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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺑﻌ ــﺾ ﻣ ــﻦ ﺗﺒ ــﻮؤوا ﻣﻘﻌ ــﺪ اﳌﺴ ــﺆوﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺴ ــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴ ــﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ــﺎت ﳜﻴ ــﻞ إﻟ ــﻴﻬﻢ أن
ﺑﺈﻣﻜــﺎ ﻢ اﻻﺿــﻄﻼع ﺑﻌــﺪة ﻣﻬــﺎم وﻣﺴ ـﺆﻟﻴﺎت ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻗــﺖ..ﻓ ـﱰاﻫﻢ ﺣﺮﻳﺼــﲔ ﻋﻠــﻰ
اﻹﻣﺴ ــﺎك ﺑ ــﺄﻛﱪ ﻗ ــﺪر ﻣ ــﻦ اﻟﺼــﻼﺣﻴﺎت واﳌﻬــﺎم ،وﻳﺘــﺪﺧﻠﻮن ﰲ ﻛ ــﻞ ﺻــﻐﲑة وﻛﺒ ــﲑة ﻣ ــﻦ
ﺷﺆون اﳌﺆﺳﺴﺔ ..وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ وزﻳﺮاً ﻛﺎن ﻳﺴﺄل ﻋﻦ أدوات اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ داﺧﻞ وزارﺗﻪ!!..
ﻫﺆﻻء ،اﺳﺘﻘﺮ ﰲ ذﻫﻨﻬﻢ أن ﺗﻨﺎزل اﳌﺴﺌﻮل اﻷول ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎﻣﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺠﺰ وﺿﻌﻒ،
وﻳﻘﻠــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻔﻮﻗــﻪ وﳒﺎﺣــﻪ ،وﻳﻘﻠــﺺ ﻣــﻦ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻪ ،ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ أ ــﻢ ﻻ ﻳــﺮون أﻓﻀــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ
وﻻ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﳌﻬﺎم ،وﻛﺄن اﷲ ﱂ ﳜﻠﻖ ﳍﺎ ﻏـﲑﻫﻢ ...وﻫـﺬا ﻏـﲑ ﺻـﺤﻴﺢ ﰲ ﻋـﺮف
اﻟﻨ ــﺎﺟﺤﲔ ﳑ ــﻦ أﺗﻘﻨـ ـﻮا ﻣﻬ ــﺎرات إدارة اﻟﻔﺮﻳ ــﻖ ،إذ ﻳ ــﺮون أن ﻋ ــﺪم اﻟﻘ ــﺪرة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﻔ ــﻮﻳﺾ
ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ ،وﻳﱰﺟﻢ ﻋﺠﺰا ﻓﺎدﺣـﺎ ﰲ إدارة اﻟﻔﺮﻳـﻖ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ وﻣﻮاﻛﺒـﺔ
اﳌﺴﺘﺠﺪات..
إن ﻛـ ــﻮن اﻟﺸـ ــﺨﺺ ﰲ أﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺴـ ــﺘﻮى ﰲ اﻟﺴـ ــﻠﻢ اﻹداري ﻻ ﳝﻨﺤـ ــﻪ أﺑـ ــﺪا ﺷـ ــﻬﺎدة ﺑﺄﻧـ ــﻪ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻜﻞ ﻣﻬﺎم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﻤﻊ ﰲ ﻳﺪﻳـﻪ ﻛـﻞ اﻟﺼـﻼﺣﻴﺎت ..واﻟﻨـﺎس
أﻋﻘﻞ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻮﻗﻌﻮا ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ..ﺑﻞ ﻫﻲ اﻷوﻫﺎم ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻳﻌـﻴﺶ أﺳـﲑﻫﺎ وﻫـﻮ ﻻ
ﻳﺪري ،وﺻﺪق اﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﷲ اﻟﺴﻜﻨﺪري إذ ﻗﺎل" :ﻣﺎ ﻗﺎدك ﺷﻲء ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻫﻢ"..
إن ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ,ﻳﻌﲏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴـﻪ أن ﻳﺘـﻮزع اﳍـﻢ ،وإﻻ ﻓﻘـﺪ أﻫـﻢ ﻣﺰاﻳـﺎ اﻟﻌﻤـﻞ
ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ،وﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴـﺆوﻻً ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﻳﻌـﲏ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻪ ﻗـﺪرة ﻋﻠـﻰ ﺗﻮزﻳـﻊ اﳍـﻢ ،وﺗﻔـﻮﻳﺾ
ذوي اﻟﻜﻔ ــﺎءة ،ﻓ ــﺈذا ﻛﺎﻧ ــﺖ "اﻟﻮاﺟﺒ ــﺎت أﻛﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷوﻗ ــﺎت" ,ﻓ ــﺈن اﻟﻌﺎﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺗﻔ ــﺮغ
ﻟﻸﺷــﻴﺎء اﻟــﱵ ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻬــﺎ إﻻ ﻫــﻮ ،وﻓــﻮض اﻷﺧــﺮى ﳌــﻦ ﻳﺜــﻖ ﰲ ﻣــﺆﻫﻠﻬﻢ وﻛﻔــﺎء ﻢ ووﻻﺋﻬــﻢ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ــﺔ ..ﻓﻬ ــﺬا أﺟ ــﺪى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ــﺔ ،وأﺣﻔ ــﻆ ﻟﻠﻮﻗ ــﺖ ﻓﻀ ــﻼ ﻋﻤ ــﺎ ﻳﺰرﻋ ــﻪ ﰲ ﻧﻔ ــﻮس
اﳌﻔﻮﺿﲔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻓﻴﻬﻢ ،ﳑﺎ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳﻔﺠـﺮ ﻃﺎﻗـﺎ ﻢ ،وﻳﻌـﺰز
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ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟـﻮﻻء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ،وﻻ ﳜﻔـﻰ ﻣـﺎ ﰲ ﻫـﺬا ﻛﻠـﻪ ﻣـﻦ ﻓﻮاﺋـﺪ ﻋﻈﻴﻤـﺔ
ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻟﻮ أﻣﺴﻚ اﳌﺴﺆول ﺑﻜﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﰲ ﻳﺪﻩ..
ﻋﻠــﻰ أن ﺑــﲔ اﻟﺘﻔــﻮﻳﺾ واﻻﺗﻜﺎﻟﻴــﺔ ﺣــﺎﺟﺰاً ﺷــﻔﺎﻓﺎً ،ﻗــﺪ ﻻ ﻳﻈﻬــﺮ ﻟﻠــﺒﻌﺾ ،ﻓﻴــﺘﻤﻠﺺ ﻣــﻦ
ﻣﺴ ــﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﲢ ــﺖ ﻣﺴ ــﻤﻰ اﻟﺘﻔ ــﻮﻳﺾ ،ﳑ ــﺎ ﳚﻌ ــﻞ اﻟﻔﻮﺿ ــﻰ ﺗﺸ ــﻴﻊ واﻟﺼ ــﻼﺣﻴﺎت ﺗﺘ ــﺪاﺧﻞ
واﻷداء ﻳﻀﻌﻒ..
وﻣـ ــﻦ ﺣﺴـ ــﻦ اﳊـ ــﻆ أن اﻟﺘﻔـ ــﻮﻳﺾ ﻣﻬـ ــﺎرة ﻗﺎﺑﻠـ ــﺔ ﻟﻼﻛﺘﺴـ ــﺎب واﻟﺘﻄـ ــﻮﻳﺮ ،وﻋﻠﻴـ ــﻪ ﻳﺴـ ــﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ أن ﻳﻀﻊ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﲟﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ
ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻳﺘﺠﻨﺐ اﳋﻠﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻹﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ..وﻛﺘﺎب "إدارة اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ" ﻳﻀﻊ ﺑـﲔ
ﻳــﺪي ﻗﺎرﺋــﻪ اﻷﺳــﺲ اﻟﺼــﺤﻴﺤﺔ اﻟــﱵ ﻳﻘــﻮم ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﺘﻔــﻮﻳﺾ اﻟﻔ ﱠﻌــﺎل ،ﻣــﱪزاً ﻣﻨﺎﻓﻌــﻪ ،داﻓﻌ ـﺎً
أوﻫﺎم ﻣﻦ ﻳﺮى ﻓﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎﺻﺎً ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ،وﻣﺘﻌﺮﺿﺎً ﳌﺸﺎﻛﻠﻪ ..ﺑﻮﺿﻮح وﺟﻼء ﻗـﻞ ﻧﻈﲑﳘـﺎ
ﰲ ﻛﺘﺐ أﺧﺮى..
ﻧﺴﺄل اﷲ أن ﻳﻨﻔﻊ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ،وأن ﻳﻜﺮم ﻛﺎﺗﺒﻪ..
ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻴﻐﺎري
اﳉﺰاﺋﺮ 2007\3\24
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ﻣﻘدﻣﺔ
ﻫﻝ ﺳﺑق أن ﻓﻛرت ﻓﻲ اﻟﺗﻔوﻳض؟ وﻫﻝ ﺳﺄﻟت ﻧﻔﺳك ﻛﻳف ﻳﻣﻛـن أن ﺗﻣﺎرﺳـﻪ ،أو ﺟرﺑﺗـﻪ ﻓـﻲ
ﺑﻌــض اﻟﻣواﻗــف وﻓﺷــﻠت ،أو ﺗــرددت ﻓــﻲ ﺗﻔــوﻳض ﺑﻌــض اﻟﻣﻬــﺎم واﻷﻣــور إﻟــﻰ ﺑﻌــض ﻓرﻳــق

ﻋﻣﻠــك ،أو ﺻـرﻓﺗك ﺑﻌــض اﻟﻌواﺋــق ﻋــن اﻻﺳــﺗﻣرار ﻓﻳــﻪ؟ وﻫــﻝ ﻟــدﻳك ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣــوظﻔﻳن
أو اﻟ ــزﻣﻼء وﻣ ــﻊ ذﻟ ــك ﺗﺷ ــﻌر أﻧ ــك ﻏ ــﺎرق ﻓ ــﻲ أﻋﻣ ــﺎﻝ ﻳﻣﻛ ــن ﻟﻶﺧـ ـرﻳن أن ﻳﻘوﻣـ ـوا ﺑﻬ ــﺎ أو
ﻳﺳﺎﻋدوك ﻓﻳﻬﺎ؟
إن ﺗﻔوﻳض اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﻛﻝ إﻳﺟﺎﺑﻲ ُﻳﻌد ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر ﺗوﻓﻳر اﻟوﻗـت ،ﻓﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻗـدراﺗك
ﻟن ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﻧﺟز ﻛﻝ اﻟﻣﻬﺎم ﺑﻧﻔﺳك ،ﻳﺟب أن ﺗﺗﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﻓرﻳق ﻋﻣﻠك .واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أﻧﻪ ﺑﻳن
اﻟﺗﻔوﻳض )ﺗوﻛﻳﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ( واﻻﺗﻛﺎﻟﻳﺔ ﺗُوﺟـد ﺷـﻌرة ﺑﺳـﻳطﺔ ،ﻓﺗﻔـوﻳض اﻷﻋﻣـﺎﻝ ﻫـو :إذا ﻛﻧـت
أﻧت ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ وﺣﺎوﻟت أن ﺗﻔك اﻟﺳﻳﺎرة ﻣن اﻷﻟـف إﻟـﻰ اﻟﻳـﺎء ،ﻓﻣـن اﻟﻣؤﻛـد )وﻟـو ﻛﻧـت ﺟﺑـﺎ اًر

ﻓﻲ ﻋﻣﻠك( أﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﻧﻬﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺳﻳﺎرﺗﻳن أو ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻳوم اﻟواﺣد .وﻟﻛـن ﻟـو

ﻛــﺎن ﻟــدﻳك أﺷــﺧﺎص ﻳﺳــﺎﻋدوك ﻓــﻲ اﻟﻔــك واﻟﺗرﻛﻳــب وأﻧــت ﺗﻘــوم ﺑﺎﻹﺻــﻼح ﻓﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن أن

ﺗﻧﻬﻲ ﻋﺷرﻳن ﺳﻳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻳوم اﻟواﺣد .ﻟﻘد طﻠﺑت أﻧﺎ ﻣن ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻌﻲ أن ﻳﻧﻔذوا
ﻣﻬﻣﺎت أﺛﻧﺎء ﻛﺗﺎﺑﺗﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳطور ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻌﻧدﻣﺎ أﻧﺟز أﻧﺎ ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ ﺳﻳﻛون ﻟدي اﻟﻛﺛﻳـر
ﻣن اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ ،ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﺳﺗطﻳﻊ أن أﻛون ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻛﺎن واﺣد ﻓـﻲ ﻟﺣظـﺔ
واﺣدة ،وأﻧت أﻳﺿﺎً ﻛذﻟك.
ﻓﺈذا ﻛﺗﺑت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﻬﺎم ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ووﻛﻠت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻟﻶﺧرﻳن وآﺧر اﻟﻳوم أﻧﺟزت ﻣﺎ ﻟدﻳك ،ﺗﻛـون
ﻗد وﻓرت وﻗﺗﺎ ووﺻﻠت إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻛﺑر ﺑﻛﺛﻳر وأﻛﺛر ﺑﻛﺛﻳـر ﻣـن ﺷـﺧص آﺧـر ﻳﻧﺗظـر ﻟﻳﻧﻬﻳﻬـﺎ
8

ﺑﻧﻔﺳــﻪ .وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﺗﻔــوﻳض اﻷﻋﻣــﺎﻝ وﺗوﻛﻳﻠﻬــﺎ ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻟﻣــؤﻫﻠﻳن ﻛــﻲ ﻳﺣﻘﻘوﻫــﺎ ،ﺳـﻳوﻓر
وﻗﺗك ﺑﺷﻛﻝ ﻋظﻳم ﺟداً وﻳﻣﻛن أن ﻳرﻓﻊ اﻧﺗﺎﺟﻳﺗـك ﺑﺷـﻛﻝ ﻻ ﺗﺗﺧﻳﻠـﻪ أﻧـت ،ﻷﻧـك ﺗﻌـرف ﺗﻣﺎﻣـﺎً

أن ﺗﻔــوﻳض اﻷﻋﻣــﺎﻝ ﻫــو اﻧﺟــﺎز اﻷﻋﻣــﺎﻝ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻵﺧ ـرﻳن ،إﻧﺟــﺎز أﻋﻣﺎﻟــك أو أﻋﻣــﺎﻝ
ﻣؤﺳﺳﺗك أو ﻗﺳﻣك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻵﺧرﻳن ).(13

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺛﻘﺔ؟ وﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﻔوﻳض؟
ﱠ
إن اﻟﺛﻘـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ ﻣﺳـ ــﺗوى اﻟﺣرﻳ ـ ـﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﺗﺣـ ــرك واﻟﻌﻣـ ــﻝ واﺗﺧـ ــﺎذ اﻟﻘ ـ ـ ار ،وﻣﻘـ ــدارﻫﺎ ﻫـ ــو ﻣﻘـ ــدار
اﻟﻣﻔَ ﱠوﺿــﺔ ،واﻟﺗــﻲ ﻳﺟــب أن ﺗﻛــون ﻣﻛﺗوﺑــﺔ وواﺿــﺣﺔ ،وﺗــﺗم
اﻟﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ واﻟﺳــﻠطﺎت ُ
اﻟﻣﻔوض ) 16ص .(372
ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻛﻝ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺣﺳب ﻣﺳﺗوى أداء ﱠ

ﻋرف روي إﻟﻳﻛﺳﻧدر اﻟﺗﻔـوﻳض ﺑﻘوﻟـﻪ :ﻫـو ﻣـﻧﺢ اﻟﺳـﻠطﺔ ﻟﻶﺧـرﻳن ﻟﻠﻘﻳـﺎم ﺑﻣﻬـﺎم ﻣﺣـددة ﺗﺣـت
ّ
إﺷراﻓك ) ،(41وﻳﻘوﻝ ﺟﻳﻣس ﻛوزﻳس وﺑﺎري ﺑـوزﻧر ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣـﺎ اﻟﺛـري :ﱠ
إن ﻣوﻗـف اﻟﻣوظـف

ﻳﻘوﻝ :ﻛﻧت أﻋرف أﻧﻧـﻲ ﺳـﺄﺗﻣﻛن ﻣـن ﻋﻣـﻝ ذﻟـك ،وﺗوﻗﻌـﺎت اﻟـزﻋﻳم ﺗﻘـوﻝ :أﻋﻠـم ﱠ
أن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧـك
ﻋﻣﻝ ذﻟك .وﺑﺈﻋطﺎء اﻷﻣﻝ ﻟﻠﻧﺎس ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣـن اﻟﻣﺛـﺎﺑرة ﻓـﻲ أوﻗـﺎت اﻟرﻳﺑـﺔ واﻻﺿـطراب ،وﻓـﻲ

اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ إﱠﻧﻬﺎ اﻟﻣﺛﺎﺑرة اﻟﺗﻲ ﻳذﻛر ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن ﻓﻲ أﺳرع ﻣﺋﺔ ﺷرﻛﺔ أﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻧﻣـواً

ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻫــﻲ أﻫــم ﻋﺎﻣــﻝ ﻓــﻲ ﻧﺟــﺎح ﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻬم ) ،(44وﻳﻘــوﻝ اﻟﻠـواء ﺑﻳــري ﺳــﻣﻳث :ﻟﻛــﻲ ﻳﻛــون
وﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ﻣﻧظﱠﻣﺔ ﻛﺑﻳرة ،ﻓﺈﱠﻧﻪ ﻳﺗوﺟـب ﻋﻠﻳـﻪ أن ﻳﻣـﻧﺢ ﻣرؤوﺳـﻳﻪ ﻗـد اًر
اﻟﻣرء ﻗﺎﺋداً ﻓﻌﱠﺎﻻً ﺣﻘﺎً،
ّ
ﻛﺑﻳ اًر ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ،وﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ،وذﻟك ﺑﺄن ﻳﻛون اﻟﻘﺎﺋد ﻣﺳﺗﻌداً ﻹزاﺣﺔ أوﻟﺋـك
اﻟذﻳن ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻳﻬم ﻻﺗﺧﺎذ ﻗ اررات ﺻﺎرﻣﺔ ).(45

وﻳﻌرف اﺑراﻫﻳم اﻟدﻳب اﻟﺗﻔـوﻳض ﺑﺄﻧـﻪ ﺗوزﻳـﻊ اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ اﻷﺷـﺧﺎص ﺑﻐـرض إﻧﺟـﺎزﻩ ،واﻹدارة

ﻫــﻲ ﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداف اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣــﻝ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻷﺷــﺧﺎص واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ،وﻣــن اﻟﺳــﻬﻝ إدراك

ﻣــدى ارﺗﺑﺎطﻬﻣــﺎ ﻣﻌـﺎً .وﻣــن اﻟواﺿــﺢ أن اﻟﻣــدﻳر اﻟــذي ﻻ ﻳﻔــوض اﻟﻌﻣــﻝ ﻻ ﻳﺣﺳــن إدارة ﻫــذا

اﻟﻌﻣــﻝ )  4ص .(25واﻟﺗﻔــوﻳض ﻫــو اﻟﻣﻬــﺎرة اﻟوﺣﻳــدة ،ﻣــن ﺑــﻳن ﺟﻣﻳــﻊ ﻧﺷــﺎطﺎت وﻣﻬــﺎرات
9

اﻟﻣدﻳر ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬـﺎ ) 22ص .(31ﻧﺧﻠـص إﻟـﻰ أن" :اﻟﺗﻔـوﻳض ﻫـو إﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺳـؤوﻟﻳﺔ
ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ إﻟﻰ أﺣد اﻟﻣرؤوﺳﻳن ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ".

أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻔوﻳض:
ﻳؤ ﱢﻛــد ﺳــﺗﻳﻔن ﻛــوﻓﻲ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺑﻘوﻟــﻪ :ﱠ
إن اﻟﺗﻔــوﻳض اﻟﻔ ﱠﻌــﺎﻝ ﻟﻶﺧـرﻳن رﱠﺑﻣــﺎ ﻳﻛــون ﻫــو اﻟﻧﺷــﺎط

اﻟوﺣﻳـد اﻟﻣﺗــﺎح اﻷﻋظــم ﻗــوة واﻷﺷـد ﻓﻌﺎﻟﱠﻳــﺔ ،واﻟﺗﻔــوﻳض ﻳﻌﻧــﻲ اﻟﻧﻣـو ﻟﻸﻓـراد واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻋﻠــﻰ

اﻟﺳواء ).(54

أﻣﺎ د .ﻏﺎزي اﻟﻘﺻﻳﺑﻲ ﻓﻳﻌﺗﺑر أﱠﻧـﻪ ﺳ ٌـر ﻋظـﻳم ﻣـن أﺳـرار اﻹدارة ،وﻳﻘـوﻝ :اﻓـﺗﺢ اﻟﻣﺟـﺎﻝ أﻣـﺎم
اﻵﺧرﻳن ،وﺳوف ﻳذﻫﻠك ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣن ﻣﻧﺟزاﺗﻬم ).(38
وﻳﻘــوﻝ د .اﺑ ـراﻫﻳم اﻟﻔﻘــﻲ :ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻔــوض ﺑﻌــض اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻣﻠﻘــﺎة ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗﻘــك ﻟﻶﺧ ـرﻳن ،ﻓﺈﻧــك

ﺑ ــذﻟك ﺗ ــوﻓر ﻣزﻳ ــداً ﻣ ــن اﻟوﻗ ــت ﻹﻧﺟ ــﺎز أﻋﻣ ــﺎﻝ أﻛﺛ ــر أﻫﻣﻳ ــﺔ ،ﻛﻣ ــﺎ ﱠ
أن اﻟﺗﻔ ــوﻳض ﻻ ﻳﺟﻌﻠ ــك
ﻣﺿــط اًر ﻷن ﺗﻘــوم ﺑﻧﻔﺳــك ﺑﻛــﻝ اﻟﻌﻣــﻝ ،وﻫــذا ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺳــوف ﻳﻘﻠــﻝ ﻣــن ﺷــﻌورك ﺑــﺎﻟﺗوﺗرٕ ،وان

ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺗﻔــوﻳض ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﻼﺋــم ﻣــﻊ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﺳــوف ﻳﻣﻧﺣﺎﻧــك ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ).(43
وﻳﻘــوﻝ د .ﻧــﺎدر أﺑــو ﺷــﻳﺧﺔ :ﱠ
إن ﺗﻔــوﻳض اﻟﺳــﻠطﺔ وﺳــﻳﻠﺔ ﻣﻬ ﱠﻣــﺔ ﻟﻺﻓــﺎدة ﻣــن ﻣواﻫــب وﻗــدرات

اﻟﻣرؤوﺳــﻳن ،وﻟﺗوﺳــﻳﻊ ﻣﺟــﺎﻝ ﺗــﺄﺛﻳر اﻟ ـرﺋﻳس ﺑﻣــﺎ ﻳﺗﺟــﺎوز ﻣﻘدرﺗــﻪ اﻟذاﺗﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻧﺟــﺎز اﻟﻌﻣــﻝ،
ٕواذا ﻛﺎن اﻟﺗﻔوﻳض أﻣـ اًر ﺿـرورّﻳﺎً ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻛـون أﺷـد ﺿـرورة ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت
اﻟﻌﺎﺟﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﻣــﻝ اﻟﺗــﺄﺧﻳر ،وﻟﻳﺗــذﻛر اﻟﻣــدﻳر ﱠ
أن ﻗﻳﺎﻣــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣــﻝ ﺑﻧﻔﺳــﻪ ﺧﺳــﺎرةٌ ﻟﻠﺟﻣﻳــﻊ،

اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻔرض ﻋﻠﻳﻪ ﻋدم اﻟﻘﻳﺎم ﺑـﻪ إذا ﻛـﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛـﺎن ﺗﻔوﻳﺿـﻪ ،وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن اﻟﻣ ازﻳـﺎ
اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﻔــوﻳض اﻟﺳــﻠطﺔ ﻓــﺈن ﺑﻌــض اﻟﻣــدﻳرﻳن ﻳﻘﺎوﻣوﻧﻬــﺎ
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ﻷﺳــﺑﺎب ﻛﺛﻳ ـرة ،ﻟــﻳس أﻗﻠﻬــﺎ اﻟﺧــوف ﺑﺳــﺑب اﻷﺧطــﺎء اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ،أو ﺿــﻌف اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻧﻔس
).(28
وﻫ ــذا روﺑ ــرت ﻫ ــﺎرﺗﻠﻲ ﻳ ــذﻛر أن ﻣ ــن ﻓواﺋ ــد اﻟﺗﻔ ــوﻳض ﺑﻧ ــﺎء اﻟرﺟ ــﺎﻝ واﻟﻘ ــﺎدة ،ﻓﻳﻘ ــوﻝ :ﻳﻔ ــوض
اﻟﻣــدﻳرون اﻟﺟﻳــدون اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﻗــدر اﻹﻣﻛــﺎن ﻟﺗــﺎﺑﻌﻳﻬم ،ﻓﻌــن طرﻳــق إﻋطــﺎﺋﻬم
رواد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ).(39
اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳﺳﺗطﻳﻌون اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻪ ،ﻳﻧﺷﺄ ﱠ
)ﺳﺋﻝ ﻧﺎﺑﻠﻳون :ﻛﻳف اﺳﺗطﻌت أن ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﻓراد ﺟﻳﺷـك؟ ﻓﻘـﺎﻝ :ﻛﻧـت أرد ﺑـﺛﻼث :ﻣـن

ﻗـﺎﻝ :ﻻ أﻗـدر ،ﻗﻠـت ﻟــﻪ :ﺣـﺎوﻝ ،وﻣـن ﻗــﺎﻝ :ﻻ أﻋـرف ،ﻗﻠـت ﻟـﻪ :ﺗﻌﻠّــم ،وﻣـن ﻗـﺎﻝ :ﻣﺳــﺗﺣﻳﻝ،
ﺟرب(.
ﻗﻠت ﻟﻪّ :

وﻫــذا ﺟــﻳﻣس ﻛــوزﻳس وﺑــﺎري ﺑــوزﻧر ﻗــد اﺳــﺗﻧﺗﺟﺎ ﻣــن د ارﺳــﺗﻬﻣﺎ اﻟﺛرﻳــﺔ ﻫــذا اﻷﻣــر ،وﻋﺑـ ار ﻋﻧــﻪ

ﺑﻘوﻟﻬﻣــﺎ :إن اﻟزﻋﻣــﺎء ﻻ ﻳﺳــﻳطرون ،ﺑــﻝ ﻳﻣ ﱢﻛﻧــون اﻵﺧـرﻳن ﻣــن اﻟﺗﺻــرف .وﻓــﻲ ﻣوﺿــﻊ آﺧــر
ﻳﻘــوﻻن :ﱠ
إن اﻟﺛﱢﻘــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻘﺿــﻳﺔ اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ داﺧــﻝ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﺧﺎرﺟﻬــﺎ،

ٕوا ﱠن اﻷﻓ ـراد اﻟــذﻳن ﻻ ﻳﺳــﺗطﻳﻌون أن ﻳﺛﻘــوا ﻓــﻲ اﻵﺧ ـرﻳن ،ﻛﺛﻳ ـ اًر ﻣــﺎ ﻳﻔﺷــﻠون ﻓــﻲ أن ﻳﺻــﺑﺣوا
زﻋﻣﺎء ،وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﱠ
ﻓﺈن اﻟﻧـﺎس اﻟـذﻳن ﻳﺛﻘـون ﻓـﻲ اﻵﺧـرﻳن أﻛﺛـر ﻣﻣـﺎ ﻳﺟـب ﻗـد ﻳﻔﺷـﻠون
أﻳﺿﺎً ).(44

وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻳﻘـوﻻن :ﱠ
إن اﻟزﻋﻣـﺎء اﻟـذﻳن ﻳﺑﻧـون ﻋﻼﻗـﺎت ﺛﻘـﺔ داﺧـﻝ ﻣﺟﻣـوﻋﺗﻬم ﻳﺷـﻌرون

ﺑﺎﻻرﺗﻳــﺎح ﻣﻌﻬــﺎ ،إﱠﻧﻬــم راﻏﺑــون ﻓــﻲ اﻟﻧظــر ﻓــﻲ وﺟﻬــﺎت ﻧظــر ﺑدﻳﻠ ـﺔ ،وﻓــﻲ اﺳــﺗﻐﻼﻝ ﺧﺑ ـرات

وﻣﻘـدرات اﻵﺧـرﻳن ،إﱠﻧﻬــم راﻏﺑــون ﻛــذﻟك ﻓــﻲ اﻟﺳــﻣﺎح ﻟﻶﺧـرﻳن ﺑﺎﻟﺗــﺄﺛﻳر ﻋﻠــﻰ ﻗــدراﺗﻬم ،وﺑــدون

اﻟﺛﻘـ ــﺔ ﻛﺛﻳ ـ ـ اًر ﻣـ ــﺎ ﻳﺗﺧـ ــذ اﻟﻣـ ــدﻳرون ﻣوﻗﻔ ـ ـﺎً واﻗﻳ ـ ـﺎً ﻟﻬـ ــم ،إﱠﻧﻬـ ــم ﻣرﺷـ ــدون ﻳﻣﺳـ ــﻛون ﺑﺷ ـ ـ ﱠدة ﺑﻌﻧـ ــﺎن

ﻣرؤوﺳ ـ ــﻳﻬم ،وﻛ ـ ــذﻟك ﻓ ـ ــﺈن ﻣرؤوﺳ ـ ــﻲ اﻟﻣ ـ ــدﻳرﻳن ﻏﻳ ـ ــر اﻟـ ـ ـواﺛﻘﻳن ﻣ ـ ــن اﻟﻣﺣﺗﻣ ـ ــﻝ أن ﻳﺣﺟﺑـ ـ ـوا
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻳﺷوﻫوﻫﺎ ).(44
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ﻛﻣﺎ ذﻛر روي إﻟﻳﻛﺳـﻧدر ﻓواﺋـد ﻋدﻳـدة ﻟﻠﺗﻔـوﻳض ﻓﻘـﺎﻝ :إﱠﻧـﻪ ﻳﺣـررك ﻛـﻲ ﺗﺻـﺑﺢ أﻛﺛـر إﻧﺗﺎﺟﻳـﺔ

وأﻛﺛ ــر إﺑ ــداﻋﺎًٕ ،واﻧ ــﻪ ﻳﺟﺑ ــرك ﻋﻠ ــﻰ أن ﺗﺻ ــﺑﺢ أﻛﺛ ــر ﺗﻧظﻳﻣـ ـﺎً ،ﻷﱠﻧ ــﻪ ﻳﺣـ ـﺗﱢم ﻋﻠﻳ ــك أن ﺗﺧط ــط
ﻟﻠﻣﺷــروﻋﺎت وﺗﺣــدد ﻣــن ﻳﺗــوﻟﻰ اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺎت ،وﺗﺣ ـ ﱢدد اﻟﻣواﻋﻳــد اﻟﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ ،وﺗﺗﺣﻘﱠــق ﻣــن اﻟﺗﻘــدم

).(41

وﻣ ــﻊ ﱠ
أن اﻟﻘﻳ ــﺎدﻳﻳن ﻳﺣﺻ ــﻠون ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺛﻘ ــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ ،وﻳزرﻋوﻧﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ رؤﺳ ــﺎﺋﻬم وﻳﻣﻧﺣوﻧﻬ ــﺎ

ﻟﻣرؤوﺳ ــﻳﻬم ،وﺻ ــﺣﻳﺢ ﱠ
أن اﻟﺻ ــﻼﺣﻳﺎت ﻳﻧﺗزﻋوﻧﻬ ــﺎ ﺑﻣﻬ ــﺎراﺗﻬم وﻗ ــدراﺗﻬم اﻟﻌﺎﻟﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺟﻌ ــﻝ

رﺋﻳﺳﻬم ﻳطﻣﺋن إﻟـﻰ ﺳـﻼﻣﺔ وﺻـدق أﻋﻣـﺎﻟﻬم وﻗـ ارراﺗﻬم -ﺑﻌـد ﺗوﻓﻳـق اﷲ -إﻻ أن ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ

ـﻳس أوﻝ أﻋﻠــﻰ ﻣــﻧﻬم ﻳﺣﺟــم ﻫــذﻩ
ﻟﻳﺳــت ﻣﻣﻛﻧــﺔ داﺋﻣـﺎً ،ﻷﻧ ـﻪ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﻛــون ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظّﻣــﺔ رﺋـ ٌ
اﻟﺻﻔﺔ ﻟدﻳﻬم ،وﻳﻘﻠـﻝ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻗـدراﺗﻬم وﻛﻔـﺎءاﺗﻬم ،إن ﻟـم ﻳﻘ ِ
ـض ﻋﻠﻳﻬـﺎ ،ﺑﺳـوء إدارﺗـﻪ أو
ﺑﺿــﻌف ﺛﻘﺗــﻪ أو ﺑﺗﺣطﻳﻣــﻪ ﻟــﻺدارات واﻹرادات واﻷﻓﻛــﺎر ،وﻫــذا ﻫــو اﻟﺣﺎﺻــﻝ ﻓــﻲ ﻛﺛﻳــر ﻣــن
اﻟﻣﻧظﱠﻣﺎت ﻟﻸﺳف.
ي ﻣدﻳر أو ﻣوظف ﻓﺈﱠﻧﻪ إن ﻟم ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠـﻰ
إﱠﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﻔﺎءة وأﻣﺎﻧﺔ وﻣﻬﺎرات وﻗدرات أ ﱢ
اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﱠﻼزﻣﺔ ﻓ ﱠ
ﻓﻳﻌطﱠـﻝ اﻟﻔﻛـر...
ـﺈن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧـﻪ ﺗﻛـون ﻓـﻲ أدﻧـﻰ ﻣﺳـﺗوﻳﺎﺗﻬﺎُ ،
وﻳﻛﱠﺑﻝ رﺟﺎ ٌﻝ ﻋن ﺧدﻣﺔ وﺗطوﻳر ٕواﻧﺟﺎح ﻣﻧظﱠﻣﺎﺗﻬم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوﻫﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ.
ُ
ﻳﻘ ــوﻝ ﺟ ــون ﺟ ــﺎردﻧر :ﻓ ــﻲ اﻟﻧﻣ ــوذج اﻟﺗﻘﻠﻳ ــدي اﻟﻣ ــﺄﻟوف ﻳرﻳ ــد اﻟﻧ ــﺎس أن ﻳﻌرﻓـ ـوا ﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن

اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻳؤﻣﻧون ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد ،أﻧﺎ أرﻳد أن أﻋرف ﻣﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﻘﺎﺋـد ﻳـؤﻣن ﺑﺗﺎﺑﻌﻳـﻪٕ ،واذا ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ
ﻗﺎدﺗﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻛــﻝ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت أن ﻳﻛوﻧـوا ﻗــﺎدرﻳن ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺳــﻣوا ﺑﻧــﺎ ،وأن ﻳــدﻓﻌوﻧﺎ ﻧﺣــو اﻟﺗﻣﱡﻳــز،
ﻓﻌﻠــﻳﻬم أن ﻳؤﻣﻧ ـوا ﺑﻧــﺎ وﺑﺎﻟﺷــﻌب اﻟــذي ﻫــو ﺑﺣﺎﺟــﺔ ﻣﻠﺣــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣ ـؤازرة واﻟﺗﺷــﺟﻳﻊ ﻟﻛــﻲ ﻳﺣﻘــق
اﻟﻌظﻣﺔ واﻟﻣﺟد ).(47
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ﻓواﺋد اﻟﺗﻔوﻳض
ﻳﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻔوﻳض أﻛﺛر ﻣن ﻓواﺋدﻩ ،وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌض ﻓواﺋد اﻟﺗﻔوﻳض اﻟﺟﻳـد،
)ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﻳد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ(:

ُ .1ﻳﻣ ﱢﻛن ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣواﻋﻳد اﻹﻧﺟﺎز ﺑﺳﻬوﻟﺔ أﻛﺛر.
 .2ﻳدﻋم وﻳﻌزز اﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻌﻣﻝ.

 .3ﺗﻔوﻳض اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ.

 .4إﺷراك أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻌزﻳز اﻧﺗﻣﺎﺋﻬم واﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﻪ.

ُ .5ﻳﻣ ﱢﻛن ﻣن ﻗﻳﺎس إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣوظف ﺑدﻗﺔ أﻛﺑر.
 .6ﻳﺣﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن وﺟود وظﺎﺋف ُﻣﺳﻳطرة ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

ُ .7ﻳﻣ ﱢﻛن ﻣن إدارة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻷﻓراد ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﱠﺎﻝ.
 .8ﻳزداد رﺿﺎ وﺗﻘدﻳر اﻟﻣوظﻔﻳن.
 .9ﻳﻌطﻳــك اﻟوﻗــت اﻟــﻼزم ﻟﺗﻧﻔﻳــذ اﻟواﺟﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻻ ﻳﺳــﺗطﻳﻊ ﺗﻧﻔﻳــذﻫﺎ أﺣــد ﻏﻳــرك ،ﻷﻧــك
أﻧت اﻟﻣدﻳر.
.10

ﻳدﻋم روح اﻟﺣب واﻟﺗﻛﺎﻓﻝ ،وﻣن ﺛم ﻗوة اﻟﺑﻧﺎء اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.

.11

ﻳدﻋم اﻟﺗﺧﺻص وﻣن ﺛم اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر.

.12

ُﻳﻣ ﱢﻛن ﻣن إدارة اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﻌﻳدة ﻣﻊ ﺗﻛﺑد ٍ
ﻗدر أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﺷﻘﺔ واﻟﺳﻔر.
ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣدﻳر ﻓرص إﻋداد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟردﻓﺎء واﻟﻣﺳﺎﻋدﻳن.

.14

ﺗــوﻓﻳر اﻟوﻗــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻳر واﻟﻣﺳــؤوﻝ اﻟﻘــﺎﺋم ﺑــﺎﻟﺗﻔوﻳض ﻣﻣــﺎ ﻳﻣﻧﺣــﻪ ﻓرﺻــﺔ

.13

إﻧﺟﺎز اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ.
.15
.16

.17

ﺗرﺗﺑط اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة )ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘدﻳر( ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻹﻧﺟﺎز اﻟﻔردي.

ُﻳﻣ ﱢﻛﻧك ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ،وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ.
ﻳﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﻳﻬﺎ.
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اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌك إﻟﻰ اﻟﺗﻔوﻳض:
• ﻳﺗوﻗف ﻧﺟﺎﺣك ﻛﻘﻳﺎدي ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔـوﻳض :إن اﻟﻘﻳـﺎدﻳﻳن اﻟـذﻳن ﻳﺛﺑﺗـون أﻧﻬـم أﻫـﻝ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ
اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻛﺑرى ﻫم أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳﺗﻣﻛﻧون ﺑﻧﺟﺎح ﻣن ﻗﻳﺎدة ﻓرﻳق ﻣن اﻷﻓراد ﻟﻛﻝ ﻣـﻧﻬم
ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟﺎﻧب ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔرﻳق.
• ﻻ ﻳﻣﻛﻧك اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻛﻝ ﺷﻲء ﺑﻧﻔﺳك :ﻣﻬﻣﺎ ﻛﻧـت ﻗﻳﺎدﻳـﺎ ﻋظﻳﻣـﺎ ،ﻓـﺈن ﺗﺣﻣـﻝ ﺟﻣﻳـﻊ أﻋﺑـﺎء
ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻧﻔﺳك أﻣ ار ﻟﻳس ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗك.
• ﻣﻬﻣﺗــك ﻫــﻲ ﺗرﻛﻳــز ﺟﻬــودك ﻋﻠــﻰ اﻷﺷــﻳﺎء اﻟﺗــﻲ ﻻ ﻳــﺗﻣﻛن ﻏﻳــرك ﻣــن أداﺋﻬــﺎ إﻻ أﻧــت
ﺷﺧﺻﻳﺎ.
• اﻟﺗﻔــوﻳض ﻳزﻳــد ﻣــن ارﺗﺑــﺎط اﻷﻓ ـراد ﺑﺎﻟﺷــرﻛﺔ :ﻓﻌﻧــدﻣﺎ ﺗﻌط ـﻲ اﻷﻓ ـراد ﺻــﻼﺣﻳﺎت إﻧﺟــﺎز
اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﺳوف ﺗﺗﻣﺛﻝ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺷدﻳد ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
• اﻟﺗﻔوﻳض ﻳﺳـﻣﺢ ﻟﻠﻔـرد و ﻟﻠﻔرﻳـق ﺑزﻳـﺎدة ﻣﻬـﺎراﺗﻬم و ﺗطـوﻳر ﻣﻌـرﻓﺗﻬم :إذا ﻛﻧـت ﺗﺗﺧـذ
ﺑﻧﻔﺳ ــك ﺟﻣﻳ ــﻊ اﻟﻘـ ـ اررات ،ﻓ ــﺈن اﻷﻓـ ـراد ﻟ ــن ﻳﺗﻌﻠﻣـ ـوا أﺑ ــداً ﻛﻳﻔﻳ ــﺔ اﺗﺧ ــﺎذ اﻟﻘـ ـ اررات وﺗﺣﻣ ــﻝ
ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم ﺑﻧﺟﺎح ) 32ص .(62

إن اﻷﻓراد اﻟذﻳن ﺗﻛﻠﻔﻬم ﺑﺄداء ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣددة ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﻗﻳﻘـﺔ وﺑﺎﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺟﻳـدة
ﻛــﻝ ﺑﺣﺳــب ﻧطــﺎق ﺗﺧﺻﺻــﻪ ،ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻳﻣﻛﻧــك أن ﺗﻌــد ﻛﺷــف اﻟرواﺗــب ﺑﻧﻔﺳــك إذا ﻟــزم

اﻷﻣر ،وﻟﻛن ﻣﺎ اﻟـداﻋﻲ ﻟـذﻟك؟ ﻓـﺎﻟﻔرد اﻟـذي ﻳﺧـﺗص ﺑـذﻟك ﻗـد ﻳﻛـون أﻓﺿـﻝ ﻣﻧـك وأﺳـرع
ﻓﻲ أداء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ.

ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻔوﻳض )ﺧراﻓﺎت اﻟﺗﻔوﻳض(
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ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن اﻟﻔواﺋــد اﻟﻌظﻳﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻔــوﻳض ،ﻓــﺈن اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن رؤﺳــﺎء اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻻﻳ ازﻟــون
ﻳﻧظرون إﻟﻳﻪ ﺑﺎرﺗﻳﺎب ﺷـدﻳد ،ﺑـﻝ إن ﻣﺟـرد ﺗﻔﻛﻳـرﻫم ﻓـﻲ ﺗﻔـوﻳض ﺑﻌـض اﻟﻣﺳـؤوﻟﻳﺎت ﻳﺷـﻌرﻫم
ﺑﻘﻠق وﻋدم اﻻرﺗﻳﺎح ﻓﻣﺎ اﻟﺳر ﻓﻲ ذﻟك؟
ﻟﻣﺎذا ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻠق ﺣﻳﺎﻝ اﻟﺗﻔوﻳض؟
إن أﻫم ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠك – ﻛرﺋﻳس ﻣؤﺳﺳﺔ -ﻻ ﺗرﺗﺎح إﻟﻰ اﻟﺗﻔوﻳض وﺗﻧﻔر ﻣﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 .1ﻻ ﻳﻣﻛﻧك أن ﺗﻘﺗﻧﻊ ﺑﺄن أﻓراد ﻓرﻳﻘك أﻫﻝ ﻟﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳـؤوﻟﻳﺔٕ ،واذا ﻛﻧـت ﻻ ﺗﺳـﺗطﻳﻊ أن

ﺗﺛق ﻓﻲ أﻓراد ﻓرﻳﻘك ،ﻓﻔﻲ ﻣن ﺗﺛق إذا؟ ﻟﻘد اﺧﺗـرت ﻫـؤﻻء اﻷﻓـراد ﻷﻧـك ﻛﻧـت ﺗـرى أﻧﻬـم
ﻣوﻫوﺑــون وﺟــدﻳرون ﺑﺛﻘﺗــك "ﻣــن ﺟــد وﺟــد ،وﻣــن زرع ﺣﺻــد" ،ﻓﻬــﻝ ﻳﺣﺗــﺎج اﻷﻓ ـراد إﻟــﻰ
اﻟﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﺗــدرﻳب؟ أم ﻫــﻝ ﻳﺣﺗــﺎﺟون إﻟــﻰ اﻟﻣزﻳــد ﻣــن اﻟوﻗــت؟ أم اﻟﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﺗطﺑﻳــق
واﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ؟ ﻳﺟــب أن ﻳﺑﺣــث اﻟﻣــدﻳر اﻟــذي ﻻ ﻳﺛــق ﻓــﻲ ﻣوظﻔﻳــﻪ ﻋــن ﻋــﻼج ﻟﻣوﻗﻔــﻪ .إﻧــﻪ

ﻳﺳﻳطر ،أو ﻳﺟب أن ﻳﺳﻳطر ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف .ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣوظﻔون ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻌون ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻣﻔوﺿــﺔ ،ﻓﺎﻟﺳــﺑب ﻫــو إﻣــﺎ أن اﻟﻣــدﻳر ﻗــد اﺳــﺗﻌﺎن ﺑﺄﺷــﺧﺎص ﻋــدﻳﻣﻲ اﻟﻛﻔــﺎءة،
ٕواﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﺷﻝ ﻓﻲ ﺗزوﻳدﻫم ﺑﺎﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻼﺋم ،أو ﻟم ﻳﺑذﻝ ﺟﻬـدﻩ ﻻﻛﺗﺷـﺎف ﻣـدى ﻗـدراﺗﻬم.
واﻟﻌــﻼج ﻫــو أن ﻳﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻧﻘــﺎط اﻟﺿــﻌف واﻟﻘــوة ﻟــدى ﻣوظﻔﻳــﻪ ،ﺛــم ﻳــدرب أو ﻳﺳــﺗﺑدﻝ
أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻫم دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب.

 .2ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻔـوﻳض اﻟﻣﻬـﺎم ﻓﺈﻧـك ﺗﻔﻘـد اﻟـﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬـﺎ وﻓـﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ ،إذا ﻛﻧـت ﺗﻔـوض
اﻟﻣﻬﺎم ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﻳم ،ﻓﺈﻧك ﻟن ﺗﻔﻘد اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ .وﻟﻛـن ﻣـﺎ ﻳﺧـرج ﻣـن ﻳـدك

ﻫو طرﻳﻘﺔ اﻟﺗوﺻﻝ إﻟـﻰ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ .ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم اﻷﻋﻣـﺎﻝ ،ﻫﻧـﺎك طـرق ﻻ ﺣﺻـر ﻟﻬـﺎ ﻹﻧﺟـﺎز

اﻟﻣﻬﺎم .ﻋﻠﻳك أن ﺗﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ داﺋﻣﺎ ﻟﻠطـرق اﻟﺟدﻳـدة اﻟﺗـﻲ ﺗرﻓـﻊ ﻣـن ﻣﺳـﺗوى أداﺋﻬـﺎ .ﻣـﺎ
اﻟذي ﻳﺟﻌﻝ طرﻳﻘﺗك ﻫﻲ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟوﺣﻳدة واﻟﻣﺛﻠـﻰ ﻷداء اﻟﻣﻬﻣـﺔ ؟ “ﻷﻧﻧـﻲ أﻧـﺎ اﻟﻣـدﻳر” !
ﻣ ــﻊ اﻷﺳ ــف ،إﺟﺎﺑﺗ ــك ﺧﺎطﺋ ــﺔ .إن ﻣﻬﻣﺗ ــك ﻫ ــﻲ أن ﺗﺻ ــف ﻷﻓـ ـراد اﻟﻔرﻳ ــق اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﺗ ــﻲ
ﺗرﻳدﻫﺎ ﺛم ﺗﺗرﻛﻬم ﻳﻘررون ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
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 .3ﺧطﺄ ﻓﻛرة اﻟﻘـدرة اﻟﻛﻠﻳـﺔ :ﻫـﻲ ظـﺎﻫرة "أﻧـﺎ اﺳـﺗطﻳﻊ إﻧﺟـﺎز اﻟﻌﻣـﻝ ﺑﻧﻔﺳـﻲ ﺑﺷـﻛﻝ أﻓﺿـﻝ"،
ﺣﺗــﻰ وﻟــو ﻛــﺎن ﻫــذا ﺻــﺣﻳﺣﺎً ،ﻓﻠــﻳس اﻟﻣﻬــم اﻻﺧﺗﻳــﺎر ﺑــﻳن ﺟــودة إﻧﺟــﺎز اﻟﻣﺷــرف ٕواﻧﺟــﺎز

اﻟﻣوظف ،ﻟﻛن اﻟﻣﻬم ﻫو اﻻﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳن اﻟﻔواﺋد اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻗﻳـﺎم اﻟﻣﺷـرف ﺑﺈﻧﺟـﺎز ﻋﻣﻠﻳـﺔ
ﻣﻧﻔــردة ،واﻟﻔواﺋــد اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن ﻗﺿــﺎء وﻗﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﻧظــﻳم واﻟﺗﺣﻔﻳــز واﻟﺳــﻳطرة

وﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓرﻳق ﻋﻣﻝ ﻓﻌﱠﺎﻝ .ﻓﻔﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ،إن أﻓراد ﻓرﻳﻘـك ﺛـروة ﻫﺎﺋﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺧﺑـرة واﻟﻣﻌرﻓـﺔ

اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﺗﺻــﺎﻻت ﺷــرﻛﺗك وﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻳوﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻌﺗــﺎدة .وﻓــﻲ ﻏﺎﻟــب اﻷﻣــر ﻳﻛــون
اﻷﻓ ـراد أﻛﺛــر ﻣﻧــك ﻗرﺑــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻌﻣــﻼء وﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺷــرﻛﺔ ،وﺳــوف ﻳﻧﺟــز اﻟﻔرﻳــق اﻟﻌﻣــﻝ
ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻣن اﻟﻣﺷرف ،وﻳﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ،ﻓﺈﻳﺎك أن ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ ﻫذا اﻟﻣورد.
 .4اﻟﺧـــوف ﻣـــن أن ﺗﺻـــﺑﺢ ﻣﻛروﻫـــﺎً :رﻏ ــم أن اﻟﻘﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻣ ــدﻳرﻳن ﻳﻌﺗرﻓــون ﺑﻬ ــذا ،إﻻ أن
ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬم ﻗﻠﻘون ﻣن أن ﻳﻛرﻫﻬم أو ﻳﺳﺗﺎء ﻣﻧﻬم اﻟﻣوظﻔون ،ﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺎﻟﻛﺛﻳر

ﻣن
اﻟﻌﻣﻝ ،ﻣﺛـﻝ ﻫـذا اﻟﻣـدﻳر ﻣﺳـﺗﻌد ﻟﻘﺑـوﻝ أي اﺣﺗﻣـﺎﻝ آﺧـر ﻋـدا إزﻋـﺎج ﻣوظﻔﻳـﻪ .وﻣـن
َ
اﻟﻐرﻳـ ــب أن اﻟﻣـ ــوظﻔﻳن ﻳﻌﺗﺑـ ــرون أن اﻟﻣﺷـ ــرف اﻟـ ــذي ﻳﻔـ ــوض اﻟﻌﻣـ ــﻝ ﺟﻳـ ــد أو ﻣﻣﺗـ ــﺎز،
واﻟﻣﺷرف اﻟذي ﻻ ﻳﺟﻳد اﻟﺗﻔوﻳض ﺿﻌﻳف.
 .5ﺳــﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣــن اﻟﻌﻣــﻝ ﺑﺳــرﻋﺔ إذا ﻗﻣــت ﺑــﻪ ﺑﻧﻔﺳــك :إذا ﻛﻧــت ﺗﻔــوض اﻟﻣﻬــﺎم ﺑﺷــﻛﻝ ﺟﻳــد
ﺳﻳﻘﻝ اﻟوﻗت اﻟـذي ﺗﺳـﺗﻐرﻗﻪ اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﻣرار .إن اﻹﺻـرار ﻋﻠـﻰ أداء اﻟﻣﻬـﺎم ﺑﻧﻔﺳـك ﻻ
ﻳﻛﻠﻔك وﻗﺗﺎ أطوﻝ ﻓﺣﺳبٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠك ﺗﺣرم أﻓراد ﻓرﻳﻘك ﻣن ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم.
 .6اﻟﺗﻔوﻳض ﻳﺣدد ﻣن ﺳﻠطﺎﺗك :ﻣـﺎ زﻟـت ﺗﺣـدد اﻷﻫـداف وﺗﺿـﻊ اﻟﺟـداوﻝ اﻟزﻣﻧﻳـﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳـق
ﻫذﻩ اﻷﻫداف .وﻟﻛن اﻟﻔرق ﻳﻛﻣن ﻓﻲ أن ﻛـﻝ ﻓـرد ﺳـﻳﺧﺗﺎر اﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎﺳـﺑﻪ ﻟﺗﺣﻘﻳـق
ﻫذﻩ اﻷﻫداف .ﻓﺳﻠطﺗك ﻻ ﺗﻧﺗﻘص أﺑـداً ،ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻘـدر اﻟـذي ﺗﻧﻘﻠـﻪ إﻟـﻰ ﻓرﻳﻘـك ،وﻫـذﻩ

إﺣــدى ﻋﺟﺎﺋــب اﻟﺳــﻠطﺔ ،ﻓﻛﻠﻣــﺎ زادت اﻟﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬــﺎ ﻟﻔرﻳﻘــك ،زادت اﻟﺳــﻠطﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ وﺣدة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك .
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 .7ﺳﻳﺗم ﺗﻘدﻳر أﻓراد ﻓرﻳﻘك ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎﻧﻬم اﻟﻌﻣﻝ وﻟن ﻳـﺗم ﺗﻘـدﻳرك أﻧـت :إن اﻟﻘـﺎدة اﻟﺣﻛﻣـﺎء
ﻳﻌرﻓــون أن ﻧﺟــﺎﺣﻬم وﺗﻔــوﻗﻬم ﻳﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ ﻧﺟــﺎح اﻷﻓ ـراد وﺗﻔــوﻗﻬم .وﻛﻠﻣــﺎ زادت اﻟﻣﻬــﺎم
اﻟﺗــﻲ ﺗﻔوﺿــﻬﺎ إﻟــﻰ أﻓ ـراد ﻓرﻳﻘــك ،زادت اﻟﻔــرص اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬــﺎ ﻟﻬــم ﻟﻠﻧﺟــﺎح واﻟﺗﻔــوق .وﻻ
ـﺎء ﻋﻠــﻰ أداء اﻟﻔرﻳــق وﻟــﻳس ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﺳــﺗطﻳﻊ إﻧﺟــﺎزﻩ
ـﻧس أن ﺗﻘﻳــﻳم أداﺋــك ﻳــﺗم ﺑﻧـ ً
ﺗـ َ
ﺑﻣﻔردك.
 .8اﻟﺗﻔـــوﻳض ﻳﻘﻠـــﻝ ﻣـــن ﻣروﻧﺗـــك :ﻣ ــن اﻟﺻ ــﻌب أن ﺗﻛ ــون ﻣرﻧ ــﺎ ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﻘ ــوم ﺑﻛ ــﻝ ﺷ ــﻲء
ﺑﻧﻔﺳــك .ﻓــﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠــﻰ أﻛﺛــر ﻣــن ﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﻳﻌــد ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﺣﻳﻼت .ﻓﺑﻳﻧﻣــﺎ
ﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ إﺣــدى اﻟﻣﻬــﺎم ﺳــﻳﻧﻌدم ﺗرﻛﻳــزك ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻬــﺎم اﻷﺧــرى ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﻳــﺔ .أﻳ ـن اﻟﻣروﻧــﺔ

اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺗﺣ ــدث ﻋﻧﻬ ــﺎ؟! ﻛﻠﻣ ــﺎ زاد ﻋ ــدد اﻷﺷ ــﺧﺎص اﻟ ــذﻳن ﺗﻔ ــوض اﻟﻣﻬ ــﺎم إﻟ ــﻳﻬم ،زادت
ﻣروﻧﺗ ــك .ﻓﻌﻧ ــدﻣﺎ ﻳﻬ ــﺗم أﻓـ ـراد ﻓرﻳﻘ ــك ﺑﺎﻟﻣﻬ ــﺎم اﻟﻳوﻣﻳ ــﺔ اﻟﺿ ــرورﻳﺔ ﻻﺳ ــﺗﻣرار اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﻓ ــﻲ

اﻟﻌﻣﻝ ،ﻳﻣﻛﻧك ﺣﻳﻧﺋذ أن ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﻔرص اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ.
 .9أﻓ ـراد ﻓرﻳﻘــك ﻣﺷــﻐوﻟون ﺟــدا :ﻣــﺎ ﻫــو ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟدﻗــﺔ ذﻟ ـك اﻟــذي ﻳﺷــﻐﻝ أﻓ ـراد اﻟﻔرﻳــق
ﻟدرﺟﺔ ﻻ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻬم اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﻌﻠم ﺷـﻲء ﺟدﻳـد؟ ﺷـﻲء ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳﺟﻌـﻝ ﻣﻬﻣـﺗﻬم

أﺳﻬﻝ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﻳرﻓﻊ ﻓﻳﻪ ﻣﺳﺗوى أداء وﺣدة اﻟﻌﻣﻝ؟
.10

أﻓـراد ﻓرﻳﻘــك ﻻ ﻳــرون ﺟﻣﻳــﻊ ﺟواﻧــب اﻟﺻــورة :ﻓــﺈن ﻣﻬﻣﺗــك ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ رﺳــم ﺻــورة

واﺿــﺣﺔ ﻋــن أﻫــداﻓك ﻟﻸﻓ ـراد .ﻳﺣﺟــب اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻘــﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺣﻳوﻳــﺔ ﻋــن أﻓ ـراد
ﻓ ـرﻳﻘﻬم أﻣ ـﻼً ﻓــﻲ أن ﻳــؤدي ذﻟــك إﻟــﻰ اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻗــدرﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﺗﺻ ـرﻓﺎت

اﻷﻓراد ،وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌﻝ اﻷﻓـراد أﻛﺛـر ﻓﻌﺎﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ أداء ﻣﻬـﺎﻣﻬم
) 32ص .(70

ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﻬﻣﺔ :ﻳﺟب أن ﺗﺛق ﻓﻲ أﻓراد اﻟﻔرﻳق:
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 ﻛﻠﻣــﺎ زاد اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻔــوﻳض ﻳﺻــﺑﺢ أﻣ ـ اًر ﻣﻌﺗــﺎدا ،ﺷــﺄﻧﻪ ﻓــﻲ ذﻟــك ﺷــﺄن ﺟﻣﻳــﻊ اﻷﺷــﻳﺎء
اﻷﺧرى .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻔـوﻳض اﻟﻣﻬـﺎم ﻓﺈﻧـك ﺗﺿـﻊ ﺛﻘﺗـك ﻓـﻲ ﻓـرد آﺧـرٕ .واذا ﺗﻌـرض ﻫـذا

اﻟﻔرد ﻟﻠﻔﺷﻝ ﻓﺈﻧك اﻟﻣﺳؤوﻝ اﻷوﻝ واﻷﺧﻳر ﻋن ذﻟك ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻫذا اﻟﻔرد.

 إن اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻔوﻳض اﻟﻣﻬﺎم ﻳﺷﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد ﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻣﺷﻲ.

المدير التنفيذي

اإلدارة الوسطى

%90

اإلدارة )التفويض(

%10

التشغيل )انجاز(

مشرف الخط
األول

ﻧظرﻳﺔ اﻟﻘرود

اﻟﺷﻛﻝ رﻗم ) (1اﻹدارة واﻟﺗﻔوﻳض

وﻣن اﻟﺟﻣﻳﻝ أن ﻧطﻠﻊ ﺳوﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻧظرﻳﺔ ﺗدﻋﻰ ﻧظرﻳﺔ اﻟﻘرود ،وﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻗﺻﺔ ﺗﻣت ﻣـﻊ

ﻣؤﻟﻔﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎوﻝ ﻧﺷرﻫﺎ ،ﻓﻠﻘد ﻧﺷرﻫﺎ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻛﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﺑﻝ ،ﺣـﺎوﻝ
ﺑﻌــدﻫﺎ أن ﻳﻧﺷــر ﻧظرﻳﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻛﺗــﺎب ﻋــن طرﻳــق دور اﻟﻧﺷــر ،ﻓﻠــم ﺗﻘﺑﻠــﻪ أﻳــﺔ دار ﻷﻧــﻪ ﻟــم ﻳﻛــن

ﺷﺧﺻــﺎ ﻣﻌروﻓــﺎ ،ﻓــذﻫب إﻟــﻰ ﺷــﺧص ﻣﻌــروف اﺳــﻣﻪ ﺑﻼﻧﺗــر ،وﻋﻧــدﻩ ﻧظرﻳــﺔ ﻣﺷــﻬورة ﺟــداً

وﻣؤﻟﻔــﺎت ﺑــﺎﻟﻣﻼﻳﻳن )ﺻــﺎﺣب ﻧظرﻳــﺔ اﻟﻣــدﻳر واﻟدﻗﻳﻘــﺔ اﻟواﺣــدة :ﻣﻠﺧﺻــﻬﺎ أﻧــك ﻛﻣــدﻳر ﻻﻳوﺟــد
ﻟــدﻳك إﻻ دﻗﻳﻘــﺔ واﺣــدة ﺗﻌطﻳﻬــﺎ ﻟﻛــﻝ ﻣوظــف ﻟــدﻳك ،ﻓﻣــﺎذا ﺗﻔﻌــﻝ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدﻗﻳﻘــﺔ ﺣﺗــﻰ ﺗﺣﻔـزﻩ
وﺗوﺟﻬﻪ؟( واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﺻﺎﺣب ﻧظرﻳﺔ اﻟﻘرود ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻳرﻳد أن ﻳطﺑﻊ ﻛﺗﺎﺑﻪ وﻟم ﺗﻘﺑﻠـﻪ دور

ـﺗرك ﻣﻌــﻪ ﻓــﻲ ﻛﺗــﺎب ،وﻋﻧــدﻣﺎ ﻗ ـ أر ﺑﻼﻧﺗــر اﻟﻛﺗــﺎب
اﻟﻧﺷــر ذﻫــب ﻟﺑﻼﻧﺗــر وﻋــرض ﻋﻠﻳــﻪ اﻻﺷـ ا

18

أﻋﺟﺑﺗﻪ اﻟﻧظرﻳﺔ ،واﺗﻔﻘﺎ ﻣﻌﺎً ﻋﻠـﻰ إﻧﺗـﺎج ﻛﺗـﺎب أﺳـﻣوﻩ "اﻟﻣـدﻳر ﺻـﺎﺣب اﻟدﻗﻳﻘـﺔ اﻟواﺣـدة ﻳﻘﺎﺑـﻝ
اﻟﻘرد"
""The One Minute Manager meets The monkey

ﻧﺣﺿـر ﻟـﻪ ،ﻣـﺛﻼً ﻧرﻳـد أن ﻧﻘـوم
اﻟﻧظرﻳﺔ ﺟﻣﻳﻠﺔ ﺟداً ﺗﻘوﻝ :أي ﻋﻣﻝ ﻧرﻳـد اﻟﻘﻳـﺎم ﺑـﻪ ﻳﺟـب أن
ّ
ﺑﻌﻣﻝ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻛﻣﻌـرض ﻣـﺛﻼ ﻓﻼﺑـد ﻣـن ﺗﺷـﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧـﺔ ﺗـدﻳر اﻟﻣﻌـرض ،ﻻﺑـد ﻣـن اﺧﺗﻳـﺎر

اﻟﻣﻛﺎن ،ﺗﺣدﻳد اﻟرﺳـوم ،ﺗﺟﻬﻳـز ﺣﻔـﻝ اﻻﻓﺗﺗـﺎح ،وأي ﻋﻣـﻝ ﺳـﻧﻘوم ﺑـﻪ ﺳـﻳﻛون ﻋﻠـﻰ ﺧطـوات،

اﻵن :إﻣﺎ أن ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ ﻗد ﺑدأ ﻟﻠﺗو ،أو أﻧﻪ ﺑـدأ ﻣﻧـذ ﻓﺗـرة وﻫـو ﻣﺳـﺗﻣر ،ووﺻـﻝ إﻟـﻰ ﻧﻘطـﺔ
ﻣﻌﻳﻧﺔ واﻟﺧطوة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟم ﺗﺗم ﺑﻌد ،ﻓﺗﻌرﻳف اﻟﻘرد :ﻫو اﻟﺧطـوة اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻣـﻝ ،إذا ﺑـدأﻧﺎ

ﺑﻌﻣﻝ ﻣؤﻟف ﻣن ﻋﺷرﻳن ﺧطوة ،ووﺻـﻠﻧﺎ ﻟﻠﺧطـوة اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ ﻓـﺎﻟﻘرد ﻫـو اﻟﺧطـوة اﻟﺳﺎدﺳـﺔ ،إذاً

ﻓﺄي ﺧطوة ﻟم ﺗﺗم ﺑﻌد ﺗﻌﺗﺑر ﻗرداً.

ﻓﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺗﻔــوﻳض؟ اﻟﺗﻔــوﻳض ﻫــو أﻻ ﺗﺿــﻳﻊ اﻟﺧطــوة اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﻣﻬﻣــﺔ ﻗﺎدﻣــﺔ
ﻋﻠ ـ ﱠﻲ أن أﻗــوم ﺑﺗﺳــﻠﻳﻣﻬﺎ ﻟﺷــﺧص آﺧــر ﻛــﻲ ﻳﻘــوم ﺑﻬــﺎ ﺑــدﻝ أن أﻗــوم ﺑﻬــﺎ أﻧــﺎ ،ﻓﻣــن ﻫــو ﻫــذا

اﻟﺷ ــﺧص؟ وﻫ ــﻝ ﻫ ــو ﻣﻧﺎﺳ ــب ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻣﻬﻣ ــﺔ أم ﻻ؟ اﻟﻧظرﻳ ــﺔ ﺗﻌطﻳ ــك اﻟﻣﺑ ــﺎدىء اﻟرﺋﻳﺳ ــﺔ ﻓ ــﻲ

اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ .اﻟﻣﺑدأ اﻷوﻝ :اﻟﻘرد ﻫو اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺧطوات اﻟﻌﻣﻝ.

اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻧﻲ إذا ﻟم ﺗـﻧﺟﺢ ﺑﻣﻔـردك ﺣـﺎوﻝ أن ﺗـﻧﺟﺢ ﻣـﻊ ﻏﻳـرك ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺎﻹﻧﺳـﺎن اﻟـواﻋﻲ
إذا ﻛﺎن ﻟدﻳﻪ أﻋﻣﺎﻝ ﻛﺛﻳرة ،أي ﻗرود ﻛﺛﻳرة ،وﻛﻠﻣـﺎ ﻛﺛـرت ﻫـذﻩ اﻟﻘـرود اﻟﺗـﻲ ﻋﻠـﻰ أرﺳـﻪ وﻛﻠﻣـﺎ
وﺟــد أﻧﺎﺳــﺎ ﻳﻌطﻳﻬ ـﺎ ﻫــذﻩ اﻟﻘــرود ،ﻛﻠﻣــﺎ وﺟــد وﻗﺗــﺎ أﻛﺑــر ،وﻛﻠﻣــﺎ ﻧﺟــﺢ أﻛﺛــر ،ﻓ ـﻼ ﺗﺣــﺎوﻝ أن
ﺗﺗﻛﺎﺳــﻝ ،وﻻ ﺗﻘــم ﺑﺷــق طرﻳﻘــك ﺑﻣﻔــردك ،ﺣــﺎوﻝ أن ﺗﺟــد أﻧﺎﺳــﺎ ﻳﺗﺣﻣﻠــون أﻋﺑــﺎء اﻟﺣﻳــﺎة ﻣﻌــك،
ﻛ ــﻲ ﺗﺳ ــﺗطﻳﻊ أن ﺗ ــﻧﺟﺢ أﻛﺛ ــر ،وﻛ ــﻲ ﺗﺳ ــﺗطﻳﻊ أن ﺗﺣﻘ ــق أرﺑﺎﺣ ــﺎ ﺟﻳ ــدة ﻓ ــﻲ ﺣﻳﺎﺗ ــك اﻟﻣﺎدﻳ ــﺔ
واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ.

19

اﻟﻣﺑــدأ اﻟﺗــﺎﻟﻲ :ﻛــﻝ ﻗــرد ﻟــﻪ ﺻــﺎﺣب واﺣــد ،أي ﻻ ﻳﺟــوز أن ﻳﺗﺳــﻠم ﺷﺧﺻــﺎن ﻋﻣــﻼ واﺣــدا،
ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺷﺧﺻـﺎن ﻳﻌﻣﻠـون ﻧﻔـس اﻟﻌﻣـﻝ ،ﻓﺷـﺧص واﺣـد ﻳﺟـب أن ﻳﻛـون ﻣﺳـؤوﻻ
ﻋــن اﻟﻌﻣــﻝ ،ﻓﻛــﻝ ﻗــرد ﻟــﻪ ﺻــﺎﺣب واﺣــد ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺄي ﻋﻣــﻝ ﺗﺧطــط ﻟــﻪ ﺣــددﻩ ،وأي ﻋﻣــﻝ
ﺗﻔوﺿﻪ ﺣددﻩ ،ﻓﺈذا ﻛﻧت ﻓﻲ ﺑﻳﺗك وأردت ﻣن أوﻻدك إطﻔﺎء اﻟﺗﻠﻔﺎز ،ﻓﻼ ﺗﻘﻝ ﻟﻬم :ﻳﺎ أوﻻد ﻻ
ﺗﻧﺳـوا إطﻔــﺎء اﻟﺗﻠﻔــﺎز ﻗﺑــﻝ أن ﺗﻧــﺎﻣوا ،ﺑــﻝ ﺣــدد أﺣــدﻫم ﻹطﻔﺎﺋــﻪ ،إذاً ﻟﻛــﻝ ﻗــرد ﺻــﺎﺣب واﺣــد،

ٕواذا ﻟــم ﻳﻛــن ﻟــﻪ ﺻــﺎﺣب واﺣــد ﻗــد ﻳﺿــﻳﻊ ،ﻓﻣـــن ﻫـــو ﺻـــﺎﺣب اﻟﻘـــرد؟ ﺻــﺎﺣب اﻟﻘــرد ﻫــو
اﻟﺷــﺧص اﻟــذي ﻳﻣﻛــن أن ﻳﻧﻔــذﻩ وﻣوﺟــود ﻓــﻲ أﻗــﻝ ﻣﺳــﺗوى إداري ،ﻓﻣــﺛﻼ إذا ﻛــﺎن ﻟــدﻳﻧﺎ ﻋﻣــﻝ
ﻣﻣﻛــن أن ﻳﻘــوم ﺑــﻪ وﻛﻳــﻝ اﻟــو ازرة اﻟﻣﺳــﺎﻋد ،وﻣﻣﻛــن أن ﻳﻘــوم ﺑــﻪ اﻟﻣــدﻳر ،وﻣﻣﻛــن أن ﻳﻘــوم ﺑــﻪ
رﺋﻳس اﻟﻘﺳم ،وﻣﻣﻛـن أن ﻳﻘـوم ﺑـﻪ اﻟﻣوظـف ،ﻓﻣـن ﺻـﺎﺣب ﻫـذا اﻟﻌﻣـﻝ؟ ﺣﺳـب ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﻳـﺔ

ﺳـﻳﻛون اﻟﻣوظــف .ﻓـﺈذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﻋﻣـﻝ ﻣﻣﻛــن أن ﺗﻘـوم ﺑــﻪ أﻧــت ،وﻟـدﻳك ﻣوظــف ﻣﻣﻛــن أن

ﻳﻘوم ﺑﻪ ،ﻓﻣن ﻫو اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋﻧﻪ؟ اﻟﻣوظف ....ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻘرد؟ ﻫو ﺻﺎﺣب أﻗﻝ ﻣﺳـﺗوى
إداري ﻣﻣﻛن أن ﻳرﻋﺎﻩ.
ﻣﺛــﺎﻝ آﺧــر :ﻫﻧــﺎك ﻋﻣــﻝ ﻣﻣﻛــن أن ﺗﻘــوم ﺑــﻪ أﻧــت ،وﻟــدﻳك ﺳــﻛرﺗﻳر ﻣﻣﻛــن أن ﻳﻘــوم ﺑــﻪ ،ﻓﻣــﺎذا
ﺗﻔﻌــﻝ؟ ﺗﻘــوم ﺑﺈﻋطﺎﺋــﻪ ﻟﻠﺳــﻛرﺗﻳر وﻻ ﺗﻧﻔــذﻩ أﻧــت ،اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ أن ﻫﻧــﺎك أﺷﺧﺎﺻــﺎ ﻳﻘوﻣــون ﺑــﺄداء
أﻋﻣــﺎﻝ ﻏﻳــرﻫم ،وأﺣﻳﺎﻧــﺎ اﻟﻣــدﻳر ﻳﻘــوم ﺑﺄﻋﻣــﺎﻝ ﻣوظﻔﻳــﻪ ،وﻳﻘــوم ﺑﺄﻋﻣــﺎﻝ ﺳــﻛرﺗﻳرﻩ ،وﻫــذا ﺧطــﺄ،

ﻓــﺈذا ﻟــم ﻳﻛــن ﻟدﻳــﻪ ﻋﻣــﻝ ﻓﻠــﻳس ﻣــن اﻟﺿــروري أن ﻳﻘــوم ﺑﻌﻣــﻝ ﻏﻳ ـرﻩ ،ﻓﻬــو ﻋﻠﻳــﻪ أن ﻳﺧطــط
وﻳﺑﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻳﻔﺗﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ.

ﻗﺎﻧون آﺧر ﻣن ﻗـواﻧﻳن اﻟﻘـرود :ﻟـدى اﻟﻧـﺎس ﻫواﻳـﺔ ﺗوزﻳـﻊ ﻗـرود ،وﻫـو ﻳﺻـور ﻧظرﻳﺗـﻪ ﺑﻔـﻳﻠم
ﺳﻳﻧﻣﺎﺋﻲ ،وﻳﺑدأ اﻟﻔﻳﻠم ﺑﻣﻣر ﻛﺑﻳر ،ﻳذﻫب اﻟﻧﺎس ﻓﻳﻪ وﻳﺄﺗون ،ﻓﻳدﺧﻝ ﺷﺧص وﻣﻌـﻪ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ

ﻗــرود ،ﻫﻧــﺎك ﻗــرود ﺻــﻐﻳرة وﻫﻧــﺎك ﻗــرود ﺷــﻣﺑﺎﻧزي ،ﻏــورﻳﻼ ،وﻫﻧــﺎك ﻋــﺎﺋﻼت ﻣــن اﻟﻘــرود،

اﻟﻘـرود ﻟـدﻳﻬم أطﻔـﺎﻝ ،وﻫـو ﻳﻣﺷـﻲ واﻟﻘـرود ﺗﻘـف ﻋﻠـﻰ أرﺳـﻪ ،ﻳﻣﺷـﻲ واﻟﻘـرود ﺑﺟﺎﻧﺑـﻪ ﻳﻣﺳـﻛون
ﺑــﻪ ،وأرﺑﻌــﺔ ﻗــرود أو ﺧﻣﺳــﺔ ﻳﻣﺳــﻛون ﺑﻳدﻳــﻪ ،وﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺗُ ِ
ﻣﺳ ـك ﺑﻣﻼﺑﺳــﻪ ،ﻓوﻗــف ﻳــﺗﻛﻠم ﻣــﻊ

أﺣــدﻫم ،وأﺛﻧــﺎء اﻟﺣــدﻳث ﻗﻔــز ﻗــرد ﻣــن ﻛﺗﻔــﻪ إﻟــﻰ ﻳــد اﻟﺷــﺧص اﻟــذي أﻣﺎﻣــﻪ ،ﻓﻬﻧــﺎك أﺷــﺧﺎص
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ﻟدﻳﻬﺎ ﻫواﻳﺔ ﺗوزﻳﻊ ﻗرود ،وأﺷﺧﺎص ﻟدﻳﻬﺎ ﻫواﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻗرود ،ﻓﻳدﺧﻝ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب ﺷﺧص ﻣﺎ،
ﻓﻳﺟـد اﻟﻘـرود وﻗـد ﻣـﻸت اﻟﻣﻛﺗـب ،ﻋﻠـﻰ اﻟطـﺎوﻻت واﻟﻛ ارﺳـﻲ ،ووﺟـد ﺷﺧﺻـﺎ آﺧـر ﻓـﻲ اﻟﻐرﻓــﺔ
ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺟﺎﻟﺳــﺎ ﻳﻛﺗــب ،وﻟدﻳــﻪ ﻗــرود ﻓــوق اﻟﻣﻛﺗــب وﻋﻠــﻰ اﻟﻛرﺳــﻲ )ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻣــوظﻔﻳن ﻻ

ﻳﻘــوﻝ ﻻ ،ﻳﻘــوﻝ داﺋﻣـﺎً ﺣﺎﺿــر ،وﻣﻬﻣــﺎ أﻋطــوﻩ ﻣــن ﻣﻬــﺎم ﻻ ﻳﺟــد ﻣﺷــﻛﻠﺔ( ،ﻓﺟﻠــس ﻋﻧــدﻩ ﻗﻠــﻳﻼً
وأﻓﻠــت ﻋﻧــدﻩ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻣﻌــﻪ ﻣــن ﻗــرود  ،وﺧــرج ﻣــن ﻋﻧــدﻩ ﺑــدون أي ﻗــرد .إذاً ﻫﻧــﺎك أﺷــﺧﺎص

ﻟــدﻳﻬم ﻫواﻳــﺔ ﺗﺟﻣﻳــﻊ ﻗــرود ،ﻓﻣــن أي ﻧــوع أﻧــت؟ ﻓــﺈذا ﻛﻧــت ﻣــن اﻟﻧــﺎس اﻟــذﻳن ﻳﺣﺑــون ﺗﺟﻣﻳــﻊ
اﻟﻘـرود ،اﺣــذر؟! ﻓﻬﻧــﺎك ﻣﺑــدأ ﻳﺟــب اﻟﺣــذر ﻣﻧــﻪ ،ﻓﻛﻠﻣــﺎ ﻓــﺗﺢ أﺣــدﻫم اﻟﺑــﺎب ﻋﻠﻳــك ،ﻓﻬﻧــﺎك ﻗــرد
ﻳرﻳد أن ﻳﻌطﻳك إﻳﺎﻩ ،وﻛﻠﻣﺎ رن اﻟﻬﺎﺗف ﻓﻬﻧﺎك ﻗرد ﺳﻳﺄﺗﻲ إﻟﻳك ﻋﺑر اﻷﺳﻼك.
أﻳﺿــﺎ ﻫﻧــﺎك ﻗﺎﻋــدة ﺗﻘــوﻝ :أطﻌــم اﻟﻘــرد أو ﺳــﻠﻣﻪ ﻟﻣــن ﻳطﻌﻣــﻪ أو اﻗﺗﻠــﻪ ،ﻓﻛﻳــف ﻧﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ
اﻟﻘرد؟ﻫﻧﺎك ﺧﻳﺎر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻳﺎرات :إﻣﺎ أن أطﻌﻣﻪ أو أﻋطﻳـﻪ ﻟﻣـن ﻳطﻌﻣـﻪ أو اﻗﺗﻠـﻪ ،دﻋوﻧـﺎ
ﻧﺗﺧﻳــﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻲ؟ أﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺷــرﻛﺔ ﻛﺑﻳ ـرة وأﺗــﺎﻧﻲ ﺷــﺧص ﻳرﻳــد أن ﻳﺗوظــف ﻓﻳﻬــﺎ وﻟﻛــن ﻟــﻳس ﻟدﻳــﻪ
اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻫو ﺻدﻳق ﻋزﻳز ﻋﻠﻲ ،وﻗﺎﻝ ﻟﻲِ :
أﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻲ ﻣـن ﻓﺿـﻠك ،ﻓﻘﻠـت ﻟـﻪ:
ﻻ أﺳﺗطﻳﻊ ﻣﻣﻧوع ،ﻻ ﻳﻣﻛن ،وأﺻر وأﻟﺢ ،ﻓﻣـﺎذا ﻳﺣﺻـﻝ ﻋـﺎدة؟ ﻣـﻊ إﻟﺣﺎﺣـﻪ أﻗـوﻝ ﻟـﻪ اذﻫـب
وراﺟﻊ ﻓﻼن ،وﻣﻊ إﻟﺣﺎﺣﻪ ﻳﻘوﻝ ﻟﻪ اﻵﺧر اذﻫب وراﺟﻊ ﻓﻼن ،ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻝ ﻫـذا اﻟﺻـدﻳق؟ إﻧـﻪ

ُﻳﺿﻳﻊ اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ ،ﻓﺈذا ﻟم ﻧﻘﺗﻝ اﻟﻘرد اﻟذي ﻳﺿﻳﻊ اﻟوﻗت ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﻳﺿﻳﻊ أوﻗـﺎت
ﻛــﻝ اﻟﻧـﺎس .ﻓﻬﻧــﺎك ﺧﻳــﺎرات :إذا ﻛــﺎن اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣطﻠــوب ﻳﻣﻛﻧﻧــﻲ إﻧﺟــﺎزﻩ ،ﻓـﺎﻟﻣﻔروض أن أﻗــوم
ﺑﻪ أﻧﺎ وﻟﻳس أﺣد ﻏﻳري ،ﻓﺈذا ﻛﻧت أﻧت اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻗم ﺑـﻪ ،وﻻ ﺗﻌطـﻪ ﻷﺣـد ﻏﻳـرك،
ﻫذا ﻫو ﻣﻔﻬوم أطﻌم اﻟﻘرد.

أﻣ ــﺎ إذا ﻟ ــم ﺗﻛ ــن أﻧ ــت اﻟﻣﺳ ــؤوﻝ ﻓﺣوﻟ ــﻪ إﻟ ــﻰ أﺣ ــد ﻏﻳ ــرك )اﻟﻣﺳ ــؤوﻝ ﻋﻧ ــﻪ( ،إذاً أﺣوﻟ ــﻪ ﻟﻣ ــن

ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳطﻌﻣﻪ ،أو أﻗوﻝ ﻟﻪ ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟـﻲ إﻧﺟـﺎزﻩ ،اﻟوﺣﻳـد اﻟﻘـﺎدر ﻋﻠـﻰ إﻧﺟـﺎزﻩ
ﻓﻼن ،وﻻ أﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﺷـﺧص آﺧـر ،ﻷﻧـﻪ ﺳـوف ﻳﺿـﻳﻊ وﻗﺗـﻲ ووﻗـت اﻟﺟﻣﻳـﻊ ،وأﻗـوم ﺑﺗﺣوﻳﻠـﻪ
إﻟــﻰ اﻟﺷــﺧص اﻟﻘــﺎدر ﻋﻠــﻰ إﻧﺟــﺎز اﻟﻌﻣــﻝ .وﻫﻛــذا أﻛــون وﻓــرت وﻗﺗــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟزﺑــون اﻟﻣ ارﺟــﻊ
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ﻟدي ،وﻻﺣظ إذا ﻟم ﻳـﺗم اﻟﺗﻔـوﻳض ﺑطرﻳﻘـﺔ ﺳـﻠﻳﻣﺔ وﻗﻣـت ﺑﺗﺣوﻳـﻝ
ووﻓرت وﻗﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﻳن ّ
ﻳﺿﻳﻊ وﻗﺗﻪ ووﻗت اﻵﺧرﻳن.
اﻟﻌﻣﻝ إﻟﻰ ﺷﺧص ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ إﻧﺟﺎزﻩ ،ﻓﺳوف ّ
اﻟﺧﻳــﺎر اﻟﺛﺎﻟــث :إذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﻋﻣــﻼ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧــﻲ إﻧﺟــﺎزﻩ ،ﺣﺗــﻰ اﻟﻣــدﻳر ﻻ ﻳﺳــﺗطﻳﻊ إﻧﺟــﺎزﻩ،
ﻓﻣﺎذا أﻓﻌﻝ؟ ﻫﻝ أﺣوﻟﻪ إﻟـﻰ أﺣـد آﺧـر؟ ﺑﻌـض اﻟﻧـﺎس ﻻ ﻳﻬﻣـﻪ اﻟﻣوﺿـوع ،وﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن ﻛـﻲ
ﻳرﻳﺢ ﻧﻔﺳﻪ ﻳﻘوﻝ ﻟﻪ :اذﻫب وراﺟﻊ ﻓﻼﻧﺎً ﻓﻣن ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺎﻋدك ،ﻟﻣﺎذا أﺿﻳﻊ اﻟوﻗت؟ ﻟﻣﺎذا؟
وﻫذا ﻫو ﻣﻔﻬوم )اﻗﺗﻠﻪ( ،إذاً إﻣـﺎ أن أﻗـوم ﺑﺎﻟﻌﻣـﻝ أو أﻋطﻳـﻪ ﻟﻣـن ﻳﻘـوم ﺑـﻪ أو أﻧﻬﻳـﻪ ،وﺑﻣﻌﻧـﻰ

آﺧر ،أطﻌم اﻟﻘرد أو ﺳﻠﻣﻪ ﻟﻣن ﻳطﻌﻣﻪ أو أﻗﺗﻠﻪ.
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