتقيقها.
.4

يف كثري من احلاالت ال تتناسب الصالحيات مع املسئوليات يف القطاع

العام ،حيث تتعارض املسئولية مع االلتزام باألنظمة والقوانني .فاملسئولية تقتضي
أن حيصل املسئول على املوارد املناسبة اليت متكنه من حتقيق أهدافه .غري أن
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ذلك ال يتم يف كثري من األحيان .فمثال جند املسئول حيتاج إىل موافقات من
جهات أخرى (وزارات أخرى) للتدريب والتوظيف وتوفري لوازم ومعدات قد
يعتمد عليها جناح أو فشل املسئول ،أما يف للقطاع اخلاص فجميع هذه القرارات
تتم داخل املؤسسة الواحدة.
.5

ال ميكن أن يكون اإلنسان مسئوال دون أن يكون مساءال عن النتائج

وعن حسن استخدامه للموارد والتزامه بتطبيق القوانني واالنظمة .ويف القطاع العام
جند أن إمكانية احملاسبة على التقصري حمدودة وجتعل املسئول عمليا غري
مساءل.
.6

عدم قدرة املسئول التحكم يف مجيع قراراته وحتقيق اهدافه بسبب

احلاجة اىل التكامل بني خمتلف الوزارات يف التخطيط للتنمية وغريها .وبدون
التخطيط الشامل سيستمر التضارب يف القرارات والسياسات قائما.
.7

صعوبة املناقلة بني بنود امليزانية ،السباب قد تكون وجيهة ،ولكنها

جترب املسئول بصرف ميزانيته من البند الواحد قبل نهاية السنة حتى ولو كان
بامكانه التوفري منها دون التاثري على جودة اخلدمات اليت يقدمها .أي أن
املسئول ال يستفيد من ترشيد االنفاق واالقتصادية يف استخدام املوارد .بل على
العكس من ذلك فقد خيسر جزء من ميزانيته يف العام املقبل.
.8

يبدو ان هناك تركيز أكرب يف القطاع العام على التدريب االكادميي اكثر

من التدريب التخصصي.

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﺧﺭﻯ
.1

يبدو أن التنظيم الوزاري احلالي يوزع العملية الواحدة على عدد من

الوزارات مما جيعل إمكانية املعاجلة الشاملة للمواضيع اهلامة واحليوية أمرا صعبا
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ويطرح تساؤال حول إمكانية هذا التنظيم يف وضع خطة تنموية شاملة ومستدامة.
مثال على ذلك التداخل يف املهام بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل والشئون
االجتماعية .تقوم وزارة الرتبية والتعليم بالتعليم ووزارة العمل مسئولة عن توظيف
خمرجات التعليم ،والعمالن جزء من عملية واحدة وهي إعداد املواطن لسوق العمل
وللحياة اجلامعية .كذلك تقوم وزارة العمل بالتدريب مما جيعل التنسيق حول
بعض االمور مثل اعتماد شهادة معهد البحرين للتكنولوجيا من قبل اجلامعة مثارا
للجدل .كذلك جتزئة التخطيط للتنمية بني وزارة التجارة والصناعة والزراعة
وخصوصا على مستوى التخطيط وقد يكون من األولي أن يتم التخطيط هلذه
النشاطات وغريها يف وزارة واحدة تتوىل مسئولية التخطيط الشامل.
.2

يعول القطاع العام على تقنية املعلومات لتطوير األداء من خالل

احلكومة االلكرتونية .ولكن تبني ان املشكلة الرئيسية اليت تواجه القطاع العام يف
تطوير األداء هي احلاجة إىل إحداث تغيريات جذرية يف تصميم األعمال املمتدة
( )Extended Processesبني االدارات ،ويف بعض االحيان بني الوزارات.
أي أن االعمال اليت تعتمد على أكثر من إدارة أو وزارة إلجنازها ،مثل الرتاخيص
التجارية وتراخيص البناء وغريها ،حتتاج إلي إعادة تصميم بناء على أهداف
واضحة ومعايري معلومة تأخذ يف احلسبان مصاحل مجيع املتعاملني واملصلحة العامة
يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وليس فقط االلتزام بقوانني وأنظمة وإجراءات
وضعت يف إحدى الوزارات أو االدارات لتناسب أسلوب عملهم وأهدافهم .كما
حتتاج إىل القبول باملشاركة يف املعلومات واعتبار املعلومات ملكا للدولة وليس ملكا
للوزارة أو اإلدارة .وما مل يتم إعادة التصميم هذا وتغيري املفهوم يف ملكية
املعلومات ،فان احلكومة االلكرتونية لن تأتى مثارها يف حتقيق الكفاءة والفاعلية يف
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االعمال وتوفري املعلومات للتخطيط السليم وحتسني نوعية اختاذ القرار ،وبالتالي
لن تتمكن من معاجلة مثل هذه املشكالت.
.3

تشري االدبيات واملمارسات املبينة سابقا إىل أن من أهم عناصر النجاح

الي مؤسسة هي أن يكون الفريق االداري على اتفاق تام بعناصر االسرتاتيجة .ومن
خالل هذه الدراسة مت تطوير منهجية لتقييم ذلك بشكل موضوعي .يسمح هذا
التقييم مبقارنة مستوى التوافق بني خمتلف املؤسسات أو بتقييم التوافق يف نفس
املؤسسة على فرتات ملتابعة تطويرها وحتسينها .ويعترب التوافق نتيجة ملستوى
املشاركة يف وضع االسرتاتيجية ومستوى االتصال يف نشرها بني موظفي املؤسسة
على خمتلف املستويات.

ﺭ ﺅﻯ ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺍﺗ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺍﻣﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ

من إجابات املسئولني ومن أدبيات اإلدارة وجتارب الدول االخرى (وخصوصا

كتاب اإلدارة العامة يف االردن للدكتورة أمل الفرحان وعبدالكريم السكر ،وكتاب
 Reinvent Governmentل ديفد اوزبورن وتد قابلر) برزت عدد من
اخلصائص واملقرتحات ميكن أن تشكل رؤى لتطوير اإلدارة يف البحرين .وتتمثل
الرؤية االسرتاتيجية يف إحداث نقلة نوعية يف تنظيم وتوجهات اجلهاز االداري
لزيادة كفاءته وفاعليته للتجاوب مع املستجدات احمللية واالقليمية والدولية على
حنو يفرز إدراة عامة تكون أصغر حجما ،وأكثر فاعلية ،وأقل تكلفة ،وأسرع
إجنازا ومبادرة ،وأكثر التزاما بالدميوقراطية وحقوق االنسان مبفهوم التنمية
الشاملة .وأهم خصائص وأسس هذه الرؤية ما يلي:
.1

الواقعية :إن إحداث نقلة النوعية يف امكانات وتنظيمات اجلهاز

االداري ممكن على ارض الواقع يف ضوء االمكانات الفنية واالجتماعية واالدارية
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اليت متتلكها اإلدارة العامة يف البحرين ،وخصوصا وجود االرادة السياسية يف
التطوير ويف ضوء ما يتمتع به املسئولني من ادراك ألهمية وضرورة التطوير.
.2

الوضوح :يقول أحد اجلنراالت "ال متلي على االنسان ماذا عليه أن

يفعل ،فقط وضح له النتيجة املطلوبة وسوف يفاجئك بقدراته االبداعية" .إن
توضيح الرسالة والرؤى واألهداف املطلوبة جيعل املسئول واملوظف يستخدم
امكانياته يف حتقيقها وجيعل املساءلة على النتائج ممكنة.
.3

الفاعلية :إن إعادة تنظيم اجلهاز االداري وإعادة تصميم العمليات

واتباع مفاهيم وآليات السوق مثل اخلصخة وانشاء هيئات عامة تقدم خدمات من
شأنه ان يُنتج إدارة عامة صغرية احلجم وأكثر فاعلية وجتاوبا .وهذا يسهل عملية
الرقابة والتنسيق بني االجهزة االدارية اليت سيقتصر دورها على وضع السياسات،
وتقييم األداء ،وتوفري امليزانية.
.4

التكاملية :تتم من خالل وضع اسرتاتيجية وختطيط شامل للتنمية

االقتصادية ،ويتحقق التكامل فيها باشراك القطاع العام واخلاص ومؤسسات
اجملتمع املدني يف وضع هذه االسرتاتيجية وصنع القرارات وتقاسم املسئوليات.
كما يتحقق التكامل بإشرتاك خمتلف الوزارات ذات العالقة يف وضع الربامج
وآلياتها التنفيذية يف معاجلة القضايا اهلامة والكربى.
.5

املهنية :إن بناء القيادات واالحرتاف االداري ،يعد مطلبا أساسيا

لنجاح التنمية ،ويتمثل ذلك يف تهيئة الفرص الكتساب مهارات ومعارف تنمي
كفاءة املسئول واملوظف وتزيد من عطاءه جملتمعه.
.6

العلمية :استخدام االساليب العلمية يف اختاذ القرارات واالستقصاء

والبحث كمنهج عمل يف الشؤون االدارية كافة .واصبح ذلك ممكنا بتوفر املعلومات
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املالئمة من خالل نظم املعلومات ووسائل االتصال اليت تساعد على نشر هذه
املعلومات .وقد بينا سابقا أهمية تقنية املعلومات كأداة يف ختفيض حجم النظم
االدارية وزيادة قدرتها من خالل إعادة تصميمها وامتتة العمليات ووضع نظم تقييم
فعالة.
.7

العنصر البشري :إن جناح التنمية االدارية يقتضي االعتناء باختيار

العنصر البشري وتطويره وحتفيزه كي يصل إىل املواقع القيادية ،على أن يكون
االختيار على أساس املؤهل والكفاءة وأن الوظيفة العامة حق لكل مواطن بدون
متييز.
.8

ديناميكية العملية :التنمية االدارية نشاط تطويري مستمر ال يتوقف

عند حد ،وبالتالي جيب أن ينظر اليها كعملية ديناميكية مستمرة.
.9

مشولية التنمية االدارية :أن التخطيط للتنمية االدارية جيب أن يكون

مركزيا ومشوليا تشرتك فيه مجيع اجلهات ذات العالقة ،وان يكون التنفيذ
مرحليا حسب أولويات حتددها معايري موضوعية.
 .10املشاركة :إن الوظيفة العامة هي خدمة للمواطن دومنا متييز ويرتتب
على ذلك ضرورة مشاركة املوظفني واملتعاملني يف اختاذ القرار ويف عملية التطوير.
 .11امليزانية السنوية :تستخدم امليزانية كأداة لتحديد االولويات غري أن
السيطرة املركزية على امليزانية جتعل االداري مكبال بقواعدها وانظمتها .ومع ان
الضوابط هامة للمحافظة على املال العام ،اال ان االفراط فيها يعيق حتقيق
األهداف .وأكثر ما يعيق هو توزيع امليزانية اىل بنود فرعية كثرية حتتم على
املسئول التصرف ضمنها ،وأي فائض يف امليزانية يسرتجع اىل اخلزينة مما قد
جيعل املسئول يفرط يف الصرف .وبعض الواليات يف امريكا تسمح لإلدارة بتوفري
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الفائض من ميزانيتها الستخدامه يف مشاريع اخرى مما جيعل اإلدارة تسعى اىل
الرتشيد بدال من االفراط.

ﺎﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ

من حتليل البيانات نستنتج بأن هناك إحساس عام بضرورة إجراء تعديالت

جوهرية على املنظومة اإلدارية .وقد وردت العديد من االقرتاحات بهذا اخلصوص
يف اجابات املسئولني .غري أن املنظومة اإلدارية ال بد وأن تكون متكاملة العناصر
واملكونات لكي تكون فعالة .شانها يف ذلك شأن أي منظومة اخرى .وأن تعمل
مكونات هذه املنظومة ،من عمليات ومدخالت وخمرجات وموارد ونظم
وسياسات ،بشكل تكاملي لكي تتمكن من تأدية الغاية اليت وجدت من اجلها.
كما أنها ختضع لقوانني ومبادئ جيب مراعاتها يف تصميم مكوناتها ،وبيئة
تتفاعل معها .لذا فإن التوصيات سوف تأخذ ذلك يف احلسبان وتعترب أن كل
وزارة هي نظام قائم بذاته له خصائصه وغايته ومطالب بنتائج حمددة ومتفق
عليها .وإنها يف حد ذاتها ،أي الوزارة ،جزء من نظام أكرب وهو احلكومة والدولة
واجملتمع البحريين .وسنحاول إكمال املقرتحات الواردة يف إجابات املسئولني لكي
خنرج مبنظومة إدارية متكاملة تعتمد مبادئ اإلدارة االسرتاتيجية والتناول
الشمولي .وتشمل هذه التوصيات ما يلي:
.1

لالستفادة من نتائج هذه الدراسة نقرتح أن تقوم كل وزارة ومؤسسة

بدراسة إجابات املسئولني اليت توضح رؤاهم حول عناصر االسرتاتيجية ومناقشتها
والتوصل إىل املرتكزات واالفرتاضات اليت بنيت عليها ومن ذلك ميكن توحيد
املفاهيم ووضع رؤى واسرتاتيجيات مبنية على مفاهيم موحدة لتساعد على توضيح
املسارات املستقبلية وكيفية تنفيذها ومتابعتها.
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.2

اعتماد منهجية اإلدارة االسرتاتيجية لوضع وتوضيح الرسالة والرؤى

والقيم ومعايري األداء واألهداف ورسم السياسات واالسرتاتيجيات لتنفيذها،
وإشراك املسئولني يف وضعها من خالل عقد ورش عمل تشمل خمتلف املستويات.
.3

وضع رسالة لكل وزارة تعكس الغاية اليت وجدت الوزارة من أجلها

وتكون مستمدة من رسالة وأهداف احلكومة مع إشراك أكرب عدد ممكن من
املسئولني واملتعاملني لالتفاق على الرسالة.
.4

وضع رؤى مستقبلية حمددة مبدة زمنية حتدد حسب كل حالة.

.5

وضع قيم مؤسسية متفق عليها من خالل مشاركة أكرب عدد من

املسئولني حتكم سلوكيات املسئولني واملوظفني.
.6

توخي الشمولية يف وضع االسرتاتيجية واألهداف واملعايري وأخذ مجيع

اجلوانب يف احلسبان مبا يف ذلك متطلبات املستفيدين ،وأن تكون األهداف حمددة
مبدد زمنية وتكاليف إن أمكن وأن تكون النتائج املتوقعة منها قابلة للقياس و/أو
التقييم.
.7

مراجعة السياسات والنظم واإلجراءات للتأكد من أنها موائمة مع

ومساندة لالسرتاتيجية.
.8

وضع نظام سيطرة وقياس أداء فعال لتقييم األداء يف تنفيذ السياسات

واالسرتاتيجية ،وأن يتكون النظام من عدة مستويات يبدأ بتحديد معايري قياس
األداء على مستوى الوزارة وينزل تدرجييا لتقييم األداء على مستوى القطاع
واإلدارة والقسم والفرد.
.9

وضع مشاريع لتنفيذ االسرتاتيجية على أن تكون حمددة مبدة زمنية

وتكاليف وأن تدار على أسس ومبادئ إدارة املشاريع وإدارة املخاطر.
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 .10وضع خطة لكل مسئول ،مشتقة من أهداف الوزارة ،وتشمل هذه
اخلطة أهدافا فرعية واضحة ونسبة إجناز معلومة وحمددة مبدة وتكاليف ومستوى
أداء متفق عليه.
 .11إجراء مراجعة دورية لالسرتاتيجية والسياسات واملشاريع وتقييم
النتائج.
 .12إعادة تصميم العمل ( )reengineeringلتحسني مستوى الفاعلية
والكفاءة وتقليل التداخل يف املسئوليات والتقليل من العمل الروتيين وتطوير
اإلجراءات وحتسني مستوى الصالحيات يف التدريب والتوظيف والرتقية ويف إعطاء
احلوافز.
 .13إعطاء احملافظات واجملالس البلدية (كل حسب اختصاصه) دور أكرب
يف تقديم اخلدمات على أن تركز الوزارات على وضع السياسات واالسرتاتيجيات
ومعايري تقييم اخلدمات والنتائج.
 .14إعادة النظر وبشكل جذري يف نظام احلوافز املعمول به حاليا ليكون
أكثر قدرة على تشجيع السلوك املطلوب ويرتبط باألداء القائم على التقييم
املوضوعي وأن يشمل ما يلي.
أ .إعطاء املسئول املباشر صالحية أكرب يف منح املكافئات واحلوافز.
ب .زيادة احلوافز املعنوية مثل التدريب.
ج .ربط احلوافز باألداء واإلجناز.
د .استخدام أسلوب منح احلوافز للجماعات أو الفرق وليس فقط
لألفراد.
ه .اعادة النظر يف النسب للوزارات واحملددة حاليا ب (.)%4
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 .15إعادة النظر يف عالقة الوزارات مع ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية
بغرض تقليل املركزية وإعطاء الوزارة صالحية أكرب يف تسيري أمورها.
 .16زيادة التدريب والدورات االدارية ،والرتكيز على اإلدارة االسرتاتيجية
وإدارة األداء وإدارة املشاريع.
 .17إجياد جهاز تطوير ورقابة إدارية على مستوى احلكومة ويرتبط
مبجلس الوزراء ويكون من ضمن مسئولياته ما يلي:
أ .اإلشراف على التطوير اإلداري يف الوزارات.
ب .التدقيق اإلداري ومراقبة األداء واإلجناز ( performance

 )auditingمن خالل استالم تقارير دورية من الوزارات وتقديم
تقرير موحد جمللس الوزراء عن أداء الوزارات مع مقرتحات
لتحسينه.
ج .وضع معايري وتقييم األداء ومراجعة القوانني الداخلية واألنظمة
وحتديد تأثريها على سلوك املوظفني واملستفيدين وعلى النتائج.
د .إجراء دراسات واستبيان ألخذ آراء الزبائن بغرض مشاركتهم يف
رسم اخلطط املستقبلية وحتسني األداء وحتقيق متطلباتهم
وتطلعاتهم.
ه .إجراء دراسة لتحديد مستوى رضا املوظفني عن النظام اإلداري
املعمول به واخلروج مبقرتحات من املوظفني لتطويره حبيث
يشمل اجلوانب اهلامة مثل احلوافز والصالحيات واملسئوليات.
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و .وضع نظام تكلفة يف الوزارة ملراقبة تكاليف العمليات ومقارنتها
بالسنوات السابقة أو مبثيالتها من الوزارات يف الدول األخرى أن
امكن.
ز .تقديم املشورة واملساعدة للوزارات يف تطوير عملياتها ووضع نظام
السيطرة وقياس األداء وإدخال نظم اجلودة.
 .18تشكيل وحدة تطوير ورقابة إدارية يف الوزارات ترتبط بالوزير مباشرة
وتعمل بالتنسيق مع جهاز التطوير والرقابة املرتبط مبجلس الوزراء ويكون من ضمن
مهامها ما يلي:
أ .اإلشراف على التطوير اإلداري ومراقبة أداء الوزارة وتقييم فعالية
السياسات والربامج.
ب .القيام بالتدقيق الداخلي املالي واإلداري ورفع تقارير دورية
للوزير.
ج .تقديم املساعدة للوزارة العتماد اإلدارة االسرتاتيجية والقيام بإدارة
ورش العمل للمساعدة ( )facilitationيف وضع االسرتاتيجية.
د .وضع وإدارة نظام السيطرة واألداء وتعميمه على اإلدارات
واملساعدة يف وضع مؤشرات األداء هلا.
ه .تلقي تقارير التدقيق املالي واإلداري ومراقبة األداء واإلجناز من
اإلدارات وتقديم تقرير موحد للوزير عن أداء الوزارة وتقديم
مقرتحات لتحسينه.
و .تقديم املشورة واملساعدة لإلدارات يف تطوير عملياتها وإدخال نظم
اجلودة.
116

الملحق (أ) وزارة 'أ'

ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ

ﺍﻟﻣﻟﺃ( ﻖﺣ( ﻭﺯﺍﺭﺓ 'ﺃ'
الرسالة 114 ........................................................................ ....
الرؤى املستقبلية 116 .................................................... ...............
اخلطة واألهداف117................................................. ........... ......
نظام السيطرة (تقييم األداء ومتابعة االجناز)122.................................. .... ..
القيم املؤسسية125.............................. ........................................
رضا املوظفني126...................... .... ............................................
مقومات النجاح128.................. ..................................................
التنظيم (الصالحيات واملشاركة واحلوافز)129......... .... ........................... ..
املشاركة 131........ ...................................................................
احلوافز 132..... .......................................................................
اخلالصة134.................................................................. .........
النتائج136.............................................................. ...............
التوصيات139.......................................................... ................

117

الملحق (أ) وزارة 'أ'

ﺍﻟﺭﺳﺍﻟﺔ

من حتليل إجابات املسئولني السبعة حول رسالة الوزارة ،يرى أحد

املسئولني أن الرسالة هي توفري خدمات بينما يرى اثنان من املسئولني بان الرسالة
هي "دعم االقتصاد من خالل تقديم خدمات للمتعاملني" .فيما يرى آخر أن
الرسالة تكمن يف "إعداد وتأهيل البحرينيني للمساهمة يف التنمية" .ويضيف على
ذلك مسئول آخر بان الرسالة هي "التوفيق بني خمتلف املصاحل بني املواطنني وغري
املواطنني" .ويرى آخر أن الرسالة هي"متابعة تنفيذ القرارات الوزارية وتنفيذ ما
ينص عليه القانون" .من ذلك يتضح أن االتفاق على الرسالة ال يتجاوز (.)7/2
ومبقارنة ذلك مع الرسالة الرمسية الواردة يف اسرتاتيجية الوزارة واليت تتمثل يف
التالي:
 .1متكني فئات اجملتمع من املساهمة يف تنمية البالد من خالل إتاحة
الفرص واملساعدات.
 .2رفع قدرات فئات اجملتمع للمساهمة يف عملية التنمية.
 .3حفز مؤسسات اجملتمع على املشاركة يف تنمية البالد من خالل القوانني
املشجعة واملنظمة هلا.
تركز الرسالة الرمسية على مفهوم التمكني والذي يشمل عدة أمور منها توفري
املعلومات للمستفيدين بغرض التوفيق بني العرض والطلب ،كما يشمل تهيئة
املواطن هلذه الفرص .كذلك تركز على رفع القدرات وقد يكون ذلك من خالل
التدريب والتأهيل .ومبقارنة نتائج االستبيان مع مفاهيم الرسالة الواردة يف
اسرتاتيجية الوزارة ،جند أن إجابات املسئولني مل تكن مطابقة للرسالة الرمسية
اليت ركزت على مفاهيم مثل رفع قدرات و متكني و حفز اجلميع على املساهمة يف
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تنمية البالد وتقدمه .بينما تبني إجابات بعض املسئولني أن الوزارة هي اجلهة
املسئولة عن توفري خدمة معينة بينما يقول آخر بان املسئولية تقتصر على مساعدة
املواطنني للحصول على هذه اخلدمة فقط .أي ان النظرة الشاملة للرسالة غري
متوفرة لدى املسئولني وكل يرى جانبا معينا منها .وبالتالي فان اهلدف األساسي
يف الرسالة ،وهو املساهمة يف االقتصاد والتنمية ،قد يفقد تأثريه على خطط الوزارة
بسبب عدم الرتكيز عليه وترمجته إىل أفعال ميكن قياس تأثريها ونتائجها على
االقتصاد الوطين.
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ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

يتبني من حتليل االجابات أن اثنني من املسئولني يفيدون بانه ال يوجد

تصور واضح " مل يربز أي رؤية مستقبلية" و "ال يوجد رؤية مستقبلية" .ويوضح
آخر أن املستقبل يكمن يف "خلق توازن بني طموحات خمتلف قطاعات اجملتمع".
يتبني من حتليل النتائج أن نسبة االتفاق على التصور أيضا منخفضة نسبيا وال
تتجاوز (.)%28
الرؤية الرمسية املعلنة هي:
"املساهمة بدور رائد يف تقدم البحرين وازدهارها واالعتزاز خبدمة اجملتمع
البحريين يف جماالت (اختصاصات الوزارة) بأرقي مستوى من الكفاءة واجلودة
والتميز يف األداء واإلجناز".
بتحليل الرؤية املستقبلية جند أن املفاهيم الواردة فيها تعتمد إىل حد كبري
على قدرة الوزارة على تقييم األداء واإلجناز للتحقق من مستوى الكفاءة واجلودة.
ومن اجلدير بالذكر أن الرؤية ميزت بني األداء واإلجناز وهذا أمر يف غاية األهمية.
حيث سيتبني فيما بعد كيف أن معظم األساليب املستخدمة يف متابعة تنفيذ
االسرتاتيجية تعتمد على تقييم اإلجناز دون وجود أسلوب منتظم لتقييم األداء من
حيث الكفاءة واجلودة .كذلك جند أن الرسالة تضع اجلودة ضمن معايريها
األساسية .يف حني أن القطاع العام يتعامل مع حتقيق أهداف أكثر مما يتعامل مع
تقديم خدمات وبالتالي فان الفاعلية واالقتصادية يف حتقيق هذه األهداف أمشل من
مفهوم اجلودة يف تقديم اخلدمات.
باملقارنة بني ماورد يف إجابات املسئولني وبني املفاهيم الواردة يف الرؤية
املعلنة ،جند هناك توافقا إىل حد ما فيما يتعلق باالرتقاء مبستوى بعض اخلدمات.
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مل يتطرق املسئولون إىل االرتقاء مبستوى خدمات اخرى أو االعتزاز بغرس خدمة
اجملتمع .فيما أفاد البعض بانه ال يوجد تصور أو رؤية مستقبلية للوزارة .وهذا قد
يكون نتيجة أن الرؤية والرسالة مت إعدادها من قبل فريق مصغر مل يشارك فيه
املسئولون بشكل فعال.

ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ

يفيد أربعة من املسئولني بأنه ال توجد خطة أو أهداف مكتوبة واالسلوب

املتبع هو عبارة عن "ردود افعال" .ويقول آخر بان اهلدف الوحيد هو "قصر بعض
اخلدمات على فئة معينة من اجملتمع" .كما أنه "التوجد اسرتاتيجية متفق
عليها ،واالسرتاتيجية الوطنية هي عبارة عن "مقرتحات متناقضة" .وأن النمط
املعمول به هو "التعامل مع املشكالت اليومية ومعاجلتها دون وجود خطة أو
اسرتاتيجية يتم مراجعتها بشكل دوري" .ويعتقد أحد املسئولني بانه لو وجد
تركيز "أكثر على التخطيط لتالشي حدوث مثل هذه املشاكل" إىل حد كبري .وقد
أفاد آخر بان صعوبة تنفيذ األهداف قد يكون بسبب تضارب املصاحل املختلفة
للمستفيدين أو "عدم إمكانية تنفيذها بسبب الضغوط الداخلية" من خمتلف
اجلهات .ويبني آخر بان العمل روتيين وال داعي لوضع أهداف .وأما األهداف
اليت وردت فهي مركزة على الفاعلية وتقنية املعلومات .
تناولت األهداف االخرى نظم تقنية املعلومات والتدريب حيث ورد كل منهما
مرة واحدة .أي أن الوزارة تسعى إىل "ادخال تقنية املعلومات" لتوفري معلومات عن
وضع اخلدمات والطلب عليها ،باالضافة إىل املساعدة يف تسهيل االعمال االدارية
االخرى .غري انه مل يتوسع املسئولون يف هذا الصدد وقد يكون ذلك بسبب حداثة
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املشروع .أما فيما يتعلق بالتدريب فلم تربز أي اسرتاتيجية أو أهداف تذكر ،بل
كل ما ذكر هو مالحظات على الوضع احلالي .فمثال يرى أحد املسئولني ضرورة
"التنسيق مع وزارة اخرى لتحسني خمرجات الوزارة"كما أشار آخر بان التنسيق
مع وزارة معينة" غري كافٍٍٍِ يف الوقت احلاضر وان الوزارات تعمل منفصلة عن
بعضها البعض ويرتكز عملها على "معاجلة املشاكل ( ،")Fire-fightingأي
انه ردود أفعال يف معظم احلاالت .يف حني يوضح آخر بان "خمرجات الوزارة يف
الوقت احلاضر غري مناسبة ملتطلبات املستفيدين".
أما عن كيفية وضع هذه األهداف فهناك اختالفات يف الرأي بني املسئولني.
فمثال يقول أحدهم بانه "ال توجد وسيلة حمددة لوضع األهداف" يف حني يوضح
آخر بان "األهداف توضع بدون مشاركة مجاعية" ويبني ثالث بان الوزارة حتتاج
إىل "تركيز أكثر على التخطيط لتفادي االنشغال باملشاكل" بينما ال يتفق آخر على
"طريقة التنفيذ (من خالل جلان) والقيام بالدراسات الكثرية واليت هي عبارة عن
تعويم لالمور" .يف حني أكد آخر بان العمل يتسم "بردود أفعال" .وافاد آخر بان
هناك اسرتاتيجية مت وضعها "باخذ القيادات إىل جزيرة حوار ملدة ثالثة أيام
لوضع التصور وقد استخدم طريقة العصف الذهين ) (Brainstormingوطريقة
حتليل جوانب القوى والضعف والفرص والتهديد ) ."(SWOTغري انه تبني
الحقا من أحد املسئولني بان الرحلة قد الغيت .وأوضح آخر بان هناك خطة
موجودة لدى أحد املسئولني ولكن مل يتمكن من ذكر أي من أهدافها.
بني أحد املسئولني بأنه توجد اسرتاتيجية وقد حصل الباحث على نسخة
منها .مت إعداد هذه االسرتاتيجية و مراجعتها ومناقشتها يف اجتماع ضم الوزير
السابق واملسئولني وذلك يف  30مايو 2002م أي قبل إجراء الدراسة.
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مشلت هذه االسرتاتيجية عددا من املنطلقات أو احملاور الرئيسية .كما
مشلت رسالة ورؤية للوزارة ،ورسالة ورؤية لكل قطاع من القطاعات الثالثة
وحددت الرسالة فئات اجملتمع اليت ختدمها الوزارة .مت ترمجة االسرتاتيجية إىل
أهداف رئيسية وأهداف فرعية لكل قطاع ،وانتهت بفقرة تفيد بان الوزارة سوف
ترتجم هذه االسرتاتيجية إىل خطط عمل سنوية تتواكب مع املتغريات والتطورات
وتتواءم مع آمال وطموحات اجملتمع البحريين.
مل تتطرق االسرتاتيجية إىل متطلبات وتطلعات فئات اجملتمع يف نوعية
اخلدمات اليت تقدمها الوزارة وال كيفية معرفة هذه التطلعات واملتطلبات .ومل تربز
االسرتاتيجية جوانب التضارب أو التعارض بني أهداف كل فئة وكيفية معاجلة
هذا التضارب .حددت االسرتاتيجية عدد من التحديات اجلديدة لاللفية الثالثة
واملتمثلة يف االنفتاح والعوملة وثورة املعلومات واالتصاالت ،غري أنها مل تُربز بشكل
واضح كيفية التعامل مع هذه التحديات.
فيما يتعلق بالقطاع الذي كان موضوع هذه الدراسة ،فقد تلخصت اخلطة يف
أربعة أهداف اسرتاتيجية يندرج حتت كل منها عدد من األهداف الفرعية.
واألهداف االسرتاتيجية هي:
 −االسهام يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 −االسهام يف حتقيق السالم واالمان االجتماعي.
 −االسهام يف زيادة االنتاج ورفع الكفاية االنتاجية.
 −حتقيق مشاركة أصحاب األعمال والعمال يف وضع السياسات واخلطط
واملشروعات.
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أما بالنسبة لألهداف اليت وردت يف إجابات املسئولني فقد مت تصنيفها
حسب املتعاملني مع الوزارات كالتالي:
 −جعل خدمات الوزارة متاحة للجميع ،توفري االستقرار الوظيفي ،التدريب
والتعاون مع القطاع اخلاص و التنسيق مع وزارة حمددة لتحسني املخرجات.
 −تثقيف وتوعية املراجعني عن اخلدمات املتوفرة.
 −تكثيف التثقيف للمتعاملني واملستفيدين ،حتقيق االستقرار الوظيفي
والتوازن بني احلقوق ،حتسني العالقات الدولية البراز البحرين على املستوى
الدولي ،ربط أطراف اإلنتاج الثالثة.
ومبقارنة هذه األهداف مع تلك املذكورة يف االسرتاتيجية جند أن هناك قدرا
كبريا من التوافق .فاإلسهام يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يرى املسئولون انه
يتحقق من خالل "جعل خدمات الوزارة متوفرة جلميع طالبيها" وإعداد
"املستفيدين ليكونوا قادرين على االستفادة من نتاج الوزارة" .أما بالنسبة لإلسهام
يف حتقيق السالم واالمان االجتماعي فانه يتحقق من خالل "حتقيق االستقرار
الوظيفي والتوازن بني احلقوق" .بالنسبة لالسهام يف زيادة اإلنتاج ورفع الكفاءة
اإلنتاجية فانه قد يتحقق من خالل "التدريب والتعاون مع القطاع اخلاص
والتنسيق مع الوزارت لتحسني خمرجاتها".
بالنسبة لتحقيق مشاركة املتعاملني واملستفيدين يف وضع السياسات واخلطط
واملشروعات فلم يرد أي هدف من املسئولني باستثناء "تثقيف املراجعني" والذي
يقصد به إعالمهم عن كيفية املراجعة واالنتظار وتفهم أسباب رفض وقبول
طلباتهم .أي أن اهلدف الوارد يف االسرتاتيجية واملتعلق باشراك املتعاملني يف وضع
االسرتاتيجية غري مطبق ومل يربز أي أسلوب للمشاركة.
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مل تتطرق اخلطة إىل برنامج عمل ومشاريع ومل تبني كيفية تقييم األداء
واإلجناز حنو هذه األهداف .فمثال كيف ستقيم الوزارة مدى مساهمتها يف حتقيق
الكفاءة االنتاجية ،أو كيف ستقيم مساهمتها يف التنمية االقتصادية وما هي
املؤشرات املستخدمة لذلك؟ وذكر يف اخلطة أن هذه التفاصيل سوف تصدر الحقا.
وهذا يطرح أسئلة مثل "هل مشاريع الوزارة متوقفة يف الوقت احلاضر إىل إن يتم
إصدار تفاصيل اخلطة؟" أم أن ما تقوم بها الوزارة اآلن من مشاريع هي جزء من
خطة سابقة؟ أو انه ليس خمططا له ويتم بشكل "ردود أفعال" كما بني أحد
املسئولني .واخلالصة املمكنة من هذه البيانات هو أن اخلطة االسرتاتيجية
واألهداف مت وضعها من قبل بعض املسئولني ومل يشارك فيها البعض اآلخر ،كما
يبدو أنها مل تعمم على الوزارة بالشكل الذي يؤدي إىل استخدامها بشكل فعال.

ﻧﻅﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ )ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻷﺍء ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﻧﺟﺎﺯ(

لتحديد مدى فعالية نظام السيطرة املعمول به ملتابعة اإلجناز يف األهداف اليت

وردت يف إجابات املسئولني فقد مت تصنيف هذه األهداف إىل أربع فئات وهي:
 .1أهداف ميكن قياسها باملعيار املالي( :ما يتعلق بامليزانية وااللتزام
باالقتصادية يف الصرف ومتابعة تكاليف األعمال ) ،مل تربز أي هدف يف هذه
الفئة.
 .2أهداف الجناز مشروع أو عمل معني :حتديد الربامج التدريبية اليت
يتطلبها املستفيدون ،حتديد األعداد املستهدفة ،الرتكيز يف التدريب على قطاع
معني وعلى برامج حمددة ،تغيري اإلجراءات الداخلية ،زيادة الفاعلية يف متابعة
القرارات الدولية ،وضع مراكز يف احملافظات ،إجياد نظام معلومات للحضور
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واالنصراف (مهم لتواجد املوظفني يف اوقات تواجد املراجعني) ،توفري مواقف
للمراجعني ،تطوير جهاز األمن والسالمة.
 .3أهداف ممكن قياسها مباشرة مبعايري غري مالية :تقديم خدمات أفضل
للزبائن ،تقليل إصابات العمل إىل الصفر ،التوظيف والتدريب.
 .4أهداف ال ميكن قياسها مباشرة وميكن قياس نتائجها :تطوير العالقات
الدولية ،تغيري نظام خدمات املستفيدين ،رفع مستوى تقنية املعلومات من حيث
النظم واملوظفني ،التحقق من الشكاوى.
بالنسبة ملتابعة تنفيذ األهداف جند ان أربعة من املسئولني يرون أن الوزارة
تعتمد على التقارير ،بينما يرى اثنان بان الوزارة تعتمد على "متابعة ومراقبة
شخصية والتواصل مع املوظفني" .باإلضافة اىل املتابعة الشخصية و "مشاهدات
شخصية" .غري أن هذه املتابعة ال تستند على حتديد واضح ملا هو مطلوب من
املسئول أو املوظف القيام به .فيبني أحد املسئولني بانه "يتم حتديد مسئول عن
التنفيذ ولكن ال توضع له أهداف حمدده لتحقيقها" .كما أن احملاسبة يف معظم
األحيان تكون على "التصرفات وليست على النتائج أو اإلنتاج وال توجد معايري
يتم الرجوع اليها .وعدم وجود املعايري جيعل احملاسبة أمرا صعبا" .أما التقارير
الدورية فبالرغم من أنها غري كافية يف حد ذاتها ،أال أن أحد املسئولني يوضح
بأنه "ال يتم عليها أي حتليل".
بالنسبة للنوع األول من األهداف (املالية) فان املسئولني مل حيددوا أي هدف
يف هذا اجلانب .كما أن االسرتاتيجية املوضوعة مل تتطرق إىل الرتشيد يف استخدام
املوارد أو حصر تكاليف إجناز املهام أو حصر املردود االقتصادي للمشاريع
والربامج .أما فيما يتعلق بالتدريب فقد حددت االسرتاتيجية أهمية حتقيق "قيمة
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مضافة للمتدرب ذات مردود اجتماعي واقتصادي للمجتمع" .غري أن ذلك مل
يرتجم يف األهداف املذكورة من قبل املسئولني بشكل حمدد وال يف االسرتاتيجية
الرمسية.
بالنسبة للنوع الثاني من األهداف واليت تتعلق باجناز مشروع معني فإن
أسلوب املتابعة املستخدم يعتمد على املتابعة واملراقبة الشخصية والتواصل مع
املوظفني .أي أنه يعتمد فقط على االستفسار والنقاش واملتابعة الشهرية واملستمرة.
ومع أن هذا االسلوب مناسب ومهم لتحديد االجناز يف املشاريع ،أال أنه غري كافٍٍٍِ
وحيتاج إىل أن يعزز باستخدام نظام إدارة املشاريع حبيث يعتمد على تقارير
منتظمة شهرية حتدد االجناز السابق واالجناز املتوقع يف الفرتة الالحقة ،وبيان
املواضيع املؤثرة واليت حتتاج اىل قرار واملخاطر احملتملة ،كما يبني أي تغيري يف
األهداف ونطاق العمل والتكاليف ومقارنتها بامليزانية وهكذا .أما بالنسبة لتقييم
نتائج األهداف هلذه املشاريع فاملسئولون ال يعتقدون بان االسلوب املتبع يعطي
معلومات وافية عن النتائج اليت مت حتقيقها ،أي أنه "ال توجد طريقة فعالة
ومنتظمة لتقييم األداء و"نعتمد على التقارير الربعية (كل ثالثة اشهر)" لالجناز
فقط.
بالنسبة للنوع الثالث من األهداف واليت ميكن قياسها مباشرة مبعايري غري
مالية مثل تقديم خدمات أفضل للزبائن أو تقليل اصابات العمل ،فانه من السهل
مجع املعلومات لقياس مدى التقدم يف هذا اهلدف .غري أن املعلومات املتعلقة
بنوعية اخلدمات ومستوى رضا املتعاملني ليست متوفرة وال يتم تقييم نوعية
اخلدمات ،ويبني أحد املسئولني بان "رضا الزبون هو القياس املعتمد ولكن ال يتم
قياسه بشكل موثق ومنتظم" .أما فيما يتعلق حبصر إصابات العمل فهناك جهد يف
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هذا االجتاه ولكن مل يتبني مدى االستفادة من هذه املعلومات يف معرفة أسباب
اإلصابات وتفادي حدوثها يف املستقبل .بالنسبة للتدريب فإن الوزارة تقوم جبهد
كبري يف حصر مدى تأثري التدريب على املتدربني وتتابع نسبة الذين مت استفادتهم
من خدمات الوزارة.
بالنسبة للنوع الرابع من األهداف واليت تتعلق بالسياسات وتطوير العالقات
الدولية وتغيري نظام خدمات املستفيدين ،فهذه حتتاج إىل تقييم مدى فعاليتها من
خالل النتائج اليت تتحقق مقارنة باألهداف املعلنة للسياسة .جند أن نظام
السيطرة والتقييم املتبع ال خيدم هذا النوع من األهداف ويف الغالب فان هذه
السياسات ال يتم تقييم نتائجها بشكل منتظم ودوري و"يعتمد على الشكاوى" .أو
انه "ال يوجد نظام موثق لقياس النجاح" يف السياسات واألهداف.

ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

تفاوتت إجابات املسئولني بني قيم عمل مؤسسية تشجع عدم القبول بالوضع

وحماولة التغيري من خالل طرح االراء بشجاعة ،إىل االلتزام بوقت العمل
واالنضباط الوظيفي .وميكن تصنيف هذه القيم إىل مخس فئات:
 .1خدمة الزبون واملتعاملني :معاملة اجلمهور معاملة جيدة ،االحرتام
املتبادل ،حتسني اخلدمات ،التعامل اجليد مع الزبائن وإرضائهم ،معاملة
الزبون ،املعاملة املتساوية ،مصداقية مع الزبون (عدم الوعد مبا ال ميكن تنفيذه)،
اللطافة مع الناس.
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 .2الصفات الشخصية :التعاون ،الجترب نفسك على قبول شيء ال ترضى
عنه ،الشجاعة يف إبداء الرأي ،العدل وعدم التمييز بني املوظف واآلخر ،الطموح،
حب العمل ،والنزاهة ،العمل بعد ساعات العمل (التضحية والبذل).
 .3التطوير الذاتي :التقبل باألمر الواقع (التجديد وحماولة التغيري املستمر)،
رفع مستوى املوظف من حيث املعرفة واملهارة ،تهيئة نفسه (تطوير الذات)،
استمرار التعلم ،املؤهالت واخلربة.
 .4فعالية وكفاءة العمل وحتقيق النتائج :الرتكيز على العمل ،اإلجيابية
واملبادرة.
 .5االنضباط وااللتزام :احلضور يف الوقت احملدد.
من هذا التصنيف يتضح أن هناك اتفاقا بني مخسة من املسئولني ( )7/5على
ضرورة إرضاء املتعاملني من خالل تقديم خدمات أفضل للزبون مع املساواة يف
املعاملة واملصداقية .وهذا ميكن أن يكون أساسا لوضع قياس ملدى رضا الزبائن
( .)Customer Satisfaction Indexكذلك هناك اتفاق مشابه ( )7/5على
أهمية الصفات الشخصية مثل الشجاعة والنزاهة والتعاون واليت ميكن استخدامها
لتحسني قياس رضا الزبائن .بالنسبة للقيم املتعلقة بتطوير الذات فقد حظيت
بأهمية كبرية ( )7/4وخصوصا ما يتعلق برفع مستوى املهارات واملعرفة واستمرار
التعلم .وقد بني أحد املسئولني أهمية التغيري املستمر والتجديد .ولكن املالحظ أن
هناك ضعف يف الرتكيز على الفاعلية والكفاءة يف العمل وحتقيق النتائج فلم يتطرق
إليه أحد من املسؤولني مبا يوحي بأهمية حتقيق النتائج ومتابعتها ،وكذلك احلال
بالنسبة لالنضباط وااللتزام .وهذا متفق مع ما تبني سابقا بان النتائج لألهداف
والسياسات ال حتظى بنفس القدر من املتابعة.
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ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

من اإلجابات مت تصنيف مفهوم املسؤولني ملتطلبات املوظفني على النحو

التالي:
 .1حتسني األسلوب اإلداري :وجود تعليمات واضحة وصرحية وان تطلب
منه املستطاع ،وضوح االوامر ،وجود معايري واضحة (غري موجودة يف الوقت
احلاضر) ،إعطائه الصالحيات والثقة.
 .2حتسني ظروف العمل :االستماع للموظف ،التواصل ،تقديم املساعدة له
واشعاره بقيمته ،االحرتام والسؤال عنه ،إرضاء املوظف ،االحرتام والكرامة،
املساواة بني املوظفني ،االستقرار الوظيفي ،وضوح املستقبل واملسار الوظيفي.
 .3التقدير واحلوافز :الرتقيات ،احلوافز ،التقدير ،التشجيع ،إعطاء املوظف
حقه ،املطالبة بالرتقيات.
يرى ( )7/4من املسئولني بأن أهم ما جيعل املوظف راض عن عمله هو
وضوح االوامر والتعليمات ووضوح املستقبل واملسار الوظيفي الذي رسم له .كما
يتفق املسئولون بنفس النسبة على أهمية فرص الرتقية .كذلك يتفق ( )7/2من
املسئولني بان االحرتام والتقدير واالستماع للموظفني ومعاملتهم بالتساوي هلا أهمية
كبرية يف رضا املوظفني.
أظهر املسئولون درجة كبرية يف فهم متطلبات املوظف واليت مشلت اجلوانب
املادية واملعنوية واألمنية واالجتماعية والذاتية .فمن وجهة نظر املسئول فان
املوظف يريد نظاما إداريا جيدا قادرا على وضع التعليمات واألهداف الواضحة
واملتطلبات اليت تتناسب مع قدراته وامكانياته ،مع وجود معايري معلومة لتقييم
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أدائه وإعطائه الصالحيات املناسبة لتحقيق ما هو مطلوب منه .ومما تقدم يف فقرة
الرؤية املستقبلية (فقرة  )2وفقرة اخلطة واألهداف (فقرة  )3السابق ذكرهما،
يتبني أن هذا القدر من الوضوح غري متوفر للمسؤولني ناهيك عن توفره للموظفني.
حيث أوضح أكثر من مسئول عدم وجود مثل هذه األهداف ومعايري تقييم نتائج
العمل.
أما فيما يتعلق بتحسني ظروف العمل فان البحث مل يتطرق إىل التحقق من
وجوده ولكن يف غياب وجود قياس لرضا املوظفني فانه ال ميكن للوزارة التحقق من
ذلك بشكل موضوعي ،وال بد من االعتماد على طريقة وأسلوب تعامل خمتلف
لكل مسئول مع مرءوسيه .وتتلخص أهم متطلبات املوظفني يف اآلتي:
 الوضوح يف األوامر والتعليمات. إتاحة الفرص وحتديد املسار الوظيفي. -االحرتام والتقدير واالستماع له وإشعاره بقيمته.

ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ

يرى أحد املسئولني بان أهم عوامل النجاح يكمن يف "فهم متطلبات الزبائن

وخلق نظام اتصال فعال معهم ومع املوظفني يف الوزارة" .وانه يتوجب "استخدام
التقنية احلديثة استخداما سليما ملتابعة تنفيذ االسرتاتيجية" وتوفري املعلومات
املطلوبة ملعرفة النتائج .كما يركز املسئول على "ضرورة "تطوير املوظفني" ورفع
كفاءاتهم .وقد اتفق مع مسئول آخر على "ضرورة وجود نظام معلومات فعال" وان
"التأخري يف تنفيذ نظام احلكومة اإللكرتونية يؤخر املشاريع" .كما اتفق معه يف
ضرورة "زيادة عدد املوظفني اجليدين" .بينما يرى مسئول آخر أن أهم أسباب
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النجاح هو "االملام الصحيح بدور الوزارة والتخطيط الشامل لتحقيقه ،ووضوح
السياسات واملتابعة الفعالة يف تنفيذها" .وتنفيذ ذلك حيتاج إىل تنسيق أكثر مع
الوزارات األخرى وهذا "التنسيق مفقود" يف الوقت احلاضر .ويؤكد ثان على أهمية
توضيح "توجهات الوزارة والرتكيز على التدريب وتغري السلوكيات" لتناسب
التوجه .يف حني يرى ثالث أن أهم أسباب النجاح هو "املعاملة احلسنة للناس" و
"التعايش مع الوضع (قبول التغيري) وقبول الرأي اآلخر" مع ضرورة "التعامل
احلاسم واحلازم مع األمور" أي تنفيذ السياسات دون حماباة أو اخلضوع
للضغوطات اخلارجية .من ذلك يتضح أن مستوى االتفاق على أسباب النجاح ال
يتجاوز ( )7/2ولكن األهم من ذلك هو أن األفكار املطروحة بالرغم من تباينها
فهي مهمة .كما أنها تشكل جمموعة من التوصيات تستوجب مناقشتها مع
املسئولني لتحديد إىل أي حد تتوافر هذه العوامل يف الوزارة؟ وما ذا يتوجب على
املسئولني القيام به جلعلها واقع؟ وميكن تلخيص عوامل النجاح هذه يف ما يلي:
.1

فهم متطلبات املواطنني من خالل حتسني االتصال معهم.

.2

استخدام تقنية املعلومات استخداما سليما.

.3

تطوير املوظفني ورفع كفاءتهم.

.4

التخطيط الشامل ووضوح السياسات واملتابعة الفعالة يف تنفيذها.

ﺍﻟﺍﻟﺻ( ﻡﻳﻅﻧﺗﻼﺣﻳﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻓﺯ(

يرى أحد املسئولني أن "اإلجراءات املتبعة بريوقراطية وروتينية وبطيئة"،

وهناك ضرورة إىل "تعديل يف تصنيف بعض الوظائف" و"وضع الرجل املناسب يف
املكان املناسب" .كما يؤكد آخر احلاجة إىل "مراجعة القوانني واالنظمة" و"تعديل
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اإلجراءات" و"تقوية الشئون القانونية" وتوفري "إدارة فنية إضافية" وتطوير وسائل
"االتصال والتحدث" مع املواطنني واملوظفني .فيما يرى ثالث أن املشكلة تكمن يف
أن اإلجراءات "غري مكتوبة وغري مدونة" وهناك حاجة إىل تقوية و"توسيع بعض
األقسام" .يف حني يذهب رابع إلي وجوب إحداث تغيري جوهري يف اهليكل
يتمثل يف "تقسيم الوزارة إىل قسمني ،وكل قسم برآسة وكيل وزارة ،والتدريب
يشكل له جهاز منفصل" كما يقرتح "حتويل العمل إىل عقلية القطاع اخلاص" .أي
تغيري السلوكيات من خالل خلق ثقافة شبيهة بالقطاع اخلاص .أما االجراءات
فهو يرى أنها "معقولة".
يؤكد مسئول رابع بان اهليكل التنظيمي احلالي "يعيق تقديم خدمة متكاملة"
للمواطنني واملتعاملني .كما يرى مسئول خامس بان سبب التأخري والبطء يكمن يف
"كثرة اللجان اليت تعيق العمل" وقد حيتاج األمر إىل "نظام إلكرتوني" لتحقيق قدر
أكرب من الكفاءة .والي تقليل نسبة "تدخل املسئولني يف عمل رؤساء االقسام واملدراء
واتباع تسلسل املراجع" .ويتفق معه مسئول سادس يف أن "املسئولية غري حمدده
بسبب االعتماد على اللجان اليت ليس هلا هدف .والعضو املشارك يف اللجان "ميل
بعد مدة ويقبل بأي قرار تأخذه اللجنة رغبة منه يف انتهاء االجتماع" .ويفيد سابع
بان "الصالحيات غري كافية بسبب وجود اللجان والتعليمات غري املكتوبة" .وان
"اللجان ليست لديها كامل الصالحيات" باالضافة إىل وجود "ختطي على
صالحيات اللجان من قبل كبار املسئولني" .وان املساءلة "غري ممكنة بسبب عدم
وجود الصالحيات واالعتماد على اللجان" .يف حني يـرى ( )7/5من املسئولني
بان الصالحيات مناسبة ولكنها " غري مناسبة على مستوى رؤساء االقسام".
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بالنسبة لعالقة االدارات بعضها ببعض فان اهليكل احلالي وتوزيع املهام
جيعل "التنسيق ضعيف بني بعض االدارات مما يسبب تضارب يف الربامج اليت
ننفذها اإلدارة مع برامج إدارات أخري" .كما يرى آخر بان هناك "تصادم مع
إدارة معينة تؤثر على مستوى األداء" .فيما يبني آخر بان "اإلدارة منفصلة
واحتياجها لإلدارات األخرى قليل وبالتالي فان تأثري هذه اإلدارات شبه معدوم
على أدائنا" .جند أن هناك ارتباطا عضويا بني بعض االدارات مما جيعل ضرورة
التنسيق بينهم أمرا هاما للغاية .فمثال يبني املسئولون بان "ارتباط العمل بني
جهازي التدريب والتوظيف يستلزم مستوى أكرب من التعاون ،وهذا التعاون يعتمد
على توفر معلومات بشكل أفضل ،لذا فان التنسيق فيما بينهما حيتاج إىل تقوية".
وهذا التداخل يف العمل يؤثر بشكل كبري على إمكانية املساءلة ،وجيعها "غري
ممكنة بسبب تأثريات خارجية" .ويرى أحد املسئولني بان "التأخري يف إدخال
نظم املعلومات يؤثر سلبا على األداء" وقد يساهم وجودها يف إجياد عالج هلذا
التداخل من خالل إعادة تصميم العمل وتوفري املعلومات للجميع.
واخريا فان أحد املسئولني يرى أن "أنظمة اخلدمة املدنية جترب املسئول على
خمالفتها وعدم التقيد بها" أي أنها ال تتغري بسرعة كافية لتتماشى مع املتغريات
العملية" .وان تأدية العمل بكفاءة "يتطلب زيادة املوظفني ،يف حني أن املوازنة
املقرة ال تسمح بزيادة أي موظف" مما جيعل الوزارة تلجأ إىل أساليب أخرى مثل
التوظيف بعقد" كما حتتاج الكفاءة يف تأدية العمل إىل" كادر وظيفي مدرب" وهذا
غري ممكن مامل يتم "تطوير إجراءات ديوان اخلدمة املدنية" وتفويض الوزارات يف
التوظيف والتدريب وحتديد الرواتب".
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ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛــﺔ

أما فيما يتعلق مبدى مشاركة املوظفني يف اختاذ القرارات ومعاجلة املشاكل

وحتديد األهداف فيتفق أربعة من املسئولني بان مستوى املشاركة متدن .فقد يبني
أحد املسئولني بان "املوظفني حمبطني وال ميكن أن نطلب منهم املشاركة يف اختاذ
القرارات أو معاجلة املشاكل مامل تتغري أنظمة ديوان اخلدمة املدنية" وتعطى
صالحيات أكرب يف ربط احلوافز باألداء .كما يبني املسئولون بان "القرارات مركزية
ويف كثري من االحيان ال يتم تنفيذها .أي أن "القرارات تركن" ،وان "االقرتاحات
ال تقبل يف وقتها" واجملال للتجربة واالبداع حمدود" ،عدم القدرة على
التجريب" .كما يرى الكثري بان "تكوين جلان يف أغلب األحيان ملعاجلة املشاكل"
يضعف املسئولية واملساءلة.

ﺍﻟﺣﻭﺍﻓـﺯ

فيما يتعلق باحلوافز والتقدير ،يتفق املسؤولون على أهمية احلوافز والتقدير

املادي واملعنوي وخصوصا "احلوافز املعنوية مثل التدريب" للموظفني .ويرى أربعة
من املسئولني أن نظام احلوافز املعمول به يف الدولة حيتاج إىل قدر كبري من
التعديل ليكون فعاال يف حتفيز املوظفني ومكافئة القيم والسلوكيات واألداء املطلوب
توافرها يف املوظف.
يبني أحد املوظفني بان" احلوافز غري مناسبة وان النسب للوزارة حمدودة،
والنظام ال يسمح بإعطاء الشخص احلافز أكثر من مرة واحدة حتى ولو كان
يستحق" ،كما انه "التوجد معايري موضوعية للتقييم" ميكن على أساسها توزيع
هذه احلوافز" .ونظرا لكون نظام احلوافز موحد يف وزارات اململكة ،فان ما ينطبق
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على وزارة واحدة ينطبق على باقي الوزارات .وقد بني املسئولون بشكل عام ضرورة
إعادة النظر يف نظام احلوافز .ولكن يف غياب وجود نظام حيدد األهداف ويربطها
باألداء واحلوافز فانه من الصعب حتقيق املوضوعية يف التقييم .غري أن هذا
االعتقاد بعدم صالحية نظام احلوافز هو اعتقادا غري سائد .إذ يرى أحد املسئولني
احلاجة "لتصليح أسلوب تطبيق نظام احلوافز وليس النظام نفسه" .ويرى آخرون
بان املسئول حيتاج إىل "صالحية أكرب ملنح احلوافز" وختفيف السيطرة املركزية،
أي "إعطاء املدير صالحية أكرب يف منح املكافئات واحلوافز" .كذلك من السلبيات
اليت برزت يف نظام احلوافز هي احلاجة إىل رفع وحتسني قدرة املسئولني على
التقييم .أي أن املسئول حيتاج إىل "تدريب على التقييم" واىل عدم السماح
"للعواطف أن تتحكم يف التطبيق" .ومن املالحظ أن عددا كبريا من املسئولني يف
الوزارات ركزوا على ضرورة زيادة احلوافز النوعية مثل التدريب ورسائل الشكر
واالحتفال باملنجزات .وتطبيق مثل هذه احلوافر قد تكون من صالحيات الوزير
نفسه وال يتدخل ديوان اخلدمة املدنية فيها ،وبالتالي فال يوجد ما يعيق تنفيذها.
يتبني من هذا الطرح بان أغلبية املسئولني يرون ضرورة التغيري وحتسني
اإلجراءات وتوفري معلومات أفضل وحتديد املسئوليات والصالحيات مبا يتناسب
مع احلاجة جلعل العمل أكثر فعالية وكفاءة وجتاوب مع متطلبات الزبائن
املختلفني .كما بني املسئولون بان دور ديوان اخلدمة املدنية حيتاج إىل إعادة نظر
لتقليل املركزية يف توظيف النوعيات اجليدة من املوظفني وتقديم احلوافز املناسبة
هلم .ومن النقاط اهلامة اليت برزت هي ضرورة حتسني مستوى املشاركة من قبل
املوظفني وزيادة التفويض وتقليل اختاذ القرارات من خالل اللجان لتسهيل عملية
حتديد املسئولية واملساءلة.
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تتلخص مقرتحات املسئولني املتعلقة باهليكل التنظيمي يف التالي:
.1

تشكيل جهاز منفصل للتدريب.

.2

إعادة تصميم األعمال لتسهيل اإلجراءات وجعلها أكثر سرعة ومرونة.

.3

تقليل املركزية.

.4

ربط نظام احلوافز باألداء وإعطاء صالحيات أكرب للمسئول املباشر يف

اختاذ القرار.
.5

تقليل االعتماد على اللجان يف البت يف األمور.

.6

خلق ثقافة خدمة الزبون أسوة بالقطاع اخلاص.

.7

إعادة توزيع املهام لتقليل التداخل يف الواجبات.

.8

تعديل تصنيف بعض الوظائف وكتابة الوصف الوظيفي.

ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ

تبني من إجابات املسئولني بان هناك تفاوتا يف فهم املسئولني لرسالة الوزارة

والرؤيا املستقبلية .فقد اختلف املسئولون على الدور الرئيسي للوزارة وهل هو خلق
فرص عمل أم توفيق بني العرض والطلب .كما تبني أن نسبة االتفاق حمدودة
حيث مل تتعدى اثنان من سبعة مسئولني .كذلك فان الرؤية املستقبلية غري واضحة
بالنسبة لعدد من املسئولني يف حني يرى آخرون عكس ذلك .وكذلك احلال
بالنسبة للتخطيط ووضع األهداف فقد اختلف آراء املسئولني على وجودها وأسلوب
حتديدها .حيث يبني أحدهم بأنه ال توجد اسرتاتيجية للوزارة وان العمل يف معظم
األحيان عبارة عن ردود أفعال ومعاجلة مشاكل وشكاوى من املواطنني .وقد ركز
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املسئولون على جانب هام وهو األسلوب املتبع يف تنفيذ االسرتاتيجية ومتابعة
مستوى اإلجناز .حيث بني أحدهم صعوبة تنفيذ األهداف بسبب الضغوط الداخلية
من خمتلف اجلهات .ويرى آخر بانه يف غياب نظام لقياس األداء وتقييم النتائج
وتأثريها فان الوزارة ليست يف الوضع الذي ميكنها من حتقيق عنصر املساءلة
وحتديد املسئوليات عن النتائج بشكل موضوعي.
بالرغم من ذلك فان الباحث حصل على نسخة من االسرتاتيجية اليت مت
إعدادها يف شهر مايو  2002أي قبل إجراء هذه الدراسة واملقابالت مع املسئولني
ويظهر أنها مل تعمم بشكل فعال على املسئولني .أو أنه مل حيرص املسئولون على
املشاركة يف إعدادها .كما أن أسلوب تقييم إجناز األهداف ال يركز على النتائج
وتقييم فعالية السياسات املتبعة .أما بالنسبة للقيم املؤسسية فقد تبني أن هناك
اتفاق كبري على أهمية تقديم خدمة متميزة جلميع املتعاملني.
بني املسئولون ضرورة وضوح التعليمات والعمليات والصالحيات واملسئوليات
جلميع املوظفني .مع ضرورة وجود أسلوب تقييم موضوعي مبين على أداء املوظف
وتقديم احلوافز املادية واملعنوية .غري أن النظام املتبع يف حتديد الصالحيات
واملسئوليات يعتمد على اللجان مما يؤدي اىل اضعاف املساءلة .لذا فانه حيتاج إىل
كثري من التعديل ليكون أكثر وضوحا وحتديدا للمسئولية ليسمح بقدر مقبول من
املساءلة عن النتائج .كما أن األسلوب املتبع لتقييم أداء املوظف يفتقر إىل املوضوعية
أيضا ،وان احلوافز املتوفرة غري جمزية يف كثري من األحيان وحتتاج إىل زيادة يف
احلوافز النوعية مثل التدريب ورسائل الشكر باإلضافة إىل إعطاء املسئولني حرية
أكرب يف تقديم مثل هذه احلوافز.
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إن املشاركة الفعالة يف وضع األهداف ومعاجلة املشاكل واختاذ القرارات
تكسب الوظيفة قيمة وجتعل املوظف يشعر بأهميته وبالتالي هلا تأثري إجيابي
على مدى عطاء املوظف .وقد اتضح أن مستوى املشاركة يف الوزارة مل يكن
باملستوى املرضي واتفق املسئولون على ضرورة إعادة النظر يف ذلك .كما اتفقوا على
ضرورة إعادة النظر يف دور ديوان اخلدمة املدنية ،حبيث يسمح للوزارة اختاذ
القرارات املتعلقة بالتوظيف والرتقيات واملكافآت واحلوافز دون الرجوع إليه وضمن
سياسات متفق عليها مسبقا .واجلدول رقم ( )6أدناه يبني مستوى االتفاق بني
املسئولني على عناصر االسرتاتيجية.

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
.1

هناك تباين بني املسئولني يف فهم رسالة الوزارة .أما الرسالة الرمسية

فهي ختتلف عن إجابات املسئولني من حيث أنها تركز على حفز اجلميع على
املساهمة يف تنمية البالد ،وهذا املفهوم مل يرد يف أي من إجابات املسئولني.
.2

أوضح بعض املسئولني بانه ال توجد رؤية مستقبلية أو أهداف حمددة

وان الوزارة تعتمد على ردود االفعال يف معاجلة املشاكل اليت تواجهها .ويف
احلاالت اليت يتم فيها وضع األهداف يرى بعض املسئولني بان مستوى املشاركة
حمدود.
.3

عناصر التخطيط غري متوفرة مثل وجود األهداف واالتفاق عليها حيث

أفاد بعض املسئولني بعدم وجود خطة أو أهداف رغم أن الباحث اطلع على
االسرتاتيجية اليت مت إعدادها بعد مقابلة املسئولني ،مما يدل على حمدودية
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املشاركة يف إعداد هذه االسرتاتيجية ،ويفسر التباين يف فهم املسئولني للرسالة
والرؤى .كما يفسر قول بعض املسئولني بانه ال توجد أهداف للوزارة.
.4

يرى أكثر املسئولني بان هناك حاجة ماسة إىل اعتماد أسلوب

التخطيط االسرتاتيجي الذي يعتمد على تناول شامل للمشاكل اليت تواجه الوزارة.
واليت يصعب على الوزارة معاجلتها يف معزل عن مساهمات فعالة من قبل
الوزارات األخرى مثل وزارة املالية واالقتصاد الوطين يف دورها التخطيطي
لالقتصاد وخلق فرص عمل ،باالضافة إىل مساهمة فاعلة من القطاع اخلاص لوضع
اسرتاتيجية تشمل مجيع اجلهات ذات العالقة.
.5

يعترب أكثر املسئولني بان كثرة اللجان تعترب من معوقات اختاذ القرار

وسبب رئيس يف ضعف املساءلة .يف مثل هذه اللجان عادة ما تتم املوافقة على
قرارات ليس من واقع اقتناع ولكن تفاديا لطول النقاش ولعدم الرغبة يف املعارضة.
.6

أورد بعض املسئولني ضرورة إعادة تنظيم العمل لتحسني مستوى

املساءلة حبيث تعطى االدارات صالحيات أكرب للمسئولني يف تدريب املوظفني،
وتوظيف املناسب وترقية املستحق لكي يتمكنوا من حتمل مسئولية حتقيق
األهداف املنوطة بهم.
.7

مل توضح االسرتاتيجية الرمسية اليت أعدتها الوزارة واملشاريع اليت

ستقوم بها الوزارة لتنفيذ هذه االسرتاتيجية،
.8

عدم وجود وسيلة منظمة للتعرف على مستوى رضا املوظفني عن األداء

اإلداري وعن ظروف العمل أو حماولة التعرف على املشكالت ويعتمد املسئولون يف
ذلك على العالقات الشخصية وسياسة الباب املفتوح .ويرى بعض املسئولني بان
ذلك غري كاف لضمان حتسني رضا املوظفني ورفع كفاءتهم.
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.9

يعتمد األسلوب املتبع يف تقييم أداء اإلدارات على التقارير واملتابعة

الشخصية والتواصل مع املوظفني وبعض املعايري مثل عدد املتدربني واعداد الذين
مت توظيفهم .وبالرغم من أهمية كل ما تقدم أال انه ال يشكل نظام تقييم متكامل
وموضوعي يتناول مجيع العناصر املؤثرة على النتائج النهائية مثل الفعالية والكفاءة
واجلودة واالقتصادية ورضا املوظفني .كما انه ال يستند إىل حتديد واضح لألهداف
املنوطة باملسئول أو املدة احملددة للتنفيذ وحتقيق النتائج.
 .10يرى املسئولون احلاجة إىل إعادة النظر وبشكل جذري يف نظام احلوافز
يف الدولة ،كما يرى البعض ضرورة زيادة احلوافز املعنوية مثل التدريب وربط
احلوافز باألداء واإلجناز مع إعطاء املسئولني املباشرين (املدراء) صالحيات أكرب يف
منح احلوافز.
 .11يولي املسئولون اهتماما كبريا بضرورة استخدام تقنية املعلومات حيث
تبني أن هناك نقصا كبريا يف املعلومات سواء كانت الختاذ القرارات أو للتطوير أو
للتخطيط .ويرى املسئولون ضرورة استخدام تقنية املعلومات استخداما فعاال ميكنهم
من تقديم خدمات أفضل للجمهور .وهذا يتطلب إعادة النظر يف تصميم العمل
واإلجراءات وإعادة تصنيف بعض الوظائف وإضافة إدارات جديدة إذا تطلب األمر
ذلك.
 .12تبني أن هناك الكثري من اإلجراءات والسياسات غري مكتوبة ويرى
املسئولون ضرورة كتابتها.
 .13اتفق الكثري من املسئولني على أن أنظمة ديوان اخلدمة املدنية اليت
تتسم باملركزية تتسبب يف الكثري من التأخري يف معامالت املوظفني كما حتد من
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صالحية الوزارات يف تقديم احلوافز املناسبة مثل الرتقيات ،مما يضطر بعض
الوزارات ملخالفة هذه األنظمة.
 .14مت الرتكيز يف الرسالة الرمسية على مفهوم اجلودة فقط يف تقديم
اخلدمات .بينما جند أن طبيعة عمل القطاع العام تعمد إىل حتقيق أهداف ملختلف
املستفيدين ،وذلك خبالف القطاع اخلاص الذي يسعى إىل تقديم خدمات ذات
مردود اقتصادي حبت .هذا االختالف يف طبيعة املهمة يستوجب أن يركز القطاع
العام على معايري مثل الفاعلية والكفاءة واالقتصادية يف حتقيق هذه األهداف.

ﺎﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ

باالضافة إىل التوصيات اليت وردت يف التقرير الرئيسي ،نورد بعض

التوصيات اخلاصة بالوزارة.
.1

عقد ورشة عمل ملناقشة إجابات املسئولني وذلك لالستفادة من اآلراء

واملعلومات القيمة اليت وردت فيها.
.2

استخدام منهجية لإلدارة االسرتاتيجية أكثر قدرة على التناول

الشمولي للمشاكل اليت تواجه الوزارة والدولة يف املواضيع األساسية.
.3

إقامة ورش عمل يتم خالهلا مناقشة الرسالة والرؤيا املستقبلية

وترمجتها إىل أهداف ومؤشرات لتقييمها وبرامج ومشاريع لضمان حتقيق هذه
األهداف.
.4

أن يشمل نظام تقييم األداء نتائج السياسات واخلدمات باإلضافة إىل

املشاريع والربامج.
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.5

إعادة تنظيم العمل بهدف حتسني مستوى املساءلة من خالل منح

صالحيات أكرب متكن املسئول من حتقيق أهدافه.
.6

وضع نظام قياس أداء (مثل القياس املتوازي

(Balanced

) Scorecardيعتمد منهجية تسمح بالتقييم الشامل جلميع جوانب األداء
املؤثرة ،وقادرة على تقييم نتائج املشاريع ونتائج السياسات واخلدمات وحتديد
مساهمة الوزارة يف التنمية.
.7

توظيف تقنية املعلومات التوظيف السليم من خالل إعداد دراسة

شاملة حتدد املعلومات املطلوبة للتقييم والتخطيط والتطوير واختاذ القرارات .
.8

كتابة اإلجراءات وتوثيق العمليات حبيث يتم حتديد املسئولية

واملساءلة بشكل واضح.
.9

إعطاء املدراء صالحيات أكرب يف اختاذ القرارات واحلد من دور

اللجان.
 .10التنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية ملنح صالحيات أكرب للمسئولني يف
الوزارة يف جمال التوظيف والتدريب واحلوافز.
 .11العمل على زيادة احلوافز املعنوية مثل التدريب ورسائل الشكر
واالحتفال باإلجنازات اليت ال حتتاج إىل موافقات ديوان اخلدمة املدنية.
 .12ربط احلوافز باألداء وتدريب املسئولني على أسلوب تقييم املوظفني
بشكل موضوعي لكي يتم االستفادة القصوى من نظام احلوافز والتقدير.
 .13ضرورة القيام باستبيان دوري ملعرفة متطلبات املتعاملني ورأيهم يف
اخلدمات والربامج اليت تقوم بها الوزارة ويف السياسات املتبعة ملعاجلة املشكالت
وإدماج آرائهم يف اخلطة العامة السنوية.
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ﺍﻟﺭﺳﺍﻟﺔ

من حتليل اإلجابات جند ان املسئولني ذكروا العديد من العبارات اليت متثل

رسالة الوزارة وقد ظهر الكثري من التباين يف هذه العبارات .ويفيد احد املسئولني
بانه ال توجد رسالة رمسية للوزارة ولكن ميكن القول بان هناك فهم مشرتك مفاده
"توفري خدمة على مستوى عالي من اجلودة ،لتحقيق منتج ميكنهم االستفادة منه
يف احلياة العملية ،أو دون صعوبة كبرية" .برز من التحليل أن هناك اتفاقا بني
مخسة ( )13/5من املسئولني على صيغة معنية.
نستخلص من ذلك أن بعض اإلجابات عامة جدا حبيث أنها التشكل رسالة
حمددة ،ولكن هناك اتفاق يقل عن النصف ( )13/5على رسالة الوزارة ،وحتى
ضمن هذا االتفاق هناك اختالف على طبيعة ونوعية ما جاء يف الرسالة من حتديد
ملهمة الوزارة الرئيسية؟ هل هو خلدمة توجهات الدولة أم خللق جتانس بني الفرد
واجملتمع.

ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

هناك اتفاق بنسبة عالية تصل اىل ( )13/7على ان الرؤيا غري واضح وانها

مازالت حتت االعداد من قبل معالي الوزير ،والذي أجرى مشاورات مع بعض
املسئولني فيما خيص نطاق مسئوليتهم .وأورد أحد املسئولني بان هذه الرؤيا تشمل
عناصر عدة تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
كما يتضح أن هناك توجها لوضع نظام تقييم شامل لعمل الوزارة تقوم به
مؤسسة خمتصة وتعمل مع خنبة من املسئولني ولكن مل يساهم فيه معظم املدراء
الذين متت مقابلتهم .أما الرؤى األخرى اليت برزت فهي "تقريب الوزارة من
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اجملتمع من خالل مشاركة املواطنني" واالستفادة من جتارب دول متقدمة
ومنظمات دولية" .وبني ثالثة من املسئولني بان هناك خطة أو توجهات أقرت من
قبل جملس الوزراء (خطة مخسية لعام  )96لتنفيذ ذلك .اتضح من استعراض
اجابات املسئولني بانه ال توجد رؤيا متماسكة وموحدة وشاملة ،وأفضل ماميكن
استنتاجه من هذه اآلراء هو أن هناك إميان وقناعة بان الوزارة حتتاج إلي وضع
رؤيا واضحة لتكون قاعدة لرسم اسرتاتيجية مستقبلية ترتكز على تغيري جذري يف
خدماتها مبا يتناسب مع متطلبات زبائنها واملتعاملون معها ومواكبة التقنيات
احلديثة مع إعطاء االدارات التابعة هلا صالحيات أكرب يف اختاذ قرارات إدارية
وختصصية .وهذا ما قد وعاه الوزير وبدأ يف وضع اسرتاتيجية مل تتضح معاملها
لدى املسئولني بعد بسبب عدم املشاركة الفعالة من قبل الكثري منهم ،واليت يبدو
من االجابات بانها اقتصرت على فريق صغري من املستشارين واملسئولني .وهذا ما
يفسر عدم معرفة الكثري من املسئولني عن ماهية هذه الرؤيا.
حصل الباحث على خطة للوزارة مت اعداها يف عام 2001م بناء على توجيه
من جملس الوزراء املوقر.
ركزت اخلطة يف براجمها األربعة على وضع حتديد شامل ملا جيب أن يكون
عليه خدمات الوزارة وعلى ضرورة حتسني مستوى النتائج ووسائل توصيل هذه
النتائج ،وربط ذلك مبتطلبات السوق ،كما مشل تطوير القدرات االدارية واستخدام
تقنية املعلومات ملساعدة صنع القرار ورفع الكفاءة ،ونوعية العالقة بني الزبائن
والوزراة ،وضرورة متهني املوظفني واالرتقاء مبستواهم.
 .1يتبني أن عددا من عناصر هذه اخلطة ورد يف إجابات املسئولني غري أن
اخلطة مل توضح كيفية تقييم النتائج واملعايري اليت سوف تستخدم لتقييم خمتلف
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املشاريع والعمليات االدارية ،وال حتدد أهدافا قابلة للقياس تسعى الوزارة إىل
حتقيقها من خالل هذه الربامج واملشاريع .كما أنها ال حتتوي على آلية متابعة
ومسائلة فعالة عن التنفيذ .وأخريا فان اخلطة مل تشمل الرسالة اليت حتدد الغاية
من خدمات الوزارة .وقد يفسر غياب الرسالة ومعايري القياس والتقييم عدم الوضوح
الذي بينه املسئولون يف إجاباتهم والتطلع الكبري للخطة اليت يعمل على تطويرها
سعادة الوزير مع خنبة من املسئولني لتوضيح الطريق حنو املستقبل.

ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ

يوضح أحد املسئولني بأنه مت وضع خطة اسرتاتيجية من مخس حماور أُقرت

من قبل جملس الوزراء املوقر تهدف اىل حتسني وجتويد نتاج الوزارة .يف حني
يوضح مسئول آخر بأنه "التوجد أهداف رمسية مكتوبة بل توجد قائمة من
املشاريع" .يف حني يقر مسئول آخر بوجود اخلطة واألهداف ولكن مل "يتمكن من
ذكر أي منها" .ويفيد مسئول آخر بان "اخلطة االسرتاتيجية توقفت عام 1995
واعتمد أسلوب الربامج واملشاريع" .أما بالنسبة لألهداف الواردة يف االسرتاتيجية
فقد مت تصنيفها إىل ثالثة حماور رئيسية هي جودة املنتج ،الكفاءة االدارية وتقنية
املعلومات ،والقوى البشرية.
بالنسبة ألهداف احملور االول فريكز غالبية املسئولني ( )13/12على ضرورة
جتويد املنتج وتطوير نوعيته وحتسني أسلوب التقييم واملتابعة ،بينما أفاد أحد
املسئولني بانه "التوجد أهداف رمسية مكتوبة" .كما أن هناك أهدافا أكثر حتديدا
وتتعلق بربط الناتج مبتطلبات الزبائن باالضافة اىل أهداف متفرقة مثل " و"إدخال
التقنية والتدريب على حل املشاكل".
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من ذلك يتضح أن الكثري من األهداف تركز على تطوير املنتج وحتسينه
بشكل عام .وتركز جمموعة أخرى من األهداف على جعل املنتج يتناسب مع
متطلبات الزبائن ،وقد اختلفت آراء املسئولني حول ذلك.
جاءت األهداف يف جمملها عامة وقريبة إىل التوجهات أو احملاور
االسرتاتيجية .كما اتسمت ببعض القصور يف الدقة يف حتديد املطلوب ومل تضع
مُددا زمنية للتنفيذ أو معايري تعليمية يتوجب حتقيقها .وبسبب هذه العمومية
وعدم حتديد املدة الزمنية للتنفيذ فإن قياس اإلجناز سيكون صعبا جدا .كما أن
عدد من املسئولني مل يتمكنوا من ذكر أهداف حمددة .أفاد أحدهم بانه "ال توجد
أهداف رمسية مكتوبة بل توجد قائمة من املشاريع" ،واكتفى آخر بذكر "اخلطة
اخلمسية" وأوضح آخر بان إدارته "معزولة عن الوزارة وال يوجد اطالع" .وأضاف
آخر بان هناك "أهدافا أخرى مدونة يف تقارير اخلرباء" .هذا يرجح االعتقاد بان
األهداف قد تكون وضعت دون مشاركة فعالة من اجلميع أو أنها وضعت من قبل
خرباء يف معزل عن املسئولني .والسؤال هو هل هناك وسيلة لتحديد مستوى املنتج
املطلوب بأكثر دقة وموضوعية وبأسلوب ميكن قياسه؟ وهل ميكن املقارنة مع دول
أخرى يف معايري خمتارة؟
بالنسبة للمحور الثاني وهو الكفاءة اإلدارية فقد حازت على اهتمام أربعة من
املسئولني ومت حتديد مثانية أهداف مت تصنيفها كالتالي:

 -ﺍﻟﺗﻁﻭﻱﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ

• تطوير األنظمة اإلدارية.
• حتسني التنظيم الداخلي.
• جودة يف اإلدارة.
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• اجياد انظمة ادارية مرنة.
• حتقيق املرونة يف العمل.
يتبني أن ستة من األهداف الثمانية تتعلق بتحسني و"تطوير النظام اإلداري
"من حيث املرونة" إجياد أنظمة إدارية مرنة" واجلودة "جودة يف اإلدارة" والتنظيم
الداخلي "حتسني التنظيم الداخلي" .كما ركز املسئولون األربعة على دور املدرسة
يف الكفاءة اإلدارية من حيث ضرورة "زيادة صالحية االدارات لتوفري متطلباتهم"
ويرى آخر ضرورة "إجياد هيكلية لتساند هذه االدارات" .واملقصود بهذه اهليكلية
هو يف الواقع تعزيز االدارات بكوادر إضافية لتتمكن من تقديم خدمات أفضل
للزبائن واجملتمع.
بالنظر إىل هذه األهداف يتضح أنها ال تركز على جانب إداري حمدد
باستثناء الصالحيات لالدارات وحتى هذه ال تُحدد ما هي الصالحيات املطلوبة.
وركز املسئولون فقط على السماح لالدارات بشراء متطلباتهم من خالل منحهم
سلف مالية .من ذلك ميكن أن نستنتج أن املسئولني يرون أن النظام اإلداري
بشكل عام حيتاج إىل إعادة نظر وإصالح شامل .واالحتمال اآلخر هو أنه ال يوجد
وضوح حيدد مواطن اخللل اإلداري وكيفية التعامل معه.
بالنسبة للمحور الثالث وهو تطوير القوى البشرية فقد وردت يف إجابات 7
من  13من املسئولني ومجيع هذه األهداف وعددها  9تتعلق بتطوير املوظف
املهين ورفع كفاءته ( )9/6أو "جودة تدريب للمهنيني" .أو" حتسني نوعيتهم من
خالل االستفادة من خرجيي اجلامعات" و"حتسني الرضا الوظيفي يف الكوادر".
بالنسبة لألهداف املتعلقة باستخدام تقنية املعلومات فقد وردت يف إجابات
( )13/5وتطرقت األهداف إىل أمرين ،األول يتعلق باالستفادة من تقنية املعلومات
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يف تقديم املنتج ،مثل "التوسع يف إدخال احلاسب اآللي يف مجيع مراحل
االنتاج" .واألمر الثاني يتعلق بدور تقنية املعلومات يف التطوير اإلداري ومساندة
اختاذ القرار ،مثل "إجياد اسرتاتيجية لتوفري املعلومات لدعم القرار" .ومل خيلو
هذا اجلابب من األهداف العامة مثل "إدخال التقنية" أو "االستفادة من تقنية
املعلومات".
من املالحظ أنه مل ترد يف أي من األهداف كيفية التعامل مع املواطن ودوره يف
عمل الوزارة .هذا بالرغم من االهتمام الكبري الواضح يف املشاريع اليت قامت بها
الوزارة يف هذا الصدد مثل .هل هذا بسبب أن اجلهد الذي بذل يف هذا اجملال
حقق النتائج املطلوبة وال داعي للرتكيز عليه يف املستقبل؟ أم انه إغفال من
املسئولني هلذا اجلانب اهلام؟ كذلك من األهداف اليت مل ترد يف ردود املسئولني
تلك املتعلقة باالمور املالية مثل امليزانية والسيطرة على املصروفات أو استخدام
املوارد بشكل اقتصادي .
حصل الباحث على كتيب آخر من الوزارة حيتوي على توجهات للعديد من
جوانب العمل وختتلف هذه التوجهات يف درجة دقتها وامكانية متابعة اإلجناز
فيها .معظم التوجهات ال تضع حتديدا زمنيا أو كميا للتنفيذ .فمثال "تشجيع
القطاع اخلاص واألفراد على املساهمة يف الدعم املادي والفين" .ال يشمل هذا
اهلدف عدد نوعية هذا التشجيع وال يشمل ماهو املطلوب وال املدة الزمنية لالنتهاء
منها .وبالتالي فهو يعترب دليل للمنفذين وليس هدف ميكن تقييم مستوى اإلجناز
فيه.
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ويف عام 2002-2001م مت إعداد برامج لتنفيذ التوجهات ويظهر أن
الربامج هذه ليست ترمجة للتوجهات السابقة ،بل هلا توجهات أخرى خمتلفة،
مشلت تسعة مشاريع موزعة على أربع جوانب وهي:
.1

مخسة من املشاريع تعين بتجويد نوعية املنتج وتطويره.

.2

مشروع ال دخال تقنية املعلومات.

.3

مشروع التدريب والتأهيل.

.4

مشروع لتقييم املنتج ومشروع لتقويم املؤسسات التابعة للوزارة.

لكل من هذه املشاريع التسع أهداف وجهة مسئولة عن التنفيذ .ويشمل
الربنامج خطوات تنفيذ بعضها عام يؤثر على مجيع األهداف ،وبعضها حمدد
بهدف معني مثل "استحداث املختربات" .ويتبني من هذه الوثيقة أن هناك جهدا
كبريا بُذل يف إعدادها ،غري أن إجابات بعض املسئولني "ال توجد أهداف" توحي
بانها غري معممة على اجلميع أو أن مستوى املشاركة يف إعدادها اقتصر على عدد
معني ومل تنشر بشكل فعال .كذلك ما تفتقر إليه هذه اخلطة هي كيفية قياس مدى
تأثريها على حتقيق األهداف املعلنة .أي كيفية قياس فعاليتها يف "ربط كفايات
املنتج مبتطلبات البلد" وبالتالي فان اخلطة ال حتدد كيفية املتابعة واملدة الزمنية
لرفع التقارير وال مضمون هذه التقارير .فمن إجابات بعض املسئولني يتضح أن
هناك تقارير دورية ترفع عن نسب االجناز .فيما تظهر إجابات أخرى عدم وجود
مثل هذه التقارير ،حيث يذكر أحد املسئولني بانه" ال توجد تقارير معينة تبني
مدى تطبيق االسرتاتيجية" .باالضافة إىل ذلك فان اخلطة مل تكن موجودة على
مكاتب املسئول لتكون الدليل للعمل اليومي ،أو على االقل اجلزء الذي خيصه
منها وكما هو معمول به يف القطاع اخلاص.
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بالنسبة لألهداف اليت ذكرها املسئولون يف إجاباتهم وكيفية تنفيذها ومتابعتها
جند أن هناك تفاوتا بني ماورد يف اخلطة من حتديد للمسئوليات وبني الواقع
املعاش حيث يذكر أحداملسئولني بانه ال حتدد له أهداف من املسئول "التوجد
بشكل حمدد" ويذكر آخر" ال يوجد حتديد رمسي" لألهداف .ويذكر ثالث بانه
"التوجد أهداف حتدد من املسئول" ،وآخر يفيد "عدم وجود أهداف من
املسئولني" وكذلك يبني آخر بانه "ال توجد أهداف حمددة من الرؤساء بشكل
مباشر" أو كما يفيد اخر " التوجد أهداف وامنا واجبات" .والتفسري لذلك قد
يكون أن اخلطة مل يتم ترمجتها إىل أهداف فرعية لكل مسئول كما هو معمول به
يف القطاع اخلاص .وبالتالي فانه من الصعب تطبيق عنصر املساءلة بشكل فعال.

ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺧﻁﺔ

هناك عدة آراء حول كيفية وضع االسرتاتيجية واألهداف يف الوزارة .يفيد

أربعة من املسئوليـن ( )13/4بان هناك جلان مت تشكيلها لوضع االسرتاتيجية
واألهداف .حيث يبني أحد املسئولني بانه "مت تشكيل جلنة قبل سبع سنوات
لوضع تصور" من خالل "جتميع متطلبات املدراء ووضعها يف أهداف" .اشرتك يف
هذه اللجنة الوكالء مع بعض املدراء .فيما يفيد مسئول آخر بان وضع
اإلسرتاتيجية واألهداف تتم "من خالل تقارير عن املهنيني يف الوزارة ،وحبوث
يقوم بها مركز األحباث بناء على طلب الوزارة وتقارير اخلرباء والرأي العام
والشكاوى" .فيما ذهب آخر إىل القول بان األهداف "تظهر من حاجات املستفيدين
والعاملني وإثارة القضايا يف االجتماعات" .من ذلك نستنتج بان مصادر وضع
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األهداف متنوعة ومتعددة ولكهنا ال ختضع ألسلوب ومنهجية ثابتة جتعل إمكانية
املساهمة واملشاركة متيسرة جلميع املعنيني.

ﻧﻅﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ )ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻷﺍء ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ(

لتحديد مدى فعالية نظام السيطرة املعمول به لتقييم األداء وملتابعة مستوى

اإلجناز يف األهداف اليت وردت يف إجابات املسئولني مت تصنيف هذه األهداف
إىل أربع فئات:
.5

أهداف ميكن قياسها باملعيار املالي :مل ترد أي أهداف.

.6

أهداف حمددة بإجناز مشروع أو عمل معني :حتسني نوعية املهنيني

من خالل االستفادة من خرجيي اجلامعات يف البحرين ،االستفادة من تقنية
املعلومات ،زيادة صالحية املدراء لتوفري متطلباتهم ،واجياد هيكلية ملساندتهم،
تطوير نظام التقييم واملتابعة ،االهتمام بالبنية التحتية ،توفري مصادر معلومات
للزبائن ،بناء القدرة يف املهارات التخطيطية ،إدخال قيود املوظفني يف احلاسب
(خلق قاعدة بيانات) ،إدخال نظم املعلومات يف إدارة شئون املوظفني ونظام
املشرتيات ،وضع نظام حلصر املوجودات الثابتة واستخدام نظام معلومات اإلدارة
املالية  ،FMISوضع نظام مالي وحماسيب لالدارات.
.7

أهداف ممكن قياسها مباشرة مبعايري غري مالية :رفع الكفاءة من

خالل تصميم األعمال ( ،)process redesignحتسني الرضا الوظيفي يف كادر
املهنيني ،حتسني نوعية اخلدمات ،تقديم خدمة جيدة وسريعة ،إعطاء املهنيني
مبادئ احلاسوب بواقع ( )%90خالل  3سنوات ،تسهيل اإلجراءات ،تعليم
املهنيني على التقنيات اليت تساعدهم يف عملهم.
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.8

أهداف ال ميكن قياسها مباشرة وميكن قياس نتائجها :حتسني منتج

الوزارة ،جودة يف تدريب وتأهيل املهنيني ورفع كفاءتهم ،التوسع يف إدخال
احلاسب اآللي يف مجيع االدارات ،إجياد اسرتاتيجية لتوفري املعلومات لدعم
القرار ،إجياد أنظمة إدارية مرنة ،تطوير االنظمة االدارية وجتويدها ،تطوير نظم
التقييم ،ربط املنتج باحتياجات اجملتمع
كثري من األهداف اليت ذكرها املسئولون وردت يف "برامج التوجهات
االساسية" .بالنسبة لألهداف املالية يتبني انه مل ترد أي أهداف تتعلق بتوفري
منتج بتكلفة اقل أو أي أهداف أخرى هلا مدلول على ضرورة حتقيق الكفاءة يف
توفري اخلدمات باستنثاء "رفع كفاءة الوزارة من خالل تصميم االعمال (process

) ." redesignيظهر انه ال يتم متابعة تكلفة املنتج وهل هي يف ارتفاع أم يف
تناقص وكيف يتم السيطرة عليها .وكم هي تكلفة اجلهاز اإلداري نسبة إىل
اجلهاز املهين.
إن معرفة مدى حتقيق األهداف حيتاج اىل نوعني من املتابعة .متابعة اإلجناز
من خالل التقارير الشهرية .والنوع الثاني االعتماد على معايري قياس مستوى
األداء من حيث الفاعلية والكفاءة واالقتصادية .بالنسبة لألهداف احملددة بإجناز
مشروع أو عمل معني جند أنها كثرية ومتعددة ويف معظمها وردت يف اخلطة وان
النظام املعمول به للمتابعة ،والذي يركز بشكل كبري على متابعة اإلجناز ،يفي
بالكثري من املتطلبات للسيطرة عليها .غري أن املسئولني يف معظم احلاالت مل
حيددوا التزام مبدة زمنية أو تكاليف معينة .فمثال بالنسبة للهدف "توفري مراكز
ملصادر املعلومات" مل يذكر املسئول املدة الزمنية إلنهاء مراحل املشروع أو
التكاليف.
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بالنسبة لألهداف املمكن قياسها مبعايري غري مالية فقد ورد بعض منها مثل
"حتسني الرضا الوظيفي للمهنيني" .ولكن ال يتضح أن نظام السيطرة قادر على
حتديد إىل أي مدى مت حتقيق هذا اهلدف .وما هو املستوى احلالي للرضى
الوظيفي .وكذلك احلال بالنسبة للهدف املتعلق "بتقديم خدمة جيدة وسريعة"
كيف يتم تقيم اخلدمة املقدمة؟
بالنسبة لألهداف اليت حتتاج اىل تقييم نتائج اهلدف وتأثريه ،فهي تركزت
حول "حتسني املنتج" .غري انه مل يرد يف أي من إجابات املسئولني كيفية التأكد
من حتقيق هذا التحسني بشكل دوري وموضوعي .وبناء على إجابات املسئولني
فان "نظام التقييم غري مناسب وحيتاج اىل تعزيز املتابعة .كما يتفق املسئولون على
أن التقارير ال تكفي وينبغي إعطاء املدير أدوات للمتابعة .وتعتمد الوزارة يف عملية
التقييم على البحوث من مركز االحباث لتقييم أداء الوزارة "مركز البحوث يقوم
باحباث ملعرفة اجنازات الوزارة يف حتقيق اهلدف" .ويفيد أحد املسئولون بان
الوزارة تسعى يف الوقت احلالي إىل إنشاء "مركز القياس والتقييم".
بالنسبة لقياس األداء فقد أفاد ( )13/9من املسئولني بانه" ال يوجد تقييم
لألداء املؤسسي" كما أن "انظمة ديوان اخلدمة املدنية غري مالئمة لذلك" .يف حني
يوضح مسئول آخر بأن هناك نظام لرتقية املهنيني "يعتمد على تقرير مكتوب من
املدير ثم امتحان حتريري يشمل اإلدارة والشخصية ومقابلة شخصية باالضافة إىل
خربة املهين وحصوله على جائزة التميز يف مهنته" .يتبني من ذلك بأن نظام
قياس األداء يركز على أداء املوظف وليس على أداء املؤسسة وال يرتبط ارتباطا
مباشرا مع أهداف املؤسسة .وهناك نسبة كبرية من "عدم الرضا عن نظام التقييم
واملعلومات املتوفرة لقياس األداء" ويقرتح هذا املسئول إعداد منوذج للمتعاملني
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للحصول على تقارير أسرع ،وأن تأتى املعلومات بشكل مشرتك بني املستفيد
واالدارة .من ذلك يتضح بان املساءلة على األهداف ليست باملستوى امللطوب كما
أوضح أحد املسئولني "ال اعتقد بانه ميكن اجلزم بان املساءلة جيده".
كذلك فان هناك عوامل أخرى تؤثر على درجة املساءلة وهي اعتماد االدارات
على بعضها البعض يف حتقيق األهداف .فتأخري أو تقاعس يف إدارة معينة قد يعيق
إدارة أخرى .إذ يقول أحد املسئولني بان "تداخل الواجبات يؤخر العمل ،فمثال
يتم تقدير احلاجة من املعلمني وال ميكن وضعها موضع التنفيذ بسبب عدم توفر
معلومات من اجلامعات .البد من ضرورة توفري املعلومات يف الوقت املناسب"
ويوضح مسئول آخر بانه "ال توجد لدينا صالحيات حملاسبة املخالفني" .بينما
يطالب آخر باحلاجة العطائة "صالحيات يف حدود مبلغ معني" ويساءل على
التصرف فيه .فيما يذهب آخر إىل القول بان هناك "تعطيل من إدارات أخرى
وحنتاج إىل دراسة اهليكل ووضع حلول لتقليل التداخالت" .بينما يفيد آخر بان
"اإلعاقة الوحيدة هي اجلوانب املالية وتتمثل يف وزارة املالية وديوان اخلدمة
املدنية" أو أن الوزراة حتتاج إىل"إعادة النظر يف مجيع االجراءات والتخلص من
املركزية" .يف حني يرى ( )13/8بان الصالحيات جيدة إىل حد كبري ،بينما يرى
( )13/5بانها حتتاج إىل تقليل املركزية وخصوصا ما يتعلق بديوان اخلدمة املدنية
ووزارة املالية .ويرى البعض بان احلل يكمن يف "تسهيل القيود املالية" و يف "إعادة
النظر يف بعض اللوائح" كذلك من األمور اليت حتد من املساءلة وجود العديد من
اللجان الختاذ قرارات يف الكثري من املواضيع .يقول أحد املسئولني "جلان كثرية
تهدف إىل التأكد من أن القرار صحيح ينتج عنها تأخري يف اختاذ القرارات" .يف
حني يرى آخر أن "املشاركة أكثر من الالزم بسبب كثرة اللجان مما يؤدي إىل
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تأخري العمل ولكن يف املقابل جتعل اجلميع مدرك لرسالة املؤسسة" .ويقول آخر
بان "بعض اللجان غري فعالة" .االنطباع العام بأن العمل يتم من خالل جلان مما
يضيع املساءلة ويؤخر اختاذ القرارات وال يؤثر بشكل فعال يف إتاحة اجملال
للمشاركة احلقيقية كما تبني من النتائج املتدنية يف االتفاق على الرسالة والرؤى.

ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

وردت العديد من القيم املؤسسية ومت تصنيفها إىل مخس فئات:

 .1فعالية وكفاءة العمل وحتقيق النتائج :فصل العمل العام عن العمل
السياسي ،معرفة املوظف معرفة تامة مبهام عمله ،العمل بروح الفريق ،القبول
بالعمل يف الفرق ( ،)team workالعمل مازال منظم على أساس اإلدارة والقطاع
وليس على أساس العملية املتكاملة نفسها ) ،(process orientationعلم
بطبيعة العمل (الوصف الوظيفي) ،وضوح املهمة ،االهتمام بالعمل ،فهم العمل
بشكل تفصيلي والتعرف على القوانني واالنظمة ،السرعة والدقة واالتقان ،رفع
الكفاءة ،رفع الكفاءة املهنية (تدريب يوصل املهين إىل مستوى متقدم) ،واملتابعة
املستمرة للتأكد من إجناز العمل ،العمل اجلماعي.
 .2الصفات الشخصية :الرجوع إىل االخالق الفاضلة ،نكران الذات ،وضوح
وصراحة ،إعطاء كل ذي حق حقه ،أن يكون املوظف إجيابيا ويبادر بعرض
وجهة نظره ،اإلبداع واملبادرة ،االبتعاد عن القيل والقال ،واملبادرة ،سرعة
البديهة وحسن التصرف ،اإلخالص للمهنة ،اإلخالص يف العمل ،العطاء غري
احملدود واالنتماء ،التعاون مع الزمالء ،االحساس باملسئولية.
 .3التطوير الذاتي :تطوير الذات ،يتابع العلوم ،جيلس مع االخرين ،يسمع
أكثر مما ييتكلم ،ان يكون مرنا ألخذ اخلربات والتجارب ،تطوير النفس
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واملتابعة ،التعلم من رئيسه ،وعي بضرورة تطوير الذات مع التطور يف املهنة،
القدرة التقنية (الكمبيوتر).
 .4خدمة الزبون واملتعاملني :الرتكيز على اجلودة ،خدمة الزبون (هذا
املفهوم غري موجود واملوظف يتعامل مع الزبون على أنه يسدي له معروفا وليس
خدمة واجبة عليه) ،التعامل اجليد مع الناس ،االهتمام بالزبائن ،التعاون
والتعامل اجليد مع املتعاملني ،االهتمام بالناس ،التعامل مبهنية ،خلق القدرة
على التعامل مع االخرين.
 .5االنضباط وااللتزام :املراجعة وعدم التصرف بدون معرفة ،االنضباط
الوظيفي واخالقيات العمل (كان الرتكيز يف السابق على تدريب املهنيني واغفال
اجلانب االداري) ،االلتزام بالنظام ،االلتزام يف العمل.
تفاوتت إجابات املسئولني من حيث أهمية القيم .فبني أحدهم بان القيم
اهلامة تكمن يف"الرجوع إىل األخالق الفاضلة ونكران الذات وفصل العمل املهين
عن العمل السياسي" .بينما يرى آخر أن القيم اهلامة هي "الرتكيز على اجلودة
واملراجعة وعدم التصرف بدون معرفة مع اإلحساس باملسئولية ومعرفة تامة مبهام
العمل" .ويوضح آخر بأن "خدمة الزبون مفهوم هام وضروري" .ويضيف بأن
"االنضباط الوظيفي وأخالقيات العمل" مهمة جدا غري أن "الرتكيز يف السابق كان
على تدريب املعلمني وإغفال اجلانب اإلداري" ،كما يرى آخر بان "التعامل اجليد
مع الناس وااللتزام بالنظام واالهتمام بالعمل" تعترب من القيم اهلامة ويضيف بأنه
على املوظف "أن يكون إجيابيا ويبادر بعرض وجهة نظره".
من حتليل إجابات املسئولني برزت مثان قيم رئيسية .ثالث من هذه القيم
وردت يف إجابات ستة من املسئولني وهي أوال االخالص واالخالق الفاضلة ،ثانيا
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اجلودة واملعاملة احلسنة مع املتعاملني والزبائن ،وثالثا تطوير الذات .تلي هذه يف
األهمية ثالث قيم أخرى وهي أوال العمل بروح الفريق ،ثانيا ،االلتزام باإلجناز
واملتابعة ،ثالثا املعرفة التامة باإلجراءات ووضوح املهمة ،حيث وردت كل منها يف
مخس إجابات .واخريا هناك قيم أخري مثل الكفاءة املهنية ،واملبادرة واإلجيابية
وردت كل منها ثالث مرات .باإلضافة إىل ذلك هناك قيم متفرقة وردت ملرة واحدة
مثل العطاء غري احملدود ،واالنتماء ،ونكران الذات ،وفصل العمل الرتبوي عن
العمل السياسي .من التحليل اتضح أن درجة االتفاق على القيم بلغ (،)13/6
غري أن أحد املسئولني يفيد بأن بعض هذه القيم غري متأصلة يف الوزارة مثل مفهوم
اجلودة ،فيقول "بان هذا املفهوم غري متأصل يف الوزارة واملوظف يتعامل مع الزبون
على أنه يسدي له معروف وليس خدمة واجبة عليه" .كما أن العمل بروح الفريق
مازال يف رأي أحد املسئولني ليس متبعا حيث أن "العمل مازال منظم على أساس
اإلدارة والقطاع وليس على أساس العمل نفسه (.)process based

ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

مت تصنيف مفهوم املسؤولني ملتطلبات املوظفني على النحو التالي:

 .1حتسني األسلوب اإلداري :معرفة املوظف مبسئوليته ومهامه ،وضوح
املهمة ،حيتاج إىل مرشد ،فرص تدريب ومشاركة يف املؤمترات ،فرص متكافئة،
التدريب ،مشاركة يف وضع القرارات ،مرونة ،وضوح الوصف الوظيفي ،وجود
هدف حمدد حيققه.
 .2حتسني ظروف العمل :حتسني العالقات االنسانية ،إشاعة جو عمل
مناسب لرفع املعنويات ،رفع املعنويات ،توفري اإلمكانيات مثل ،املواصالت،
االهتمام باملشاكل ،االستماع اىل مشاكلهم ،حسن االستماع ،الرضا النفسي ،تفهم
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احتياجاتهم ،الثقة مع املسئول ،املساندة واملساعدة ،اللياقة ،معاملة باحرتام،
توفري اإلمكانيات املساعدة على تنفيذ املهمة ،معاملة جيدة.
 .3التقدير واحلوافز :احلوافز والتشجيع ،الرتقية ،التقدير بإعطائه املكافئة
املناسبة ،حيتاج اىل تقدير ،التثبيت يف الوظيفة ،التقدير واالحرتام ،حوافز مادية
ومعنوية ،شكر ومعاملة جيده ،تقدير معنوي ،عالوة ،تدريب على مهمة املوظف،
التقدير املعنوي واإلنساني واملادي.
بتحليل متطلبات املوظفني من وجهة نظر املسئولني جند أن املوظف يريد
التقدير واالحرتام و"إشاعة جو عمل مناسب لرفع املعنويات" كما يريد "إعطائه
املكافئة املناسبة" و" التقدير اجليد" والشكر على "العمل اجليد" .وقد اتفق على
أهمية ذلك  9من املسئولني .يلي ذلك يف األهمية التشجيع والتحفيز مثل "الرتقية"
والتثبيت يف الوظيفة" وتقديم "احلوافز املادية واملعنوية" كما يرى مثانية من
املسئولني .بينما يرى ستة من املسئولني بأن االهتمام باملشاكل وتفهم االحتياجات
يعترب مطلب أساسي للموظفني .كذلك هناك متطلبات أقل أهمية يف نظر املسئولني
مثل التدريب والتأهيل وتوفري االمكانيات والفرص وورد كل منها ثالث مرات.
بينما رأى اثنان من املسئولني أن وضوح املهمة واملساعدة على تنفيذها ووضوح
الوصف الوظيفي ،واملشاركة يف القرارات ووجود هدف حمدد تعترب متطلبات
هامة .فيما يرى آخر بان املوظف قد أهمل واجباته ونظر حلقوقه "الواجبات
مهملة واالهتمام منصب على احلقوق ،ماذا يقدم املوظف للخدمة الرتبوية" .من
ذلك يتبني أن هناك مستوى عال من االتفاق ( )13/9على أن التقدير واالحرتام
يشكالن أهم متطلبات املوظفني مع النظر إىل اعتبارات أخرى مثل االهتمام
باملشاكل والرتقية وحتسني املناخ العام يف العمل .وهذا يتطلب نظام حوافز يشجع
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هذه اجلوانب ويوازن بني متطلبات العمل ومتطلبات املوظف .غري أن نظام
احلوافز املعمول به حاليا يعترب يف نظر الكثري من املسئولني ال يوفر هذه املتطلبات.

ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ

من إجابات املسئولني جند أن بعضها يعرب عن مقرتحات للتطوير أكثر من

كونها عوامل جناح اعتمدت الوزارة عليها يف اسرتاتيجيتها السابقة .بالنظر إىل
عوامل النجاح جند أنها كثرية ومتعددة وتشمل مجيع اجلوانب املهنية والوظيفية
واإلدارية يف الوزارة .وبعض العوامل اليت وردت يف إجابات املسئولني دقيقة
وحمددة وبعضها تتسم بالعمومية.
فمثال يرى أحد املسئولني بأن أهم عوامل النجاح للوزارة يف سعيها احلثيث
يف تطوير اجلانب املهين مثل "تدريب الطاقم املهين وتطوير وإدخال احلاسب يف
تقديم خدماتهم" .بينما يرى آخر بان أهم عوامل النجاح تكمن يف جودة النظام
اإلداري مثل "تفهم الوزير وبعد النظر والقدرة على طرح اآلراء و التفاهم و
الشفافية" .ويشاركه يف الرأي مسئول آخر حيث يفيد بان النجاح يعتمد على
"وضوح الربامج واألنظمة ووجود نظام عمل مستقر يوحد التعامل بني مجيع
املتعاملني" ويركز مسئول آخر على اجلانب التعليم و يرى الكثري من الصعوبات
اليت حتتاج إىل معاجلة ،فيقول أن النجاح اعتمد على "وجود كفاءات يف خمتلف
اإلدارات وعلى إدخال احلواسب .ولكن الصعوبات الباقية أكثر بكثري مما حتقق"،
ويستطرد قائال "أن القوانني خارجية وختضع لديوان املوظفني ،وموارد الوزارة
قليلة ورواتب املهنيني ضعيفة مما يؤثر على جودة الكفاءات اليت تستقطبها الوزارة
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بسبب ضعف هذه الرواتب" .ولتحديد مستوى االتفاق على العوامل اهلامة مت
تصنيف عوامل النجاح إىل عناصر العملية املهنية الشاملة مثل:
 .1تدريب املهنيني ورفع مستواهم ،حتويل القطاع إىل مهنه وليس وظيفة،
تقليل التأثريات السلبية من مركزية القوانني يف ديوان املوظفني ،توفري متطلبات
املهنيني ،زيادة رواتبهم الستقطاب الكفاءات.
 .2تطوير وجتويد اخلدمات ،وإدخال احلاسب يف اسلوب تقدميها.
 .3خلق نظام يتسم بالتكامل بدال من وجود منتجات متعددة أي الفصل بني
االدبي والعلمي والصناعي خيلق مشكلة يف تكامل التعليم .جتويد التعليم ،تغيري
األسلوب من التعليم إىل التعلم ،إدخال نظم تعليمية متطورة (مثل نظام الساعات
املعتمدة ونظام معلم الفصل) ،زيادة البعثات الدراسية ،جماراة املتغريات
االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
 .4مل ترد أي عوامل جناح تتعلق باملنتج .ويبدو أن املسئولني يرون أن مجيع
العناصر االخرى هي يف الواقع يف خدمة جتويد املنتج وبالتالي فلم تذكر .أو أن
التصور ملعنى جودة املنتج مل يكتمل ويف احلالتني حيتاج املوضوع إىل توضيح.
 .5جودة القيادات امليدانية وتوفر االمكانيات واملرافق الرئيسية.
 .6االنفتاح على اجملتمع وتلمس احتياجاته ،التعاون الوثيق بني الوزرارة
واجملتمع من خالل توضيح سياساتها.
 .7النظام االداري يف الوزارة :وجود كفاءات يف خمتلف االدارات ،وجود
الرؤى املستقبلية ،تطوير أقسام الوزارة ،معاملة جيدة ،نوعية خدمة أفضل،
االلتزام بالنظام ،سالمة االجراءات ،وضوح الربامج ،نظام حيكم العمل (توحيد
التعامل بالنسبة للزبائن) ،وجود أنظمة واضحة جتعل النظام مستقرا ،تقنية
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املعلومات جمرد خدمة هو مفهوم خاطئ ،اإلدارة املساندة ،وضوح التوجهات،
تدريب املوظفني على مجيع املستويات ،قيادات الوزارة على مستوى عال ومن
أفضل الكفاءات ،جلان تنسيقية بني الوزارة والوزارات االخرى ملعرفة احتياجات
السوق والشركات.
هناك اتفاق كبري بني املسئولني ( )%77على أن النظام اإلداري هو من أهم
عوامل النجاح .ويفيد املسئولون بان من أهم هذه االمور االدارية هي "وجود الرؤى
املستقبلية ووضوح التوجهات والربامج ونظام حيكم العمل" كما يفيد آخر بان
"وجود أنظمة واضحة مع االلتزام بالنظام و سالمة االجراءات وتوحيد التعامل مع
الزبائن "جتعل هذا "النظام مستقرا" .وقد أصبح ذلك ممكنا ،على حد قول مسئول
آخر ،من خالل وجود "قيادات يف الوزارة على مستوى عالي ومن أفضل
الكفاءات ،واالستخدام الفعال لتقنية املعلومات ،وحرص الدولة على تقديم هذه
اخلدمة وختصيص مبالغ ضخمة هلا" .ومن إجابات املسئولني ميكن تصنيف
عوامل جناح النظام االداري يف الوزارة إىل العناصر التالية:
 .1وجود آلية فعالة ملعرفة متطلبات السوق والشركات.
 .2القيادة ووضوح الرؤيا والربامج واالنظمة.
 .3حرص الدولة على تقديم اخلدمة وتوفري امليزانية املناسبة.
 .4سالمة االجراءات وصحتها وااللتزام بها.
 .5التمنية املهنية وتدريب املوظفني على مجيع املستويات.
 .6االستخدام الفعال لتقنية املعلومات (ليس فقط كخدمة ولكن كأداة لتنفيذ
االسرتاتيجية).
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بالنظر إىل عوامل النجاح هذه جند أنها تشمل العملية اإلدارية إىل حد كبري.
وان املنطق اإلداري املستمد من هذه العوامل هو أن األساس يف العملية اإلدارية هي
معرفة متطلبات املستفيدين من النظام مثل اجملتمع وأولياء األمور وسوق العمل
واملؤسسات .وبناء على ذلك يتم وضع الرؤية املستقبلية .ومن ثم يتم حتديد
امليزانية املطلوبة ومراجعة اإلجراءات واألنظمة وتصميم األعمال مبا يتفق مع
التصور وتهيئة الكوادر املهنية وتدريب املوظفني واستغالل تقنية املعلومات يف
حتقيق مستوى عال من الفاعلية والكفاءة يف حتقيق النتائج .غري أن ذلك ال تنسجم
مع إجابات سابقة للمسئولني عن وضوح األهداف أو االتفاق على الرسالة والرؤى
واليت بينا سابقا بان نسبة االتفاق فيها كانت متدنية نسبيا وصلت إىل (.)%38
يف حني يفيد بعض املسئولني بأنه ال توجد أهداف أو رؤيا واضحة "التصور غري
واضح وانه ما زال حتت اإلعداد" وان اإلجراءات روتينية وتعاني من املركزية .كما
أن هناك اتفاقا تاما بني املسئولني على أن هناك حاجة ملحة إىل إحداث تغيري يف
اهليكل التنظيمي واإلجراءات كما هو مبني أدناه يف فقرة التنظيم .باإلضافة إىل أن
العمل يف معظم األحيان يتم من خالل جلان مما ُُيضعف عنصر املساءلة عن
النتائج.

ﺍﻟﺍﻟﺻ( ﻡﻳﻅﻧﺗﻼﺣﻳﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻓﺯ(

بتحليل إجابات املسئولني يتبني أن البعض يرى أن "التنظيم احلالي يعيق"

سري العمل وبطيء وانه "مل يتغري منذ عقدين من الزمن" وال يتماشى مع املتطلبات
احلديثة .وقد مت تشكيل جلنة لتطوير األداء اإلداري واملهين يرأسها وكيل
الوزارة" .ويضيف آخر بأن التنظيم "يعيق العمل وحنتاج إىل تقليل املركزية وجعله
أكثر مرونة .كما حنتاج اىل خلق مراكز وإدارات جديدة" .كما يبني أن اهليكل
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التنظيمي "مل يتغري من سنة  1983وبالتالي فانه حيتاج إىل تغيري جذري يف كثري
من اجلوانب" .ويوضح مسئول آخر بأن "الوضع احلالي يف اإلجراءات
بريوقراطي" ،وهناك حاجة "لتوضيح أكثر ملهام اإلدارات" وإعطائها قدر أكثر من
الصالحيات يف تسيري أمورها .فمثال هناك "بعض القرارات البسيطة تؤخذ على
أعلى املستويات" .ويرى أحد املسئولني أن التنظيم حيتاج "اىل تغيري جذري
حبيث تفصل احملافظات وتعطى صالحيات أكرب يف إدارة اخلدمات ،وان يقتصر
دور الوزارة يف وضع السياسات وحتديد مستوى املنتج ومراقبة مستوى األداء
وتنفيذ السياسات" .ويبني مسئول آخر بان "اإلجراءات معقدة وكثرية "وان الوزارة
يف الوقت احلالي "تنظر يف تغيري اهليكل التنظيمي ولكن مل تتضح ما هي
التغيريات اليت ستتم" .كما يرى آخرون بان ديوان اخلدمة املدنية يشكل أحد
العقبات يف التطوير حيث أن "التوظيف يأخذ وقتا طويال بسبب املركزية".
بالنسبة للعالقة بني اإلدارات يرى أحد املسئولني بوجود "تداخل بني عمل
اإلدارات مما يؤثر على العمل الفعلي وينتج عنه بعثرة اجلهود" مما يستوجب
احلاجة إىل إعادة توزيع "املهام املتداخلة".
أما فيما يتعلق مبشاركة املسئولني من خمتلف املستويات يف اختاذ القرار
ومعاجلة املشاكل فهناك اختالف يف الرأي بني املسئولني .فمنهم من يرى أن
مستوى املشاركة أكثر من الالزم ومتمثلة يف كثرة اللجان "املشاركة أكثر من الالزم
بسبب كثرة اللجان اليت تعطل اختاذ القرار وتضيع املسئولية" .فيما يرى آخر بان
"كثرة اللجان تهدف إىل التأكد من أن القرار صحيح ولكن ينتج عنها تأخري يف
اختاذ القرارات" .بينما يرى آخر أن اللجان ختدم يف إتاحة اجملال للمشاركة،
وهي " جتتمع بشكل دوري للتعامل مع املشاكل والقضايا .يرأس الوزير أحد هذه
165

الملحق (ب) وزارة ‘ب"

اللجان والوكيل يرأس جلنة أخرى والوكيل املساعد يرأس جلنة ثالثة .وهذا
التسلسل يستخدم لتمرير املعلومات واألفكار من األعلى إىل األسفل".
بالنسبة لنظام احلوافز فريى أحد املسئولني بأن نظام احلوافز "كنظام جيد
ويشمل احلوافز املادية واملعنوية ولكن املشكلة تكمن يف التطبيق ويف نوعية احلوافز"
وقد جرى عليه بعض التعديالت مثل زيادة النسب إىل ( .)%3ويبني آخر بان
احلوافز "جيدة وان اجملموعة اليت لديه (موظفيه) حصلت على مكافئة وكل
املوظفني يستحقون ولكن جيب إعطاء فرصة لآلخرين للحصول على احلوافز ،وان
ال حتصر يف شخص وأحد حتى لوكان مستحقا".
بينما يرى آخرون بان "نظام احلوافز قديم ومل يتطور وحمدود ب( )%4لكل
وزارة" ،ويف معظم األحيان فان النسب "غري مالئمة وحتتاج إىل تغيري" كما أن
النظام "ليس مبنيا على أسس صحيحة" .فيما يرى آخرون بان العملية "أصبحت
روتينية وال تؤدي الغرض ،وال تفرق بني اجملتهد وغري اجملتهد" .كما أنها
"تعطي لتحسني الوضع وزيادة الراتب وليس مقابل زيادة يف اإلجناز واألداء".
باإلضافة إىل ذلك فهي "قليلة وال تتعدى  6حوافز لكل  200شخص" و"ال
خيضع توزيعها على معايري واضحة" .ولتحسني التطبيق يقرتح البعض"تدريب
املسئولني على التقييم" جلعله أكثر موضوعيا .كما يقرتح آخرون "تقليل املركزية يف
حتديد قيمة احلوافز وأن تكون من صالحيات الوزارة" وليس ديوان اخلدمة
املدنية.
من ذلك يتضح أن هناك اتفاقا كبريا على احلاجة للتغيري يف اهليكل
التنظيمي واإلجراءات .وتتمثل التغيريات املطلوبة يف التالي:
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.1

تطوير وتغيري اهليكل التنظيمي الذي أصبح ال يتماشى مع الرتبية

احلديثة مبا يف ذلك حتديد صالحيات ديوان اخلدمة املدنية.
.2

فصل احملافظات وإعطائها صالحيات أكرب يف إدارة اخلدمة على أن

تركز الوزارة على وضع املعايري لتحديد مستوى املنتج والنتائج اإلدارية واملهنية
ووضع السياسات واالسرتاتيجيات.
.3

دراسة اإلجراءات وتعديلها لتكون أكثر استجابة وسرعة وتضمن

املعاملة املتساوية بني خمتلف املستفيدين.
.4

تطوير االدارات من حيث عدد ونوعية املوظفني.

.5

إعطاء صالحيات أكثر للوزارة يف التوظيف وتقليص صالحيات ديوان

اخلدمة املدنية يف وضع السياسات ومراقبة تنفيذها.
.6

إضافة إدارات جديده مثل:
أ .القياس والتقييم.
ب .استحداث جهاز لتطوير األداء اإلداري يف الوزارة للعمل على رفع
الكفاءة واألداء بشكل عام ويعمل على تطوير العمل واإلجراءات
والسياسات وتدوينها.

.7

جعل االدارات امليدانية وحدة مستقلة ودعمها باملوظفني واملهنيني

املؤهلني.
.8

إدخال احلاسب اآللي لرفع الكفاءة وتوفري املعلومات.

ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ

تبني من املقابالت مع املسئولني بان هناك تفاوتا يف فهم املسئولني لرسالة

الوزارة والرؤية املستقبلية .بالنسبة للرسالة فقد اتفق املسئولون بنسبة ( )%38على
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أن الوزارة تقوم بإعداد املنتج ملتطلبات التنمية اجلدول رقم ( )7صفحة .170
وهذا اتفاق عام ال ميثل رسالة حمددة ،وهناك تباين يف اآلراء حول طبيعة ونوعية
هذا اإلعداد والغرض منه .أي هل هو خلدمة توجهات الدولة اليت مل يتم
تعريفها ،أو خللق جتانس يف اجملتمع أم ليكون املنتج صاحل ملتطلبات
املستفيدين ،أم كل هذه الغايات .بالنسبة للرؤيا املستقبلية فقد اتفق سبعة من
املسئولني على أن التصور غري واضح وانه ما زال حتت اإلعداد من قبل معالي
الوزير .من هذا العرض أتضح بانه ال يوجد تصور متماسك وموحد وشامل ،غري أن
هناك إميانا وقناعة بان الوزارة حتتاج إىل وضع رؤية واضحة لتكون قاعدة لرسم
اسرتاتيجية مستقبلية ترتكز على:
 .1تغيري جذري يف اعداد املنتج مبا يتناسب مع متطلبات املستفيدين ومواكبة
التقنيات احلديثة مع جعل الوحدات امليدانية أقرب إىل اجملتمع وإعطاء هذه
الوحدة صالحيات أكرب يف اختاذ قرارات إدارية ومهنية.
 .2إحداث تغيري جذري يف النظام اإلداري حبيث يتم حتديد الرسالة والرؤى
بوضوح وبشكل مجاعي ويتم االتفاق على األهداف والسياسات واالسرتاتيجيات
ومعايري تقييم النتائج اإلدارية واملهنية مما يتيح للمسئول واملوظف معرفة وفهم
واضح.
 .3تغيري يف اهليكل التنظيمي جلعله أكثر مرونة وأقل مركزية مع اعطاء
املسئولني يف الوحدات امليدانية صالحيات أكرب ،مبا يف ذلك اعادة النظر يف
العالقة مع ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية مبا يعزز إمكانية املسئولني على
حتقيق النتائج املطلوبة منهم ،وإمكانية مساءلتهم على هذه النتائج.
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كما برز موضوع هام أشار إليه العديد من املسئولني وهو أن الوزارة تعي
احلاجة امللحة لوضع نظام تقييم شامل للعملية املنهنية .وكذلك أهمية وضع نظام
قياس أداء للعمليات اإلدارية لتحقيق مستوى أعلى من الفاعلية والكفاءة
واالقتصادية والعمل على تقريب الوحدات امليدانية من اجملتمع .وقد بدأت
الوزارة يف هذا االجتاه بإجراء دراسة جادة ألساليب التقييم.
تبني للباحث بان هناك جهد كبري يبذل يف التخطيط ووضع التوجهات .وقد
حصل الباحث على عدد من اخلطط اليت أعدتها الوزارة وبعد دراستها تبني أنها
تشمل الكثري من املشاريع اهلامة واحليوية وان كثريا مما ورد فيها اشار اليه
املسئولون بصورة أو بأخرى .غري أن أسلوب تنفيذ هذه اخلطط مل يكن باملستوى
الذي يرضى عنه املسئولون .فقد اقتصرت املتابعة على اإلجناز دون إيالء اهتمام
مماثل للنتائج .باإلضافة إىل ذلك فان عددا من املسئولني أشاروا بأنه ال توجد
أهداف ،مما يدل على أن اخلطط ليست معاشة ومدجمة يف العمل اليومي ،وال
حتدد أهدافا حمددة للمسئولني ميكن قياسها.
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ﺍﻝﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(4
ﻣﻠﺧﺹ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻓﻲ 'ﺏ' ﻋﻠﻯ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺎﻻﺳﺗﺭﺎﺗﻳﺟﻳﺔ
النتيجة

العنصر

إعـــداد املنـــتج ملتطلبـــات

الرسالة

املستفيدين
التصور غري واضـح ،تغـيري

الرؤية

املنتج ليواكب العصر
االخــالق الفاضــلة ،تطــوير

القيــم

الذات ,اجلودة

نسبة االتفاق

املالحظات

%
38

تبــاين يف فهــم الرســالة
واتفاق ضعيف
نســبة االتفــاق عاليــة

54

نسبيا على عدم وضـوح
التصور

46

جتويـــد النتـــائج وربطهـــا
األهداف االسرتاتيجية

باحتياجـــات املســـتفيدين،
تطـــوير القـــوة البشـــرية،

62

استخدام تقنية املعلومات
81
تقييم ومتابعة األداء
رضا املوظفني
املتوسط

متابعة االجناز
التقدير ،الرتقيـة ،االهتمـام

ال يوجــد نظــام لتقيــيم
األداء

59

باملشاكل
57

وامللخص يف اجلدول رقم ( )4اعاله يبني مستوى االتفاق بني املسئولني يف
حتديد الرسالة والرؤى والعناصر االدارية األخرى الواردة يف إطار التحليل.
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ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
.1

هناك تفاوت يف فهم املسئولني لرسالة الوزارة .إذ يرى البعض بان

مهمة الوزارة القيام بإعداد املنتج ملتطلبات املستفيدين ،ولكن خيتلف املسئولون
على طبيعة ونوعية هذا اإلعداد والغرض منه .هل هو خلدمة توجهات الدولة أم
خللق جتانس يف اجملتمع أم ليكون صاحلا للمستفيدين أم كل هذه الغايات.
.2

خلص املسئولون النظام اإلداري يف ست نقاط رئيسية وهي معرفة

متطلبات السوق ،القيادة ووضوح الرؤى ،توفري امليزانية املناسبة ،سالمة
اإلجراءات وااللتزام بها ،التنمية املهنية ،واالستخدام الفعال لتقنية املعلومات.
هذا يدل على علم املسئولني مبا جيب القيام به ولكن املمارسات والتطبيق العملي
ال تتماشى مع هذه األساسيات.
.3

يتفق املسئولون بنسبة تصل إىل ( )%77على أن أهم عوامل النجاح يف

العملية املهنية هو وجود النظام اإلداري الفعال والذي يتمثل يف وضوح الرؤى
واألهداف و فهم املوظف واملسئول ملهمته ومعرفته التامة مبا هو مطلوب منه
والنتائج املتوقعة من العمل الذي يقوم به ،وإعطائه القدرة على حتسينه .غري أن
الواقع ال يعزز هذا الرأي .فقد أفاد بعض املسئولني بأنه ال توجد رؤيا واضحة وان
األهداف غري حمددة .وهذا ميثل تفاوتا كبريا بني ما يراه املسئولون كعناصر
أساسية للنجاح وبني املمارسات اإلدارية.
.4

برزت عدة آراء حول الرؤية املستقبلية تتلخص يف وضع نظام شامل

لضمان تقديم خدمة متميزة وتقريب الوحدات امليدانية إىل املواطنني.
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.5

يتضح من هذه الدراسة أنه ال توجد رؤية متماسكة وموحدة وشاملة،

وأفضل ما ميكن استنتاجه هو أن لدى الوزارة إميان وقناعة مبدى احلاجة إىل
وضع تصور واضح ليكون قاعدة لرسم اسرتاتيجية مستقبلية ترتكز على تغيري
جذري يف خمرجاتها مبا يتناسب مع متطلبات املستفيدين ومواكبة التقنيات
احلديثة واعطاء الوحدات امليدانية صالحيات أكرب يف اختاذ قرارات إدارية .وأن
يعترب املهين أهم عنصر يف تقديم اخلدمة وأن يأخذ تطويره ورفع مستواه أولوية يف
اخلطط املستقبلية.
.6

أظهرت الدراسة تفاوتا كبريا بني آراء املسئولني يف حتديد األهداف.

فمثال يفيد أحدهم بوجود خطة بينما يقول آخر بانه ال توجد خطة وامنا قائمة من
املشاريع يف حني يوافق آخر على وجود اخلطة ولكن مل يتمكن من ذكر أي من
أهدافها .هذا يرجح االعتقاد بأن األهداف قد تكون وضعت دون مشاركة فعالة من
اجلميع أو أنها وضعت من قبل خرباء يف معزل عن املسئولني.
.7

اتفق املسئولون على ضرورة جتويد املنتج بنسبة عالية بلغت .%92

ولكن مل يتفقوا على تعريف موحد هلذه اجلودة .فقد وردت عدة تعريفات مثل
توفري املهارات األساسية ،أو توفري مناخ مهين ،أو توفري بدائل تناسب خمتلف
الفئات أو الوصول للنتائج املخطط هلا ،أو وجود نظام إداري فعال .وقد تكون
مجيع هذه التعريفات مالئمة ولكن ال بد من توحيد املفاهيم اهلامة مثل جودة
املنتج واالتفاق على مدلوالتها ليمكن تنفيذها.
.8

وردت عدة أهداف يف جمال الكفاءة اإلدارية وتقنية املعلومات وتطوير

القوى البشرية ،غري أنه مل ترد أهداف تتعلق بكيفية التعامل مع املواطنني
واملستفيدين .هذا بالرغم من االهتمام الكبري الذي يوليه املسئولون هلذا اجلانب.
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.9

الكثري من األهداف عامة وحتتاج إىل حتديد أكثر لتسهيل عملية

تقييمها وربطها بالرسالة والرؤية املستقبلية ،مثال على األهداف العامة:
أ.

إعداد املواطن ليناسب الوضع السياسي اجلديد.

ب .جعل املنتج يف مستوى املطلوب وطموحات املواطنني.
ج.

توفري مراكز ملصادر املعلومات.

د.

إدخال التقنية يف االدارات.

 .10مل تربز أي وسيلة لتحديد املستوى املطلوب وال كيفية تقييمه وكذلك
احلال بالنسبة للعمليات اإلدارية فاملعلومات لتقييم ذلك غري متوفرة ،وتبني أن
الوزارة تدرك احلاجة امللحة لوضع نظام شامل لتقييم وقياس األداء يف العمليات
املهنية واإلدارية لتحقيق مستوى أعلى من الفاعلية والكفاءة واالقتصادية واملساءلة.
 .11يتفق ( )%69من املسئولني بان نظام السيطرة وتقييم األداء غري
مناسب وغري فعال وخصوصا يف تقييم األهداف اليت حتتاج إىل تقييم مبعايري غري
مالية مثل مستوى الرضا الوظيفي أو تقديم خدمة جيدة وسريعة .وكذلك احلال
بالنسبة لألهداف اليت حتتاج إىل تقييم نتائجها وتأثريها مثل جتويد املنتج أو رفع
كفاءة املهنيني أو إصالح النظام االداري .ويركز نظام السيطرة على تقييم أداء
املوظف أكثر من أداء املؤسسة وال يربط أداء املوظف باألهداف أو بنظام احلوافز
كما هو معمول به يف القطاع اخلاص.
 .12يصعب حصر املسئولية عن النتائج يف ظل عدم وجود نظام سيطرة
فعال لقياس األداء واإلجناز ،حيث يعتمد املسئولون يف تقييم األداء على متابعة
اإلجناز يف املشاريع وعلى التقارير الدورية .ويرى املسئولون بان ذلك غري كاف
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لتقييم تأثري هذه األهداف على احملصلة النهائية للنتائج واليت هي يف األساس
غري حمددة بشكل قاطع كما اتضح سابقا.
 .13اهتم املسئولون بضرورة تطوير اإلدارة يف الوحدات امليدانية وإعطائها
صالحيات أكرب .غري أنه مل حتدد الدراسة ما هي هذه الصالحيات باستثناء
السلف املالية املخصصة لبعض املشرتيات .وقد يتطلب األمر إىل إجراء دراسة أكرب
للبحث يف ماهية الصالحيات املطلوبة هلذه الوحدات جلعلها أكثر فعالية يف
جتويد املنتج.
 .14يرى بعض املسئولني أن هناك تداخال يف عمل بعض اإلدارات ويعزى
ذلك إىل أن العمل منظم على أساس اإلدارة والقطاع وليس على أساس مسئولية
كاملة عن العملية نفسها ( )process ownershipمما يزيد من البريوقراطية
وعدم إمكانية حصر املسئولية.
 .15مل يتضح كيف يتم تقييم تكاليف تقديم اخلدمات ويظهر أنه ال يتم
متابعة تكلفة الوحدة من املنتج وهل هي يف ارتفاع أم يف تناقص وكيف يتم السيطرة
عليها وكم هي تكلفة اجلهاز اإلداري نسبة إىل اجلهاز املهين.
 .16بلغ االتفاق على القيم املؤسسية نسبة ( )%46غري أن بعض هذه القيم
غري متأصلة يف الوزارة ،فمثال يبني أحد املسئولني بان املوظف يتعامل مع الزبون
على أنه يقدم له معروفا وليس من واقع أن املوظف وجد خلدمة الزبون.
 .17نظام احلوافز املعمول به حاليا غري مناسب وال يفرق بني اجملد وغري
اجملد ،وال يوازن بني متطلبات العمل ومتطلبات املوظف وخصوصا يف كيفية
تطبيقه اليت التتسم باملوضوعية وال تعتمد على تقييم سليم لألداء ،وإمنا تعترب نوع
من حتسني الوضع املادي للموظف.
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 .18يرى معظم املسئولني بان أضعف حلقة يف تقديم اخلدمات احلالية هو
االنسان املهين بالرغم من قناعة املسئولني بان املهين اجليد هو من أهم مقومات
جناح اخلدمة .فالنظام احلالي ال يتيح اجملال حملاسبة املهين على النتائج وال
يساهم يف استقطاب واالحتفاظ بالنوعية اجليدة اليت تعترب عملها مهنة وليس
وظيفة .وبالتالي فان نظام احلوافز واملكافآت والرواتب حيتاج إىل إعادة نظر
وخصوصا بالنسبة للمهنيني .ويرى املسئولون أن توظيفهم جيب أن ال يكون جزء
من معاجلة مشكلة البطالة .فالتوظيف الذي ال يقوم على الكفاءة من شانه أن
خيلق مشاكل أكثر فداحة من البطالة.
 .19يرى بعض املسئولني بان هناك تأخريا ونقصا كبريين يف توفر
املعلومات ملتخذي القرار مما جيعل املسئول يضطر إىل اختاذ القرار قبل إكتمال
املعلومات لكي ال تتأخر مصاحل الناس .لذا بات من الضروري وضع نظام معلومات
على أسس سليمة ليس فقط لتوفري املعلومات ولكن كذلك لزيادة كفاءة وفعالية
النظام اإلداري والفين.
 .20يرى الكثري من املسئولني بان االعتماد على اللجان الختاذ القرارات له
جوانب سلبية منها تأخري املعامالت وعدم إمكانية احملاسبة واملساءلة.

ﺎﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ

من حتليل البيانات نستنتج بان هناك إحساسا عاما بضرورة إجراء تعديالت

جوهرية على النظام اإلداري جلعله أكثر حساسية ملتطلبات املتعاملني واملستفيدين
وأكثر قدرة على تأدية الرسالة وحتقيق األهداف اليت وجدت الوزارة من أجلها.
كما برزت مواضيع أخرى نتناوهلا فيما يلي بشيء من التفصيل:
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.1

عقد ورشة عمل ملناقشة إجابات املسئولني وذلك لالستفادة من اآلراء

واملعلومات القيمة اليت وردت فيها.
.2

اعتماد منهجية اإلدارة االسرتاتيجية لوضع وتوضيح الرسالة والرؤى

واألهداف و السياسات واالسرتاتيجية لتنفيذها ،وإشراك املسئولني يف وضعها من
خالل عقد ورش عمل تشمل خمتلف املستويات.
.3

االتفاق على مفهوم جتويد املنتج وأهدافه ووضع االسرتاتيجية املناسبة

لتحقيقه حبيث تشمل مشاريع ذات أهداف حمددة وخمرجات معلومة ونتائج
ومعايري لقياس اإلجناز واألداء متفق عليها مسبقا.
.4

إعطاء أهمية خاصة لتطوير املهنيني كونها من أهم العناصر يف تقديم

اخلدمة.
.5

وضع أهداف حمددة لتطوير عالقة الوحدات امليدانية باجملتمع.

.6

إعادة النظر يف تصميم اخلدمات لتتالءم مع املفهوم املوحد جلودة هذه

اخلدمة.
.7

توضيح وحتديد الصالحيات الالزمة للوحدات امليدانية جلعلها أكثر

فعالية يف جتويد منتجاتها.
.8

إعطاء اجملالس البلدية أو احملافظات دور أكرب يف إدارة الوحدات

امليدانية على أن تركز الوزارة على وضع السياسات واالسرتاتيجيات ومعايري تقييم
املخرجات والنتائج الفنية واإلدارية.
.9

وضع خطة لكل مسئول حمددة بأهداف واضحة ونسبة إجناز معلومة

ومستوى أداء متفق عليه.
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 .10وضع نظام سيطرة وقياس أداء فعال لتقييم مدى تنفيذ السياسات
واالسرتاتيجية وحتقيق األهداف.
 .11إعادة النظر يف نظام احلوافز املعمول به حاليا ليكون أكثر قدرة على
تشجيع السلوك املطلوب ويرتبط باألداء القائم على التقييم املوضوعي.
 .12إعادة النظر يف عالقة الوزارة مع ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية
بغرض تقليل املركزية وإعطاء الوزارة صالحية أكرب يف تسيري أمورها.
 .13إجياد نظام لتقييم تكاليف اخلدمات ملتابعة تكلفة كل وحدة من املنتج
نسبة إىل سنوات سابقة أو نسبة إلي دول أخري.
 .14إجراء دراسة وإعادة تصميم العمليات اإلدارية ()Reengineering
بهدف رفع الكفاءة وتقليل البريوقراطية على أن تشمل هذه الدراسة اهليكل
التنظيمي وأسلوب العمل والصالحيات واإلجراءات وتوزيع املهام والواجبات وأن
يتم ذلك من خالل ورش عمل يشارك فيها أكرب عدد من املسئولني.
 .15إجياد نظام لتقييم ومتابعة تكلفة اجلهاز اإلداري نسبة إىل اجلهاز
الفين.
 .16مراجعة عالقة الوزارة بديوان اخلدمة املدنية من حيث الصالحيات
بغرض تقليل الوقت واجلهد املبذول يف التوظيف والرتقية واحلوافز.
 .17مراجعة عالقة الوزارة بوزارة املالية من حيث الصالحيات يف
املشرتيات بغرض تقليل الوقت واجلهد املبذول يف توفري املستلزمات.
 .18استحداث جهاز للتطوير على أن تكون أحد مهامه حتديد املستوى
الفين واإلداري املطلوبني وكيفية تقييمهما.
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ﺍﻟﺭﺳﺍﻟﺔ

بالنظر اىل اإلجابات جند أن هناك اتفاقا (  )7/4على ضرورة تسهيل

االجراءات اليت تقوم بها الوزارة ملساعدة الزبون واستخدام أفضل الوسائل التقنية.
وإذا جتاوزنا هذا االتفاق الكبري يف الوسيلة ،جند أن االتفاق ينخفض إلي
( )%43ويركز على أهمية تنظيم العالقات والتعامالت .كما يرى ثالثة آخرون
بأن الرسالة تركز على تقديم اخلدمات مع تسهيل اإلجراءات خلدمة املراجعني".
بينما يرى آخر أن الرسالة هي"حتقيق ما تصبو اليه القيادة من مستوى معيشة
ورفاه متقدم البناء البلد مستخدمة أحدث الوسائل املتاحة لتأدية عملها بأكرب قدر
من الكفاءة واليسر على املتعاملني معها" .وهذه املفهوم عام وال حيدد الرسالة
الفعلية للوزارة .وقد تطرق املسئولون يف إجاباتهم على أن زيادة الناتج احمللي
ورفع الدخل القومي يعترب من صلب رسالة الوزارة .وهذا يتم "بشكل غري مباشر
من خالل توفري بيئة مناسبة لقيام مشاريع" .وتلخيصا للعناصر االساسية الواردة
يف الرسالة حسب فهم املسئولني نورد بعض العناصر اليت ميكن عرضها دون بيان
هوية الوزارة وهي:
 زيادة الناتج القومي احمللي ورفع املستوى املعيشي للمواطنني. تسهيل اإلجراءات اليت تقوم بها الوزارة ملساعدة املتعاملني باستخدامأفضل الوسائل التقنية.
 اربعة عناصر اخرى اكثر حتديدا وتشكل يف جمملها فهم اعمق لرسالةالوزارة.
ومبقارنة النقاط الواردة يف اجابات املسئولني مع ما ورد يف الرسالة الرمسية
جند ان اجابات املسئولني اكثر مشوال ووضوحا من الرسالة الرمسية واليت تركز
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على اخلدمات اليت تقدمها الوزارة دون بيان اهلدف احلقيق من توفري هذه
اخلدمات .وهذا يطرح تساؤالت منها هل فعال يقتصر دور الوزارة على تقديم
خدمات فقط؟ وما هو اهلدف من تقديم هذه اخلدمات املتميزة؟ وكيف تساهم
الوزارة يف تطوير االقتصاد الوطين؟ الرسالة الرمسية باختصار ال جتيب على
السؤال ملاذا وجدت الوزارة؟ واذا كان اجلواب هو تطوير االقتصاد الوطين ،فان
هذا اجلواب فضفاض ويشرتك فيه أكثر من وزارة .يظهر أن هناك حلقة مفقودة
بني هذه اخلدمات وكيفية املساهمة يف االقتصاد الوطين .وال توضِّح الرسالة التأثري
املباشر هلذه اخلدمات .ويبدو أن اإلجابات الواردة يف فهم املسئولني للرسالة (غري
مدرجة هنا) بالرغم من االتفاق املتدني عليها قد تكون أمشل وأوضح من الرسالة
الرمسية.

ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

يتبني أن الوزارة تبنت رؤية مستقبلية مبنية على توظيف تقنية املعلومات

يعتمد على مفهوم استخدام مكثف لتقنية املعلومات .فقد ورد هذا اجلانب التقين
يف مخس إجابات من جمموع سبعة .باالضافة إىل الرتكيز على اجلانب التقين،
فقد وردت بعض املفاهيم االخرى .فمثال جند أن ثالثة من املسئولني رأو بأن
الشفافية هي من أساسيات التوجه املستقبلي .فيما وردت احلاجة إىل تطوير
القوانني يف إجابات أربعة من املسئولني .كما يرى أحد املسئولني ضرورة زيادة
الوعي القومي باهمية ما تقوم به الوزارة من اخلدمات .فيما ذهب اثنان إىل إدراج
سرعة اجناز هذه اخلدمات يف أولويات العمل املستقبلي .من هذه االجابات مت
استخالص رؤية للوزارة ومتت مقارنتها بالرؤية الرمسية
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"أن تكون الوزارة رائدة يف جمال ......وتتمتع مبستوى عال من الشفافية
والكفاءة يف تأدية أعماهلا لتحقيق تطلعات اجملتمع يف تطوير قوانني  ...لتوفري
بيئة مناسبة  ....تواكب التطور يف التغيريات االقليمية والعاملية وحتقق زيادة
الوعي القومي"
التوجهات الرئيسية للتصور اليت ميكن استنباطها من االجابات الواردة
هي:
 −تفعيل احلكومة اإللكرتونية لتسهيل العمل وتوفري املعلومات.
 −تطوير القوانني مبا خيدم زيادة الدخل القومي.
 −الكفاءة يف العمل (.)efficient processes
 −رفع الوعي لدى املواطنني يف جمال خدمات الوزارة.
مما تقدم يتبني أن مستوى االتفاق بالنسبة للتوجه االول والثاني عالية نسبيا
( )%71و( )%57على التوالي .أما بالنسبة للتوجهات االخرى فهي أقل من ذلك
 .فمثال التوجه الثالث ( )%29بينما يف التوجه الرابع كان مستوى االتفاق
( .)%14االستنتاج من ذلك هو أن املسئول يستنبط التوجهات من املمارسة اليومية
واالحتكاك باملسئول األعلى وهو بذلك يدرك أن األهمية يف الوقت احلالي هلذا
اهلدف أو ذاك .أي أن الرؤيا نابعة من احلاجة اليومية واملشاكل اآلنية .وهذا قد
يشري إىل أنها تتسم بردود أفعال وليست نابعة من خطة طويلة املدى.
ومبقارنة الرؤى الرمسية مع التوجهات املستنبطة من إجابات املسؤولني
يتضح أن هناك اتفاقا على الكفاءة واجلودة يف العمل وسرعة اإلجناز ،كما حدد
هذا التصور التوجه االقتصادي للدولة ليكون مبنيا على املعرفة واالبتكار وسرعة
اإلجناز .هل هذا التحديد متفق عليه بني مجيع اجلهات املعنية باالقتصاد
181

الملحق (ج) وزارة ‘ج’

الوطين؟ اما بالنسبة لرفع وعي املواطنني عن خدمات الوزارة ،فان الرؤيا ال تربز
هذا اجلانب بالقدر الكايف وال كيفية التعامل مع االختالف يف املصاحل بني خمتلف
املتعاملني؟

ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ

لتحديد التوجهات العامة يف الوزارة مت تلخيص األهداف الواردة يف إجابات

املسئولني إىل مخسة حماور:
 .1التخلص من معوقات اليت تقف يف طريق حتقيق اهداف الوزارة املتعددة
 .2فتح جماالت للمتعاملني مع الوزارة.
 .3الرتكيز على جوانب التنمية اليت تناسب املرحلة القادمة.
 .4تطوير اخلدمات اليت تقدمها الوزارة.
 .5تقديم احلماية الالزمة ملصاحل الناس من خالل تطبيق القوانني.
اقتصرت األهداف على مفاهيم رئيسية مثل فعالية الوزارة ،وكفاءة األعمال،
واستخدام تقنية املعلومات .غري أنه مل يرد أي هدف يتعلق بتطوير القوى البشرية
أو اجلوانب املالية .كما أفاد ثالثة من املسؤولني بان هذه "األهداف غري مكتوبة
وال توجد خطة مكتوبة بأهداف حمددة"" .وال يوجد أسلوب واضح" لكيفية وضع
األهداف .بالنسبة لألهداف املتعلقة بفعالية الوزارة فقــد ورد ( )21هدفا ركز ()7
منها على جانب حمدد من انشطة الوزارة وقد اتفق ( )7/6من املسئولني على
أهمية هذا اجلانب .غري أنه ال يوجد اتفاق مماثل على كيفية تنفيذ ما اتفق على
انه هام جدا .فمثال يرى أحد املسئولني أن اهلدف يكمن يف "فتح اجملال
للمتعاملني" واآلخر يراه يف "أن تكون الوزارة رائدة يف تقديم املعلومات هلم" بينما
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يراه آخر اهمية "تشجيع القطاع اخلاص" .كما تناول املسئولون أهدافا أخرى مثل
"زيادة التنسيق بني الوزارات وبني دول جملس التعاون" يف تسهيل املعامالت
وتقليل حاالت االزدواجية يف املشاريع بني دول اخلليج ،و"توفري احلوافز
للقطاعات االقتصادية اهلامة".
كذلك وردت اهداف اخرى متعددة معظمها ميكن أن تكون مهام رئيسية
تتسم بالعمومية أكثر من كونها أهداف حمددة مبدة زمنية ومستوى معني من
األداء .كما يظهر أن هناك تركيزا من املسئولني على األهداف املتعلقة بنطاق
مسئوليتهم دون وضع اعتبارات كافية ألهداف الوزارة بشكل عام ،وقد اتضح ذلك
يف عدم بروز أي أهداف تتعلق بتطوير القوى البشرية والتدريب أو األمور املالية
مثل التكلفة .فهل هذا يعكس الواقع؟ أم يرجع إىل عدم وجود جهاز خاص
بالتدريب يف الوزارة ،أم انه فعال ال توجد حاجة لتطوير القوى البشرية ؟
مما تقدم يتبني أن بعض اإلجابات تفيد بأنه "ال توجد أهداف حمدده
للمسئول" ،ويفيد آخر بان "األهداف غري مكتوبة يف معظم األحيان" .أو "ال توجد
خطة مكتوبة بأهداف حمددة" .وقد يفسر ذلك بان مستوى املشاركة يف بعض
االدارات ليس باملستوى املطلوب" ويبني أحد املسئولني بان "املشاركة يف بعض
اإلدارات غري مرضية".
مت االطالع على خطة الوزارة وتبني أن الوزارة قد أعدت خطة تشتمل على
رسالة للوزارة ورؤية مستقبلية وأهداف ومشاريع للتنفيذ مفصلة لكل قطاع وإدارة.
وقول بعض املسئولني بأنه ال توجد خطة قد يكون بسبب ضعف املشاركة يف
وضعها وعدم استخدامها يف العمل اليومي كما أفاد بعض املسئولني .مشلت هذه
اخلطة ستة حماور رئيسية متثل أقسام الوزارة .بعض هذه األهداف حمددة مبدة
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زمنية مثل "أمتته ( )%95( )Automatingعمليات الوزارة حبلول عام
2004م" .غري أن معظم هذه األهداف تتسم بالعمومية.

ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ

يفيد أحد املسئولني بان عملية إعداد االسرتاتيجية ووضع األهداف تعتمد

على دراسة أهداف "احلكومة وحتديد كيف ميكن املساهمة فيها .ومنها نستخلص
أهدافنا (أي أهداف الوزارة) وحسب األولويات اليت تفرضها الدولة بني حني
وآخر" .أما خبصوص متطلبات ورغبات الزبائن فانه "ال يوجد جمال الخذ
مقرتحات الزبائن ووضعها كأهداف ،أي أن األهداف ال تضع يف احلسبان رغبات
الزبائن" .أما بالنسبة ملسئول آخر فان األهداف "غري مكتوبة ومل يشارك يف
وضعها" فيما يقول آخر بأنه "ال يوجد أسلوب واضح" لوضع األهداف .أما
بالنسبة لألهداف اليت حيددها الرئيس للمرؤوس فقد بني أحد املسئولني بأنه
"التوجد أهداف حمدده للمدير" وأفاد آخر بان"األهداف غري مكتوبة يف معظم
االحيان".
حصل الباحث على نسخة من االسرتاتيجية للوزارة اليت مشلت العديد من
مهام الوزارة .ويف كل من هذه اجملاالت عدد من األهداف ترتاوح بني ( )6أهداف
إىل ( )21هدفا ومرتبطة مبشاريع لتنفيذها على فرتات زمنية متفاوتة .كثريا من
هذه األهداف تتسم بالعمومية وغري حمددة بقياس معني مثل "التطبيق الفعال
واملراجعة املستمرة للقوانني" .باإلضافة إىل ذلك يبدو أن األهداف كثرية جدا مما
جيعل حتقيقها أمراً صعباً للغاية وتفقدها الرتكيز على ما هو أكثر أهمية.
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باإلضافة إىل ذلك فان االسرتاتيجية تفتقر إىل أهداف للوزارة نفسها .أي أن
األهداف تتناول أقسام الوزارة فقط .وهذا يطرح سؤاال هل الوزارة هي جمموعة من
اإلدارات حتت إمرة مسئول واحد ،أم أنها كيان له رسالة وأهداف حمددة قابلة
للقياس واملتابعة .وبالتالي ال بد من وجود أهداف حمددة للوزارة.

ﻧﻅﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ )ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻷﺍء ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﻧﺟﺎﺯ(

بالنسبة لكيفية متابعة التنفيذ فقد بني اثنان من املسئولني بأنه "ال توجد

تقارير دورية تبني اإلجناز يف األهداف" بينما أفاد آخر بان الوزارة "حتتاج إىل
تهيئة اهليكل اإلداري للتنفيذ والتحليل والتفتيش "وأفاد آخر بان "تقييم املشاريع
ال يتم بالشكل الصحيح وال يوجد قياس للنتائج "ويفيد آخر بان الوزارة "حتتاج
إىل وضع معايري لنتائج املشاريع لقياس مدى تأثريها يف السوق وكذلك وضع قياس
للجودة" .والسبب يف ذلك يف رأي أحد املسئولني هو عدم "وجود إدارة للبحث
والتطوير يف الوزارة ،يف الوقت احلاضر تكون مهمتها وضع مقاييس األداء وتقييم
مدى االستعداد للتنفيذ" .وللوقوف على مدى فعالية أسلوب املتابعة مت تصنيف
األهداف إىل أربعة فئات هي:
 .1أهداف ميكن قياسها باملعيار املالي .تشجيع القطاع اخلاص...... ،
 .2أهداف الجناز مشروع أو عمل معني :طرح فرص للمواطنني يف جماالت
الوزارة ،املشاركة يف املؤمتر ،وضع نظام اجلودة يف ادارات الوزارة ،موقع يف
اإلنرتنت الستالم الشكاوى ،تكثيف املسوحات امليدانية واالستبانات ،وضع
مشاريع قوانني ،دراسة تعديالت يف قوانني أخرى ،تطوير خدمات الوزارة.....
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 .3أهداف ممكن قياسها مباشرة مبعايري غري مالية :العمل على تسهيل
االجراءات ،تطوير برامج التوعية......
 .4أهداف ال ميكن قياسها مباشرة وميكن قياس نتائجها :زيادة التنسيق
بني الوزارات ،زيادة التنسيق بني دول جملس التعاون ،العمل مع املعاهد
واجلامعات لتطوير العمل مبا يتناسب مع املرحلة القادمة......،
بالنسبة لألهداف اليت تعتمد على املعايري املالية مثل "تشجيع القطاع
اخلاص" أو "زيادة القيمة املضافة يف خدمات الوزارة  "...فبإمكان الوزارة االعتماد
على التقارير املالية اليت تصدر من اجلهاز املركزي لإلحصاء للحصول على
معلومات تتعلق بنسبة التحسني يف نتائج خدماتها وتاثريها على املؤشرات الوطنية
ملتابعة االجناز يف هذه األهداف.
باالطالع على االهداف يتبني أن غالبيتها تتعلق مبشاريع حمددة أو أعمال
معينة وهذا متفق مع االسرتاتيجية املقدمة من الوزارة واليت تغلب عليها األهداف
املتعلقة باملشاريع واملهام .واسلوب املتابعة املعمول به قد يكون مناسبا ملثل هذه
األهداف إذا ما بذل جهد أكرب يف استخدام نظام إدارة املشاريع الذي تنوي الوزارة
اعتماده كوسيلة إدارية ومت التشديد على ضرورة تقديم التقارير الدورية اليت تبني
اإلجناز لكل فرتة باإلضافة إىل ضرورة تقييم نتائج املشاريع وإبراز العقبات اليت
تعطل سري املشروع واملخاطر املتوقعة نتيجة لذلك.
بالنسبة لألهداف اليت ميكن قياسها مباشرة مبعايري غري مالية مثل "العمل
على خدمة املواطن وتسهيل اإلجراءات" أو "تطوير برامج التوعية يف حول خدمات
الوزارة" .فانه مل يربز من البحث بأن الوزارة لديها نظام قياس مناسب ملتابعة
التقدم حنو حتقيق مثل هذه األهداف ،وأفاد أكثر من مسئول بضرورة استحداث
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نظام لقياس االداء املؤسسي .وتبني للباحث بان الوزارة تدرس إمكانية استخدام
نظام قياس لتعزيز قدرتها على تقييم األداء.
بالنسبة لألهداف اليت ال ميكن قياسها مباشرة باملعايري املالية وحتتاج إىل
قياس نتائجها مثل "زيادة التنسيق بني الوزارات ودول جملس التعاون" أو"العمل
مع املعاهد واجلامعات لتطوير اخلدمات" أو"الدفع باخلدمات مبا يتناسب مع
املرحلة القادمة" فان البحث مل يتوصل إىل أي أسلوب لتقييم االجناز يف مثل هذه
األهداف .ويبني أحد املسئولني بان الوزارة "حتتاج إىل وضع معايري لتقييم تأثري
املشاريع على السوق" كما يبني مسئول آخر بان التقييم يعتمد على "إحساس عام
بوجود تقدم من خالل املشاريع اليت يتم إنشاؤها" أو كما يفيد آخر بأنه "ال يوجد
أسلوب ملتابعة تنفيذ األهداف وال معايري معلومة" .كذلك فان املسئولني أفادوا بأنه
يف الغالب جند أن "األهداف ال حتدد من قبل املسئول نفسه وإمنا تربز من خالل
نطاق املسئولية" .هذا يعزز االستنتاج السابق بان حتديد األهداف يف الغالب هي
نتيجة لردود األفعال .ومن الواضح فان الوزارة تسعى لتغيري هذا النمط اإلداري
بدليل أن هناك اسرتاتيجية موضوعة لعام  2003كما سبق توضيحه.

ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

تفاوتت إجابات املسئولني بني قيم مؤسسية تعزز الشجاعة يف طرح األفكار

وأهمية خدمة املتعاملني وتعزيز روح الفريق .ومن حتليل هذه القيم جند أن هناك
اتفاق ( )7/4على أن اجلودة يف خدمة الزبون (املستفيد أو املواطن بشكل عام)
تعترب من أهم القيم ويؤكد املسئولون يف هذا الصدد على أن "االلتزام خبدمة املواطن
وسرعة إجناز االعمال" هلا أهمية كبرية ،كما يولون نفس االهمية إىل "التطوير
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الذاتي للموظفني ملواكبة التغيري "باالضافة إىل "مواصلة التعليم واستخدام املهارات
اليت لديهم لتطوير الذات وتسويقها يف املؤسسة لتفيدهم يف الرتقيات" .غري أن هذا
االهتمام بتطوير القوى البشرية مل ينعكس على األهداف اليت وردت يف إجابات
املسئولني يف الفقرة السابقة .وقد مت تصنيف هذه القيم إىل مخس فئات:
 .1خدمة الزبون واملتعاملني :معاملة الزبون معاملة طيبة ،االلتزام خبدمة
املستفيد ،سرعة إجناز االعمال ،إجناز املعامالت بشكل أسرع.
 .2الصفات الشخصية :الشجاعة لطرح االفكار دون خوف ،املثابرة
واالجتهاد ،وتقبل املشاكل بصدر رحب.
 .3التطوير الذاتي :جتديد معلوماته وتطوير نفسه ،التطوير الذاتي
والتحصيل ،مواصلة التعليم واستخدام املهارات لدى املوظف لتطوير نفسه
وتسويقها يف املؤسسة لتساعد املوظفني يف الرتقيات ،التطوير الذاتي للموظفني
ملواكبة التغيري واملتغريات.
 .4فعالية وكفاءة العمل وحتقيق النتائج :وضع احلدود اليت على املوظف أن
يتصرف ضمنها ،اتباع األسلوب اإلداري احلديث (مثل تقليص الورق واألمتتة)،
روح الفريق يف العمل ،املشاركة يف املسئولية ،اجلودة هي الغاية اليت نسعى
لتحقيقها ،حسن التعاون مع اآلخرين ،املساعدة على التطوير واخذ ما هو جديد.
 .5االنضباط وااللتزام :االهتمام بالوقت ،االنضباط بوقت العمل.
من هذا التصنيف يتضح أن هناك تركيزا واضحا للمسئولني على فعالية العمل
وحتقيق النتائج .فمثال يوضح أحد املسئولني بان "وضع احلدود اليت على املوظف
أن يتصرف ضمنها" تعترب من القيم املؤثرة يف اإلنتاج واألداء .وهذا يعين أن يتم
حتديد نطاق املسئولية للموظف وأن يعطى املوارد املناسبة اليت متكنه من تنفيذ
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مهمته .ولكن من إجابات سابقة يف فقرة األهداف ،يبدوا أن ذلك ال يتم بشكل
منظم ومرض .كما يظهر أن الوزارة تركز وبشكل مكثف على اجلودة .فيبني أحد
املسئولني أن "اجلودة هي الغاية اليت نسعى لتحقيقها" .كما يتوجهون إىل اتباع
"األساليب اإلدارية احلديثة" يف حماولة لتقليل االعتماد على الورق والرتكيز على
نظم املعلومات لتحقيق مستوى أفضل من الكفاءة من خالل أمتتة العمل .كما
يوضح هذا التصنيف بأن املسئولني يعولون على "حسن التعاون مع اآلخرين"
وتقوية "روح الفريق" واملشاركة "يف املسئولية" لتحسني األداء ورفع مستوى
الفاعلية يف العمل .ركز املسئولون كذلك على أهمية االنضباط وااللتزام ،ومشل ذلك
االهتمام "بوقت العمل" ،وكذلك "االهتمام بالوقت" بشكل عام .ويؤكد ذلك رغبة
الوزارة يف استخدام نظام إدارة املشاريع ليكون األسلوب اإلداري املفضل لتنفيذ
االسرتاتيجية.
وأخريا جند أن الصفات الشخصية ال بد وان تربز يف تصنيف القيم بالرغم من
أن الباحث حاول أن يتجنبها نظرا لكونها من املسلمات اليت يسعى إليها
اجلميع .غري أن بعض الصفات اليت أوردها املسئولون تعترب ذات طابع مؤثر على
األداء واإلنتاجية مثل "الشجاعة يف طرح األفكار دون خوف" و "املثابرة
واالجتهاد" و "وتقبل املشاكل بصدر رحب" .والنتيجة املتوخاة من تشجيع هذه
الصفات هي حتسني األداء بشكل عام وتقبل احللول غري التقليدية.
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ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

بلغ متوسط االتفاق على فهم املسئولني ملتطلبات املوظفني نسبة ( )%71وهذه

ثاني أعلى نسبة يف املؤسسات املشاركة يف البحث ،أنظر اجلدول رقم ( )8صفحة
( .)201ومن اإلجابات مت تصنيف هذه املتطلبات على النحو التالي:
 .1حتسني األسلوب اإلداري :موظفني أكثر (أي ختفيف العبء يف العمل)،
إجناز العمل حسب النظام ،التعامل املباشر مع املسئولني (سياسة الباب املفتوح).
 .2حتسني ظروف العمل :أمن وظيفي ،إشعار املوظف بأهميته ،الفخر
باالنتماء للمؤسسة ،املناخ املناسب ،تهيئة الظروف املناسبة ،خلق بيئة مناسبة
لإلنتاج ،حسن املعاملة (أسرة واحدة) ،إعطاء املوظف حقه من االهتمام.
 .3التقدير واحلوافز :حوافز ،العقاب ،مكافآت وترقيات ،احلرص على
إعطاء املوظف حقوقه يف وقتها ،حوافز كافية وجمزية ،تقدير ،حتسني الدخل.
 .4إتاحة الفرص للمشاركة وتطوير الذات :الثقة باملوظف ومشاركته ،تدريب
املوظف على التعامل مع املراجعني معاجلة مشاكله ،املشاركة يف املسئولية،
االعتماد عليه يف األعمال ،طموح للوصول للرؤى اليت وضعها لنفسه.
يتفق اجلميع على أن احلوافز والتقدير هي من أهم متطلبات املوظفني ويشمل
ذلك "احلرص على إعطاء املوظف حقوقه يف الوقت املناسب" مثل "املكافآت
والرتقيات والتقدير" .وكذلك "احلوافز الكافية واجملزية" .باإلضافة إىل ذلك
فاملوظف حسب رأي املسئولني جيب أن يشعر بوجود "العقاب" يف حالة املخالفة
والتقصري .كما أن هناك إحساسا بأن "املوظفني حمبطني" وال بد من "حتسني
الدخل" لتحسني األداء.
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يأتي يف املرتبة الثانية من وجهة نظر املسئولني حتسني ظروف العمل .فقد
اتفق ( )7/5من املسئولني بأن "األمن الوظيفي" و "إشعار املوظف بأهميته" قد
يساهم يف "الفخر باالنتماء للمؤسسة" .باإلضافة إىل ذلك فإن "حسن املعاملة" تسمح
بتهيئة الظروف "خللق بيئة مناسبة لرفع اإلنتاجية".
يتساوى يف نظر املسئولني أهمية إتاحة الفرص للموظف وحتسني النظام
اإلداري يف أولويات متطلبات املوظفني .فقد اتفق على أهميتهما ( )7/3من
املسئولني .بالنسبة لتحسني النظام اإلداري فريى املسئولون بان زيادة "عدد
املوظفني" يؤدي إىل "ختفيف العبء يف العمل" وقد يؤثر ذلك على "إجناز العمل
حسب النظام" .كما يولي املسئولون أهمية خاصة على تعامل املوظف "تعامال
مباشرا مع املسئولني ،سياسة الباب املفتوح" ،وتأثري ذلك يف خلق مناخ عمل
مناسب .كما يرى املسئولون أن إتاحة الفرص للمشاركة وتطوير الذات تشكل أحد
العوامل اليت تساهم يف زيادة العطاء واإلبداع لدى املوظف .وتشمل إتاحة الفرص
أمورا كثرية أهمها "الثقة باملوظف ومشاركته يف اختاذ القرار"ويف املسئولية" .كما
يشمل ذلك "االعتماد عليه يف االعمال" ويتطلب ذلك "تدريب املوظف على التعامل
مع املراجعني" وعلى مهامه األخرى لتمكنه من حتقيق "طموحه للوصول" إلي
الرؤى اليت وضعها لنفسه.
وللتحقق من مدى تطبيق ذلك على أرض الواقع تطرق البحث إىل مدى فعالية
نظام احلوافز وإىل مستوى مشاركة املسئولني واملوظفني يف اختاذ القرار ومعاجلة
املشاكل ووضع األهداف وسوف يُناقش ذلك يف الفقرة التالية.
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ﺍﻟﺍﻟﺻ( ﻡﻳﻅﻧﺗﻼﺣﻳﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻓﺯ(

يرى معظم ( )7/5املسئولني يف الوزارة بان اهليكل التنظيمي ال حيتاج إىل

تغيري بينما يرى اثنان من املسئولني بان اهليكل حيتاج إىل بعض التعديل مثل
"فصل إدارة معينة عن الوكيل املساعد وربطها بالوكيل مباشرة" أو إضافة "إدارة
خاصة للتخطيط والتدريب" كما يرى احلاجة إىل "إضافة قسم لالستشارات
القانونية يف احدى االدارات " .أما فيما يتعلق باإلجراءات املتبعة يف إجناز
املعامالت ،فريى الغالبية ( )7/4بان اإلجراءات تطورت إىل حد كبري وما زالت "
حتتاج إىل حتديث مستمر" .فيما يرى البعض بأن اإلجراءات مازالت يف نظر
املواطن "روتينية وتُكثِر من طلب املعلومات من املُراجع".
بالنسبة للصالحيات املتاحة للمسئولني يتفق ( )7/3من املسئولني بأن
الصالحيات جيدة وتسمح بأداء الواجبات .غري أن الغالبية يعتقد بأن هناك جماال
كبريا للتحسني يف هذا اجملال .فمثال يرى أحد املسئولني بأن "الصالحيات متوفرة
ولكن هناك حاجة إىل شفافية ووضوح الرؤية بشكل أكرب" كما أن "التداخل يف
الواجبات" يؤثر على مستوى املسائلة وتؤدي إىل تعطيل يف املعامالت" .يف الوقت
احلاضر استطاع املسئولون التغلب على ذلك من خالل "حسن االتصال املوجود"
لكن ال بد من إحداث تغيري للتغلب على هذه احلاالت .فيما يرى آخر بأن
الصالحيات هي "يف معظمها حتويل وإبداء الرأي" أكثر منها اختاذ قرار يف
املوضوع .كما أن "املسئول يقوم بكثري من األعمال الروتينية بدال من التخطيط
للمستقبل واملسائلة عن النتائج" .ويذهب آخر إىل أبعد من ذلك بالقول بان
"الصالحيات غري كافية" وان اإلدارات األخرى هي اليت تنفذ التوصيات اليت
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نقدمها وليس لدينا أي سيطرة عليها .ويؤكد على ذلك مسئول آخر بقوله إننا
"حباجة إىل تنسيق أكثر يف بعض اإلدارات ،حيث جند أن نفس اإلجراءات تعاد
يف إدارات أخرى" وبالتالي فان "املسائلة غري ممكنة" خصوصا وان بعض األعمال
تتم تكملتها يف وزارات أخري .ويوضح مسئول آخر بان السبب يف تأخر تطوير
وزيادة الصالحيات هي "احلساسية" يف حالة رفض الطلب من قبل املوظف الذي
يطبق القانون.
بالنسبة للمشاركة ،يبدو من اإلجابات بان هناك اتفاقا بنسبة ( )7/4على
وجود قدر حمدود من املشاركة الفعالة غري أنها ليست باملستوى الذي يطمح إليه
املسئولون .فيبني أحد املسئولني بان املشاركة "يف بعض اإلدارات أكثر من غريها
وحنتاج إىل جهد أكرب" جلعلها أكثر فعالية .بينما يبني آخر بان الوزارة "قطعت
شوطا كبريا يف إتاحة الفرصة للمشاركة .وقد عملت على تطوير ذلك من خالل
إشراك املوظف يف االجتماعات وتقديم االقرتاحات .أما يف اختاذ القرار فهو ممكن
ولكن يف حدود .وان الوزارة حتتاج إىل تطوير املشاركة يف اختاذ القرارات وتوضيح
مستوى املسئولية" .ويبدو من اإلجابات بان هناك تقبال ليكون "دور املدير ورؤساء
األقسام هي التوصية" بينما تؤخذ القرارات باملستويات األعلى.
بالنسبة للحوافز جند أن هناك إمجاعا على عدم فعالية النظام والتطبيق.
فيبني أحد املسئولني بان "النظام جيد ولكن التطبيق ضعيف" من ناحية جند أن
"املبلغ املخصص للحوافز قليل وال يتناسب مع الوضع احلالي" .كما أن الشروط
"املطلوبة مبالغ فيها ،أي جيب أن يكون املوظف مثاليا الستحقاق احلافز".
باإلضافة إىل ذلك فان معايري التقييم "غري متساوية بني الوزارات وال حتى يف
الوزارة الواحدة" ،وبالتالي "تتدخل العاطفة" يف كثري من احلاالت .بينما يفيد
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مسئول آخر بان "احلوافز غري فعالة وال تشجع املوظفني على اإلبداع وال تساهم يف
حتقيق النتائج املتوقعة منها" .ويضيف بان "تقييم املوظفني ال يتم بشكل عادل
بسبب كثرة الثغرات يف النظام" .ونتيجة لذلك جند يف بعض احلاالت أن "املوظف
املمتاز ال يعطى أي حافز" ،بينما نفس اجلهد يف وزارة أخرى يكافئ" .وهناك
دعوة من عدد من املسئولني "بزيادة املكافآت واحلوافز"والعمل على تنوعها مثل
"زيادة احلوافز املالية والتدريب لرفع املعنويات" .باإلضافة إىل ذلك يفيد املسئولون
بضرورة "تسهيل الشروط الالزمة للحصول على احلوافز" .ويكمن احلل يف نظر
بعض املسئولني يف "مراجعة النظام" حبيث يتم "إعطاء املسئول املباشر صالحية
أكرب يف منح املكافئات واحلوافز" .بينما يذهب مسئول آخر إىل ابعد من ذلك فيقول
أن "ديوان اخلدمة املدنية جيب أن يلغى نهائيا كونه حيد كثريا من صالحيات
الوزارات" فنجد أن "موظفا صغريا يف الديوان يقوم بالتوظيف يف حني أن مسئوال
كبريا يف الوزارات ال يستطيع القيام بذلك مما يتسبب يف تعطيل عمل الوزارة"
ويضيف بان "ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية يشكالن وصاية على الوزارات يف
جماالت التدريب والتوظيف واملشرتيات واليت يستغرق إمتام إجراءاتها يف بعض
احلاالت أكثر من  4أشهر".
برزت من إجابات املسئولني العديد من املقرتحات لتعديل اهليكل التنظيمي
بهدف رفع الكفاءة والسرعة يف إجناز العمل ،نذكر منها ما يلي:
 .1فصل إدارة معينة عن الوكيل املساعد وربطها بالوكيل مباشرة.
 .2إضافة إدارة خاصة بالتخطيط والتدريب.
 .3إضافة قسم لالستشارات القانونية يف احدى االدارات يستفيد منه
املواطنون واملوظفون.
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 .4تقليل املعامالت والوثائق املطلوبة من املواطن إلجناز معامالته.
 .5إعادة النظر يف احلوافز والصالحيات وحتسينها لرفع الكفاءة يف العمل.
 .6حتديد وتوضيح رؤى الوزارة للموظفني.
 .7إعادة النظر يف النظام اإلداري وتصميم األعمال وحتديد الواجبات.

ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ

يرى ( )7/6من املسئولني بان أهم عوامل النجاح يكمن يف التطوير املستمر من

خالل "إدخال التقنية احلديثة" و "األخذ باملستجدات االدارية يف الوقت
املناسب" مثل "استخدام تقنية املعلومات يف كافة اإلجراءات اإلدارية واملكتبية"،
وإدخال "القوانني املتطورة" خلدمة املواطنني .يأتي يف املقام الثاني من حيث
األهمية ،األسلوب اإلداري .حيث اتفق ( )7/5من املسئولني على أهميته .فقد
أوضح املسئولون بان "األسلوب اإلداري املتبع واخلروج عن الروتني باإلضافة إىل
العمل كفريق داخل القطاع" جيعل الوزارة أكثر فعالية يف حتقيق أهدافها .كما أن
املسئولني وبالذات سعادة "الوزير الذي يؤمن بتفويض السلطة ويعمل من خالل
الناس وال يتدخل يف األمور الصغرية" مما مكّن املسئولون على خمتلف املستويات
من "سرعة اختاذ القرارات" .كذلك اتفق ( )7/4من املسئولني بان "القيادة
اجليدة" مثل "وضوح الرؤى" و" اإلميان بأهمية العمل الذي تقوم به" تعترب من
أهم مقومات النجاح يف الوزارة .واعترب ( )7/3من املسئولني بان "حسن وجودة
العمل وإتقانه" و "التعامل اجليد مع املراجعني" و" األخذ بآراء املتعاملني مع
الوزارة من خالل إجراء الدراسات العلمية" تعترب من العوامل اهلامة يف جناح
الوزارة وقد ساهمت يف حتسني "سلوك املوظفني حنو املتعاملني" ومكنت الوزارة من
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"احلد من التجاوزات واالستثناءآت" يف التعامل .وأخريا اتفق ( )7/2من املسئولني
بان "القوى البشرية اجليدة واملتخصصة واملؤهلة" هي من العوامل اهلامة للنجاح.
وبتصنيف هذه العوامل حسب أهميتها من وجهة نظر املسئولني جند أنها تتلخص
يف اخلمسة عوامل التالية:
 .1التطوير املستمر ومواكبة املستجدات يف العامل.
 .2األسلوب اإلداري احلديث واستخدام نظم املعلومات.
 .3القيادة اجليدة ووضوح الرؤى.
 .4حسن التعامل مع الزبون.
 .5القوى البشرية املؤهلة.

ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ

هناك اتفاقا ( )%57حول رسالة الوزارة واليت تتلخص يف "تسهيل

اإلجراءات اليت تقوم بها الوزارة ملساعدة الزبون واملستفيد واستخدام أفضل
الوسائل التقنية" .هذا اجلانب من عمل الوزارة يركز على تسهيل اإلجراءات
وخدمة الزبون ،اجلدول رقم ( )5صفحة (.)201
مت مقارنة هذه الرسالة مع الرسالة الواردة يف اسرتاتيجية الوزارة واليت تركز
بالدرجة األوىل على دور الوزارة يف تطوير االقتصاد من خالل تقديم خدمات عالية
اجلودة للمتعاملني .ومن هذه الرسالة جند أن اسرتاتيجية الوزارة يف تقديم
اخلدمات تعتمد على ثالثة حماور وهي التقنية احلديثة ،والقوى البشرية املؤهلة،
واستخدام نظم إدارة املشاريع.
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هذا يقودنا إىل تساؤالت من ضمنها هل األهداف اليت وردت يف إجابات
املسئولني تتفق مع احملاور الرئيسية الثالثة السالفة الذكر؟ وكيف تساهم الوزارة
يف االقتصاد الوطين؟ وكيف يتم تنفيذ ذلك؟ و ما هو التأثري املباشر لنجاح الوزارة؟
ومتى تعترب الوزارة جنحت يف تأدية رسالتها؟
باالطالع على مرسوم التأسيس جند أنه ال حيدد الرسالة واألهداف اليت
ينبغي حتقيقها .كما أن املهام الصادرة من ديوان اخلدمة املدنية حتدد مهام كل
قطاع وكل إدارة ولكن ال حتدد دور الوزارة يف تطوير االقتصاد الوطين .واذا كان
من غري املمكن وضع ذلك يف املرسوم أو يف مايصدر من مهام من ديوان اخلدمة
املدنية فميت يتم ذلك ومن اجلهة املكلفة به؟ وباالطالع على األهداف الواردة يف
إجابات املسئولني جند أن كثريا منها تعنى باخلدمات وتطوير العمل وإدخال
التقنيات احلديثة .ومل ترد أي أهداف تتعلق بتنمية القوى البشرية .وهذا يظهر
قصور يف الرتكيز على جانب اسرتاتيجي هام مثل القوى البشرية.
برزت يف إجابات املسئولني حول الرؤية املستقبلية للوزارة توجهات هامة
تتعلق بتفعيل احلكومة اإللكرتونية ملا توفره من معلومات وتسهيل للعمل .كما
تشمل هذه التوجهات تطوير القوانني ورفع كفاءة العمليات لتوفري خدمات أفضل
وأسرع .باإلضافة إىل ذلك تركز التوجهات على رفع وعي املواطنني خبدمات
الوزارة .يظهر أن هناك اتفاقا كبري بني املسئولني ( )%71على أهمية تقنية
املعلومات وتطوير القوانني ،واتفاقا بنسبة أقل على الكفاءة يف العمل ورفع الوعي
القومي لبعض املفاهيم اهلامة اليت تتعلق بعمل الوزارة .وهذه التوجهات يف جمملها
تتفق إىل حد كبري مع احملاور الرئيسية يف الرسالة من حيث التقنية احلديثة
وإدارة املشاريع اليت تساهم يف رفع الكفاءة وتقديم خدمات أفضل ،غري أنه يعاني
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إىل حد ما من نفس القصور يف جمال القوى البشرية .فقد ورد الرتكيز على القوى
البشرية بشكل غري مباشر يف التوجه لرفع الكفاءة يف العمل.
بالنسبة ألسلوب وضع اخلطة واألهداف هناك من يرى أن األهداف غري
مكتوبة وال يوجد أسلوب واضح لكيفية حتديدها ،مما يطرح السؤال إىل أي حد
شارك املسئولون يف وضع اخلطة؟ وما مدى توصيلها ملختلف املستويات االدارية
وخمتلف اإلدارات؟ وهذا يف حد ذاته يطرح تساؤل حول فعالية اخلطة وامكانية
تنفيذها .أما عن مستوى االتفاق على هذه األهداف فقد أظهر املسئولون اتفاقا عاليا
( )%86على أهمية احدى اخلدمات وتشجيعها مبختلف االساليب مثل تقديم
املعلومات للمستفيدين من اخلدمة.
اطلع الباحث على اخلطة التفصيلية للوزارة واليت مشلت ستة حماور رئيسية
متثل أقسام الوزارة .وهذا التوزيع للمحاور له حسنة هامة وهي أن املسئولية
حمددة بشكل واضح لكل قسم وما يتوجب عليه حتقيقه .غري أن كثريا من هذه
األهداف عامة وحتتاج من األقسام إىل وضع أهداف أكثر حتديدا ميكن قياسها
ومتابعة مستوى األداء واإلجناز فيها .وبدون ذلك فان إمكانية تنفيذ اخلطة
سيكون موضع شك .كما يالحظ أيضا بان وضع هذه اخلطة اعتمد على توجهات
الدولة فقط ،كما بني أحد املسئولني ،ومل يتم مراعاة متطلبات املتعاملني بالشكل
الذي يضمن حتقيق تطلعاتهم .كذلك من املالحظات اهلامة يف اخلطة االسرتاتيجية
هي غياب أهداف على مستوى الوزارة .وعدم وضوح األرضية املشرتكة بني
اإلدارات اليساهم يف ربط اإلدارات وحتقيق التكامل فيما بينها .أي انه يف الوقت
احلاضر كل قطاع يعمل يف معزل عن القطاع اآلخر وليس كجــهاز واحد خبصائص
وأهداف موحدة مما قد حيد من فهم املسئول للعالقات بني أهدافه وأهداف
198

الملحق (ج) وزارة ‘ج’

األقسام األخرى .وهذا يتعارض مع مفهوم النظرة الشاملة للعمل والتأثري املتبادل
بني خمتلف اإلدارات.
لقد مت تصنيف األهداف إىل أربع فئات بناء على كيفية متابعتها وتقييمها.
وهذه الفئات هي أهداف مالية ميكن قياسها باملعيار املالي ،وأهداف حمددة
بإجناز مشروع أو عمل معني ،وأهداف ممكن قياسها مباشرة مبعيار غري مالي،
وأهداف ال ميكن قياسها مباشرة بل من خالل نتائجها .اتضح أن االسلوب
املعمول به يتناسب مع بعض هذه األهداف مثل تلك املتعلقة بإجناز املشاريع ،وال
يتناسب مع فئات أخرى مثل األهداف اليت يتم تقييمها من خالل نتائجها
وتأثريها .وتعزيزا لذلك يفيد بعض املسئولني بان "تقييم املشاريع ال يتم بالشكل
الصحيح وال يوجد قياس للنتائج" ويفيد آخر بان الوزارة "حتتاج إىل وضع معايري
لنتائج املشاريع لقياس مدى تأثريها وكذلك وضع قياس للجودة" .ويبدو أن الوزارة
مدركة متاما هلذا القصور واحلاجة إىل نظام لقياس األداء .وهي تدرس جديا
إمكانية تطبيق نظام قياس األداء املتوازن (.)The Balanced scorecard
بالنسبة للقيم املؤسسية فقد تبني بأن الوزارة تركز على أربع قيم رئيسية وهي
تشجيع اإلبداع واملبادرة ،وتعزيز روح الفريق ،وخدمة املتعاملني ،والتطوير
الذاتي .ومعظم هذه القيم متناغمة مع أهداف الوزارة وعوامل النجاح .غري أن
التطوير الذاتي من حيث التدريب والتأهيل مل يربز بالشكل الذي يتناسب مع
أهميته كأحد القيم األساسية .كما بني التصنيف أهمية متكني املوظف من خالل
حتديد الصالحيات .غري أن مقارنة هذه القيم مع ما ورد حول عدم وجود أهداف
حمددة ال يوحي بان الوزارة تطبق أسلوب إداري مبين على وضع الضوابط
واحلدود للموظف ومنحه الصالحية ضمن هذه الضوابط واحلدود وإتاحة اجملال له
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للمشاركة يف اختاذ القرارات ووضع األهداف ومعاجلة املشكالت .وإذا أضفنا إىل
ذلك ضعف نظام احلوافز (الثواب والعقاب) وحالة "اإلحباط" اليت يشعر بها
بعض املوظفون كما ورد يف إجابات بعض املسئولني ،وعدم توفر املعايري املوضوعية
اليت يتم مبوجبها التقييم ،نستنتج بأنه من الصعب تطبيق هذا األسلوب اإلداري.
أما فيما يتعلق باهليكل التنظيمي فقد تبني أن هناك اتفاقا كبريا بني
املسئولني على أنه يفي باملتطلبات وقد حيتاج يف رأي بعض املسئولني إىل بعض
اإلضافات مثل قسم لالستشارات القانونية ،وفصل احدى اإلدارة عن الوكيل
املساعد وربطها بالوكيل مباشرة وإضافة إدارة خاصة للتخطيط والتدريب .باإلضافة
إىل ذلك يرى املسئولون ضرورة حتسني اإلجراءات وتقليل االزدواجية على أن يتم
ذلك من خالل إعادة النظر يف تصميم األعمال لتقليل تداخل املسئوليات بني
اإلدارات ولرفع درجة املسائلة عن اإلجنازات والنتائج .وقد يتم ذلك من خالل
استخدام تقنية املعلومات يف تصميم األعمال للقيام بكافة اإلجراءات اإلدارية واليت
يرى ( )%86من املسئولني بأنها من أهم عوامل النجاح.
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ﺍﻝﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(5
ﻣﻠﺧﺹ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ‘ﺝ’ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ
ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
نسبة

النتيجة

العنصر

املالحظات

االتفاق
%

الرسالة
الرؤية
القيم

تســــهيل االجــــراءات ،تنظــــيم
العالقات
تفعيـــل احلكومـــة اإللكرتونيـــة ،
تطوير القوانني  ،حتسني الكفاءة،
اجلودة  ،سـرعة اإلجنـاز ،فعاليـة
العمل

األهداف

تقديم خدمات متميزه ،املسـاهمة يف

االسرتاتيجية

التنمية

57
71

توجد رسالة رمسية ولكن غـري
متفق عليها
نسبة عالية مقارنة باملؤسسات
العامة

57
ال توجد أهداف للوزارة
53

يفيد بعـض املسـئولني بأنـه ال
توجد هلم أهداف حمدده
تعمل الوزارة على وضـع نظـام

تقييم ومتابعة
األداء

تقييم اإلجناز يف املشاريع

28

تقييم
ال توجــد تقــارير دوريــة تــبني
اإلجناز يف املشاريع

احلوافز والتقدير ،حتسـني ظـروف
رضا املوظفني

العمــل ،إتاحــة الفــرص ،حتســني
النظام اإلداري

املتوسط

56

71

ال يوجد تقييم لرضـا املـوظفني
بشكل منتظم
املتوسط
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ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
.1

نسبة االتفاق على الرسالة وصلت إىل ( )%57فقط وهذه نسبة متدنية

إذا ما قورنت باملؤسسات اخلاصة .اإلجابات الواردة من املسئولني مشلت العديد
من األدوار بعضها قد خيرج عن إمكانية الوزارة ،وبعضها يركز على مهام إدارية
معينة .كما برز اختالف كبري بني فهم املسئولني للرسالة وتلك الواردة يف
االسرتاتيجية الرمسية.
.2

ركزت الرسالة الرمسية الواردة يف اسرتاتيجية الوزارة بشكل كبري على

اخلدمات والتقنيات اليت ستستخدمها الوزارة يف تأدية مهامها .ومل يتضح من
رسالة الوزارة كيف تساهم هذه اخلدمات يف االقتصاد الوطين .ومبا أن مفهوم
االقتصاد الوطين مفهوم عام ويشمل أمورا كثرية قد تكون خارجة عن نطاق عمل
الوزارة فان األمر حيتاج إىل حتديد أوضح لرسالة الوزارة كما حيتاج إىل حتديد
أكرب لبيان املؤشرات اليت تبني جناح أو فشل الوزارة يف تأدية الرسالة.
.3

اتضح أن هناك فرقا كبريا بني الرؤى الواردة يف االسرتاتيجية الرمسية

وبني إجابات املسئولني .ركز املسئولون يف إجاباتهم على الوسيلة لتحقيق الرؤيا
مثل استخدام تقنية املعلومات بنسبة عالية وصلت إىل ( .)%71بينما االتفاق على
املضمون تدني إىل أقل من ( .)%30كما اعتمدت إجابات املسئولني للرؤيا
املستقبلية على احلاجات اليومية واملشاكل اآلنية مما يوحي بوجود قدر كبري من
ردود األفعال يف تطوير الرؤيا بدال من تصور ملا جيب أن يكون عليه املستقبل.
.4

مل تتضمن االسرتاتيجية اليت وضعتها الوزارة أهدافا هلا واكتفت

بتحديد أهدف لكل قطاع وإدارة .أي أنها عاملت الوزارة على أنها جمموعة من
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اإلدارات وليس كيان قائم بذاته له خصائصه وغايته وأهدافه وهذا جيعل من
الصعب مساءلة الوزارة عن نتائج وإجنازات.
.5

يفيد بعض املسئولني بأنه ال توجد خطة مكتوبة بأهداف حمددة وال

يوجد أسلوب واضح لكيفية حتديدها وعادة ما تتسم األهداف الواردة يف
االسرتاتيجية الرمسية بالعمومية وعدم حتديدها مبدة زمنية ونتائج قابلة للقياس
والتقييم.
.6

بلغ مستوى االتفاق على األهداف ( )%62وهذه نسبة متدنية مقارنة

بالقطاع اخلاص غري أنها أفضل من الوزارات األخرى.
.7

يفيد أحد املسئولني بأن متطلبات املستفيدين ال تؤخذ يف احلسبان

لدى وضع األهداف ،بل تعتمد على توجيهات من الدولة فقط.
.8

أتضح أن الوزارة ال تعتمد على أي نظام لتقييم إجنازاتها بشكل منظم

وقد أدرك املسئولون ذلك وهم اآلن بصدد وضع نظام هلذه الغاية يعتمد على نظام
القياس املتوازي (.)Balanced scorecard
.9

بلغ االتفاق على القيم بني املسئولني ( )%57وهذه النسبة متدنية

بعض الشيئ ،غري أن القيم اليت ذُكرت ركزت على أمور هامة جدا مثل اإلبداع
والشجاعة يف طرح االفكار وأهمية خدمة املتعاملني واملستفيدين .ويعول املسئولون
يف حتسني االداء على التعاون والعمل املشرتك وااللتزام واالنضباط.
 .10بلغ متوسط االتفاق على فهم املسئولني ملتطلبات املوظفني نسبة
( )%71وهذه نسبة عالية جدا مقارنة باملؤسسات املشاركة يف البحث .ويشعر
املسئولون بأن املوظفني حمبطني .ولتحسني األداء ال بد من حتسني الدخل مثل
احلوافز اجملزية والتقدير ،وحتسني النظام اإلداري من حيث إتاحة الفرص
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لتطوير الذات من خالل املشاركة والصالحيات ،وحتسني ظروف العمل من حيث
العدالة واملساواة وإشعار املوظف بأهميته .كما يتفق اجلميع على أهمية احلوافز
والتقدير يف حتسني األداء على أن تكون جمزية وعادلة وأن يشعر املوظف بوجود
العقاب يف حالة املخالفة والتقصري.
 .11يتفق املسئولون بأن الوزارة قامت بكثري من التطوير يف إجراءاتها غري
أن البعض يرى ضرورة لوضوح أفضل يف الرؤى والتقليل من العمل الروتيين إلفساح
اجملال للمسئولني للرتكيز على التخطيط بشكل أكرب ومعاجلة التداخل يف
الواجبات الذي أصبح يؤثر على مستوى املساءلة وتعطيل املعامالت.
 .12إتاحة الفرص للمشاركة ليست باملستوى الذي يطمح إليه املسئولون
وخيتلف الوضع من إدارة إىل أخرى .ويرى املسئولون أنها حباجة إىل جهد أكرب
جلعلها أكثر فعالية .وتقتصر املشاركة على إشراك املوظف يف بعض االجتماعات
وتقديم االقرتاحات لذا حتتاج الوزارة إىل تطوير املشاركة يف اختاذ القرار وتوضيح
مستوى املسئولية.
 .13هناك إمجاع على عدم فعالية نظام احلوافز من حيث النظام والتطبيق
وأنها ال تشجع املوظف على اإلبداع واإلنتاجية وذلك لألسباب التالية:
أ .املبلغ املخصص للحوافز قليل وال يتناسب مع الوضع احلالي.
ب .الشروط

املطلوبة مبالغ فيها ومعايري التقييم غري موحدة بني

الوزارات.
ج .التقييم ال يتم بشكل عادل بسبب كثرة الثغرات يف النظام.
د .قلة احلوافز املعنوية مثل التدريب والتقدير.
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 .14اتفق املسئولون بنسبة ( )%86على أهمية التطوير املستمر واخلروج عن
الروتني واستخدام تقنية املعلومات لتحقيق النجاح .كما يرى املسئولون أن وضوح
الرؤية والتفويض هما من أهم مقومات النجاح ويساهمان يف سرعة اختاذ القرارات.
ويأتي يف املرتبة الثالثة حسن التعامل مع الزبائن واخذ آرائهم كأحد مقومات
النجاح.
 .15نظرا إلحساس املسئولني بعدم وضوح الرؤى وعدم وجود أهداف على
مستوى الوزارة والضعف احلاصل يف نظام احلوافز (الثواب والعقاب) سيكون من
الصعب إعطاء الصالحيات وحتقيق مستوى أكرب من املشاركة يف وضع األهداف
واملعايري ومعاجلة املشاكل واملساءلة عن النتائج.

ﺎﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ

باالضافة إىل التوصيات اليت وردت يف التقرير الرئيسي ،نورد بعض

التوصيات اخلاصة بالوزارة.
.1

عقد ورشة عمل ملناقشة إجابات املسئولني وذلك لالستفادة من اآلراء

واملعلومات القيمة اليت وردت فيها.
.2

إشراك أكرب عدد ممكن من املسئولني لالتفاق على الرسالة والرؤى

ووضع االسرتاتيجية حبيث حتدد وبشكل واضح سبب وجود الوزارة وكيف ستقوم
بتأدية رسالتها وما هي املساهمة العملية يف االقتصاد وكيف سيتم تقييمها .وميكن
استخدام االدوار الواردة يف إجابات املسئولني لوضع هذه الرسالة والرؤى
واالسرتاتيجية.
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.3

توخي الشمولية يف وضع األهداف واخذ مجيع اجلوانب يف احلسبان

مبا يف ذلك متطلبات املستفيدين ،وان تكون األهداف حمددة مبدد زمنية وتكاليف
إن أمكن ،وان تكون النتائج املتوقعة منها قابلة للقياس والتقييم.
.4

إجياد وحدة يف الوزارة تقوم مبسئولية وضع املعايري والتقييم ومراقبة

األداء ومراجعة القوانني الداخلية واألنظمة وحتديد تأثريها على سلوك املوظفني
واملستفيدين وعلى النتائج.
.5

حتسني مستوى االتفاق على القيم اليت ذكرها املسئولون من خالل

املشاركة يف وضع االسرتاتيجية.
.6

إجراء دراسة مستقلة لتحديد مستوى رضا املوظفني عن النظام اإلداري

املعمول به واخلروج مبقرتحات من املوظفني لتطويره حبيث يشمل اجلوانب اهلامة
مثل احلوافز والصالحيات واملسئوليات.
.7

إعادة النظر يف تشكيل الوزارة وعالقة اإلدارات ببعضها من حيث

التنظيم واملهام وتداخل الواجبات.
.8

إعادة تصميم العمل ( )reengineeringبهدف تطوير اإلجراءات

والتقليل من العمل الروتيين وتداخل الواجبات.
.9

ضرورة زيادة تركيز املسئولني على التخطيط ومتابعة النتائج

واإلجنازات باستخدام نظام لتقييم األداء واإلجناز.
 .10مراجعة نظام احلوافز حبيث يتم إعطاء املسئول املباشر صالحية أكرب
يف منح املكافئات واحلوافز.
 .11إجراء دراسات واستبيانات ألخذ آراء املتعاملني بغرض مشاركتهم يف
رسم اخلطط املستقبلية وحتسني األداء وحتقيق متطلباتهم وتطلعاتهم.
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ﺍﻟﺭﺳﺍﻟﺔ

تفيد إجابات املسئولني حول رسالة البنك بأن مخسة من تسعة ( )9/5من

املسئولني اتفقوا على أن املهمة تشمل توفري االستثمار والتمويل .بينما يرى اثنان
( )2من املسئولني بأن املهمة تكمن يف تقديم خدمات جيدة .ويرى مسئول آخر بأن
املهمة هي خدمة الوطن من خالل تنمية القوى البشرية .هذا العرض يشري إىل أن
هناك إتفاقا بني مخسة من تسعة على املهمة واليت ميكن صياغتها يف التالي:
"توفري االستثمار والتمويل للمساهمة يف تنمية االقتصاد واخلدمات االجتماعية
من خالل قوة بشرية مدربة تدريبا جيدا ميكنهم من تقديم خدمات متميزة مبهنية
عالية"
من مراجعة الوثائق واالستفسار من املسئولني تبني أن البنك ال توجد لديه
مهمة مكتوبة رمسية وامنا يعتمد على وضع رؤية مستقبلية (ماذايريد البنك أن
يكون يف املستقبل) ومنها يتم حتديد االجتاه االسرتاتيجي .وهذه املمارسة قد تكون
ممكنة يف القطاع اخلاص بسبب وضوح الغرض الرئيسي للمؤسسات اخلاصة وهو
املردود االقتصادي .ومن املالحظ أنه مع عدم وجود مهمة مكتوبة اال انه يوجد
إتفاق بدرجة عالية وصلت إىل أكثر من النصف ( .)9/5وتلخيصا لعناصر الرسالة
جند أنها حتتوي على النقاط التالي:
 −توفري االستثنمار والتمويل للمشاريع.
 −نقديم خدمات جيدة للزبائن.
 −تنمية القوى البشرية.
أما عن مستوى جناح املؤسسة يف حتقيق هذه املهمة فان ( )9/7من املسئولني
يرون أن املؤسسة جنحت إىل حد كبري يف مهمتها وان أهم أسباب النجاح يف رأي
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أحد املسئولني هي "اإلدارة الناجحة واليت تتمثل يف وجود رؤى واضحة ومتابعة
حثيثة من املسئولني لتحقيقها ومواكبة للتغيري" .بينما يعزي مسئول آخر السبب
إىل "تركيز فعلي على األهداف واالهتمام بالتخطيط ،وبتطوير القوى البشرية ووضع
الرجل املناسب يف املكان املناسب مع وجود تنظيم إداري جيد مثل الالمركزية،
واحملاسبة واملساءلة" .كما يعزيه آخر إىل "وجود ضوابط ،مثل وضوح السياسات
واإلجراءات والوصف الوظيفي".

ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

بالنظر إىل اإلجابات يكاد يكون هناك امجاع على أن البنك يسعى إىل أن

يكون "البنك األول" يف منطقة اخلليج من خالل االندماج مع بنوك أخرى وفتح
فروع يف دول معينة .فقد وردت كلمة "البنك األول يف املنطقة" يف ( )9/8من
اإلجابات .فمثال احدى اإلجابات عن الرؤيا املستقبلية تقول "أن نكون البنك
الرئيسي يف املنطقة" وجواب آخر يشري إىل "الدخول يف حتالفات مع مؤسسات
مالية أخرى على املستوى اخلليجي" .كما يربز كذلك الرتكيز على البنك
االلكرتوني الذي ورد يف إجابات أخرى مثل "االستثمار يف البنك اإللكرتوني
واالندماج مع بنوك أخرى لتكبري حجم البنك وتقديم خدمة لشرائح خمتلفة من
الزيائن باجياد منتج خاص لكل شرحية" .كذلك ورد الرتكيز على بناء القوى
البشرية يف احدى اإلجابات مثل "رفع القدرات لدى املوظفني ،وان "املوظفني هم
املوارد احلقيقية" .وتلخيصا هلذا التصور جند أنه حيتوى على العناصر التالية:
 −البنك األول يف املنطقة من خالل التوسع.
 −البنك اإللكرتوني للمستقبل.
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 −خدمات تناسب خمتلف شرائح الزبائن.
 −رفع قدرات املوظفني.
ومبقارنة ذلك مع الرؤية الرمسية لعام 2001م جند أن معظم النقاط الرئيسية
قد وردت يف إجابات املسئولني ،وهذه الرؤيا تشمل مخس نقاط وهي:
" −سوف يصبح البنك مؤسسة خدماتية مالية اقليمية رائدة يف جمال
املنتجات واخلدمات ذات اجلودة العالية وذلك عن طريق االبتكار والتقنية
والعالقات املستمرة على مدى احلياة مع الزبائن.
 −سيقوم البنك بتوسيع نطاق تواجده يف املزيد من الدول اليت خيتار أن
يعمل فيها من أجل تلبية حاجات زبائنه من اخلدمات املصرفية املختلفة ،اننا
نؤمن بأن الزبون هو القوة الدافعة وراء كل ما نفعله .فنحن لن نساوم على التزامنا
املطلق بتقديم األفضل يف جمال خدمات الزبائن.
 −إننا نؤمن بأن املوارد البشرية هي من أهم موارد البنك على اإلطالق واليت
تتميز بدرجة عالية من الكفاءة والتكامل واالحرتاف .فنحن نغرس يف هذه الكوادر
مبادئ العمل وخدمة الزبون وسرعة اختاذ القرار والشعور بأن البنك ملك هلم
وذلك عن طريق التزامنا بالتدريب والتطوير وإسناد املسئوليات واألداء اجليد يف
نفس الوقت الذي حنرص فيه على مكافأة اجملدين منهم خالل اللوائح
والسياسات املعتمدة هلذا الغرض.
 −إننا مصممون على استخدام أحدث وأرقي التقنيات املتقدمة اليت تعيننا
على حتقيق غاياتنا يف الوصول إىل أهدافنا القصرية واملتوسطة والطويلة االجل.
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 −إننا نعترب مساهمينا مصدرا لقوتنا املالية وميكنهم .أن يتوقعوا منا أن
حنقق هلم التطور والرحبية باستمرار .انهم يقدمون لنا كل الدعم ويثقون يف رؤيتنا
للمستقبل".
حتدد هذه الرؤيا فئات املتعاملني الرئيسيني للبنك وتضع هدفا لكل فئة من
املتعاملني تسعى اإلدارة إىل حتقيقه .واجلدير بالذكر بأن هذا التصور قد مت اعداده
من قبل الفريق االداري (الرئيس التنفيذي واملدير العام واملساعدين وبعض املدراء)
يف اجتماع خُصص هلذه الغاية استمر ثالثة أيام يف جزيرة حوار .وهذه املشاركة قد
تفسر النسبة العالية من اإلتفاق على الرؤية املستقبلية.

ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

اتفق ( )9/6من املسئولني على أن أهم القيم هي تلك املتعلقة بتنمية القوى

البشرية مثل اميان املسئولني بأن" القوى البشرية هي املورد الرئيسي" .وكذلك
الرتكيز على "التدريب الذاتي ومواكبة التغيري والعمل على "اختيار املوظفني
بصورة ابداعية" مع وضع الربامج التدريبية لتنمية "املهارات اهلامة" .وقد برز هذا
االهتمام بشكل عملي يف برامج التدريب الذي يضعها البنك للموظفني اجلدد
لتسهيل عملية إدماجهم يف البنك .وتاتي يف املرتبة الثانية الرتكيز على "وضوح
الرؤى واألهداف واملعرفة التامة باالجراءات والسياسات" ،حيث اتفق على ذلك
( )9/5من املسئولني .ويف هذا الصدد يقوم البنك بتشجيع موظفيه على االستفسار
عن السياسات واالجراءات وفهمها قبل اختاذ القرار أو القيام باي عمل .وهذا
يتفق مع اهتمام البنك بإدارة املخاطر اليت تعتمد على اتباع السياسات بدقة
وتوخي احلذر يف خمتلف العمليات املالية .يلي ذلك أمران يركز عليهما املسئولون
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بالتساوي .األول هو "خدمة الزبون" واستقطاب الزبائن .والثاني هو السرية
والنزاهة يف املعامالت للمحافظة على مسعة البنك .فكل من هتني القيمتني ذكرها
املسئولون بنسبة ( .)9/4وقد مت تصنيف القيم إىل مخس فئات:
 .1خدمة الزبون واملتعاملني :خدمة متميزة ،بناء عالقات جيدة مع الزبائن،
تقديم خدمة جيدة ،استقطاب الزبائن ،معرفة السوق ،الزبون يأتي أوال.
 .2الصفات الشخصية :املبادرة ،جدية يف العمل ،والنزاهة ،والصرب ،الثقة
بالنفس ،الثقة يف اآلخرين ،وأخالقيات العمل.
 .3التطوير الذاتي :القوى البشرية هي املورد الرئيسي ،مواكبة التغيري،
تدريب ذاتي ،التعلم والتدرب ،التدريب العملي ،تطوير وتنمية القدرات.
 .4فعالية وكفاءة العمل وحتقيق النتائج :فهم اإلجراءات ،اختيار الناس
بصورة إبداعية ،إنتاجية مميزة ،السرية يف املعامالت ،خلق اتصاالت وتعاون مع
الناس ،تنمية املعلومات ، team work،الرتكيز على األهداف املطلوبة منه،
إبالغهم عن تصور البنك.
 .5االنضباط وااللتزام :مل يرد يف إجابات املسئولني قيم يف هذا اجملال.
من هذا التصنيف جند أن هناك اهتماما كبريا بفعالية وكفاءة العمل وحتقيق
النتائج .يبدأ هذا االهتمام باختيار املوظفني وتوجيهم التوجيه الصحيح يف بداية
اخنراطهم يف املؤسسة والرتكيز على وضوح األهداف واملتطلبات واالصرار على اتباع
االجراءات والسياسات املقرة واملوثقة للتعامل مع الزبائن .كما يولي املسئولون
أهمية كبرية ايضا على الصفات الشخصية مثل الصرب على العمل وعدم االستعجال
يف طلب الرتقيات ،باالضافة إىل املبادرة واجلدية يف العمل والنزاهة و الثقة بالنفس
وباآلخرين .هذا الرتكيز على الصفات الشخصية يتوافق مع ما تبني سابقا من
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تركيز على القوى البشرية على أنها من أهم موارد البنك .واذا ما أضفنا إىل ذلك
االهتمام بتطوير الذات من خالل تشجيع التدريب والتعلم الذاتي لتطوير القدرات
واليت وردت يف املرتبة الثالثة من حيث أهمية القيم .من ذلك ميكن االستنتاج بأن
هناك تناغما بني االسرتاتيجية والقيم املؤسسية وميكن تلخيصها يف التالي:
 القوى البشرية هي املورد الرئيسي. املعرفة التامة باإلجراءات والسياسات. استقطاب الزبون وتقديم اخلدمة املتميزه. السرية والنزاهة.من امللفت للنظر أن املسئولني مل يتطرقوا إىل االنضباط وااللتزام ومل يرد يف أي
من إجاباتهم خبالف ما يتم يف القطاع العام .وهذا يف الغالب نتيجة لرتكيز
املسئولني على النتائج وعلى التدريب واالختيار اجليد للقوى البشرية يف تنمية
شعور املوظف بااللتزام .وهذا جيعل موضوع االلتزام واالنضباط أمرا مفروغا منه وقد
مت جتاوزه .أو أن البنك يرى أن حتقيق االلتزام واالنضباط يتم من خالل الرتكيز
على خدمة الزبون وفهم اإلجراءات وعلى وضوح األهداف والنتائج املطلوبة من
املوظف وارتباط ذلك بنظام احلوافز كفيل بتحقيق االنضباط وااللتزام.

ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ

يتفق ( )9/6من املسئولني على أن أهم أسباب جناح البنك هي:

 −القيادة و اإلدارة الفعالة.
 −نوعية جيدة من القوى البشرية.
 −اإلسرتاتيجية الواضحة.
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فالقيادة واإلدارة الفعالة تتمثل يف"الالمركزية واإلدارة املفتوحة ووضوح
السياسات واإلجراءات واملعرفة التامة للمهام "معززة بنظام" للمساءلة ومناخ جيد
يساعد على إمكانية النقاش وإبداء الرأي" .يتساوى مع القيادة واإلدارة الفعالة يف
األهمية .اهتمام البنك بالقوى البشرية وذلك نتيجة اتباع البنك لسياسات فعالة يف
اختيار املوظفني واعتماد برامج تدريب "لتنمية قدراتهم" وحتفيزهم للعمل اجلاد
واملثابرة .وهذان العامالن يغذي كل منهما اآلخر .فاإلدارة املفتوحة ووضوح
السياسات واإلجراءات تهيئ مناخا مناسبا لإلنتاج .كما أن املوظفني اجليدين
املدربني يكونون أكثر قدرة على االستفادة من الفرص املتاحة لإلبداع والرتقي يف
السلم اإلداري ،معتمدين على قدراتهم ومدى مساهمتهم يف حتقيق النتائج .والعامل
الثالث هو اإلسرتاتيجية اليت تعتمد على تنمية قدرة تنافسية مبنية على االستفادة
من مركز البنك القوى يف السوق اخلليجي لتقديم خدمات متطورة (خدمات
إلكرتونية  )banking electronicبأسعار تنافسية.
باالضافة إىل ذلك يرى املسئولون أن هناك عوامل أخرى ساهمت يف جناح
البنك بدرجات أقل .فمثال جيد املسئولون بأن ثقافة البنك ( organisation
 )cultureتشجع على قبول التغيري واالستعداد الخذ اجملازفة وادارتها ( risk

 )managementبشكل يتيح للبنك حتقيق سبق اسرتاتيجي يف تطوير
املنتجات املصرفية .فمثال يعترب البنك من أالوائل يف أدخال نظام ( )ATMكما
أنه حاليا يطور قدرته على استغالل نظم املعلومات يف تقديم خدمات اإلنرتنت
( .)Internet bankingواجلدير بالذكر هو أن خدمة الزبون أتت يف املرتبة
األخرية من عوامل النجاح واليت تتمثل يف تقديم خدمات متطورة وتنمية عالقات
جيدة مع الزبائن .وقد يرجع سبب ذلك إىل إميان البنك بأن التفاعل بني اإلدارة
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الفعالة والنوعية اجليدة من املوظفني واالسرتاتيجية الواضحة يهدف إىل تقديم
خدمات أفضل للزبائن وتقوية العالقة معهم.

ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ

من التحليل يتضح أن هناك مخسة حماور اسرتاتيجية يتم الرتكيز عليها.

أوال األهداف املتعلقة برفع مستوى الفاعلية يف حتقيق املهمة والتصور املستقبلي.
ثانيا تلك املتعلقة باألداء املالي .وثالثا األهداف املتعلقة بتنمية القدرة يف اخلدمات
املصرفية اإللكرتونية .ورابعا األهداف املتعلقة بتنمية القوى البشرية .وخامسا
األهداف املتعلقة بالكفاءة يف تنفيذ األعمال .تساوت األهداف املتعلقة برفع مستوى
الفاعلية واألهداف املالية يف األهمية واألولوية حيث ورد كل منها  6مرات من 9
حاالت رصد.
بالنسبة لألهداف املتعلقة بالفاعلية وحتقيق الرؤية املستقبلية فقد عرب عنها
املسئولون بالعبارات التالية:
 −التوسع يف اخلدمات ،التوسع اجلغرايف ،توجهات خليجية ،أن يكون
البنك يف الصدارة يف متويل املشاريع ،اخرتاق أسواق خليجية.
 −تطوير اخلدمات اإلسالمية ( ،)Islamic Bankingوزيادة الفروع،
الدخول يف املصارف اإلسالمية،
 −رضا الزبون ،خدمة اجملتمع البحريين من خالل التربعات.
تبني من التحليل بأن درجة اإلتفاق على هذه األهداف كانت متدنية نسبيا
خالف ما كان متوقعا نظرا للمشاركة الكبرية يف وضعها .فمثال يتفق  3من
املسؤولني على أهمية التوسع يف األسواق اخلليجية ،بينما يركز اثنان على ضرورة
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تطوير اخلدمات اإلسالمية وزيادة عدد الفروع .يف حني يرى آخر أن يكون الرتكيز
على رضا الزبون بشكل عام مع خدمة اجملتمع البحريين من خالل التربعات.
بالنسبة لألهداف املالية فقد أخذت نفس األولوية والرتكيز ،حيث ورد كل
منها  6مرات من بني  9حاالت رصد ،وعرب عنها املسئولون باملعايري التالية:
 −الرحبية بواقع ( ،)%15رفع نسبة العائد على املوجودات (،)ROA
العائد على راس املال ،حتقيق نسبة يف املعايري املالية.
 −زيادة املوجودات واألرباح.
 −رفع العائد على املصروفات ،الرحبية وزيادة قيمة السهم.
جند أن معظم املسئولني ركزوا على الرحبية يف مجيع إجاباتهم ،وهذا أمر
طبيعي يف مؤسسة مالية .كما ركزت اإلجابات على مؤشرات مالية أخرى مثل
العائد على املوجودات والعائد على رأس املال غري أنه مل يكن هناك إمجاع على
هدف واحد .ويف مؤسسة مالية كهذه قد يطرح ذلك تساؤال حول فعالية املشاركة يف
وضع األهداف؟ أونه يف وقت ما كان هناك إمجاع غري أن مرور الوقت وعدم
استخدام األهداف يف اإلدارة اليومية قد أثر يف ذلك اإلمجاع.
بالنسبة لرفع قدرة املؤسسة يف جمال تقنية املعلومات وتقديم اخلدمات
اإللكرتونية فقد وردت  5مرات من  9حاالت رصد ،وركز املسئولون على
اجلوانب التالية:
 −تطوير القدرات التقنية يف التجارة اإللكرتونية (.)e commerce
 −املصرف اإللكرتوني كمركز ربح ( establishing e-banking as a

.)profit center
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 −شبكة لربط مجيع الفروع ،التخلص من املعامالت الورقية ،تطوير
تكنولوجي ،مستقبل البنك يف املصرف اإللكرتوني.
 −تطوير تقنية املعلومات لتقديم أسلوب أفضل إلدارة عملية تقديم القروض.
 −تقنية املعلومات كعامل مؤثر يف تنفيذ املهمة.
جند أن هناك إتفاقا كبريا  9/5على األهمية االسرتاتيجية لتطوير القدرات
يف تقنية املعلومات .واجلدير بالذكر أن التوجه التقين يسعى إىل حتقيق تفوق
تنافسي ( )competitive edgeباستخدام تقنية املعلومات .وهذا توجه هام يف
االستخدام االمثل لتقنية املعلومات .ويفتخر البنك كونه من األوائل يف أدخال
اخلدمة املصرفية والتجارية اإللكرتونية (.)e-Banking and e-commerce
يلي ذلك يف األهمية األهداف املتعلقة بتطوير القوى البشرية اليت وردت يف 4
حاالت من تسعة حاالت رصد ،وقد عرب عنها املسئولون بالعبارات التالية:
 −تطوير القوى البشرية :ختطيط املسار الوظيفي ،خلق منافسة بني
املوظفني ،جلب طاقات جديد يف البنك.
 −توظيف نوعيات جيدة :منافسة يف القبول ،برنامج لتدريب ودمج
املبتدئني ()induction training
 −إعداد خط ثاني من القيادات :التدريب.
تفاوتت اإلجابات يف جمال تطوير القوى البشرية من خالل التدريب واعداد
خط ثاني من القيادات وجلب دماء جديد يف املؤسسة وخلق منافسة بني املوظفني.
كل هذه التوجهات توضح األهمية الكبرية اليت يوليها البنك لتطوير القوى البشرية
ودورها يف حتقيق الرؤية املستقبلية .كما أن هناك برناجما للموظفني اجلدد يهدف
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إىل تعريفهم باملؤسسة وأهدفها وقيمها ويشمل ذلك تدريب مبدئي يف خمتلف
األقسام .
بالنسبة لألهداف املتعلقة بالكفاءة يف تنفيذ املهمة (كفاءة العمليات) فقد
وردت يف  3حاالت من  9حاالت رصد ومتثلت إجابات املسئولني يف التالي:
 −احملافظة على نسبة حمددة من التكلفة (.)maintain cost ratio
 −تقليل الوقت الالزم إلمتام العملية ( )to reduce cycle timeمثل
تقليل املدة  10مرات خالل السنة.
حددت الكفاءة يف معيارين وهما التكلفة والوقت .ركز اثنان ( )2من املسئولني
على أهمية امتام العمل يف وقت أقصر وقد يكون ذلك باستخدام تقنية املعلومات
اليت برزت بشكل كبري يف اإلجابات كما بينا أعاله .غري أن قياس التكلفة والوقت
مل يشمل مجيع العمليات اهلامة وقد أوضح املسئولون ضرورة أن تشمل هذه املعايري
مجيع العمليات الرئيسية.
وخالصة اإلجابات حول االتفاق على االهداف جند أن أعلى معدل لإلتفاق
هو ( )9/6وكان فيما يلي:
 −األهداف املالية وبالتحديد فيما يتعلق بالرحبية،
 −األهداف املتعلقة بالفاعلية ومشلت:
 .1التوسع يف منطقة اخلليج ويف البحرين من خالل فتح فروع جديدة.
 .2ضرورة توفري خدمات إضافية بسعر تنافسي ،أهمها اخلدمات
االسالمية واخلدمات اإللكرتونية يلي ذلك الرتكيز على تنمية القوى
البشرية.
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ﻧﻅﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ )ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻷﺍء ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﻧﺟﺎﺯ(

اتفق املسئولون بنسبة ( )9/7بأن اسلوب وضع األهداف يتم من خالل تنظيم

اجتماع كل ثالث سنوات يف منتجع يضم الرئيس التنفيذي واملدير العام
واملساعدين وعدد من املدراء (آخر اجتماع كان يف جزيرة حوار) .خالل هذا
االجتماع يناقش اجلميع ،يف جو غري رمسي ،املشكالت اليت تواجه البنك يف
تنفيذ االسرتاتيجية ،والتغيريات والتأثريات البيئية والتنافسية يف السوق .ونتيجة
هلذا النقاش املفتوح والصريح يتوصل الفريق إىل وضع اسرتاتيجية تتكون من
العناصر الرئيسية مثل الرؤية املستقبلية واألهداف االسرتاتيجية واملعايري اليت
يسعى البنك إىل حتقيقها .بعدها يتم تعيني "مسئول لكل هدف اسرتاتيجي تكون
مهمته وضع خطة تنفيذ وكيفية متابعتها" .ومنها يقوم بتوزيع األهداف على
اإلدارات اليت تقوم بدورها "بتحليل اهلدف إىل أهداف سنوية وربعيه" لتحديد
كيفية مساهمتها يف حتقيق االسرتاتيجية .وبعدها يتم مناقشة ذلك مع املسئول عن
اهلدف االسرتاتيجي واخذ املوافقة على نوعية ومقدار املساهمة .ويتم اإلتفاق على
املعاييـــر ( )Targetsالسنوية والربعية .ونتيجة هلذا التسلسل يف وضع األهداف
تتضح املسئولية الشخصية عن كل هدف .كما يتم حتديد واضح لألهداف من
"الرئيس إىل املرؤوس" .أي يتم "وضع أهداف لكل موظف" إىل مستوى املراسل
(الفراش) .وقد وردت نفس اإلجابات حول أسلوب وضع األهداف يف ( )9/8من
اإلجابات .مما يظهر إتفاقا كبريا على أسلوب وضع األهداف وحتديد املساءلة
واملسئولية .غري أن االسلوب املستخدم لتحديد أهداف املوظفني يتم بسؤال املوظف
عن ما هي اإلجنازات اليت يريد حتقيقها خالل السنة ويتم تقييم أداءه بناء على
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هذه اإلجنازات .ومن البيانات املتوفرة مل يتبني مدى الرتابط بني أهداف املوظف
واخلطة االسرتاتيجية .فقد يقوم املوظف بإجنازات ال تساهم يف حتقيق
االسرتاتيجية.
فيما يتعلق بكيفية متابعة األداء واإلجناز يف هذه األهداف واملشاريع يتبع
البنك عدة أساليب مكملة بعضها للبعض .فعلى مستوى االدارات هناك اجتماعات
أسبوعية ملناقشة املشاريع يف اإلدارة ،أما على مستوى البنك فان هناك اجتماعات
شهرية "جلنة شهرية جتتمع ملتابعة اإلجناز يف األهداف" يشرتك فيها املسئولون
إىل مستوى املدير ملراجعة اإلجناز ومستوى األداء .وتتسع عضوية االجتماعات
الربعية (كل ثالثة اشهر) لتشمل مسئولني أقل مستوى يف املناقشة مثل رؤساء
األقسام (أي أنه يف االجتماعات الربعية يشرتك رؤساء األقسام باإلضافة إىل املدراء
وكبار املسئولني) .كما يطلب من كل إدارة تقديم تقرير حتريري شهري "كل دائرة
حمدد هلا تاريخ لتقديم التقرير املطلوب منها" .باالضافة إىل ذلك هناك تقارير
ربعية يتم مراجعتها وإجراء "مقارنة بني االجناز املتوقع والفعلي" واستخدام
املعلومات لتصحيح املسار .وأخريا هناك تقييم سنوي مرتبط بنظام احلوافز الذي
يتم مبوجبه حتديد نسبة املكافآت السنوية للموظفني على مجيع املستويات.
أما فيما يتعلق بقياس األداء ومقارنته بالتوقعات ( )Targetsبشكل
موضوعي ،فتبني أن املؤسسة تعتمد إىل حد كبري على املقاييس املالية ملعرفة املركز
املالي للبنك .أما قياس األداء بشكل عام فقد أفاد ( )9/4من املسئولني بأنه ال يتم
بشكل مرض ،واالعتماد على القياس املالي فقط يقوم على افرتاض أن مجيع
األهداف تصب يف النهاية إىل تقوية املركز املالي والرحبية .هذا قد يكون صحيحا
إىل حد ما ،غري أن املعيار املالي يف الغالب هو نتيجة حسن األداء يف األعوام
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املاضية ،وال يضمن أداء جيد يف املستقبل .وبالتالي فان هناك حاجة إىل متابعة
معايري أخرى توازن خمتلف املصاحل مثل الزبائن واملوظفني واجملتمع وتتابع كفاءة
األعمال والقدرة على اإلبداع وتطوير القدرات املختلفة اليت يعتمد عليها حسن
األداء يف املستقبل .ولتقييم أسلوب متابعة األداء واإلجناز مت تصنيف األهداف اليت
وردت يف إجابات املسئولني إىل أربع صنوف:
 .1أهداف ميكن قياسها باملعيار املالي :مثل تقليل نسبة التسهيالت
البسيطة ،مردود جيد ،السيطرة على التكاليف ،حتسني النوعية االئتمانية،
حتليل الوضع املالي ، cyndication market ،حتقيق أهداف مالية مثل
العائد على رأس املال ،رفع العائد على املصروفات ،الرحبية وزيادة قيمة السهم،
حتقيق ربح بواقع ( )%15سنويا ،رفع نسبة املردود على املوجودات ،زيادة
املوجودات.
 .2أهداف إلجناز مشروع أو عمل معني :ميكن االعتماد على املتابعة
الشهرية يف نسب اإلجناز والناتج .مثل توظيف  15خريج متدرب سنويا ،توسيع
التعامل على مستوى اخلليج ،أن يكون البنك مستثمر هام يف مشروعني على األقل
خالل العام ،االشرتاك مع بنك آخر ،إنشاء البنك اإلسالمي ،إعداد إنرتانت
داخلي حبيث يتمكن اجلميع من الدخول على املعلومات املتعلقة بالقوى البشرية
ينتهي يف نهاية السنة ،برنامج العداد املبتدئني  ،induction trainingإعداد
خط ثاني من القيادات.
 .3أهداف ممكن قياسها مباشرة مبعايري غري مالية :مثل تقليل زمن
املعامالت  10مرات خالل السنة ،رضا الزبون ،خدمة اجملتمع البحريين،
سرعة اإلجناز ،زيادة رضى املوظفني.
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 .4أهداف ال ميكن قياسها مباشرة وميكن قياس نتائجها :حيث أن تأثريها
املالي قد يأتي بعد سنوات وبالتالي فالقياس املالي بالنسبة هلذا النوع من األهداف
غري مناسب .ومن هذه األهداف ورد حتسني نوعية املوظفني ،تطوير العمل،
تعديل اهليكل اإلداري ،تصميم النظم  ،reengineeringمكافحة غسيل
األموال ،مقابلة مع الشركات ملعرفة احتياجاتهمcreate credit culture ،

 ،develop policies and proceduresتطوير أسلوب لتدريب اإلداريني
اجلدد ،تطوير القوى البشرية والتدريب ،تطوير القوى البشرية ،ختطيط املسار
الوظيفي للموظفني ،خلق منافسة بني املوظفني ،جلب طاقات جديدة يف البنك،
تطوير املوظفني.
من هذا االستعراض لألهداف جند أن نظام قياس األداء املتبع يعتمد بالدرجة
األوىل على املعايري املالية (مثل الرحبية واملردود االقتصادي وزيادة قيمة األسهم).
هذا النظام صاحل لتقييم النوع األول من األهداف مثل الرحبية أو زيادة قيمة السهم
ويستخدم النظام احملاسيب املعتاد ملتابعة هذه املعايري ومقارنته مع التوقعات.
بالنسبة للنوع الثاني من األهداف واليت هي مبثابة مشاريع هلا بداية ونهاية
حمددة .فاألسلوب املتبع يف البنك ملعرفة مستوى اإلجناز فيها يتم باإلتفاق يف
بداية السنة املالية بني املسئول املباشر واملوظف على األهداف واإلجنازات اليت
يلتزم بها املوظف مثل (تدريب مجيع املوظفني على مكافحة غسيل االموال أو
تسليم اسرتاتيجية القوى البشرية لعام  .)2007-2002تتم معرفة اإلجناز من
خالل املتابعة املستمرة (أسبوعية وشهرية) يف اجتماعات رمسية أو غري رمسية
وتقارير دورية وتسليم الناتج املطوب يف نهاية املدة .وتقدر أهمية كل هدف بتوزيع
( )100عالمة على األهداف يعطى كل هدف وزن معني من ( )100حسب
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أهميته ويوقع املسئول واملوظف على هذا النموذج .يستخدم هذا األسلوب يف حتديد
األهداف جلميع املسئولني واملوظفني إىل مستوى الفراش .ويرتبط األداء باملكافئة
اليت حيصل عليها املوظف يف نهاية العام .بشكل عام فان هذا االسلوب فعال يف
تقييم األداء بالنسبة لكل موظف غري أن احملصلة النهائية هلذا األداء قد تضيف
إىل األداء العام للبنك وقد ال تضيف ،أي أنه يعتمد على مدى تناغم األهداف مع
االسرتاتيجية .كذلك فانه ال يظهر العالقة بني مستوى أداء املوظف ومستوى أداء
املؤسسة املالي ،مثال (كيف سيساهم حتقيق اهلدف "تنفيذ اسرتاتيجية القوى
البشرية املقرة" يف الرحبية أو زيادة قيمة االسهم ،ماذا لو كانت االسرتاتيجية غري
مناسبة) .واملأخذ اآلخر على هذا األسلوب هو أنه عرضة للعواطف يف التقدير .أي
أنه عرضة لنفس احملاذير املرتبطة بأسلوب اإلدارة باألهداف مثل تعمد تقليل
االجناز املتوقع.
بالنسبة لألهداف من النوع الثالث فان البنك يستخدم بعض أساليب القياس
مثل استبيان رضا املوظفني .وقد أعطي الباحث نسخة من االستبيان املستخدم يف
يونيه  .2001أما بالنسبة لرضا الزبون فان القياس املستخدم غري كاف .فقد
أفاد أحد املسئولني بأن البنك "يقوم ببعض االستبيانات ولكنها غري كافية" .كما
اتفق( )9/8من املسئولني بأن قياس رضا الزبون غري معمول به يف الوقت احلاضر.
وأكد ( )9/3بأن هناك توجها لقياس التكلفة والوقت وجودة العمل ورضا الزبون
بشكل أكثر فعالية.
بالنسبة لألهداف من النوع الرابع واليت يصعب قياسها بشكل مباشر باملعايري
املالية فان النظام املتبع يف البنك ال يغطيها .وأهم هذه األهداف ما يتعلق بفعالية
تطوير وتدريب القوى البشرية ،وفاعلية النظم املستخدمة مثل تقنية املعومات،
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وتطوير وإعادة تصميم نظم العمل ( .)Reengineeringوهذا النوع من األهداف
هو يف الواقع حمرك األداء ،وقياسها يعتمد على قياس تأثريها أو نتائجها .وأن
جناح املؤسسة يعتمد يف احملصلة النهائية على ما حدث يف األعوام السابقة من
حيث كفاءة نظام العمل وسالمة السياسات واإلجراءات املتبعة إلرضاء الزبون.
وهذا األخري يعتمد على مهارة وقدرة القوى البشرية على تقديم اخلدمة املتميزة
وكذلك يعتمد األداء على إمكانية نظم املعلومات يف توفري املعلومات املناسبة يف
الوقت املناسب إلسناد القرار.
مل يربز للباحث كيفية قياس األداء يف جمال تطوير القوى البشرية وحسن
استخدام تقنية املعلومات وتطوير نظم العمل .وقد أفاد املسئولون بأنه "ال يوجد
أسلوب لقياس األداء" يف هذا اجلانب .كما أفاد آخر بأن قياس األداء هذا "يتم
ولكن ليس بالشكل املطلوب" .وقد بني املسئولون بأن ذلك مدرج "يف اخلطة
املستقبلية" .أي أن هناك إدراكا من املسئولني باحلاجة لقياس أداء املؤسسة بشكل
أمشل وبأسلوب يبني العالقة بني خمتلف اجلوانب اهلامة لألداء.

ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

من اإلجابات مت تصنيف مفهوم املسؤولني لرضا ومتطلبات املوظفني يف أربع

صنوف .وقد أورد املسئولون مفهومهم لكل صنف وعلى النحو التالي:
 .1حتسني األسلوب اإلداري :قيادة جيدة ،التواصل واحلاجة لتطوير
وحتسني ،املساندة ،عدم وجود حواجز بني املوظف واملسئول ،إرشاد من املسئول،
شفافية ،يستخدم نظام اإلدارة باألهداف ( )MBOلكل موظف ،روح الفريق.
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 .2حتسني ظروف العمل :األمن واالستقرار الوظيفي ،املعاملة احلسنة،
العدل واملساواة يف احلقوق والواجبات ،الرتقية ،رضا املوظف ،مناخ عمل مالئم،
احلصول على احلقوق يف وقتها.
 .3التقدير واحلوافز :راتب جيد ،تقدير ،زيادة يف الراتب ،تقدير واحرتام،
الراتب املناسب.
 .4إتاحة الفرص للمشاركة وتطوير الذات :املشاركة يف املعرفة واملعلومات،
إتاحة الفرص ،توفري املعلومات للموظفني ،مشاركة يف معاجلة املشاكل.
يتفق ( )9/6من املسئولني على أن املوظفني يضعون حتسني ظروف العمل يف
املرتبة األوىل من حيث العوامل املؤثرة على حتسني األداء .ويشمل حتسني ظروف
العمل يف نظر املسئولني "األمن واالستقرار الوظيفي" و "املعاملة احلسنة" ،باإلضافة
إىل "العدل واملساواة يف احلقوق والواجبات" مثل توفري فرص الرتقية املبنية على
األداء .ويأتي يف املرتبة الثانية حتسني األسلوب اإلداري وقد اتفق ( )9/5من
املسئولني على ذلك ،ويشمل يف نظر املسئولني "القيادة اجليدة " و "التواصل"
واستخدام "نظام اإلدارة باألهداف" و"املساندة" من قبل املسئول املباشر ورفع
"احلواجز بني املوظف واملسئول" .ويف املرتبة الثالثة يولي املسئولون أهمية كبرية
على احلوافز واليت تشمل الراتب املناسب ،وزيادة الراتب والتقدير واالحرتام .مل
يتطرق املسئولون إلي احلوافز املادية مثل املكافئات .وهذا قد يعكس االهتمام
الفعلي للموظفني ،أي أن احلوافز املادية أصبحت التشكل الشغل الشاغل للموظف
مادام الراتب مناسبا واحلوافز املعنوية جمزية وحيصل املوظف على ما يستحق من
تقدير واحرتام .ويف هذه الظروف فان املوظف يسعى لتحسني النظام اإلداري ومناخ
العمل لتمكنه من رفع إنتاجيته .ويساهم يف ذلك إتاحة الفرص للمشاركة وتوفري
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املعرفة واملعلومات .ويف املرتبة األخرية اتفق املسئولون بنسبة ( )9/3على أهمية
إتاحة الفرص للمشاركة وتطوير الذات .وهذا أمر قد يكون غريبا نوعا ما يف
مؤسسة تضع تطوير القوى البشرية يف مقدمة أولوياتها .وتتلخص متطلبات
املوظفني يف االتي:
 −األمن واالستقرار الوظيفي.
 −القيادة اجليدة والتواصل وعدم خلق احلواجز بني املوظف واملسئول.
 −املعاملة العادلة واملساواة يف احلقوق والواجبات.
 −التقدير واالحرتام.
 −املشاركة يف القرارات واملعرفة واملعلومات.
 −إتاحة الفرص للتعلم.

ﺍﻟﺍﻟﺻ( ﻡﻳﻅﻧﺗﻼﺣﻳﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻓﺯ(

يتفق ( )9/6من املسئولني على أن الصالحيات إىل حد كبري مناسبة وتفي

باملتطلبات لتحقيق مستوى مقبول من املساءلة .بينما يرى أحد املسئولني أن
التفويض يزيد عن احلد املعقول "وهو غري مرتاح هلذا التوجه" .يف حني يرى اثنان
من املسئولني بأن الصالحيات حتتاج إىل تطوير أكثر لتمكن املوظف واملسئول من
القيام بالعمل املناط به بفعالية أكرب وحتسني مستوى املساءلة .كما يبني ( )9/4من
املسئولني بأن الصالحيات مناسبة غري أنه توجد تأثريات سلبية على مستوى
األداء من بعض اإلدارات .ومن إجابات املسئولني يتبني أن هناك أربعة أسباب
هلذا التداخل .أوال كون التنظيم يف البنك مبين على أساس الوظائف واإلدارات
( )functinalوليس على أساس االعمال ( ،)Processesثانيا املركزية .ثالثا
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عدم "وجود التخطيط الكايف وهذا يؤدي إىل تضارب يف املوارد الالزمة لتنفيذ
املشاريع .رابعا وجود بعض اإلجراءات الروتينية اليت تتسبب يف تأخري املعامالت.
ويرى أحد املسئولني بأن تأثري ذلك التداخل ليس بالقدر الكبري الذي ينذر مبشكلة
وأن سياسة الباب املفتوح املتبعة ومستوى االتصال والتعاون بني املسئولني تقلل إىل
حد كبري التأثريات السلبية هلذا التداخل.
من هذا التحليل يتبني أن هناك نسبة عالية جدا ( )9/6يتفق فيها املسئولون
على أن التنظيم واإلجراءات مناسبة إىل حد كبري لتحقيق عنصر املسائلة .وانها
حتتاج إىل حتسني يف بعض جوانبها اليت ذكرت أعاله.
تسعى الدراسة كذلك إىل تقييم مدى فعالية نظام احلوافز يف املساهمة يف
حتقيق أهداف املؤسسة والتأثري على األداء .يستخدم البنك نظام احلوافز
( .)Bonus schemeحيصل على احلوافز نسبـة ( )%70من املوظفني مبوجب
معيار حمدد لألداء والتقييم .تبني من التحليل بأن ( )9/7من املسئولني يرون أن
النظام جيد وأنه حيفز املوظفني على األداء يف االجتاه املطلوب ويعزز التصرفات
املتوقعة منهم .وانه "مربوط باألهداف" احملددة لكل موظف وكذلك مربوط
"بالتقييم السنوي" .وميكن لنفس الشخص أن حيصل على احلافز سنويا إذا استمر
يف تطوير أدائه .كذلك تستخدم احلوافز املعنوية مثل لوحة شرف تسجل عليها
اسم املوظف املميز ،أو كما يسمى يف البنك "رجل الشهر" .بينما يرى ( )9/2بأن
النظام حيتاج إىل تطوير جلعله أكثر تأثريا يف حتفيز املوظف ،وانه يف شكلة
احلالي "فيه نسبة من عدم املوضوعية" .باالضافة إىل أن املبلغ أصبح نوع من
احلق املكتسب وفقد قدرته على التحفيز .كما أن النظام "ال يسمح ملكافئة املوظف
املنتج".
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أما بالنسبة للمشاركة فيتفق ( )9/6من املسئولني على أن مستوى املشاركة
جيد ويتمثل يف االجتماعات األسبوعية على مستوى اإلدارة العليا ،واجتماعات
شهرية يتسع مستوى املشاركة فيها ليشمل املدراء وكذلك اجتماعات كل ثالثة
اشهر لتشمل مستويات اقل من املدراء .يناقش خالل هذه االجتماعات خطط البنك
وتوجهاته كما يفسح اجملال للمشاركة يف مناقشة املشكالت اخلاصة ومشكالت
العمل و مناقشة النتائج .أي إنها يف الغالب اجتماعات ادراية تستخدم العطاء
املوظفني معلومات عن ما مت يف اجتماعات املسئولني وتسعى إىل تشجيع املوظفني
لتقديم االقرتاحات .يرى البعض بأن هذه االجتماعات كثرية وغري جمدية وال تتيح
املشاركة يف اختاذ القرار كما أنها تنحصر يف االجتماعات على مستوى اإلدارة
العليا ،أما يف البنك بشكل عام فهي "ليست باملستوى املطلوب" .ويتفق ()9/3
بأن املشاركة "غري كافية" وهناك حاجة "إىل زيادة املشاركة" وتعميمها على البنك
لتكون أسلوب عمل يهدف إلي تشجيع املوظفني على املساهمة يف النقاش واختاذ
القرارات وليس جملرد اطالعهم على ما جيري يف االجتماعات .وتتلخص
التعديالت املطلوبة يف اهليكل التنظيمي يف التالي:
 −إعادة النظر يف تصميم العمل حبيث يتم معاجلة التداخل يف الصالحيات
واملسئوليات.
 −حتسني مستوى التخطيط لتفادي تضارب الطلب على نفس املوارد .
 −إفساح جمال أكرب ملشاركة املسئولني يف اختاذ القرارات.
 −إعادة النظر يف اإلجراءات الروتينية.
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ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ

مل تربز أي رسالة مكتوبة للبنك ،وهذا قد يكون ممكنا يف املؤسسات الرحبية

بسبب وضوح اهلدف الرئيسي وهو املردود االقتصادي .اال أن الباحثني يرون أن
وجود املهمة امرا ضروريا لرتكيز اجلهود وتوفري احلافز واإلهلام للمسئولني
واملوظفني ،86ولتوجيه قرارات وتصرفات املسئولني واملوظفني يف عملهم اليومي.
فهي تضع االطار الذي حيدد سبب وجود املؤسسة والنشاط الذي تعمل فيه
والزبائن احلقيقيني للمؤسسة والسوق الذي ستعمل فيه واخلدمات اليت ستقدمها
والفائدة العائده على الزبائن واجملتمع من هذا النشاط سؤاء كانت خدمات أو
منتجات.87
لذلك فان وضع رسالة للبنك تتجاوز املردود االقتصادي وتعظيم قيمة االسهم
من شانها أن تساهم يف حتديد اهلدف األعلى والغرض من وجوده وتوضح االجتاه
االسرتاتيجي وحتدد االطار العـام ( )contextللرؤية املستقبلية وتساهم يف تركيز
اجلهود ومراجعة القرارات يف ضوء هذه الرسالة.
بالرغم من عدم وجود رسالة مكتوبة للبنك واعتماده على الرؤى املستقبلية يف
وضع االسرتاتيجية واألهداف أال أن هناك إتفاقا ( )%55على الدور الرئيسي
للبنك وهو املساهمة يف االقتصاد من خالل توفري االستثمار والتمويل وتقديم خدمات
للمجتمع بشكل عام ،اجلدول رقم ( )6صفحـــة ( .)235كما يتفق املسئولون
بنسبــة ( )9/7على أن البنك جنح إىل حد كبري يف حتقيق هذه الرسالة .ويعزي

86 Kaplan and Norton (1996), The Balanced Scorecard: translating strategy into action, HBS
Press, Boston USA, p24
87 Haines, Stephen (2000), The system thinking Approach to strategic planning and
management, St Lucie Press, p114-121
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السبب يف ذلك إىل وضوح الرؤية املستقبلية .فقد اتفق ( )9/8على أن الرؤية
املستقبلية تتمثل يف أن يكون البنك هو األول يف منطقة اخلليج .ويرى املسئولون أن
ذلك يتحقق من خالل االندماج مع بنوك أخرى وفتح فروع يف دول معينة ،وكذلك
من خالل خدمة شرائح معينة من الزبائن واجياد منتج خاص لكل شرحية منهم.
وباملقارنة بني ما ورد يف إجابات املسئولني وما هو مكتوب رمسيا ،تبني أن كثريا
من العبارات املكتوبة وردت يف هذه اإلجابات .وأهم ما برز من التحليل هو أن
البنك جيعل تنمية القوى البشرية مركزية يف رؤيته املستقبلية الرمسية وقد تبني
للباحث بأن ذلك مطبق فعليا من خالل الربامج التدريبية املختلفة وسياسة
االختيار والتقييم ونظام احلوافز املبين على األداء.
وتأكيدا على أهمية تطوير القوى البشرية للبنك فقد اتفق ( )9/6من املسئولني
على أن أهم القيم املؤسسية للبنك هي تلك املتعلقة بالقوى البشرية مثل اعتبار
"القوى البشرية هي املورد الرئيسي" .كذلك تركز القيم املؤسسية على وضوح الرؤية
واألهداف والسياسات باإلضافة إىل تشجيع املوظفني على تفهم السياسات
واإلجراءات واالستفسار عن أي غموض .يتبني أن القيم متناغمة مع الرؤية
املستقبلية .فمثال يرى املسئولون أن أهم مقومات النجاح تكمن يف ثالث عوامل
وهي القيادة و اإلدارة الفعالة ،النوعية اجليدة من القوى البشرية ،واالسرتاتيجية
الواضحة .واذا قارنا ذلك مع القيم ومع الرؤية املستقبلية جند أن نفس العوامل يتم
الرتكيز عليها يف القيم املؤسسية .أي أن تنمية القوى البشرية اليت تعترب ثاني أهم
عامل جناح وهي كذلك ثاني أهم القيم املؤسسية كما أنها ذكرت بصورة واضحة يف
الرؤية املستقبلية وترمجت عمليا يف السياسات املتعلقة بالقوى البشرية.
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كذلك من عوامل النجاح الرئيسية هي اعتماد البنك على اإلبداع والسبق يف
تقديم منتجات إلكرتونية ( )electronic bankingمما يتطلب الرتكيز على
االستمرار يف التعليم وحتفيز املوظفني على تطوير الذات .من ذلك يتبني وجود
انسجام بني القيم وعوامل النجاح والرؤية املستقبلية .وهذا قد يكون بسبب
األسلوب املتبع يف وضع االسرتاتيجية والذي يعتمد على مشاركة املسئولني يف ورش
العمل تقام كل ثالث سنوات هلذه الغاية ،وكذلك قد يكون بسبب االجتماعات
الشهرية والربعية اليت يشارك فيها خمتلف املسئولني.
هذا بالنسبة إىل ماهية املؤسسة ومفهوم النجاح من وجهة نظر املسئولني .أما
بالنسبة لالسرتاتيجية وتنفيذها فقد تبني أن ( )9/6من املسئولني يولون هذا
اجلانب أهمية كبرية ويركزون على ثالثة حماور وهي توسعة يف السوق احمللي
واخلليجي من خالل الدمج وفتح فروع يف املنطقة ،ثانيا الدخول يف املصارف
اإلسالمية ،وثالثا خدمة اجملتمع البحريين من خالل التربعات .واملالحظ أن
نسبة اإلتفاق ليست حسب التوقعات .حيث جند أن ( )9/3يتفق على أهمية
احملور األول (التوسعة) بينما يرى ( )9/2أن األولوية للدخول يف املصارف
اإلسالمية ،يف حني يرى مسئول واحد أهمية خدمة اجملتمع من خالل
التربعات .وقد يكون السبب يف عدم اإلتفاق هو أن املشاركة يف وضع االسرتاتيجية
اقتصرت على وضع الرؤية واألهداف ومل تنزل إىل مستوى التطبيق.
بالنسبة لألهداف فان نسبة اإلتفاق وصلت إىل  9/6بأهمية األهداف املالية
وبالذات الرحبية .والسؤال هو أنه يف مؤسسة رحبية ملاذا مل يكن هناك إمجاع
على مثل هذه األهداف؟ يلي ذلك يف األهمية تطوير القدرات يف تقنية املعلومات
والذي اتفق على أهميته  .9/5وترتكز هذه يف تطوير القدرات التقنية وربط الفروع
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بشبكة للتخلص من املعامالت الورقية .ومن ثم األهداف املتعلقة بتنمية القوى
البشرية واليت اتفق عليها  9/4من املسئولني .بينما جند أن خدمة الزبون من
حيث سرعة اإلجناز وتقليل التكاليف أتت يف املرتبة الرابعة .من هذا يتضح أن
األهداف تعكس إىل حد كبري مقومات النجاح اليت بينها املسئولون مثل القوى
البشرية وتطوير اخلدمات اإللكرتونية .من ذلك ميكن تلخيص األهداف يف التالي:
 أهداف مالية. أهداف تتعلق بتطوير القدرات التقنية. أهداف تتعلق بتنمية القوى البشرية. أهداف تتعلق خبدمة الزبون من حيث تقليل التكاليف وسرعة اإلجناز.بالرغم من كون خدمة الوطن واملساهمة من خالل التربعات أحد العناصر اليت
وردت يف الرسالة ويف إجابات املسئولني ،أال أنه مل يرتجم كهدف حمدد .كما
جند أن خدمة الزبون اقتصرت على توفري خدمات أسرع وأقل تكلفة ومل تتعرض
بشكل واضح إىل األهداف املتعلقة بأهمية تطوير منتجات خاصة لشرائح الزبائن أو
أهداف تتعلق بالسبق يف تطوير منتجات إلكرتونية كما ورد يف الرؤية املستقبلية.
أي أن ترمجة االسرتاتيجية إىل أهداف مل يشمل مجيع اجلوانب اهلامة.
يتبع البنك أسلوبا متسلسال يف وضع االسرتاتيجية واألهداف ،ويشارك يف
وضعها معظم املسئولني من خالل اجتماعات دورية وورش عمل وقد ورد شرح هلذا
األسلوب يف  9/8من اإلجابات .غري أن األسلوب الذي يتم مبوجبه توزيع
األهداف االسرتاتيجية إىل أهداف فرعية للموظفني قد يكون موضع شك .حيث
يتم ذلك من خالل سؤال املوظف عن ما يريد حتقيقه من أهداف يف العام القادم.
وهذا األسلوب فعال على مستوى كبار املوظفني الذين شاركوا يف وضع
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االسرتاتيجية .أما بالنسبة لباقي املوظفني الذين مل يشاركوا يف وضع االسرتاتيجية
فان مفهومهم قد ال يتناغم مع االسرتاتيجية املقرة.
بالنسبة لتقييم األداء فان البنك يعتمد إىل حد كبري على املعايري املالية لتقييم
األهداف من النوع األول .وهذه املعايري هي الرحبية واملردود على املوجودات .هذه
املعايري هي يف الواقع نتيجة لسياسات البنك يف السابق وال تعكس األداء احلالي.
أما األهداف األخرى واليت ال تعتمد على املعايري املالية أو تلك املتعلقة باملشاريع،
فإن ترمجتها إىل معايري ال تتم بشكل منظم وغري حمدد بارقام .مثال ال يتم قياس
تكاليف االعمال واملدة الالزمة ألداءها ،وال يوجد تقييم مباشر لنتائج املشاريع اليت
يتم إجنازها .فمثال مل يظهر أي قياس ملدى مساهمة البنك يف خدمة اجملتمع
البحريين أو تأثري هذه اخلدمات على تقييم اجلمهور للبنك ،كذلك ال يوجد قياس
ملدى رضا املوظفني أو قياس مباشر لرضا الزبائن حيث أن آخر استبيان مت يف
منتصف عام 2001م ،وهذا يف رأي بعض املسئولني غري كافٍٍٍِ .كما أن أسلوب
تقيم املشاريع املتبع يعطي معلومات حمددة عن أداء املوظف املكلف باملشروع،
ولكن ال يعطي مدلوال عن حتقيق املشروع ألهدافه أو مدلول احملصلة النهائية
للربنامج االسرتاتيجي يف حتسني األداء مقارنة بالتوقعات غري املالية .ويف غياب
هذه املقارنة فان اختبار صحة الفرضيات اليت بنيت عليها االسرتاتيجية أمرا غري
ممكنا .أما بالنسبة لألهداف اليت حتتاج إىل تقييم نتائجها املباشر فإن األسلوب
املتبع ال يغطيها .واالعتماد على املعايري املالية لتحديد نتائجها قد ال يكفي حيث
أنها غري مباشرة وبعيدة عن املوظف كما أنها قد تكون نتيجة لعوامل عديدة.
تبني من الدراسة أن اهليكل التنظيمي خيدم اخلطة االسرتاتيجية ويتناغم مع
الرؤية املستقبلية إىل حد كبري؟ غري أن بعض املسئولني ( )9/4يرون بأن التنظيم
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حباجة إىل إعادة نظر من حيث مراعاة التداخل يف األعمال اليت تؤثر على املسائلة
وحتقيق األهداف .وقد عزى املسئولون هذا التداخل إىل التنظيم املبين على
الوظائف ( )functionalبدال من العمليات ( ،)Processesوإىل ضعف يف
التخطيط ،واملركزية ،واإلجراءات الروتينية .بالنسبة للصالحيات فيتفق ()9/6
من املسئولني بأن الصالحيات املتاحة تفي باملتطلبات الوظيفية وحتقق مستوى
مقبوال من املسائلة عن النتائج .غري أن هناك نسبة ( )9/4من املسئولني يرون أن
التداخل بني اإلدارات والتأثريات السلبية الناجتة عنه يؤثر يف إمكانية املسئول من
حتقيق أهدافه وبالتالي حيد من القدرة على املساءلة عن النتائج .من هذا
نستخلص أن املسئولني يرون أن اهليكل يساند االسرتاتيجية بدرجة كبرية مع
بعض التحفظات لدى البعض اليت حتتاج إىل معاجلة.
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71

أما من حيث املشاركة يف القرارات ومعاجلة املشكالت ووضع األهداف فقد
تبني أن هناك إتفاقا بنسبة ( )9/6على أنه جيد من حيث معاجلة املشكالت
ووضع األهداف ،غري أنه يوجد ضعف يف مستوى املشاركة من حيث اختاذ
القرارات .وهذا قد يكون بسبب طبيعة عمل البنك الذي يعتمد على إدارة جيدة
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للمخاطر وتوخي احلذر يف بعض القرارات .بشكل عام فان النسبة العالية يف
اإلحساس باملشاركة تتفق مع الرؤية املستقبلية اليت تعتمد على تطوير القدرات
البشرية وتنمية القيادات .ومع ذلك فان نسبة ( )9/3من املسئولني يرون أن
األسلوب املتبع يف املشاركة مقتصر على اإلدارة العليا وحيتاج إىل تعميم على
املستويات اإلدارية اآلخرى ،وان يكون أكثر من جمرد االطالع وتشجيع
االقرتاحات.
بالنسبة للحوافز يتضح أن نسبة الرضا عن النظام عالية ووصلت إىل ()9/7
من املسئولني الذين يرون أنها تساند االسرتاتيجية من حيث أنها مرتبطة باألداء
وحتقيق األهداف .كذلك فان احلوافز جمزية نسبيا ومتنوعة من حيث اشتماهلا
على احلوافز املعنوية مثل اختيار رجل الشهر ولوحة الشرف .غري أن هناك نسبة
صغرية ( )9/2ترى أن احلوافز تفتقر إىل املوضوعية يف التقييم كما أن املبلغ أصبح
نوع من احلق املكتسب وفقد قدرته على التحفيز .واجلدول رقم ( )6صفحـة
( )235يبني العناصر اهلامة يف االسرتاتيجية املتبعة ونسب االتفاق عليها.

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

يعتمد البنك على الرؤيا املستقبلية يف وضع االسرتاتيجية ويتم ترمجتها اىل

أهداف عامة و أهداف فرعية لكل دائرة وقسم .غري أن إجابات املسئولني أظهرت
بأن هذا ال يساهم يف خلق توافق بني األهداف الفرعية واألهداف االسرتاتيجية.
وقد برز ذلك يف تدني اإلتفاق على األهداف الفرعية.
يتم تقييم االسرتاتيجية مبوجب مؤشرات مالية لقياس األداء ،كما يعتمد على
تقييم أداء املوظفني واملسئولني من خالل أهداف حمددة لكل مسئول ومدى اإلجناز
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جتاه هذه األهداف .ولكن ال يتم تقييم مستوى األداء يف عمليات البنك من حيث
التكاليف والوقت ومدى كفاءة هذه األعمال .كما أن نظام القياس املتبع ال يعكس
متطلبات مجيع فئات املتعاملني .وقد برز ذلك يف اخنفاض االتفاق على احملاور
االسرتاتيجية لتنفيذ الرؤية املستقبلية .لذا هناك حاجة إىل ترمجة الرؤى املستقبلية
وعوامل النجاح إىل مؤشرات قياس تشمل مجيع جوانب الرؤية ومجيع املتعاملني
مثل الزبائن واملستثمرين واملوظفني واجملتمع ،وتوصيلها إىل خمتلف املستويات
اإلدارية وإىل املوظفني .والنقاط التالية تلخص أهم النتائج:
.1

وجود توافق وانسجام بني القيم والرؤية املستقبلية ومقومات النجاح

غري أن مستوى اإلتفاق يف اجلوانب التطبيقية متدني قد يكون بسبب ضعف يف
ترمجة األهداف االسرتاتيجية إىل أهداف فرعية متناغمة مع االسرتاتيجية.
.2

ترمجة االسرتاتيجية إىل أهداف مل يشمل مجيع اجلوانب اهلامة

مثل:
أ.

نسبة اإلتفاق على األهداف املالية للمؤسسة بلغت ( )%67وهذه

نسبة متدنية يف مؤسسة مالية.
ب .بالرغم من كون خدمة الوطن واملساهمة من خالل التربعات أحد
العناصر اليت وردت يف الرسالة ويف إجابات املسئولني ،أال أنه مل يرتجم اىل
هدف حمدد وال إىل أهداف فرعية.
ج .اقتصرت خدمة الزبون على توفري خدمات أسرع بأقل تكلفة ومل
تتعرض بشكل واضح إىل األهداف املتعلقة بأهمية تطوير منتجات خاصة
لشرائح الزبائن أو أهداف تتعلق بالسبق يف تطوير منتجات إلكرتونية كما
ورد يف الرؤية املستقبلية.
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.3

األسلوب املتبع يف ترمجة األهداف االسرتاتيجية إىل أهداف فرعية

للموظفني ،والذي يتمثل يف سؤال املوظف عن ما يريد حتقيقه من أهداف يف العام
القادم ،حيتاج إىل تعديل حبيث يعكس ذلك مساهمة اإلدارة والقسم يف تنفيذ
االسرتاتيجية.
.4

ال توجد آلية الختبار نتيجة االسرتاتيجية ومدى جناحها يف حتقيق

األهداف واملعايري غري املالية.
.5

مل تربز أي أهداف تتعلق بتطوير منتجات خاصة لشرائح الزبائن أو

أهداف تتعلق بتطوير املنتجات اإللكرتونية.
.6

يعتمد البنك إىل حد كبري على املعايري املالية لتقييم األداء يف إجناز

األهداف مثل الرحبية واملردود على املوجودات .هذه املعايري ال تكفي لضمان
استمرار جناح املؤسسة كون هذه املعايري هي تقييم للعام املاضي واألعوام السابقة.
غري أنها ال تشري إىل أي نوع من التنبؤ عن األداء يف املستقبل .لذا حتتاج هذه
املعايري إىل مساندتها مبعايري الكفاءة واإلبداع ورضا الزبون واملوظفني مثل نسبة
الربح من منتجات جديدة ،تطوير القدرات للقوى البشرية وغريها.
.7

يرى املسئولون وجود تداخل يف األعمال يؤثر على املساءلة وحتقيق

األهداف .ويعزى ذلك يف نظر بعض املسئولني إىل أخطاء يف التنظيم املبين على
الوظائف وليس على األعمال ،وضعف يف التخطيط وتعقيد اإلجراءات الروتينية.
.8

يتفق ( )9/6من املسئولني على وجود ضعف يف مشاركة اختاذ

القرارات وخصوصا يف القيادات الصغرية.
.9

يرى بعض املسئولني أن احلوافز تفتقر إىل املوضوعية يف التقييم كما أن

املبلغ أصبح نوع من احلق املكتسب وفقد قدرته على التحفيز.
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ﺎﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ

للمساهمة يف معاجلة بعض املشاكل اليت أوردها املسئولون يف إجاباتهم نورد

التوصيات التالية:
.1

عقد ورشة عمل ملناقشة إجابات املسئولني وذلك لالستفادة من اآلراء

واملعلومات القيمة اليت وردت فيها.
.2

وضع رسالة حتدد اهلدف األعلى للبنك حبيث ال تقتصر فقط على

املردود االقتصادي وتعظيم قيمة األسهم.
.3

العمل على ربط خطة العمل ومعايري األداء لألقسام بالتخطيط

االسرتاتيجي بشكل أفضل ليشمل اإلجناز يف مجيع األهداف.
.4

إعادة النظر يف تصميم األعمال ( )Processesلتسهيل بعض

اإلجراءات الروتينية وتقليل املركزية.
.5

اعتماد نظام لقياس األداء أكثر مشولية من االعتماد على املعايري

املالية ،حبيث يشمل اجلوانب األخرى مثل الكفاءة والتطوير وخدمات الزبون
وغريها ،ومرتبط باسرتاتيجية البنك ،مثال على ذلك ( Balanced

.)scorecard
.6

إدخال معايري لتقييم تطوير املنتجات اخلاصة واملنتجات اإللكرتونية

أما بعدد املنتجات اجلديدة أو بنسبة األرباح من املنتجات اجلديدة واخلدمات
اإللكرتونية.
.7

إعادة النظر يف أسلوب حتديد أهداف اإلدارات واألقسام حبيث يضمن

ترابط بني األهداف االسرتاتيجية واألهداف الفرعية.
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.8

مراجعة نظام احلوافز جلعله أكثر موضوعية مثل ربطه مبعايري أداء

اإلدارة باالضافة إىل استخدام تقييم من جهات ومصادر متعددة.
.9

اتباع أسلوب أفضل لتقييم نتائج املشاريع من خالل وضع أهداف

حمددة وواضحة للمشاريع يتم التقييم مبوجبها.
 .10تشجيع املشاركة يف اختاذ القرارات على املستويات اإلدارية األقل من
مدير ،وان يكون أكثر من جمرد إشراكهم يف االجتماعات لالطالع على ما يدور
فيها وتقديم االقرتاحات.
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ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ

البنك هو جزء من بنك عاملي له فروع يف معظم احناء العامل .وفرع البنك يف

البحرين خيضع لإلدارة االقليمية ومكتبها الرئيسي يف االمارات العربية املتحدة،
دبي .تاسس فرع البحرين سنـة ( )1944وكان حتت اسم النبك الربيطاني
للشرق االوسط .يعمل يف البنك ( )224موظف نسبة البحرنة فيه تصل إىل ()85
بلغت موجودات البنك لعام  )600,000( 1999مليون دوالر .يرتكز اهتمام
البنك على اختيار الزبائن وتقديم خدمات متميزه هلم .يهتم البنك اهتماما كبريا
بتطوير الكفاءات البحرينية واعطائهم الفرص لشغل اعلى املناصب.

242

الملحق (هـ) بنك HSBC

ﺍﻟﺭﺳﺍﻟﺔ

تبني أن البنك اليعتمد رسالة رمسية ،غري أن ( )5/3من املسئولني الذين

ساهموا يف الدراسة يرون بان الرسالة هي أن يكون البنك هو "األكثر احرتاما يف
نظر املستثمرين واملوظفني واملدققني واحلكومة وان يسعى لتحقيق قيمة للمعنيني"
يف حني يرى آخر أن الرسالة تتمثل يف "أن يكون البنك هو اخليار األول للزبائن
واحملافظة على مسعة معينة ورحبية معينة" .بينما يرى آخر أن املهمة هي
"تعاون اإلدارة واملوظفني لتقديم خدمات متميزة ومتعددة للزبون" .ويضيف آخر
بان الرسالة هي "املساهمة يف االقتصاد الوطين من خالل توطيد العالقة مع خنبة
من الزبائن وتقديم حلول ملشاكلهم".
من اإلجابات يتبني أن هناك اتفاقا بنسبة ( )5/3على أن الرسالة هي
"املساهمة يف االقتصاد الوطين وتعظيم قيمة استثمارات املساهمني من خالل تقديم
خدمات متميزة ومتعددة لنخبة من الزبائن ليكون البنك األكثر احرتاما" .وترتكز
هذه الرسالة على فرضية وهي توسيع قاعدة النخبة من الزبائن ،وتقديم خدمات
متميزة هلم حتى ولو كانت بسعر أعلى من السوق مقابل املعاملة املتميزة
واالحرتافية من موظفني حمفزين لألداء ووضع مصلحة الزبون يف مقدمة أولوياتهم.
وتلخيصا لعناصر الرسالة جند أنها تنحصر يف النقاط التالية:
.1

املساهمة يف االقتصاد الوطين.

.2

كسب احرتام املساهمني والزبائن واجلمهور.

.3

تعظيم قيمة استثمار املساهمني.

.4

تقديم خدمات متميزة وحلول استثمارية لنخبة من الزبائن.
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ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

هناك شبه إمجاع ( )5/4بان الرؤيا املستقبلية للبنك هو أن يكون "النبك

الذي حيظى باالحرتام من قبل املساهمني والزيائن واملوظفني واملدققني واحلكومة".
كما ورد تصور آخر للرؤيا وهو "التوسع يف السوق احمللي وفتح فروع جديدة لتقديم
حلول شاملة وخدمات متنوعة للمستثمرين" .قد خيتلف هذا التصور عن االمجاع
ولكنه يتقق معهم يف العناصر الرئيسية اليت ركز عليها املسئولون وهي:
 −أداء مالي متميز يقاس باملردود االقتصادي والتوسع يف السوق البحريين
ليكون قريبني من الزبون.
 −تقديم خدمة متميزة لنخبة من الزبائن إميانا من املسئولني واملوظفني بأن
الزبون هو الذي يدفع الرواتب.
 −عمليات فعالة وعلى قدر كبري من الكفاءة.
 −قوة بشرية حمرتفة ومدربة تدريبا مميزا وحمفزة لتقديم األداء املميز.
 −التطور والنمو املستمر واحملافظة على مسعة البنك هي أحد مقومات
النجاح.
ويالحظ تشابه كبري بني الرسالة والرؤى املستقبلية ،وهذا راجع إىل عدم
وجود رسالة رمسية واعتماد البنك على مفهوم الرؤية املستقبلية كأساس لوضع
االسرتاتيجية .ويتضح من هذه الرؤية منطق واضح ومتسق وهو أن األداء املالي يف
نظر البنك يعتمد على تقديم خدمة متميزة لنخبة من الزبائن من خالل عمليات
على قدر كبري من الفاعلية والكفاءة يقوم بها قوى بشرية تتمتع باإلحرتاف
وحمفِزة لتحسني األداء واالبداع يف سبيل حتقيق نتائج حمددة وهي التطور والنمو
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املستمر واحملافظة على مسعة البنك .ومبقارنة هذه الرؤية مع التقرير السنوي جند
أن التقرير السنوي ركز على معيارين لألداء :االول هو مضاعفة قيمة االستثمار ،و
الثاني مقارنة أداء البنك مع منافسيه .والرؤية اليت وردت يف اجابات املسئولني
تتفق إىل حد كبري مع املعيار األول كما يتوافق مع املعيار الثاني من حيث
احملافظة على مسعة البنك والعمل على أن يكون البنك االول يف املنطقة.

ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

حيدد ( )5/2من املسئولني القيم املؤسسية للبنك يف مخس قيم رئيسية

(Ps

five

)The

وهي:

احلصافة

(،)prudence

الرحبية

( ،)profitabilityالقوى البشرية ( ،)peopleاملبادرة (،)pro-activity
واإلنتاجية ( .)productivityوبتحليل القيم اليت وردت يف إجابات املسئولني
جند أن هناك اتفاقا بنسبة ( )5/3على أهمية التعليم واالطالع وتشجيع تقديم
االقرتاحات واإلبداع .وبنفس النسبة ( )5/3يولي املسئولون أهمية كبرية على
التعليم وعدم االستعجال يف الرتقيات ،وعلى بذل جهد كبري قبل طلب أو توقع
الرتقية .كما ورد الرتكيز على القوى البشرية من حيث التعلم واإلبداع والتحلي
بالصرب وربط العمل اجلاد بالرتقية .كما وردت احلصافة يف أحد اإلجابات ومت
تعريفها بكون البنك مييل إىل احلذر واحملافظة يف إختيار الزبائن .وقد مت تصنيف
القيم إىل مخس فئات كالتالي:
خدمة الزبون واملتعاملني :معاملة مع الزبون يف املدى البعيد ،رضا الزبون،
فهم الزبون واالستماع له ،معرفة حاجة الزبون وتقديم اخلدمة املناسبة له ،الزبون
يدفع رواتبنا ،خدمة متميزة مستمرة.
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الصفات الشخصية :نزاهة يف العمل ،املبادرة  ،املنافسة ،والصرب.
التطوير الذاتي :تطوير الذات ،الدراسة ،اإلبداع ،التعلم ،االطالع والتدريب.
فعالية وكفاءة العمل وحتقيق النتائج :انفتاح مع املسئول وحل املشاكل يف
حينها ،مستعد للعمل املطلوب منه ،أن يعلم املوظف أن الوقت املطلوب منه غري
حمدود ،التعامل احلذر ( )Conservative bankوحسن إختيار الزبون.
االنضباط وااللتزام :االلتزام باالنظمة.
من هذا التصنيف جند أن هناك تركيزا متساويا بني الفئات الثالثة وهي
الصفات الشخصية والتطوير الذاتي وفعالية وكفاءة العمل .وبالرغم من اعتماد
اسرتاتيجية البنك على قدرة املوظفني على حسن إختيار الزبائن وتقديم خدمات
متميزة هلم إال أن خدمة الزبون أتت يف املرتبة الثانية .وقد يكون ذلك بسبب
إميان املسئولني بان تنمية القدرات من خالل التطوير الذاتي سوف تنعكس يف
املستقبل على حتسني خدمات الزبون .من املالحظ أن االنضباط وااللتزام مل يذكر
سوى مرة واحدة وهذا قد يكون راجعا إىل أن موضوع االنضباط يعترب من املسلمات
وخصوصا يف مؤسسة مالية تعتمد على اتباع إجراءات حمددة يف التعامل مع األمور
املالية .أو انهم يرون أن املوظفني قد جتاوزوا ذلك وال حيتاج األمر إىل مزيد من
التأكيد .أو أن املسئولني يرون أن االلتزام قد يقيد االبداع وبالتالي يفضلون إعطاء
املوظفني مساحة أكرب من احلرية يف التعامل مع الزبائن.

ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ

يرى ( )5/3من املسئولني أن جناح البنك يعتمد على عنصرين األول القيادة

اجليدة الفعالة القادرة على وضع التصور الواضح ومنح الثقة للموظفني والثبات
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على املبادئ والقيم يف الظروف الصعبة .والعنصر الثاني هو املوظف اجليد القادر
على املشاركة الفعالة لتحسني األداء وتطويره .كما يتفق ( )5/2بان مسعة البنك
وقوته يف السوق كانت من العوامل اهلامة يف جناحه .ومن أهم معامل النجاح هو
زيادة الربح أربع مرات خالل األربع سنوات دون زيادة يف عدد من املوظفني.
وميكن تلخيص مقومات النجاح يف التالي:
-

وضوح الرؤية املستقبلية.

-

املهنية واالحرتاف.

-

مسعة البنك.

ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ

تبني من إجابات املسئولني أن االسرتاتيجية املتبعة ترتكز على ثالث

حماور:
احملور األول يشمل أهدافا تتعلق بالزبون مثل استقطاب نوع معني من
الزبائن وتقديم خدمات متميزة هلم وزيادة املنتج لكل زبون .وقد بلغت نسبة
االتفاق على هذه األهـداف (.)%80
احملور الثاني يشمل أهدافا مالية تتعلق بالرحبية وتعظيم قيمة األسهم وبلغت
نسبة االتفاق على هذه األهداف (.)%60
احملور الثالث هو أهداف تتعلق بتطوير القوى البشرية مثل رضا املوظفني
وتطوير القادة .وقد بلغت نسبة االتفاق يف هذه األهداف (.)%40
تبني من املقابالت أن االسرتاتيجية املذكورة أعاله مت إقرارها يف اجتماعات
ضمت الرؤساء التنفيذيني يف املنطقة (الشرق األوسط) كما شارك بعض املدراء يف
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اجتماعات عقدت يف دبي .أفاد ( )5/5من املسئولني بان البنك يستخدم نظام
قياس األداء () )Balanced scorecard, (BSCلتنفيذ االسرتاتيجية .وهذا
النظام يعتمد على أربع جوانب لألداء وهي اجلانب املالي ،ورضا الزبون ،وكفاءة
العمل ،والتنمية والتطوير .أرسلت هذه االسرتاتيجية إىل البنك لتنفيذها من املركز
اإلقليمي يف دبي .وبالتالي فان املشاركة يف وضع االسرتاتيجية وحتديد األهداف
اقتصرت على املسئولني الذين أتيحت هلم فرصة املشاركة يف دبي .من خالل هذه
االجتماعات ،مت االتفاق على األهداف الرئيسية وهي مضاعفة قيمة السهم وتعظيم
الرحبية بواقع نسبة معينة (ال ميكن ذكر النسبة للسرية) .وعلى املستوى احمللي،
مت االتفاق مع املدراء يف فرع البحرين على كيفية مساهمتهم لتحقيق املطلوب من
خالل إجابتهم على أسئلة معدة مسبقا (ضمن منهجية نظام قياس األداء ) BSC
مثل:
 .1كيف سأمتكن من حتقيق متطلبات الزبون الداخلية واخلارجية؟
 .2كيف ساطور اإلنتاجية واجلودة والسرعة يف تقديم اخلدمات؟
 .3كيف سأديم األداء املستقبلي وخلق مناخ يشجع التعلم والتطور املستمر
للفرد وللفريق؟
 .4ما هي اإلجنازات يف املعايري املالية اليت ميكنين حتقيقها لتعظيم قيمة
السهم للمساهمني؟
باإلضافة إىل هذه األسئلة يصدر البنك دليل عام لألداء ( Group

 )imperatives and Statuary normsحيدد بعض املعايري اهلامة اليت
يتوجب على البنك االلتزام بها يف تعامله .مثل مستوى دخل البنك إىل الناتج
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القومي احمللي .ومن إجابة املسئولني على هذه األسئلة وااللتزام بالدليل العام
تربز أهداف لكل مسئول وموظف ونستعرض بعض منها:
 −زيادة املنتج لكل زبون وزيادة التقاطع يف البيع ( )cross sellingمع
توسيع قاعدة الزبائن.
 −بناء مسعة للبنك يف السوق وخلق ثقافة خدمية وبيع.
 −توسعة اخلدمات ،حتسني رضا الزبون وزيادة التعامل مع خنبة من
الزبائن.
 −احلصول على زبائن جدد ،زيادة االستثمار (تاجرين كل اسبوع).
 −الرتكيز على الزبون من حيث معايري االئتمان ونوعيتها.
 −االنتاجية.
 −تعظيم قيمة األسهم والرحبية بنسبة معينة.
تُدرج هذه األهداف يف منوذج خاص لكل مسئول ،وحتدد فيه كيفية قياس
األداء لكل هدف واملعيار املطلوب الوصول إليه يف جوانب األداء األربعة املذكورة
أعاله .واجلدير بالذكر أن هذه اجلوانب األربعة حتمل نفس القدر من األهمية
( )%25لكل جانب من جوانب األداء األربعة) ،ويف املؤسسات الرحبية عادة ما
حتمل املعايري املالية أهمية أكرب من املعايري األخرى .بعد حتديد املعايري لتقييم
األهداف يتم حتديد األنشطة واملشاريع اليت يتوجب على املسئول القيام بها
لتحقيق املعيار املتفق عليه .خيضع املسئول أو املوظف إىل مراجعة وتقييم ثالث
مرات يف السنة لتحديد مدى التزامه باألهداف واملعايري املتفق عليها.
يف التقييم النهائي السنوي يتم حتديد مستوى األداء على مخس درجات.
حيصل املسئول على الدرجة األوىل إذا كان األداء يفوق املعيار بدرجة عالية.
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وحيصل على الدرجة اخلامسة اذا كان األداء أقل من املطلوب .وتتدرج الدرجة
الثانية والثالثة والرابعة بناء على املستوى الذي مت حتقيقه .كما يتم يف هذه
املقابالت حتديد التدريب والتطوير املطلوبني لرفع أداء املوظف الشخصي
والوظيفي .ويتم هذا التقييم من قبل شخصني ،املسئول املباشر ومسئول آخر.
مما تقدم تتضح الفرضية اليت تعتمد عليها االسرتاتيجية للبنك وهو حتقيق
رحبية وتعظيم قيمة األسهم من خالل تقديم خدمات متميزة ومتعددة لنخبة من
الزبائن وتقديم ذلك من قبل قوى بشرية حمفزة (ماديا ومعنويا) خلدمة الزبون.
وهذا حيقق توافقا بني مصلحة الزبون يف احلصول على خدمات متميزة ومصلحة
املوظف يف املشاركة يف الرحبية من خالل نظام احلوافز .كما اتسمت معظم
األهداف بالوضوح والرتكيز والدقة يف حتديد املعيار املطلوب حتقيقه وقابلية
األهداف للقياس ،وتنسجم مع الرؤية والرسالة اليت ركزت على نفس اجلوانب
مثل تقديم اخلدمات املتميزة وحسن إختيار الزبائن وتعظيم قيمة االستثمار .فمثال
مت حتديد معايري الرحبية بنسبة معينة ،وزيادة املنتجات بأربع إىل مخس
منتجات لكل زبون ،وزيادة املستثمرين بعدد معني كل أسبوع .كما يوجد عدد من
األهداف ال يتم قياسها بشكل مباشر مثل بناء مسعة وصورة البنك.

ﻧﻅﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ )ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻷﺍء ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ(

بالنظر إىل األهداف وتصنيفها جند أن غالبيتها تتعلق بالزبون وهي من النوع

الذي ميكن قياسها مباشرة مبعايري مالية وغري مالية .أما األهداف اليت تتعلق
بإجناز مشاريع أو أعمال معينة فهي حمدودة نسبيا .بالنسبة لألهداف املالية فقد
أوضح املسئولون بان درجة اإلجناز فيها يعلن يف شبكة املعلومات اخلاصة بالبنك
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وميكن ألي مسئول أو موظف االطالع على األهداف املالية ألي شخص آخر ،مبا
يف ذلك تلك اخلاصة بالرئيس التنفيذي .وقد مت تصنيف األهداف إىل أربع فئات
وهي:
 .1أهداف ميكن قياسها باملعيار املالي :قمية السهم ،الرحبية ،االنتاجية.
 .2أهداف الجناز مشروع أو عمل معني :توسعة اخلدمات.
 .3أهداف ممكن قياسها مباشرة مبعايري غري مالية :رضا الزبون ،الرتكيز
على الزبون من حيث (

Customer-driven, quality of credit,

 ،)credit standardوتوسيع قاعدة الزبائن (احلصول على زبائن جدد)،
زبادة االستثمار (تاجرين كل اسبوع) ،زيادة التعامل مع خنبة من الزبائن ،زيادة
املنتج لكل زبون ،وزيادة التقاطع يف البيع (.)cross selling
 .4أهداف ال ميكن قياسها مباشرة وميكن قياس نتائجها :خلق ثقافة خدمية
وبيع ( ،)service cultureبناء مسعة و صورة للبنك يف السوق ،تطوير
القيادات ،رضا املوظفني.
اتفق مجيع املسئولني على أن أسلوب التقييم واملتابعة ملستوى األداء يف
حتقيق األهداف يتم باستخدام نظام قياس األداء املتوازن ( Balanced

 )scorecardاملذكور سابقا والذي يتيح للبنك متابعة تنفيذ االسرتاتيجية
والتحقق من صحة وسالمة الفرضيات اليت بنيت عليها .كما يتيح التحقق من
طبيعة العالقات بني خمتلف املعايري وتأثري بعضها على بعض .وهذا الرتكيز على
األهداف القابلة للقياس ووجود نظام قياس شامل ألوجه األداء املختلفة يؤدي إىل
إمكانية املساءلة املوضوعية يف تقييم أداء املؤسسة واملسئول واملوظف .من إجابات
املسئولني تبني أن نظام السيطرة املتبع يفي مبتطلبات تقييم األداء لألهداف من
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الصنف االول والثالث والرابع .وحسب املمارسات اتضح أن البنك يولي اهتماما
أكرب لألهداف املالية (الصنف االول) واألهداف غري املالية (الصنف الثالث).
بالنسبة لألهداف الصنف الثاني واملتعلق باملشاريع فتستخدم التقارير الشهرية
ملتابعة االجناز ،غري أنه مل يتبني كيفية تقييم أهداف الصنف الرابع.

ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

يتفق ( )5/4من املسئولني بان عاملني هامني يؤثران على أداء املوظف بنفس

الدرجة وهما ،أوال التقدير واحلوافز وثانيا املعاملة العادلة .والعامل الثالث الذي
يتفق عليه ( )5/3من املسئولني على انه مؤثر يف أداء املوظف هو األسلوب اإلداري
املتبع .حيث يرى املسئولني أن املوظف يتطلع إىل وضوح يف الرؤية واهلدف
وحتديد ملا هو مطلوب منه ،كما يتطلع إىل االتصال املستمر مع املسئولون واالنفتاح
يف التعامل .ومن األمور السلبية اليت برزت يف إجابات ( )5/2من املسئولني هي
أن بعض املوظفني يريدون الرتقية السريعة دون جهد واملعاملة املتميزة دون التميَز
يف األداء .من هذه االجابات ميكن تصنيف مفهوم املسؤولني ملتطلبات املوظفني
على النحو التالي:
 .1حتسني ظروف العمل :العدالة يف التعامل ،الرضا الوظيفي ،مدير
يساندهم يف طلباتهم العادلة ،االرتياح يف العمل.
 .2التقدرير واحلوافز :التقدير ،الرتقية والتمييز بدون عطاء (املصلحة
الشخصية) ،الرتقية السريعة ،املردود املادي ،تقدير حيسون به مادي ومعنوي.
 .3حتسني األسلوب اإلداري :االتصال ،االنفتاح ،وضوح املطلوب منه ،ماهو
عمل ادارته.
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 .4اتاحة الفرص للمشاركة وتطوير الذات :التدريب ،الفرص العادلة ،مسار
وظيفي واضح.
من هذا التحليل نستخلص بان مستوى االتفاق بني املسئولني يف فهم املوظفني
تصل إىل ( )5/4وهي نسبة عالية .كما يتبني من هذا التصنيف أيضا أن أهم ما
يتطلع له املوظف هي ظروف العمل املناسبة واملساندة العادلة من املسئولني .ياتي
يف املرتبة الثانية التقدير واحلوافز واملردود املادي .ويف املرتبة الثالثة يأتي االسلوب
االداري املتسم باالنفتاح ووضوح الروية واملهام مع التواصل املستمر .يف مثل هذه
الظروف يتطلع املوظف إىل املساواة يف إتاحة الفرص العادلة والتدريب ووضوح
مساره الوظيفي.

ﺍﻟﺍﻟﺻ( ﻡﻳﻅﻧﺗﻼﺣﻳﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻓﺯ(

يظهر أن هناك انقساما يف تقييم التنظيم فالبعض يرى أن الصالحيات تفي

باملتطلبات و"ال حيتاج إىل تغيري" يف حني يرى اآلخرون بأنها حتتاج إىل تعديل يف
بعض اجلوانب مثل تعديل القوانني وتطوير اإلجراءات (أي أن طول االجراءات
يعكس احلاجة إىل زيادة تفويض يف الصالحيات) .كما يوضح آخر بان هناك بعض
املدراء عليهم مسئوليات أكثر من غريهم ( )span of controlمما يستدعي
التفكري يف إعادة النظر يف توزيع املسئوليات .ومن املشاكل اليت نوه عنها املسئولون
واليت تدل على احلاجة إىل إعادة النظر يف الواجبات واملسئوليات هي كثرة املتابعة
املطلوبة الجناز االعمال وبعض التداخل يف الواجبات.
أما بالنسبة للمشاركة فريى أحد املسئولني بأنها كافية وتقتصر على تقديم
املقرتحات والتوصيات .بينما يوضح ( )5/2بان املسئولني مل يشاركوا يف وضع
األهداف ،وانها وضعت من قبل اإلدارة االقليمية .ويتفق ( )5/3بأن مشاركة
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املسئولني اقتصرت على وضع الربنامج للتنفيذ .كما أنهم ساهموا يف حتديد بعض
اإلضافات املتعلقة بنوعية الزبائن الذين يرغبون يف جذبهم.
فيما يتعلق بنظام احلوافز يرى ( )5/4من املسئولني بأنها فعالة يف التأثري
على أداء املوظف .ويوضح آخر بأنه مت تطويره حنو األفضل من خالل ربط احلوافز
باألداء .تبني النتائج بأن االتفاق شبه شامل على أن احلوافز مناسبة وال حتتاج إىل
تعديل.
من هذا التحليل يتبني أن املسئولني يرون ضرورة إعادة النظر يف الصالحيات
حبيث تشمل اختاذ القرارات وليس فقط تقديم توصيات وتقديم مقرتحات .كما أن
هناك حاجة إىل دراسة بعض اإلجراءات و مستوى التداخل يف الواجبات.

ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ

يتضح من حتليل البيانات أن النظام االداري املستخدم يف البنك يعترب أفضل

نظام مستخدم يف املؤسسات املشاركة يف البحث حيث حصل على أعالي نسبة من
االتفاق بني املسئولني على العناصر االسرتاتيجية الواردة يف إطار التحليل ،انظر
اجلدول رقم ( )7صفحة ( .)256ويف هذه الفقرة سوف نلخص املالحظات اهلامة
اليت برزت من خالل هذه الدراسة.
من أهم املالحظات اليت برزت هي عدم استخدام رسالة رمسية ( mission

 .)statementوهذا قد يكون ممكنا يف املؤسسات الرحبية بسبب وضوح اهلدف
الرئيسي وهو املردود االقتصادي .أال أن الباحثني يرون أن وجود الرسالة أمرا
ضروريا لرتكيز اجلهود على جوانب معينة يف سبيل حتقيق املردود املادي .كما
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تساهم يف توفري احلافز واإلهلام للمسئولني واملوظفني ،88ولتوجيه قرارات
وتصرفات املسئولني واملوظفني يف عملهم اليومي استنادا على هذه اجلوانب اليت
حددتها الرسالة .فهي تضع االطار الذي حيدد سبب وجود املؤسسة والنشاط الذي
تعمل فيه والزبائن احلقيقيني للمؤسسة والسوق الذي ستعمل فيه واخلدمات اليت
ستقدمها والفائدة العائده على الزبائن واجملتمع من هذا النشاط من خدمات
ومنتجات .89ولعدم وجود الرسالة بشكل رمسي أدي إىل خلط املسئولني بني
الرسالة اليت هي الغرض الرئيسي من إنشاء املؤسسة والرؤيا املستقبلية اليت متثل
تطلعات املسئولني ملا ستكون عليه املؤسسة بعد فرتة من الزمن.

88 Kaplan and Norton (1996), The Balanced Scorecard: translating strategy into action, HBS
Press, Boston USA, p24
89 Haines, Stephen (2000), The system thinking Approach to strategic planning and
management, St Lucie Press, p114-121
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اجلدول رقم ()7
ملخص مستوى االتفاق بني املسئولني يف ( )HSBCعلى عناصر االسرتاتيجية
النتيجة

العنصر

نسبة
االتفاق %
60

غري مستخدم رمسيا

80

اقل مستوى بني املؤسسات

الرسالة

تعظيم قيمة االستثمار

الرؤية

البنك الذي حيظى باالحرتام

القيم

التعليم ،والصرب

60

توسيع قاعدة خنبة من الزبائن،

100

األهداف االسرتاتيجية

اخلاصة

Balanced
scorecard

البنك
تقييم ومتابعة األداء
رضا املوظفني
املتوسط

Balanced Scorecard

التقدير واملعاملة العادلة

منهجية قياس األداء
املتوازن

وزيادة املنتج لكل زبون ،بناء مسعة
نظام قياس األداء املتوازن

املالحظات

100
80
80

أعلى مستوى بني مجيع
املؤسسات

نتيجة لوجود رؤية مستقبلية واضحة فقد انعكس ذلك على وجود فهم
مشرتك بنسبة ( )5/3على أن الرسالة هي "جعل البنك األكثر احرتاما وتعظيم
قيمة استثمارات املساهمني من خالل اختيار خنبة من الزبائن وتقديم خدمات
متميزة هلم" .أن اجلزء االول من هذه الرسالة وهو "تعظيم استثمارات املساهمني"
مفهوم عام وليس خاص مبؤسسة معينة .لكن اجلانب اخلاص يف هذه الرسالة هو

256

الملحق (هـ) بنك HSBC

الوسيلة اليت يستخدمها البنك يف تأديتها واليت تركز على تنمية القدرة على حسن
اختيار الزبائن وتطوير كفاءة العمليات لتقديم خدمات متميزة هلم.
يعتمد البنك يف وضع اسرتاتيجيته على رؤية مستقبلية مفادها أن يكون
"البنك الذي حيظى باحرتام املساهمني والزبائن واملوظفني واملدققني واحلكومة".
وقد أمجع ( )5/4من املسئولني على هذه الرؤية .مت حتليل هذه الرؤية إىل مخس
عناصر رئيسية ترتجم الفرضية أو املنطق االسرتاتيجي الذي يبدو أن البنك يؤمن
به ،وهو أن األداء املالي يعتمد على تقديم خدمات متميزة لنخبة من الزبائن من
خالل كفاءة عالية يف العمليات وقوة بشرية تتمتع باالحرتاف وحمفزَة وقادرة على
اإلبداع والنمو.
بالنسبة للقيم املؤسسية جند أن هناك اتفاقا بنسبة ( )5/3على أن القيم
الرئيسية هي :أوال تطوير الذات من خالل التعليم ،وثانيا الصرب وبذل اجلهد
للرتقي .وهذه القيم تتفق مع الرؤية املستقبلية فهي تصب يف تعظيم قدرة البنك
على خدمة الزبون من خالل التعلم و تطوير الذات وبذل اجلهد لتحقيق األهداف
املوضوعة للقسم وللموظف .من املالحظ أن القيم اليت ركز عليها الرئيس التنفيذي
مل ترد بنفس الكلمات إال مرة واحدة وهذا غري متوقع يف مؤسسة تولي اهتماما
كبريا للتواصل واالنفتاح وتكثر من االجتماعات واملقابالت .وقد يكون ذلك راجعا
إىل أن مناقشة االسرتاتيجية ال يتم بشكل مكثف كونها تقرر يف املركز االقليمي ،أو
أنها غري معاشة كواقع يومي حتكم قرارات املسئولني .من املالحظ أن الرتكيز على
خدمة الزبون كان بنسبة ( )5/2وهذا يبدو أقل من املتوقع إذا نظرنا إىل الفرضية
االسرتاتيجية الواردة أعاله واليت تعترب خدمة الزبون املتميزة أهم املرتكزات
االسرتاتيجية.
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بالنسبة ملقومات النجاح فقد اتفق ( )5/3بان القيادة الفعالة القادرة على
وضع الرؤى الواضحة ومتابعة النتائج مبوضوعية هي أهم هذه املقومات .وهذا
يتوافق مع األسلوب اإلداري املتبع الذي يعتمد على حتديد األهداف وقياس أداء
املسئول واملوظف بشكل موضوعي مبين على معايري حمددة بشكل مسبق.
يتبني أن البنك يستخدم منهجية واضحة لوضع األهداف واالسرتاتيجية
ويساهم يف وضعها مدراء من خمتلف الفروع ،غري أن مستوى املشاركة مل يكن
باملستوى املرضي يف رأي بعض املسئولني الذين أبدوا احلاجة لزيادة مستوى
املشاركة حتى مع افرتاض ضرورة وضع االسرتاتيجية على املستوى االقليمي .أما
من حيث متابعة تنفيذ هذه االسرتاتيجية وتقييم األداء فقد وصلت نسبة االتفاق
( )5/5ويستخدم البنك هلذه املتابعة والتقييم نظام قياس األداء املتـــوازن
( )Balanced Scorecardالذي يتحدد مبوجبة كيفية مساهمة كل إدارة يف
تنفيذ اإلسرتاتيجية ترتجم إىل أهداف ومعايري ومؤشرات أداء ومشاريع يتم
متابعتها بشكل مستمر.
بالنسبة للعوامل املؤثرة على أداء املوظفني فقد اتفق ( )5/4من املسئولني على
أن أهم عاملني هما التقدير واحلوافز ،واملعاملة العادلة .كما بني ( )5/3من
املسئولني أهمية وضوح الرؤية واهلدف يف حتفيز املوظف وتعظيم أداءه .أما من
حيث التصنيف فقد اعترب املسئولون أن "حتسني ظروف العمل" هو من أهم
العوامل املؤثرة يف حسن األداء .وتتمثل هذه الظروف يف ثالث عناصر هي العدالة
يف التعامل ،والرضا الوظيفي ،والراحة النفسية.

258

الملحق (هـ) بنك HSBC

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

 .1عدم استخدام رسالة رمسية ( .)mission statementوقد أثبتت

املمارسات اإلدارية أن وجود الرسالة أمرا ضروريا لرتكيز اجلهود على جوانب
معينة حتددها الرسالة يف سبيل حتقيق املردود املادي .كما تساهم يف توفري احلافز
واإلهلام وتوجيه قرارات وتصرفات املسئولني واملوظفني يف عملهم اليومي .وعدم
وجود الرسالة بشكل رمسي وواضح أدى إىل خلط املسئولني بني الرسالة اليت هي
الغرض الرئيسي لوجود املؤسسة ( )why it existوالرؤيا املستقبلية اليت متثل
تطلعات املسئولني ( )what it wants to achieveملا ستكون علية املؤسسة
بعد فرتة من الزمن.
 .2نظام السيطرة املعمول به يف البنك كان من أفضل النظم املوجودة وقد بلغ
مستوى االتفاق عليه ( )%100ونتج عن ذلك انسجام بني القيم والرؤية املستقبلية
ومقومات النجاح ،غري أنه حيتاج إىل تطوير معايري تقييم كفاءة األعمال الرئيسية
مثل التكلفة ومدد االجناز.
 .3يستخدم البنك نظام قياس األداء املتوازن ()Balanced Scorecard
غري أن هناك حاجة إىل فهم مبادئ النظام وكيفية خلق عالقة بني خمتلف املعايري
املستخدمة لكي تتم ترمجة االسرتاتيجية بشكل أكثر دقة وإيصاهلا إلي املستويات
اإلدارية املختلفة.
 .4يرى بعض املسئولني أن مستوى الصالحيات ال تتالءم مع طبيعة العمل.
فهي تقتصر على تقديم املقرتحات فقط.
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 .5يتم إعداد االسرتاتيجية على املستوى االقليمي مبشاركة حمدودة من
املسئولني يف البنك ويرى املسئولون أن هذا األسلوب قد ال يفسح اجملال للمشاركة
يف اختاذ القرارات ويف وضع االسرتاتيجية.
 .6مسعة البنك من العوامل األساسية للنجاح غري أنه مل يتضح تعريف أو
أسلوب حمدد لتقييمها ومتابعة تطويرها واحملافظة عليها وكذلك احلال بالنسبة
لتطوير القيادات.
 .7اخنفاض مستوى االتفاق على مفهوم خدمة الزبون إىل نسبة ()%40
وهذا أقل من املتوقع إذا أخذنا يف االعتبار الفرضية االسرتاتيجية املتبعة واليت
تعترب خدمة الزبون املتميزة أهم املرتكزات.
 .8تداخل يف بعض املسئوليات بني اإلدارات.
 .9بعض اإلجراءات طويلة وروتينية وتؤثر يف مستوى اإلجناز.

ﺎﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ

 .1عقد ورشة عمل ملناقشة إجابات املسئولني وذلك لالستفادة من اآلراء

واملعلومات القيمة اليت وردت فيها.
 .2إعداد رسالة لوضع إطار ( )contextللرؤى واالسرتاتيجية واألهداف
والقرارات اليومية.
 .3حتديد األعمال الرئيسية املؤثرة بشكل مباشر يف حتقيق أهداف
االسرتاتيجية ووضع معايري لتقييم كفاءتها ومتابعتها بشكل دوري.
 .4عقد ورشة عمل لتوضيح مبادئ وأسس نظام قياس األداء املستخدم يف
البنك للمسئولني.
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 .5إعادة النظر يف الصالحيات لتحديد مدى إمكانية منح تفويض أكثر يف
اختاذ القرارات.
 .6إجراء حلقة نقاش بني املسئولني لتفهم آرائهم حول املشاركة يف وضع
االسرتاتيجية ويف اختاذ القرارات ومعاجلة املشاكل.
 .7العمل على تعريف معنى "مسعة البنك" ووضع املعايري لتقييمها
وتطويرها.
 .8إعادة النظر يف توزيع املسئوليات والواجبات بني اإلدارات الزالت ما
ميكن إزالته من التداخل بني اإلدارات واإلجراءات.
 .9مناقشة مفهوم خدمة الزبون للوصول إىل مفهوم موحد ملا تعنيه اخلدمة
املتميزة للزبون.
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ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ

بلكسكو شركة حمدودة تأسست يف سنة  1977كأول شركة لسحب األملنيوم

يف اخلليج .وهي من الشركات اليت أقيمت خللق نوع من التكامل يف صناعة
األملنيوم حيث تعتمد يف موادها األولية على منتجات شركة أملنيوم البحرين (ألبا).
توظف ما يقارب  300موظف بنسبة حبرنة عالية جدا تصل اىل ( )%95وذلك
النتاج األشكال املستخدمة يف اجملاالت الصناعية واإلنشائية مثل الشبابيك
واألبواب للمباني واملساكن وغريها .تعترب الشركة من الشركات الرائدة يف جمال
سحب األملنيوم يف املنطقة والقت جناحا كبريا حيث تضاعفت طاقتها اإلنتاجية
ثالثة مرات (من  6000طن يف عام  1977اىل  25000طن يف عام 2002م)
وبلغت مبيعاتها  50مليون دوالر .تقوم الشركة بتصدير ( )%90من إنتاجها إىل
دول جملس التعاون ودول أوروبية وعربية .تعتمد الشركة على مواكبة التطور يف
التقنيات اإلنتاجية احلديثة ،وحصلت على شهادة االيســـــو ( )ISO9002يف
اجلودة يف عام  .1996تولي الشركة عناية خاصة بالبيئة من خالل معاجلة
النفايا واملخلفات الكيماوية اخلطرة قبل التخلص منها.
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ﺍﻟﺭﺳﺍﻟﺔ

يرى ( )5/2من املسئولني بان الرسالة هي "تطوير اإلنتاج للمحافظة على

مسعة الشركة يف السوق وأن تكون من أفضل الشركات يف جمال سحب األملنيوم
ولتتمكن من تعظيم حصتها يف السوق احمللية والعاملية" .بينما يرى ( )5/2بان
الرسالة هي "حتقيق رحبية للمساهمني وإرضاء الزبائن واملساهمني واالعتناء
بالعمالة من تأهيل وتدريب" .بينما يرى آخر بأن الرسالة هي حتقيق أهداف
الشركة من خالل رضا الزبون وتقديم نوعية عالية من اجلودة" .باإلضافة إىل ذلك
يضيف أحد املسئولني بأن الرسالة تشمل "خدمة اجملتمع وختصيص نسبة من
األرباح للمساهمة يف أنشطته".
يتفق ( )5/4من املسئولني بأن القاسم املشرتك يف الرسالة هو "رضا الزبون"
لتحقيق أهداف الشركة .غري أنهم خيتلفون حول الكيفية لتحقيق ذلك .فريى أحد
املسئولني أن الرتكيز جيب أن يكون على"تقديم منتجات ذات نوعية عالية وجودة
متميزة" .بينما يرى مسئول آخر بأن ذلك يتحقق من خالل "االعتناء بالعمالة
وتأهيلهم وتدريبهم" .يف الواقع ميكن دمج هذين يف كون النوعية اجليدة ال تتحقق
إال من خالل عمالة مؤهلة ومدربة.
من هذا التحليل ميكن القول بان مستوى االتفاق على الرسالة هو ()5/2
وأنها تتلخص يف:
"حتقيق رحبية وتعظيم حصة الشركة يف السوق احمللي والعاملي واملساهمة يف
خدمة اجملتمع من خالل االهتمام بتأهيل وتدريب العمال واملوظفني لتمكينهم من
تطوير مستوى اإلنتاج وحتسني نوعيته".
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ومبقارنة هذه الرسالة مع تلك الواردة يف كتيب الشركة (اجلودة تصنع هنا،
ص  )21واليت مفادها
"إجياد احللول املناسبة سواء للمنازل أو املكاتب أو لالستخدامات الصناعية
وغريها واليت سيتم استخدام األملنيوم املسحوب فيها أو التقنيات ذات الصلة".
باملقارنة بني النصني جند أن هناك تفاوتا كبريا ،حيث حصر املسئولون
مفهومهم للرسالة ،الوارد يف إجاباتهم ،على معايري مثل حتقيق رحبية وتطوير
اإلنتاج واحملافظة على حصة الشركة يف السوق .وهذه يف الواقع أهداف أكثر منها
عناصر للرسالة ،بينما جند أن الرسالة الرمسية تركز على الغرض الذي من أجله
وجدت الشركة وهو"إجياد احللول املناسبة املبنية على تقنية األملنيوم املسحوب".
وقد يكون هذا التباين بسبب عدم استخدام الرسالة الرمسية لتوحيد تفكري
املسئولني وخلق أرضية مشرتكة تربط مجيع املسئولني واملوظفني وتساعدهم يف
ترمجتها إىل قرارات يومية.
أظهرت الشركة إدراكا ألهمية الرسالة واليت تكمن يف توضيح الغاية والغرض
من وجود املؤسسة ( )sense of purposeوبذلك تعطي معنى وسببا
الستمرارية املؤسسة .كما تشكل الرسالة إطارا للرؤى واالسرتاتيجيات ويساعد على
تفادي اإلغراءات يف االحنراف عن الغرض الرئيسي.

ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

يتفق اجلميع ( )5/5على أن مستقبل الشركة يكمن يف فتح أسواق جديدة و

"التوسع يف املنطقة ويف دول معينة مثل قطر والكويت واليمن" ،وكذلك يف دول
أخرى مثل أوروبا وأفريقيا .ويرى أحد املسئولني أن الرؤية املستقبلية هي "أن
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تكون الشركة "أكثر الشركات املشرفة يف صناعة سحب االملنيوم" .وهذا التوسع
اجلغرايف يصاحبه كذلك توسع يف زيادة الطاقة االنتاجية وتنوع يف تقنيات الدهان
مثل ( ،)powder coatingوإعادة تصنيع اخلرده ( )recycle plantوكذلك
"توسع يف املنتوجات التكميلية" وبيع التقنية "لشركات أخرى ودول أخرى مثل
قطر".
مبقارنة ذلك مع رؤية الشركة الرمسية جند أنها تتفق حول مفهوم كون
الشركة "من الرواد يف صناعة سحب االملنيوم" .غري أن هناك مفاهيم أخرى يف
الرؤية الرمسية مل تربز بشكل واضح ومباشر يف إجابات املسئولني يف هذه الفقرة
ولكنها برزت وأكد عليها املسئولون يف جوانب أخرى من إجاباتهم مثل أهمية
حتقيق "نسبة عالية من البحرنة" و"رفع مستوى التعليم والتدريب" ،وضمان رضا
العمالء وحتقيق منتجات فائقة اجلودة ،وضرورة متابعة التقنيات احلديثة .وميكن
تلخيص إجابات املسئولني يف النقاط التالية:
 .1فتح أسواق جديدة والتوسع يف املنطقة ويف دول أخرى.
 .2التوسع يف الصناعات التكميلية.
 .3تاهيل القوى البشرية.
من هذا التقييم جند أن املسئولني على مستوى عال ( )5/5من الفهم لرؤية
الشركة واالتفاق عليها .ولكن الذي مل يتضح هو ما إذا كانت الشركة تسعى فعليا
الن تكون من الرواد يف صناعة سحب االملنيوم كما ورد يف الرؤية الرمسية ،أم أنها
متتبعة للتقنيات يف هذا اجملال؟ فالريادة تتطلب البحث والتطوير والسبق يف
ابتكار وطرح منتجات جديدة باالضافة اىل حتسني نوعية املنتجات احلالية واجياد
وسائل لتقليل تكاليف إنتاجها .ومن حتليل النتائج مل يربز يف إجابات املسئولني
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مايوضح الرتكيز على البحث والتطوير ،أو تطوير قدرة الشركة اإلبداعية
( )innovationواالبتكارية .كما مل يرد يف معايري التقييم املستخدمة ما يؤكد
هذا االهتمام باستثناء تركيز املسئولني على تشجيع االقرتاحات لتحسني االنتاج.
ومل يتضح كذلك كيفية متابعة وقياس التأثريات اإلبداعية هلذه االقرتاحات على
تطوير منتجات جديدة؟ وهذا يطرح سؤاال حول ما إذا كانت الرؤى معاشة من قبل
املوظفني واملسئولني وتؤثر على قراراتهم وتصرفاتهم اليومية ومستخدمة لوضع
االسرتاتيجية والتقييم؟ أم أن مفهوم الريادة لدى الشركة خيتلف عن ما ورد
أعاله.

ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

يتفق ( )5/4من املسئولني على أن أهم القيم املؤسسية هي تنمية القدرات

وتطوير الذات .وهذا يتفق مع رؤية الشركة يف حتسني نوعية املنتجتات ومتابعة
التطوير يف التقنيات وامكانية التعامل مع هذه التقنيات .ياتي يف املرتبة الثانية يف
نظر ( )5/3من املسئولني أمران ،االول الرغبة يف العمل وبذل اجلهد لزيادة
اإلنتاج والثاني االلتزام واالنضباط يف أوقات الدوام .يبدو أن هذه هي أهم القيم
اليت يتفق عليها املسئولون .باإلضافة إىل ذلك برزت قيم أخرى بنسبة اتفاق أقل
وهي السالمة ( )5/2والوالء للشركة ( )5/1والتواصل والتقارب ()5/1
والشخصية املنفتحة ( .)5/1بالرغم من أن التواصل والتقارب حظى بنسبة اتفاق
متدنية نسبيا أال أن الشركة تفتخر بأنها تهتم بعائالت املوظفني لتحقيق تالحم
بني املوظف والشركة .وقد مت تصنيف هذه القيم كالتالي:
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التطوير الذاتي :القدرة على التنمية ،املستوى التعليمي ،الكفاءة واملؤهل
واخلربة ،القدرات.
االنضباط وااللتزام :االنضباط بأوقات الدوام ،التواجد يف العمل واألداء وعدم
إضاعة أوقات اآلخرين ،االلتزام بالوقت ،وااللتزام بقوانني الشركة.
الصفات الشخصية :الرغبة يف العمل ،الطموح واالستفسار عن كل شيء،
بذل اجلهد ،الوالء ،الشخصية املنفتحة.
فعالية وكفاءة العمل :زيادة اإلنتاجية ،القدرة على التعلم ،السالمة ،التواصل
والتقارب.
يتضح من هذا التصنيف أن االنضباط وااللتزام حيظى باهتمام كبري من قبل
املسئولني .كما يالحظ أن القيم اليت مل تربز بشكل مباشر يف إجابات املسئولني هي
اليت تتعلق خبدمة الزبون وبنوعية املنتج ،هذا بالرغم من االهتمام الكبري الذي
توليه الشركة على هاتني القيمتني .وقد يرجع ذلك إىل إميان املسئولني بان نوعية
املتج وخدمة الزبائن سوف تتحسن بشكل تلقائي اذا مت حتسني الكفاءة واخلربة
وتطوير القدرات.

ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ

يتبني من اإلجابات بأن أهم عناصر مقومات النجاح يف نظر ( )5/4من

املسئولني هي العمالة البحرينية املدربة ذات اخلربة اليت استمرت  22عاما .فقد
اهتمت الشركة منذ تأسيسها بتطوير القوى العاملة من جانبني :أوال االهتمام
بالتدريب الفين ،وثانيا برفع املستوى التعليمي .فقد عملت الشركة على تشجيع
عدد من املوظفني على مواصلة الدراسة اىل مستوى التوجيهي ،كما تساهم يف حمو
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األمية بشكل عام .يأتي يف املرتبة الثانية ( )5/3االهتمام بعاملني وهما أوال،
الرتكيز على اجلودة يف اإلنتاج ،وثانيا العمل على تقديم خدمات أفضل للزبون من
خالل التواصل وتوطيد العالقة وااللتزام وتطوير اخلدمات .والعنصر الثالث للنجاح
يف نظر ( )5/2من املسئولني هو االلتزام باالسرتاتيجية والرؤية املستقبلية
الواضحة .كما ورد عدد آخر من عوامل النجاح مثل السيطرة على التكاليف
وسرعة التواجد واالنتشار يف السوق .وأبرز املسئولني عناصر أخرى مرتبطة
باألسلوب اإلداري املتبع مثل االعتماد على احلدس والبديهة ( )intuitionيف
اختاذ القرارات ،والتنظيم األفقي ( )flat organisationوتدوير املسئولني يف
مراكزهم الكتساب خربة يف خمتلف اجملاالت .ومن ذلك ميكن تلخيص مقومات
النجاح يف التالي:
 العمالة اجليدة واملدربة. كفاءة العمليات ( )Processesيف احملافظة على نوعية املنتج. -وضوح الرؤى وااللتزام باالسرتاتيجية.

ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ

تشري البيانات أن هناك اتفاقا تاما ( )5/5بني املسئولني على هدفني

اسرتاتيجيني هما أوال ،التوسع (زيادة الطاقة اإلنتاجية والتنوع يف املنتجات
والتوسع يف األسواق اخلارجية) ،ثانيا اجلودة (رفع مستوى اجلودة لضمان رضا
الزبون) .كما يتفق املسئولون بنسبة ( )5/4على هدف آخر وهو توظيف الكفاءات
الوطنية وحتقيق مستوى عال يف رضا املوظفني وتدريبهم .كما يتفق ( )5/2من
املسئولني على أن اهلدف املالي للشركة هو الرحبية وزيادة حصتها يف السوق
( .)Maximise market shareكما أن هناك أهدافا متفرقة اوردها بعض
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املسئولني بنسب ( )5/1وهي دخول البورصة ،والتميز يف اخلليج ،وان تكون
الشركة أكثر الشركات املشرفة يف صناعة سحب االملنيوم ،ومواكبة التطوير يف سوق
األملنيوم .ومن األهداف اليت توقعها الباحث استنادا على الرسالة لكنها مل تربز يف
إجابات املسئولني هي زيادة نسبة االرباح من املنتجات اجلديدة واليت تعكس
قدرة الشركة على طرح منتجات جديدة يف السوق .وتتلخص أهداف الشركة يف
التالي:
 زيادة الطاقة االنتاجية والتنوع يف املنتجات. رفع مستوى اجلودة لضمان خدمة الزبون. توظيف الكفاءات الوطنية. زيادة حصة الشركة يف السوق.بالنسبة السلوب وضع األهداف فيتفق ( )5/4من املسئولني بأن وضع هذه
األهداف يتم من "خالل خطة عمل يتم االتفاق عليها سنويا حتدد مبوجبها خطة
عمل لكل مسئول .ويتم متابعة اخلطة يف اجتماعات ربعية (كل ثالثة شهور)
واجتماعات شهرية" .كما توضع "ميزانية متوقعة حتدد الرحبية وحتدد كيفية
حتقيقها" .وبناء على هذه اخلطة يتم حتديد مساهمة كل إدارة يف تنفيذ اخلطة.
وتقوم اإلدارة بوضع خطة عمل ( )Action planلكل إدارة "حتتوي على
مشاريع حمددة أو أهداف فرعية مثل ضمان التسليم يف الوقت بنسبة ( ،)%92أو
رفع اإلنتاج إىل  350طن يف نهاية الشهر ،أو زيادة عدد الزبائن بنسبة (.)%3
بينما يرى أحد املسئولني بأن األهداف توضع من خالل "مناقشة املشكالت اليت
تواجه املسئولني يف العمل ويف األسواق ومن جراء املتغريات اليت تطرء على السوق
العاملية".
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وفيما يتعلق مبتابعة األداء واإلجناز يف هذه األهداف يتبني أن اإلدارة تتلقى
تقارير يومية جلميع املنتجات تقارن بني اهلدف املتوقع والواقع .وتتم مناقشة
التقارير يف اجتماعات شهرية وأسبوعية ويومية ملراقبة األعمال املتأخرة واالختالف
عن اخلطة ووضع احللول املناسبة هلا.

ﻧﻅﺍﻡ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ )ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻷﺍء ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﻧﺟﺎﺯ(

بالنسبة للمعيار املالي فقد اتفق ( )5/3بأن املعيار املستخدم هو الرحبية .أما

بالنسبة لكيفية تقييم مستوى األداء واإلجناز مقارنة بالرسالة والرؤى واألهداف فقد
تبني أن ( )5/2من املسئولني يولون أهمية كبرية على قياس التكلفة وقياس
الوقت .يف حني أن أحد املسئولني يوضح بأن قياس التكلفة املتبع ال يرقى
للمستوى املطلوب وان قياس الوقت يقتصر على العمليات االنتاجية فقط وال يشمل
العمليات االدارية .ويتفق اجلميع ( )5/5على ضرورة استخدام قياس التكلفة
والوقت بشكل أمشل .وهناك العديد من املعايري املستخدمة وميكن تصنيفها حسب
نوعية األهداف وعلى النحوالتالي:
أهداف ميكن قياسها باملعيار املالي :الرحبية ،رضا املساهمني ،النمو بنسب
معينة ،زيادة اإلنتاجية ،زيادة حصة السوق ،تقليل التكاليف ،توفري يف
التغليف ،تقليل اهلدر ( ،)Reduce wateتقليل األعطال وتكاليف الصيانة.
أهداف ممكن قياسها مباشرة مبعايري غري مالية :البحرنة ،ختفيف التسرب
يف العمالة ،خدمة اجملتمع ،حتسني نوعية املنتجات ،استبيان لرضا الزبون،
مقرتحات الزبائن ،التوظيف واملساهمة يف مشكلة البطالة ،تقليل عدد الشكاوى،
حتسني التسليم ،تقديم خدمات عالية قبل وبعد البيع ،تطوير وحتديد املنتجات
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واخلدمات ،رضا املوظفني ،أفضل استخدام للموارد ،رضا الزبائن والوصول هلم،
زيادة عدد الزبائن بنسبة ( ،)%3التواجد يف السوق واحلضور ،واحملافظة على
الوقت واالنضباط ،وحمو األمية.
أهداف ال ميكن قياسها مباشرة وميكن قياس نتائجها :متابعة املستجدات يف
التقنيات ،فعالية التدريب ،حتقيق مسعة جيدة يف السوق ،االنتشار يف السوق،
مواكبة التطوير يف سوق األملنيوم ،أن تتميز الشركة يف اخلليج ،حمبوبني
اجتماعيا ،االرتقاء باملوارد البشرية السيطرة على العمال ،قياس درجة الوالء.
أهداف إلجناز مشروع أوعمل معني :دخول البورصة ،زيارات ميدانية
ومشاركة فــــي املعارض ،حصول جمموعة من املوظفني على شهادة التوجيهي،
عقد دورات انعــــاش (.)Refreshment courses
وبتصنيف هذه األهداف جند أن معظمها من األهداف املمكن قياسها أما
مبعايري مالية أو مبعايري غري مالية مثل اجلودة ومدة االجناز .غري أن بعض هذه
األهداف تتسم بالعمومية ويصعب قياسها مباشرة وحتتاج اىل تعريف أكثر دقة
لتقييم نتائجها مثل "أن تكون الشركة حمبوبة يف اجملتمع" أو "أن تتميز الشركة
يف اخلليج" أو "حتقيق مسعة جيدة يف السوق" .كما أن هناك أهدافا تعترب
مشروعات هلا بداية ونهاية مثل دخول البورصة واملشاركة يف املعارض.
بتحليل املقاييس املستخدمة لتقييم اإلجناز واألداء يف األهداف ،يتضح أن
هذه املقاييس تغطي اجلوانب االربعة املعتمدة يف اطار التحليل (املعايري املالية،
معايري الزبون ،معايري العمليات ،ومعايري التنميــة والتطوير) .ويتبني كذلك
انهامتوافقة مع متطلبات الزبون ( )Fabricatorالذي يفضل نوعية ممتازة
وتاريخ تسليم دقيق .أما بالنسبة للزبون الذي يفضل سعر تنافسي ()Stockest
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فلم يربز أي هدف بتقليل التكاليف على مستوى الشركة وامنا وردت يف أهداف
اإلدارات .هذا مع العلم بان الشركة تقوم حبساب التكاليف .كذلك يتبني أن
املسئولني غري راضني عن نظام القياس املتبع وانه حيتاج إىل إعادة تصميم حبيث
يشمل رضا املوظفني ورضا الزبون بشكل أكثر انتظاما ومشولية.
كذلك يتبني من الرسالة الرمسية بان الشركة تولي أهمية كبرية ملوضوع إجياد
احللول الكاملة .وهذا يتطلب إبداع وافكار جديدة ،وكما بينا سابقا فان األهداف
واملعايري الواردة يف إجابات املسئولني مل تتضمن تقييم لقدرة الشركة على االبداع
مثل عدد االفكار اجلديدة اليت مت تطبيقها خالل سنة ،ونوعية التدريب الفين
ونسبته السنوية .كذلك جند أن املقاييس املذكورة ال توضح مستوى املردود والربح
من املنتجات والعمليات اجلديدة.
بشكل عام جند أن نظام السيطرة شامل جلوانب األداء ومت حتديد أهداف يف
كل من هذه اجلوانب ،غري أنه مل يتضح من إجابات املسئولني نطاق زمين معلوم
هلذا التخطيط .فمثال التوسعة يف اخلليج واملنطقة مل تعتمد وقت حمدد الجنازها.
كذلك يبدو أن اخلطة سنوية ومل يتضح إذا كانت مرتبطة خبطة اسرتاتيجية طويلة
املدى توضح للمسئولني املنظق والفرضيات ( strategic assumptions and

 )logicاليت تعتمد عليها هذه االسرتاتيجية.

ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

يتفق ( )5/3من املسئولني على أن أهم ما يتطلع له املوظف هو األمن

الوظيفي والراتب اجملزي وفرص للتطوير والتدريب والرتقي .يأتي بعد ذلك
مستقبل الشركة واستقرارها واملرتبط إىل حد كبري باألمن الوظيفي .يتبني من هذه
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النتيجة أن هناك اتفاقا كبريا على فهم املوظف ومتطلباته .ومن هذه اإلجابات مت
تصنيف هذا الفهم ملتطلبات املوظفني على النحو التالي:
حتسني األسلوب اإلداري :األمن الوظيفي استقرار الشركة وتأمني مستقبلها.
التقدير واحلوافز :االحرتام والتقدير ،راتب جمزي زيادة الراتب ،راتب
جيد ،العالوات.
إتاحة الفرص للمشاركة وتطوير الذات :فرص للتطوير والرتقي ،التدريب
والدورات ،فرص للدراسة وزيادة مستواه التعليمي.
حتسني ظروف العمل :االهتمام باألحوال الشخصية ،التعامل اجليد ،احلياة
االجتماعية ،مناخ العمل.
من هذا التصنيف تتضح قناعة املسئولني بأن األمن الوظيفي هو من أهم
العناصر املؤثرة على رضا املوظفني .واالستقرار الوظيفي هو نتيجة مباشرة لقدرة
املسئولني اإلدارية .أي أن هذه القدرة هي اليت من شانها أن تساهم يف تأمني
االستقرار الوظيفي من خالل جناح الشركة يف حتقيق أهدافها املالية وغري املالية.
كذلك يرى املسئولون أن من األمور اهلامة هي استمرار هذا النجاح لتامني مستقبل
الشركة واستقرارها .وهذا ال يتحقق من خالل النجاح يف املعايري املالية فحسب.
فاملؤشرات املالية هي يف الواقع نتيجة للسياسات والقرارات اليت حدثت يف االعوام
املاضية .أما استمرار جناح الشركة يف املستقبل فيعتمد إىل حد كبري على قدرة
الشركة على النجاح يف املعايري غري املالية مثل تنمية وتطوير القدرات ،اإلبداع،
البحث والتطوير ،متابعة التطورات يف التقنيات وغريها لتحسني قدرتها التنافسية
على مجيع االصعدة.
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يأتي يف املرتبة الثانية التقدير واالحرتام واملتمثل يف الراتب اجملزي
والعالوات املناسبة .وإذا نظرنا إىل العنصر الرابع وهو حتسني ظروف العمل جند
أن املسئولني يولون اهتماما كبريا للجوانب املعنوية يف حتفيز املوظفني والعمل على
خلق مناخ عمل يهدف إلي مشاركة عائلة املوظف يف احلياة االجتماعية يف
الشركة .كما أن العنصر الثالث أي "إتاحة الفرص للمشاركة وتطوير الذات" يتفق
مع رؤية الشركة يف السعي للمشاركة يف الريادة يف هذا اجملال .فمن خالل السعي
لرفع مستوى التعليم واتاحة الفرص لتطوير الذات والرتكيز على التدريب ميكن
رفع القدرة التطويرية واالبداعية للموظف وتشجيع مساهمته يف تقديم املقرتحات.
غري أنه مل يربز من البحث أن نظام قياس األداء بالشركة يولي هذه اجلوانب نفس
االهتمام بالرغم من وجود برامج تطوير واهتمام بالتدريب .أي أن فعالية التدريب
وتأثريه على القدرات اإلبداعية غري واضحة وبالتالي ال ميكن تقييمها بشكل
موضوعي.

ﺍﻟﺍﻟﺻ( ﻡﻳﻅﻧﺗﻼﺣﻳﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻓﺯ(

يتفق ( )5/2من املسئولني بان الصالحيات مناسبة وتفي باملتطلبات .غري أن

أحد املسئولني يبني أن هناك "خوف من حتمل املسئولية واستغالل الصالحيات
املتاحة" بينما يقول مسئول آخر بأن "الصالحيات ليست باملستوى املطلوب
وحتتاج إىل حتديد أكثر" .ويوضح مسئول آخر بأن املوافقات حتتاج إىل الكثري من
الدراسة والتربير قبل اختاذ القرار مما قد يضيع بعض الفرصة على الشركة .يبدو
من ذلك أن طول عملية اختاذ القرار واخلوف من استخدام الصالحيات قد يكون
بسبب وجود ثقافة مؤسسية تعاقب املسئول املخطئ حبيث جتعله يرتدد يف
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استخدام الصالحيات وحيتاج إىل الكثري من الدراسة والتربير قبل اختاذ قرار .وقد
يكون غياب أهداف تتعلق باإلبداع واستحداث املنتجات اجلديدة نتيجة هلذه
الثقافة.
أما بالنسبة للحوافز فقد أوضح املسئولون ( )5/3بأنها مناسبة وفعالة يف
حتفيز املوظفني للمزيد من العطاء واإلنتاجية نظرا لكونها مربوطة بالرحبية
السنوية .غري أن البعض يرى أن احلوافز "ليست بالفاعلية املطلوبة وحتتاج اىل
زيادة يف احلوافز املعنوية".
يتفق ( )5/3بأن املشاركة تتمثل يف االجتماعات االسبوعية على مستوى
القسم لتحسني مستوى اإلنتاجية .كما يوجد صندوق اقرتاحات لتشجيع املوظفني
بتقديم مقرتحاتهم وحيصل املقرتح على مبلغ مالي تشجيعا له .باإلضافة إىل ذلك
هناك "مشروع الفكرة اجليدة وكذلك حيصل صاحب الفكرة على مبلغ مالي" .من
ذلك يتبني أن املشاركة تتمثل يف االقرتاحات لتحسني اإلنتاج وتطوير األداء بشكل
عام ومعاجلة املشاكل .أما فيما يتعلق باختاذ القرارات ووضع األهداف فان
املشاركة تتم من خالل االجتماعات اإلدارية السابق ذكرها .كذلك فان سياسة
الباب املفتوح وحماولة التشجيع لنبذ اخلوف وطرح األفكار واملقرتحات تساهم يف
خلق مناخ تسهل املشاركة .كما أن تدوير املسئولني بني املناصب قد يكون له
تأثريه االجيابي يف التطوير وتغيري بعض السياسات اليت قد انتفت احلاجة هلا.

ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ

تبني الدراسة اختالفا بني الرسالة الواردة يف كتيب الشركة وبني إجابات

املسئولني .يف الوقت الذي تركز إجابات املسئولني بنسبة ( )%40على عناصر

276

شركة البحرين لسحب االلمنيوم ()Balexco

حمددة مثل رضا الزبون وحتقيق رحبية للمساهمني واالعتناء بالعمالة الوطنية
وتطوير اإلنتاج واحملافظة على مسعة الشركة لتكون من أفضل الشركات ،اجلدول
رقم ( )11صفحة ( .)281جند أن الرسالة الرمسية توضح الغرض الرئيسي من
إنشاء الشركة وهو" إجياد احللول املناسبة سواء للمنازل أو املكاتب أو
لالستخدامات الصناعية وغريها واليت سيتم استخدام األملنيوم املسحوب فيها
أوالتقنيات ذات الصلة" .وقد يكون هذا التباين بسبب عدم استخدام الرسالة
لوضع االسرتاتيجية واألهداف.
اتفق مجيع املسئولني ( )5/5على أن الرؤية املستقبلية ترتكز على فتح أسواق
جديدة والتوسع يف املنطقة ويف دول معينة مثل قطر والكويت واليمن ،وكذلك يف
دول أخري يف أوروبا وأفريقيا .كما تبني من إجابات املسئولني أن هناك اتفاقا
كبريا على أن تكون الشركة من الشركات املشرفة يف صناعة سحب األملنيوم .ولكن
مل تربز يف إجابات املسئولني العناصر األخرى الواردة يف الرؤية الرمسية مثل رضا
الزبون وتوظيف الكفاءات ومتابعة التقنيات والبحرنة .ووردت بعض هذه االفكار
كأهداف يف بعض االجابات.
تتوائم القيم املؤسسية مع الرؤية املستقبلية من حيث الرتكيز على تنمية
القدرات وتطوير الذات حيث اتفق ( )5/4من املسئولني على أهمية ذلك.
باإلضافة اىل ذلك يولي املسئولون ( )5/3أهمية كبرية على بذل اجلهد لزيادة
اإلنتاجية واالنضباط وااللتزام بالوقت .غري أن بعض القيم مل تربز بشكل مباشر
مثل تلك اليت تتعلق خبدمة الزبون وجبودة نوعية املنتج وبضبط التكاليف.
يعترب املسئولون أن أهم عناصر النجاح يف املؤسسة هي وجود العمالة
البحرينية املدربة ذات اخلربة الطويلة .وهذا سبب تركيز الشركة الواضح على
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تطوير القوى العاملة من حيث التدريب الفين ومن حيث رفع مستوى التعليم.
فالشركة جعلت أحد اهتماماتها حمو االمية بني املوظفني ومتكينهم من امتام
الدراسة اىل مستوى التوجيهي .أي أن الشركة ترى أن العامل املتعلم واملدرب هو
الوسيلة لتحقيق النوعية املتميزة وبالتالي ضمان اجلودة وخدمة الزبون .ومن
تصنيف عوامل النجاح الواردة يف اإلجابات جند أنها تشمل عدة جوانب مثل
القيادة والقوى البشرية والسياسات واملوارد والعمليات ،غري أنه مل يتضح كيف
يتم تقييم أداء الشركة يف هذه العوامل ،وما هو مقدار تأثري كل منها على الرحبية
وعلى املعايري املالية االخرى.
بالنسبة لألهداف االسرتاتيجية والعملياتية جند أن هناك اتفاقا تاما ()5/5
بني املسئولني على هدفني وهما التوسع زيادة الطاقة اإلنتاجية والثاني هو رفع
مستوى اجلودة .وهناك أهداف أخرى برزت بدرجة اتفاق أقل مثل توظف
الكفاءات والبحرنة .غري أنه مل تربز يف األهداف االسرتاتيجية أي إشارة إىل
اإلبداع والسبق يف تطوير منتجات جديدة وهذا قد يكون مغايرا ملا ورد يف الرؤية
املستقبلية .حيث ورد يف الرؤية املستقبلية رغبة يف أن تكون الشركة من الرواد يف
صناعة األملنيوم .واذا كانت الريادة تتمثل يف ابتكار احللول وتطوير منتجات
جديدة فان األهداف مل توضح هذا اجلانب من الرؤية املستقبلية .فلم يربز مثال أي
أهداف تتعلق بالبحث والتطوير ،أو نسبة الدخل من املنتجات اجلديدة.
يتفق املسئولون على أن أسلوب وضع األهداف يتم من خالل مناقشات
امليزانية السنوية اليت ينتج عنها خطة سنوية ترتجم إىل خطط على مستوى
اإلدارات .وقد ركزت اإلدارات على أهداف تتعلق بتقليل التكاليف والسيطرة على
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العمالة وضبط الوقت .ويتوافق هذا الرتكيز مع متطلبات الزبائن الذين يعتربون
السعر مطلبا أساسيا.
أما فيما يتعلق بأسلوب التقييم املتبع فيتفق ( )5/3من املسئولني بأن ذلك
يتم من خالل تقييم األداء املالي مثل الرحبية وحصة السوق وضبط التكاليف .يف
حني يرى أحد املسئولني بأن املعيار هو اإلنتاجية واملبيعات .كما يبني ( )5/4من
املسئولني أن تقييم رضا الزبون يتم من خالل استبيان سنوي يقوم به قسم مراقبة
اجلودة .أما بالنسبة لقياس كفاءة العمليات فيتفق ( )5/2من املسئولني بأنه يتم
تقييمه من خالل قياس التكاليف وزمن االجناز ،يف حني يرى اآلخرون بأنه يتم
من خالل قياس التكاليف فقط .كما يتم تقييم التنمية وتطوير املوظفني ورضاهم من
خالل التقييم السنوي.
تعترب القوى العاملة املدربة واحملفزة والقادرة على تأدية مهامها عماد الشركة
ووسيلتها لتنفيذ االسرتاتيجية .وتقوم الشركة بتطوير هذه القدرات من خالل
التدريب والتعليم وحمو األمية والتشجيع على الدراسة الثانوية .ويتم تقييم القوى
البشرية من خالل التقييم السنوي ( )5/2واملعلومات اليت تصلهم عن طريق
الشكاوى واالتصاالت الشخصية .أما مدى فعالية التدريب وعالقته بأداء الشركة
بشكل عام ونسبته مقارنة بساعات العمل فلم يتبني أنه يتم تقييمه بشكل منتظم.
يتفق ( )5/4من املسئولني على أن الصالحيات مناسبة وتفي باملتطلبات .يف
حني يرى آخر بان هناك ترددا وخوفا من استعمال هذه الصالحيات وقد يكون
ذلك راجعا إىل وجود ثقافة مؤسسية تعاقب على االخطاء وال تشجع اإلبداع .وهذا
االستنتاج يعززه غياب األهداف واملقاييس اليت تشجع وتقييم األفكار اجلديدة.
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بالنسبة للحوافز فان ( )5/3من املسئولني يرون أنها فعالة ومناسبة بينما يرى
آخر بأنها ال تفي باملتطلبات وحتتاج إىل زيادة يف احلوافز املعنوية.
بالنسبة ملستوى املشاركة فيتفق ( )5/3بأن ذلك يتم من خالل االجتماعات
األسبوعية بني املسئولني ،كما يتم إفساح اجملال للموظفني والعمال باملشاركة من
خالل تقديم املقرتحات واالجتماعات ضمن اإلدارات .باإلضافة اىل ذلك فان
سياسة الباب املفتوح املتبعة قد متكن البعض من التقدم مبقرتحاتهم .واجلدول رقم
( )8صفحة ( )281يبني ملخص مستوى االتفاق بني املسئولني على عناصر
االسرتاتيجية.
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ﺍﻝﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(8
ﻣﻠﺧﺹ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺑﻠﻛﺳﻛﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ
ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
العنصر
الرسالة

النتيجة
تطوير اإلنتاج واحملافظة على مسعة
الشركة لتكون من افضل الشركات
الريادة وفتح أسواق جديدة والتوسع يف

الرؤية

املنطقة ويف دول مثل أفريقيا وأوروبا.

القيم

تنمية القدرات وتطوير الذات

األهداف

زيادة الطاقة اإلنتاجية والتوسع

االسرتاتيجية

وضمان اجلودة

تقييم ومتابعة

املعايرياملالية واالجتماعات الدورية

األداء

(اسبوعية ،شهرية ،سنوية)

فهم املوظفني
املتوسط

االمن الوظيفي والراتب اجملزء وفرص
التدريب والرتقي

نسبة االتفاق
%
40
100

املالحظات
ختتلف عن الرسالة
الواردة يف كتيب الشركة
تباين بني اإلجابات
والرؤية الرمسية

80
100
60

اتفاق تام على األهداف
نظام التقييم يركز على
اجلودة والربح

60
73

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

 .1تركز الرسالة على إجياد احللول املناسبة للمنازل واملكاتب أي أن

الرسالة ترسم غاية اكرب للشركة .بينما يركز املسئولون يف إجاباتهم على ذكر
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األهداف مثل حتقيق الرحبية وتعظيم حصة الشركة يف السوق من خالل ارضاء
الزبون .أي انهم ركزوا على األهداف أكثر من تركيزهم على الرسالة .وهذا يشري
اىل ضرورة استخدام الرسالة يف وضع االسرتاتيجية.
 .2تضع الرؤية املستقبلية الواردة يف كتيب الشركة أهمية كبرية على الريادة
يف صناعة سحب االملنيوم .غري أنه مل يربز خالل البحث مايوحي بأهمية تطوير
هذه القدرة وتركزت إجابات املسئولني على فتح أسواق جديدة والتوسع يف املنطقة
ويف دول أخرى .وهذا يطرح تساءال ما إذا كانت الرؤية معاشة من قبل املوظفني
واملسئولني وتؤثر على قراراتهم وتصرفاتهم.
 .3بعض األهداف تتسم بالعمومية وحتتاج اىل تعريف أكثر لتكون قابلة
للقياس مثل متابعة املستجدات يف التقنية ،أو حتقيق مسعة جيدة يف السوق ،أو
االرتقاء بالقوة البشرية.
 .4عدم بيان كيفية تقييم فعالية وتأثري التدريب على رفع القدرات واالبداع
للعامل واملوظف.
 .5مل تربز كيفية تقييم القدرة االبداعية يف الشركة مثل املردود املالي
للعمليات اجلديدة ،أي نسبة االيرادات واالرباح من املنتجات اجلديدة نسبة إىل
جممل االيرادات واالرباح.
 .6تعتمد الشركة إىل حد كبري على املعايري املالية لتقييم األداء ،وأظهر
بعض املسئولني حاجة إىل استخدام قياس األداء بشكل أفضل حبيث يشمل
جوانب األداء املختلفة مثل رضا الزبون والكفاءة يف االعمال االدارية والفنية وتطوير
القوى البشرية والنظم .وربط هذه املعايري باالسرتاتيجية.
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ﺎﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ

 .1عقد ورشة عمل ملناقشة إجابات املسئولني وذلك لالستفادة من اآلراء

واملعلومات القيمة اليت وردت فيها.
 .2النظر يف ضرورة وضع أهداف تركز على االبداع وتشجيع البحث
والتطوير واليت تعتمد عليها تأدية الرسالة املتمثلة يف اجياد حلول تكاملية والريادة
يف صناعة االملنيوم.
 .3التأكد من الرتكيز على نوعية املنتج وخدمة الزبون كقيمة هامة واجراء
االختبارات على العوامل املؤثرة عليها.
 .4وضع نظام قياس أداء شامل جلميع جوانب األداء مستمد من الرسالة
والرؤى واالسرتاتيجية.
 .5العمل على وضع معايري لقياس القدرات االبداعية ووضع برامج تدريبية
لتطويرها.
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ﺍﻟﺭﺳﺍﻟﺔ

يتفق ( )5/4من املسئولني على أن رسالة الشركة تكمن يف "خلق فرص عمل

وتوظيف عدد من البحرينيني وتدريبهم لتمكينهم من االعتماد على أنفسهم".
وهناك شعور سائد يف الشركة بأنها توظف ليس فقط مايزيد على  700موظف
حبريين وإمنا تدعم اكثر من  700عائلة حبرينية .لذا فالشركة تتبع سياسة
توظيف شخص واحد فقط من كل عائلة .كما يتفق ( )5/3من املسئولني على أن
العنصر الثاني يف الرسالة هو "خلق وتنمية الصناعات التحتية وتشجيع املشاريع
الصغرية" .وهناك عناصر أخرى حظيت بدرجة أقل من االتفاق مثل "املساهمة يف
اجملتمع ويف االقتصاد الوطين" و"التطور يف جمال الصناعة من خالل االرتقاء
مبستوى اجلودة واخلدمة املتميزة والسعر التنافسي" .وقد مت التوصل إىل صيغة
للرسالة جتمع هذه العناصر وهي:
"املساهمة يف االقتصاد الوطين وخلق فرص عمل ومساندة اجملتمع البحريين
من خالل تنمية وتطوير صناعة ...والصناعات التكميلية معتمدين يف ذلك على
عمالة حبرينية مؤهلة ومدربة".
من ذلك ميكن حصر العناصر األساسية يف الرسالة حسب إجابات املسئولني:
 خلق فرص عمل. تطوير الصناعة. تدريب وتطوير القوى البشرية.وضعت الشركة رسالة رمسية مكونة من ثالثة عناصر للمساهمة يف االقتصاد
الوطين ويف اجملتمع وهي:
 االلتزام خبلق فرص عمل للبحرينيني.285
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 حتقيق رحبية ومنو. تطوير وتنمية صناعة  ...يف البحرين وزيادة حصتها يف األسواق العاملية.مبقارنة عناصر الرسالة الرمسية مع العناصر الواردة يف إجابات املسئولني جند
أن هناك اتفاقا كبريا بينهما .يُربز هذا االتفاق واقعا مفاده أن الشركة واضحة يف
هدفها الرئيسي وهو املساهمة يف خدمة اجملتمع وتنمية االقتصاد من خالل تطوير
البنية التحتية يف الصناعة .وهذا ينعكس على كيفية تقييم املسئولني لنجاح
الشركة .فمثال يبني أحد املسئولني بأن الشركة متكنت من إجياد شركات فرعية،
وازداد الطلب على منتجات الشركة عامليا ووصل إنتاجها إلي خمتلف أحناء
العامل .ويبني آخر بأن الشركة متكنت من حتقيق زيادة كبرية يف إقامة الشركات
التحتية التكميلية ،ورفعت مستوى العمالة من البحرينيني إىل ( .)%64وهذ يشري
إىل أن الرسالة مستخدمة يف الشركة بشكل فعال يف وضع أهدافها واسرتاتيجيتها
ومعايريها.

ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

يتفق ( )5/5من املسئولني على أن مستقبل الشركة والرؤية املستقبلية يكمن

يف "زيادة اإلنتاج والتوسع" .كما يتفق ( )5/4من املسئولني على ضرورة "تكبري
حجم الشركة من خالل الدمج أو االشرتاك مع شركات كبرية" .ووردت تصورات
أخرى بدرجة أقل من االتفاق مثل حتديث السياسات ووضع نظام معلومات
للتخطيط وجدولة العمل واألمتتة .من ذلك يتضح أن هناك فكرتني أساسيتني يف
الرؤية املستقبلية .األوىل هي التوسع الرأسي املتمثل يف زيادة اإلنتاج والتوسع
األفقي يف أجياد منتجات إضافية مثل الرقائق واألقراص وغريها .والثانية هي
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حماولة تكبري حجم الشركة من خالل االندماج مع شركات كبرية .وميكن تلخيص
مكونات الرؤيا املستقبلية حسب إجابات املسئولني يف التالي:
 زيادة اإلنتاج. االندماج مع شركات لتكبري حجم الشركة. االستفادة من التقنيات احلديثة يف زيادة القدرة التنافسية. توثيق العالقة مع الشركة احمللية الكبرية.وبتحليل الرؤية املستقبلية الرمسية للشركة جند أنها تركز على أربعة عناصر
هي:
 توفري منتجات على درجة عالية من اجلودة وخدمات متميزة للزبائن. ضرورة حتقيق عائد على االستثمار. تشجيع الرتاحم بني املوظفني. حتقيق الرحبية والنمو من خالل عمليات عالية الكفاءة.تظهر املقارنة بني الرسالة الرمسية وإجابات املسئولني تفاوتا كبريا بينهما.
تتسم إجابات املسئولني بتوضيح األهداف االسرتاتيجية واخلطط املستقبلية مثل
التوسعة واالشرتاك مع شركات أخرى وتطوير عمليات الشركة من خالل استخدام
أنظمة معلومات متطورة للتخطيط وجدولة اإلنتاج ووضع نظام حلساب تكلفة
العمليات .بالرغم من هذا التفاوت جند هناك توافقا يف حتقيق الرحبية والنمو
الواردة يف العنصر رقم ( .)4وهذا التفاوت قد يكون راجع إىل أن الرؤية غري
مستخدمة بشكل مباشرا ومل يتم ترمجتها إىل أهداف اسرتاتيجية.
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ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

يتفق ( )5/5من املسئولني بأن من أهم القيم هي تطوير الذات من خالل

التعلم والتدريب على أكثر من مهنة .كما تسعى الشركة من خالل التعليم
والتدريب أن يفهم العامل ملاذا هو يعمل ،وما ذا يريد أن حيقق ،وكم ستكون
تكلفة ذلك .وهناك أيضا توجه إىل زيادة املهارات للعامل ليتمكن من القيام بأكثر
من مهمة ويتم ذلك من خالل التدريب املتنوع ( .)cross trainingكما يتفق
( )5/3من املسئولني على أهمية مراعاة اجلودة ،واتباع االجراءات السليمة .كذلك
وردت عدد من القيم األخرى بدرجات أقل من االتفاق مثل السالمة والنزاهة
والرمحة وعدم اخلوف والرتدد يف اإلبالغ عن املشاكل .وميكن تلخيص القيم يف
التالي:
 تطوير الذات والتعلم. اجلودة يف العمل واتباع االجراءات السليمة. السالمة والنزاهة. اجلرءة يف ابداء الرأي.ومبقارنة هذه القيم مع تلك الواردة يف الوثيقة الرمسية جند أن هناك توافقا
كبريا يف التعليم واجلودة .وتوافقا أقل مستوى على أهمية النزاهة والنمو والسالمة.
من ذلك ميكن القول بأن القيم املؤسسية يف الشركة مستخدمة ولكن ليس بنفس
الرتكيز كما يف الرسالة والرؤى .ويبدو أن أهمية التوعية من خالل التدريب تأخذ
األولوية وتعترب من أهم هذه القيم.
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ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ

يتفق ( )5/4من املسئولني على أن أهم عوامل النجاح هي "توظيف النوعية

املناسبة يف الوقت املناسب" ومشاركة العمال يف خمتلف اجلوانب االدارية .كما
يرى ( )5/3من املسئولني أن هناك عامال آخر له تأثري مباشر على جناح الشركة
وهو اتباع اسرتاتيجية تعتمد على خدمة سوق معني خاص ومعرفة متطلبات هذا
السوق والرتكيز على توفريها .كذلك يولي ( )5/2من املسئولني أهمية كبرية على
وجود املساندة الفعالة من قبل جملس اإلدارة ووجود اخلربة والصناعات املساندة.
كذلك طرح املسئولون عوامل أخرى هامة مثل حسن اإلدارة وسعة افق الرؤية
املستقبلية .من ذلك ميكن تلخيص عوامل النجاح يف ثالث نقاط هي:
 مساندة فعالة من جملس اإلدارة. توظيف النوعية املناسبة من العمالة. -حتديد دقيق للسوق املستهدف وفهم متطلباته.

ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ

يتفق ( )5/4من املسئولني على أن أهم األهداف االسرتاتيجية هي أوال،

حسن إدارة القوى البشرية من حيث توفري الوظائف ،واستمرار التوظيف من
النوعيات اجليدة ،وثانيا الرحبية وحتقيق مردود للمساهمني .وهذا يتفق مع
التوجه الوارد يف الفقرة األوىل والفقرة الثانية من الرسالة الرمسية اليت تلتزم بتوفري
وظائف للبحرينيني .كما يتفق مع الرؤية املستقبلية اليت تشري اىل حتقيق قيمة
مضافة للمساهمني والرتاحم مع القوى العاملة .كما تشري القيم املؤسسية الواردة يف
الوثيقة الرمسية إىل التزام الشركة بالتدريب واملهنية كقيمة أساسية كذلك تشري إىل
289

الملحق (ز) شركة ()G

الرحبية والنمو بنسب ترضي املساهمني .كذلك وردت بعض األهداف بدرجة أقل
من االتفاق مثل زيادة االنتاجية ( )5/3وتقليل التكاليف وحتسني النوعية
واجلودة ( .)5/2كما ذكرت بعض األهداف ملرة واحدة فقط ( )5/1مثل السالمة،
والتوسع ،ومراجعة تنوع املنتجات ،وزيادة االستثمارات اخلارجية والتخلص من
الديون املرتاكمة ،وحسن التعامل مع املمولني والشركات االخرى .وميكن تلخيص
األهداف يف التالي:
 وضع نظام فعال إلدارة القوى البشرية. حتقيق رحبية ومردود مالي للمساهمني. زيادة االنتاجية. رفع كفاءة وجودة العمليات.وبتحليل هذه األهداف جند أنها تغطي خمتلف جوانب األداء مثل التنمية
البشرية ورضا الزبون ،و األداء املالي ،غري أنها ال تغطي بشكل واضح ما يتعلق
بعالقة الشركة مع اجملتمع والذي أواله املسئولون أهمية كبرية يف الرسالة والرؤية
املستقبلية من حيث االهتمام بعائالت املوظفني .لذا قد يكون من املناسب أن
تراجع الشركة هذه األهداف الواردة يف إجابات املسئولني وتقيم مدى اتفاقها مع
األهداف الرمسية.

ﻧﻅﺍﻡ ﺗ( ﺓﺭﻁﻳﺳﻟﺍﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻷﺍء ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﻧﺟﺎﺯ(

يتفق ( )5/3من املسئولني بانه يتم وضع األهداف من خالل خطة امليزانية

السنوية اليت حتدد أهدافا يعرضها على جملس اإلدارة القرارها قبل املباشرة يف
التنفيذ .يتم حتويل هذه امليزانية إىل أهداف مالية لكل إدارة وقسم .غري أن
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منهجية التخطيط مل تربز ،ويبدو أنه ال يتم تدوين نتائج اخلطة وال تستخدم من
قبل املسئولني يف تعامالتهم اليومية .أما فيما يتعلق باسلوب املتابعة فيتفق كذلك
( )5/3من املسئولني على أن متابعة األداء وتنفيذ االسرتاتيجية يتم من خالل
تقارير يومية واجتماعات أسبوعية لتقييم األداء بناء على بعض املعايري مثل
مستوى اإلنتاج ،والوقت إلجناز االعمال ،ومواعيد التسليم ،والرحبية لكل منتج،
والتدفق النقدي .كما يفيد ( )5/2من املسئولني بان متابعة امليزانية ومراقبة األداء
الفعلي مقارنة بالتوقعات يعترب من األساليب املتبعة .باإلضافة اىل ذلك وردت
أساليب أخرى مثل خطة العمل لإلدارات وقياس الوقت وكمية االنتاج .واتضح من
دراسة األهداف بان معظمها تتسم بالدقة وقابليتها للقياس ،باستثناء عدد بسيط
من األهداف اليت تتسم بالعمومية وعدم الوضوح مثل حسن التعامل مع املمولني.
ولتحديد مدى فعالية نظام السيطرة واسلوب القياس مت تصنيف األهداف إىل أربع
فئات هي:
أهداف ميكن قياسها باملعيار املالي :الرحبية لكل منتج ،التدفق النقدي،
حساب التكلفة ،تقليل التكلفة ،زيادة االستثمارات اخلارجية ،مردود للمساهمني.
أهداف حمددة بإجناز مشروع أو عمل معني :التخلص من الديون املرتاكمة.
أهداف ممكن قياسها مباشرة مبعايري غري مالية :التسليم يف الوقت،
البحرنة ،كمية اإلنتاج ،حتسني النوعية ،السالمة ،توفري وظائف ،تعظيم الناتج
(.)maximize yield
أهداف ال ميكن قياسها مباشرة وميكن قياس نتائجها :االلتزام للزبون،
العدل وااللتزام للموظفني ،حسن التعامل مع املمولني.
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بالنسبة ألسلوب تقييم وقياس األداء فيتفق ( )5/3من املسئولني على أن نظام
القياس املستخدم يعتمد يف الدرجة االوىل على املعايري املالية بينما يرى ( )5/2من
املسئولني بأن النظام املستخدم يف األساس هو قياس مستوى االنتاج ،ويف الواقع
االثنني مكملني للبعض .كما يرى أحد املسئولني بأن هناك حاجة جلعل نظام
القياس أكثر مشولية باستخدام نظام القياس الشامل ()Balanced Scorecard
وادخال نظام حساب تكلفة العمليات ( )Activity Based Costingلريتبط
معه ويشكل االثنان نظاما متكامال حيدد األداء بدقة أكثر ويوضح مواطن الضعف
ليساعد الشركة على وضع االسرتاتيجيات املناسبة ملعاجلتها .ومن حتليل
مؤشرات القياس املستخدمة فعليا جند أنها تغطي ثالثة من أوجه األداء االربعة
الواردة يف نظام القياس الشامل (القياس املالي ،قياس رضا الزبون ،قياس كفاءة
العمليات ،قياس تنمية وتطوير النظم والقوى البشرية) غري أن العالقة بني هذه
املؤشرات غري واضحة وقد ال يتمكن املوظفون من استنباط االسرتاتيجية من هذه
املوشرات .فمثال بالنسبة لألداء املالي يتفق ( )5/4بان املؤشر األهم هو الرحبية.
ويأتي يف املرتبة الثانية وبنفس القدر من االتفاق ( )5/2ثالث مؤشرات وهي
التدفق النقدي ،املردود على االستثمار ،واإلنتاجية .يف الواقع اإلنتاجية قد التعترب
من املؤشرات املالية البحتة حيث أنه مؤشر مباشر لكفاءة عناصر وعمليات اإلنتاج.
باإلضافة إىل ذلك هناك مؤشرات أخرى وردت يف اإلجابات مثل املقارنة مع
الصناعات العاملية وحساب التكلفة لكل طن إنتاج ،ومستوى االستثمارات
اخلارجية.
بالنسبة لقياس رضا الزبون فقد اتفق ( )5/4من املسئولني على أن أهم قياس
هو اجلودة واملتمثلة يف مطابقة املنتج للمواصفات العاملية مثل سالمة املنتج وخلوه
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من الشوائب ودقة املقاسات واألبعاد .بالنسبة لقياس كفاءة العمليات فيتفق ()5/3
من املسئولني بأن أهم معيارين مستخدمني هما ،األول التحصيل أواحلصيلة
ويعين (النسبة من اإلنتاج املطابقة للمواصفات والصاحلة للبيع  )Yieldوتسعى
الشركة لتحقيق ( )%97.3من التحصيل .وياتي يف املرتبة الثانية ( )5/2قياس
تكلفة اإلنتاج وحماولة ختفيضها والسيطرة عليها .وهناك معايري أخرى مثل تطوير
اخلدمات اليت تقدمها الشركة للعمالء والسالمة وزيادة كمية اإلنتاج ونسبة
استخدام اآلالت ومستوى املخزون.
بالنسبة للجانب الرابع من قياس األداء الشامل وهو قياس التنمية والتطوير
فيتبني أنه ال توجد معايري تستخدم بانتظام وتعتمد الشركة يف الغالب على التقييم
السنوي املربوط باحلوافز واملكافآت ،وعلى جلسات النقاش مع العمال واملوظفني
وعلى حتديد املسار الوظيفي ومناقشته دوريا .فقد وردت عدد من املعايري بنسب
متدنية من االتفاق .فمثال يتفق ( )5/2من املسئولني على أن أهم قياس هو السالمة
يف العمل .يف حني يرى آخر بأن نسبة البحرنة هو املعيار املستخدم بينما يقول
آخر بأن املعايري غري مستخدمة.

ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

يتفق ( )5/3من املسئولني بأن أهم متطلبات العمال واملوظفني هي الفرص

لتطوير الذات والتعلم .وهذا يتفق مع قيم الشركة وأهدافها يف تطوير القوى
البشرية .يأتي يف املرتبة الثانية بنسبة ( )5/2االستقرار الوظيفي .ومن املالحظ ان
درجة االتفاق متدنية نسبيا كما وردت العديد من املتطلبات مثل السالمة واحلياة
االجتماعية واالحرتام واملعاملة اجليدة .كما ركز اثنان من املسئولني على أهمية
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وضوح املهمة ومعرفة دور العامل بالتحديد باإلضافة إىل توضيح الصالحيات
واملسئوليات.
 −حتسني ظروف العمل :عالج طيب ،االستقرار الوظيفي ،االحرتام،
واملعاملة اجليدة ،السالمة ،احلياة االجتماعية ،حياة كرمية ،معاملة مع املوظفني
معاملة سليمة ،وتعميم العدل على اجلميع.
 −التقدرير واحلوافز :تطوير رواتبهم ،املزايا االضافية ،راتب معقول،
التقدير والتمييز (معنوية ومادية).
 −حتسني األسلوب اإلداري :وضوح املهمة ودوراملوظف فيها.
 −إتاحة الفرص للمشاركة وتطوير الذات :الصالحيات ،واملسئوليات،
تطوير الذات والرتقي ،الفرص للتعلم.
يبدو من هذا التصنيف أن العمال ،من وجهة نظر املسئولني ،يولون ظروف
العمل أهمية كبرية ويتوقعون املعاملة اجليدة واالحرتام أكثر مما ينظرون إىل املردود
املادي .كما يربز من هذا التصنيف أن هناك قناعة بوجوب إعطاء صالحيات
ومسئوليات مناسبة للعمال واملوظفني وإتاحة الفرص لتطوير الذات والرتقي،
وضرورة وضوح املهمة واالستقرار الوظيفي.

ﺍﻟﺍﻟﺻ( ﻡﻳﻅﻧﺗﻼﺣﻳﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻓﺯ(

يتفق ( )5/4من املسئولني على أن مستوى الصالحيات "مناسبة وتفي

مبتطلبات" الوظيفة ومتكن املسئول من القيام باملهام املناطة به .كما تعمد الشركة
إىل إعطاء املدير صالحية للصرف بقيمة ( )5000دينار وإمكانية إصدار التعليمات
لتنظيم العمل حسب ما يراه مناسبا .ويبني آخر بان اإلجراءات مت إعدادها حمليا
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ويتم حتديثها بصورة مستمرة ،ويضيف آخر بان اإلجراءات طويله وأن "املوظفني
غري مستعدين لقبول الصالحيات" واالستفادة منها يف اختاذ القرارات.
يتفق ( )5/3من املسئولني على أن "التخطيط للميزانية السنوية هي األداة
املستخدمة لتعميم املشاركة على مجيع املدراء" .كما تتم املشاركة أيضا من خالل
االقرتاحات اليت يعتقد البعض انها مل تنجح كما كان متوقعا هلا .باإلضافة إىل
ذلك يعتمد املسئولون على "فِرق العمل ملعاجلة املشاكل" وعلى جمموعات اجلودة
( )quality circlesلوضع اسرتاتيجيات لتقليل التكاليف .يف حني يرى ()5/2
من املسئولني بأن مستوى املشاركة "ضعيف وال يتم بشكل صحيح" وانه ليس
"باملستوى املطلوب" ويقتصر على تقديم التوصيات سواء كان عن طريق فرق العمل
أو عن طريق االقرتاحات اليت يعتقدون بأنها مل تنجح.
أما فيما يتعلق باحلوافز فيتفق ( )5/4من املسئولني على أنها مناسبة
ومرتبطة باألداء يف حني يرى أحد املسئولني بأنها حتتاج إىل تغيري جلعلها أكثر
فعالية وتأثريا على األداء .ويبني آخر بان الشركة تسعى "لوضع نظام حوافز
جديد" أكثر قدرة على حتفيز العمال وأكثر مالئمة السرتاتيجية الشركة.

ﺍﻟﻣﻟﺧﺹ

تبني من الدراسة أن ( )%80من املسئولني يتفقون على أن خلق فرص العمل

هو من أهم عناصر رسالة الشركة ،اجلدول رقم ( )9صفحة ( .)299أما العنصر
الثاني فهو خلق وتنمية الصناعات التحتية والتكميلية .ويظهر ذلك وجود توافق
كبري بني الرسالة الواردة يف إجابات املسئولني وتلك الواردة يف كتيب الشركة
وميكن تلخيص الرسالة يف ثالثة أدوار رئيسية هي:
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 .1االلتزام بإجياد عمل للبحرينيني وباملساهمة يف االقتصاد الوطين ويف
اجملتمع.
 .2مساعدة اجملتمع خللق رحبية وتنمية اقتصادية ومتيز يف العمل.
 .3تطوير وتنمية الصناعة يف البحرين وزيادة حصتها يف األسواق العاملية.
أما بالنسبة للرؤية املستقبلية جند أن هناك اتفاقا تاما ( )5/5على أنها
تتمثل يف زيادة اإلنتاج والتوسع .ويرى آخرون بضرورة تكبري حجم الشركة من
خالل اندماجها مع شركات كبرية .كذلك ترى الشركة ضرورة حتسني نظامها
اإلداري بوضع نظام معلومات للتخطيط وجدولة اإلنتاج وإدخال نظام التكلفة
(.)Activity Based Costing
وصلت نسبة اتفاق املسئولني على القيم ( )5/3ومن أهم القيم املؤسسية اليت
يتفق عليها املسئولون بنسبة عالية هي تطوير الذات والتدريب .ومن املالحظ أن
أهمية ومراعاة اجلودة والنوعية مل تعطى األولوية وحظيت باملرتبة الثانية من
حيث االتفاق .وهذا قد يكون راجعا إىل اعتماد الشركة على حتقيق اجلودة من
خالل التدريب .كما أن السالمة والنزاهة اليت برزت يف القيم الرمسية للشركة مل
تربز بنفس القدر من األهمية يف إجابات املسئولني .وهذا يوضح احلاجة اىل إبراز
هذه القيم يف التعامل اليومي ويف القرارات املختلفة.
يعترب ( )5/4من املسئولني أن أهم عوامل النجاح يكمن يف توظيف نوعية
مناسبة من العمالة الوطنية يف الوقت املناسب .أي أنه منذ التأسيس اتبعت الشركة
هذه السياسة وطورت القدرات الذاتية للعمال اليت مكنتها من اتباع اسرتاتيجية
ترتكز على خنبة من الزبائن ذوي املتطلبات اخلاصة حسب رأي ( )5/3من
املسئولني .كما يتفق ( )5/2من املسئولني على أن مساندة جملس اإلدارة كان له
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االثر الكبري يف جناح الشركة .كذلك وردت عوامل أخري بدرجة أقل من االتفاق
مثل وجود اخلربة الصناعية املساندة مثل ألبا ،والرؤية الواضحة اليت تتمتع بها
إدارة الشركة.
اتضح من الدراسة وجود توافق كبري بني الرسالة وبني األهداف االسرتاتيجية
للشركة .وهذا التوافق يتمثل يف االتفاق بنسبة ( )5/4على أن توفري فرص العمل
والتوظيف املناسب واملستمر وحتقيق الرحبية هما من أهم أهداف الشركة .ياتي يف
املرتبة الثانية بنسبة اتفاق ( )5/3زيادة اإلنتاجية .كذلك وردت أهداف أخرى
مثل تقليل التكاليف وحتسني النوعية واجلودة والسالمة .أوضح تصنيف األهداف
ثغرة تتعلق بالتأثري على اجملتمع حيث مل تربز أي أهداف يف هذا الصدد بالرغم
من االهتمام الواضح بعائالت املوظفني مثل تأكيد الشركة على توظيف موظف من
كل عائلة رغبتا منها بتوزيع تأثري الشركة على أكرب شرحية ممكنة من اجملتمع.
تبني الدراسة أن أسلوب وضع األهداف يتم من خالل مناقشة امليزانية
السنوية ومنها يتم حتديد أهداف فرعية لكل إدارة وقسم .غري أن املسئولني يرون
أن هذا األسلوب حيتاج إىل أن يكون أكثر منهجية وحيتاج إىل أسلوب أفضل يف
تقييم نتائج األهداف وعدم االعتماد فقط على األداء املالي.
أما من حيث أسلوب التقييم احلالي فيتفق ( )5/4من املسئولني على أن أهم
هذه املعايري هو الرحبية و التدفق النقدي ( )5/2واملردود على االستثمار .كما يتفق
( )5/4من املسئولني بان تقييم رضا الزبون يتم من خالل قياس اجلودة ومواعيد
التسليم .ولتقييم كفاءة العمليات تستخدم الشركة قياس تكلفة اإلنتاج ونسبة
التحصيل (النسبة من اإلنتاج املطابقة للمواصفات والصاحلة للبيع ،)Yield
وتسعى الشركة لتحقيق ( )%97.3من التحصيل .ومن أهم أهداف الشركة هو
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تنمية القوى البشرية غري أن نظام قياس األداء املستخدم ال يولي هذا اجلانب
األهمية الالزمة .ويرى ( )5/2من املسئولني بان التقييم يف هذا اجلانب يقتصر
على قياس مستوى السالمة .وقد تعتمد الشركة على املعلومات املباشرة وغري
الرقمية ( )qualitativeمن العمال للتعرف على سري التنمية وتطوير الذات.
يتبني أن هناك اتفاقا بني املسئولني ( )5/3على أن أهم متطلبات العامل هو
إتاحة الفرص لتطوير الذات والتعلم ،واالستقرار الوظيفي ووضوح املهمة .ال يبدو
أن املشاركة من املتطلبات اهلامة يف نظر املسئولني يف حني أنها واردة يف
أخالقيات املهنة ( )ethicsالواردة يف الوثيقة الرمسية.
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ﺍﻝﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9
ﻣﻠﺧﺹ ﻧﺳﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ )ﺯ( ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ.
العنصر
الرسالة

النتيجة

نسبة

االتفاق %

خلـــــق فـــــرص عمـــــل
للبحــــــرينيني ،تنميــــــة
الصـــــناعات التحتيـــــة،

املالحظات
اتفاق بني الرسالة الواردة يف

80

إجابات املسئولني والرسـالة
الرمسية

املساهمة يف االقتصاد الوطين

تركيــز علــى االســرتاتيجية

الرؤية
زيادة اإلنتاج واالشرتاك مع
شركات كبرية

100

أكثر من الرؤيـة ،اخـتالف
بـــــــــني اإلجابـــــــــات
والرؤية الرمسية

القيم

تطوير الذات والتدريب على
أكثــر مــن مهنــة ،واجلــودة

اتفـــاق كـــبري مـــع القـــيم
60

والسالمة والنزاهة
األهداف االسرتاتيجية

تـــوفري وظـــائف ،حتقيـــق
رحبية ،زيادة اإلنتاجية

تقييم ومتابعة األداء

تقــارير يوميــة واجتماعــات

الرمسية من حيث التدريب
واجلودة

73.4

اتفاق كبري مع الرسالة

46.7

أسبوعية ،مراقبة امليزانية
رضا املوظفني

تطــوير الــذات ،االســتقرار

47.6

الوظيفي ،وضوح املهمة
املتوسط

يتوافـــق هـــذا الفهـــم مـــع
الرسالة

68

ادنى متوسط بني املؤسسات
اخلاصة

أما خبصوص مستوى املشاركة يف اختاذ القرارات وحل املشاكل فريى ()5/3
من املسئولني بانه يتم من خالل املشاركة يف اجتماعات امليزانية ووضع األهداف
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لإلدارة ،بينما يرى اثنان من املسئولني بانه ليس باملستوى املطلوب وحيتاج اىل
زيادة ،خصوصا يف املستويات اإلشرافية وما دونها .وتقتصر املشاركة يف الوقت
احلالي على تقديم االقرتاحات اليت يرى بعض املسئولني بأنها مل تنجح .ويتفق
( )5/4من املسئولني على أن مستوى الصالحيات مناسبة ومتكن املسئول من تأدية
مهامة وحتقيق النتائج املتوقعة منه .ومن اجلدير بالذكر أن أحد املسئولني يرى أن
"املوظفني غري مستعدين لقبول الصالحيات" .يف حني يرى آخر بان بعض
االجراءات طويلة وحتتاج اىل إعادة نظر جلعلها أكثر مالئمة لواقع التعامالت
احلديثة .يرى ( )5/4من املسئولني بأن نظام احلوافز املستخدم مناسبا ومرتبط
باألداء فيما يوضح آخر بان النظام حيتاج اىل تغيري وأن الشركة بصدد "وضع نظام
حوافز جديد" أكثر موائمة لالسرتاتيجية .واجلدول رقم ( )12صفحة ()299
يبني ملخص مستوى االتفاق بني املسئولني على عناصر اإلدارة االسرتاتيجية.

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

 .1تستخدم الشركة الرسالة لوضع االسرتاتيجية مباشرة وحتتاج اىل

استخدام الرؤية بنفس القدر من األهمية.
 .2مل تربز أي أهداف متعلقة خبدمة اجملتمع بالرغم من أن الشركة أعطت
يف رسالتها إهتماما كبريا خلدمة اجملتمع.
 .3أظهرت الشركة اهتماما كبريا بتنمية القوى البشرية واعتربت توظيف
النوعية اجليدة أحد مقومات النجاح كما أولت اهتماما بالتدريب واتاحة الفرص
لتنمية القدرات والتعلم .غري أنه مل يربز كيفية تقييم فعالية سياسات التدريب
والتطوير وال تأثريها على االنتاجية وال عالقتها باألداء العام للمؤسسة.

300

الملحق (ز) شركة ()G

 .4بعض املسئولني غري راضني عن مستوى املشاركة يف اختاذ القرار
والتطوير ويرون أنه يقتصر على تقديم االقرتاحات.
 .5بني املسئولون ضرورة تطوير نظام قياس أداء يشمل جوانب غري مالية
وقياس تكلفة العمليات (.)ABC
 .6أوضح أحد املسئولني أن هناك ترددا من قبل رؤساء االقسام لقبول
الصالحيات املعطاة هلم .ويشري ذلك اىل خوف من املسئولية قد يكون أحد أسبابها
احملاسبة املفرطة أو تصيد االخطاء.
 .7يرى املسئولون حاجة لوضع نظام جديد للحوافز يكون أكثر مواءمة
لالسرتاتيجية.

ﺎﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ

 .1عقد ورشة عمل ملناقشة إجابات املسئولني وذلك لالستفادة من اآلراء

واملعلومات القيمة اليت وردت فيها.
 .2االستفادة من الرؤية املستقبلية يف وضع االسرتاتيجية وترمجة هذه الرؤيا
إىل أهداف فرعية ومقاييس أداء لتقييم النتائج واالجناز.
 .3وضع أسلوب لتقييم فعالية سياسات وبرامج التدريب والتطوير يرتبط
باالسرتاتيجية ويوضح تأثريالتدريب على االنتاجية وعالقته بها وباألداء العام
للمؤسسة.
 .4إعادة النظر يف امكانية حتسني مستوى مشاركة خمتلف املستويات من
املسئولني يف اختاذ القرار.
 .5وضع نظام قياس أداء يشمل جوانب غري مالية مثل رضا الزبون
واملوظفني وكفاءة العمليات ،وتطوير وتنمية النظم والقوى البشرية.
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 .6البحث يف االسباب اليت جتعل بعض املسئولني خيشون االستفادة من
الصالحيات املعطاة هلم.
 .7إعادة النظر يف نظام احلوافز ليكون أكثر مواءمة لالسرتاتيجية ويرتبط
باسلوب تقييم موضوعي.
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ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ
استبيان لدراسة النظام اإلداري يف القطاع العام واخلاص.

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺩﻳﻣﻭﻗﺭﺍﻓﻳﺔ

االسم:

املنصب:
املستوى التعليمي  :توجيهي

بكالوريوس

ماجستري

دكتوراه

أخرى (يرجى ذكرها) ...........................................................
التخصص..................................................................... :
الدورات اإلدارية خالل ( )3السنوات املاضية
.1

........................................................................

.2

.........................................................................

.3

.........................................................................

.4

.........................................................................

سنوات اخلدمة يف الوزارة  /يف املؤسسة .........................................
سنوات اخلدمة يف نفس املنصب

............................................

نبذه عن اخلربة السابقة .........................................................
.................................................................................
....................................................... ..........................
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ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻡﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺎﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ

من هم يف رأيك املستخدمني للخدمات اليت تقدمها؟

.1

هل هم الرؤساء

□

.2

قطاع معني من االقتصاد

□

.3

اجلمهور واملواطنني

□

.4

جهات أخري

□

.5

وماذا يريدون؟

□

.6

كيف تعرف جودة اخلدمة املقدمة؟

.7

كيف يتم حتديد متطلبات املتعاملني:

.8

استبيان

□

اتصال شخصي

□

اساليب اخرى

□

ما هي أهم ثالث عوامل ترى ضرورة الرتكيز عليها لتحقيق النجاح يف تقـديم

خدمات متميزة؟
ﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ
بودي لو نتكلم عن اهليكل التنظيمي املستخدم هل يساعد ام يعيق امكانيتك
.9
يف تقديم خدمة افضل؟
.10

هل تقرتح أي تغريات جلعل التنظيم أكثر مالئمة؟

.11

هل االجراءات املتبعة سليمة أم أن بعضها حيتاج إىل تغيري؟

.12

مستوى املشاركة واملساهمة

حتديد األهداف  :ال يساهمون أبدا □

بعض الوقت □

دائما □

حل املشاكل ال يساهمون أبدا □

بعض الوقت □

دائما □
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صنع القرار ال يساهمون أبدا
.13

□

بعض الوقت □

دائما □

مستوى الصالحيات

هل الصالحيات يف نطاق مسئوليتك متكنك من ضمان حتقيق النتائج املطلوبة منك؟
ما تأثري االدارات األخرى على قدرتك يف حتقيق النتائج؟
هل هناك صالحيات إضافية تريدها لضمان حتقيق نتائج؟
.14

هل نظام احلوافز يساعدك على حتقيق النتائج؟

ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ
 .15اذا مسحت لنتكلم عن رسالة الوزارة (املهمة االساسية)
.16

هل تتصور ان الوزارة ناجحة يف مهمتها؟ ما سبب النجاح؟

.17

ماهي معامل هذا النجاح  -كيف تصف النجاح

.18

هل تقوم بقياس هذا النجاح؟ ماذا تقيس؟

ﺍﻟﺭﺅﻯ
 .19هل ميكن أن نتكلم عن املستقبل بعد  5سنوات؟ كيف سيكون؟
.20

ماهي التغيريات اليت ميكن أن حتدث وملاذا :
يف اهليكل التنظيمي
يف اإلسرتاتيجية
إضافة إدارات أو خدمات جديدة
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ﺍﻟﺧﻁﻁ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 .21هل لنا ان نتكلم عن اخلطط و املشاريع اجلديدة؟
.22

ما هي أهدافها ؟

.23

لنتكلم عن الوسائل املستخدمة لتنفيذ االسرتاتيجية من حيث احملـاور الـيت

يتم الرتكيز عليها واألهداف والغايات؟
.24

هل ممكن ان نتكلم عن األهداف وكيف يتم حتديدها؟

.25

ماهي النتائج املتوقعة من هذه األهداف؟

.26

بودي االن نتحـدث عـن نظـاق مسـئوليتك؟ ومـاهي األهـداف الـيت تسـعى

لتحقيقها؟
.27

هل يتم حتديد هذه األهداف من قبل رؤسائك؟ مثال

.28

هل يتم حتديد أهداف للمرؤوسيك؟ مثال

ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻡﻭﻅﻓﻳﻥ
 .29لو اردت ان تنصح املوظف ليكون ناجح يف عملـه ويسـاهم يف جنـاح الـوزارة
(الدائرة)؟
.30

ماهي يف نظرك أهم ثالث نصائح؟

.31

ملاذا هذه االمور مهمة؟

.32

ما الذي يريدة املوظفون يف نظرك؟
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ﻧﻅﺎﻡ ﺎﻟﺳﻳﻁﺗﻘﻳﻳﻡ( ﺓﺭ ﺍﻷﺩﺎء ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﻧﺟﺎﺯ(
 .33كيف يتم التأكد من تنفيذ االسرتاتيجية وأهدافها؟
.34

كيف يتم التأكد من انها حترز النتائج املتوقعة؟

.35

هل هناك تقارير معينة تبني ذلك؟ ماهي هذه التقارير؟

.36

ماهي أهم املشاريع أو االنشطة يف نطاق مسئوليتك

.37

كيف يتم تنفيذ هذه املشاريع واالنشطة؟

.38

كيف يتم تقييم االجناز يف هذه املشاريع/االنشطة (ماهي املعايري املستخدمة)

.39

ما هو االسلوب املتبع واملؤشرات املستخدمة لقياس وتقييم األداء يف اجلوانب

التالية:
▪ املالية
▪ الوقت
▪ التكلفة
▪ القوة البشرية
▪ جودة اخلدمة
▪ رضا الزبون
نعم□

ال□

.40

هل أنت راض عن اسلوب قياس األداء؟

.41

ل و اتيحت لك الفرصة مـا هـو التغـيري الـذي سـتحدثه جلعـل التقيـيم أكثـر

فعالية؟
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