الفصـــل االول
{ التسٌـب اإلداري}

ــ التعرٌف بالمصطلحات
ــ التسٌب اإلداري
ــ مفهوم التسٌب اإلداري
ــ مظاهر التسٌب اإلداري
ـــ أسباب التسٌب اإلداري

التعرٌف بالمصطلحات<ــ
هناك بعض المصطلحات التى سٌتكرر استخدامها فى هذا البحث ومن المناسب أن نحدد ماذا ٌعنى بكل
مصطلح،حتى ٌستطٌع من ٌقرأ البحث الحصول على فكرة واضحة عن الدراسة ونتائجها وبالتالى أزالة أي
غموض أوسوء فهم قد ٌحدث نتٌجة عدم تحدٌد المفاهٌم أوالمصطلحات.

التسٌـب اإلداري<ــ
التسٌب لغة هو كون الشً ٌسٌر أوٌؤتى سلوك على غٌر هذى وبدون ضوابط أو محددات تحكم
تصرفه أوحركته  ،ونحن نستخدم هذه الكلمة كثٌراً فى حٌاتنا العملٌة،بل أننا قد نستخدمها ٌومٌا ً  ،مثل أن
تطلب من الطفل أن ٌترك أخاه األصغر ٌلعب حراً أو نؤمره بترك أخٌه (سٌب خوك)

وقد تطيق ػيً اىشخص اىزي ىُظ

ىه أعشح ٍؼشوفخ أو أهو ٍحذدَِ ثحُج ّشٌر ألٌه بالسائب ( سائب ) أو ( هامل ) وقد أطلق العرب فى الجاهلٌة مصطلح
سائب على الناقة التى تلد عدد كبٌر من الحٌران بحٌث ٌتركونها حرة فال ٌحلبونها أو ٌنحرونها بل تترك حرة
فى الصحراء حتى تنفق  ،وقد ورد فى القرآن اإلشارة إلى هذه العادة باعتبارها عادة جاهلٌة

ال أعبط ىهب ٍِ اىصحخ

وألحبً وىنِ اىزَِ مفشوا َفتشوُ ػيً هللا اىنزة وأمخشهٌ ال َؼقيىُ } اىَبئذح (. )501
فقبىٍ تؼبىً { ٍب جؼو هللا ٍِ ثحُشح والعآئجخ والوصُيخ
ِ

أما لو أضفنا إلى كلمة ( تسٌب ) كلمة أخرى هً كلمة ( إداري ) فؤنها تكون بصدد تعرٌف
اصطالحً لمفهوم التسٌب ٌختلف قطعا ً عن فكرتنا عن هذا المفهوم المستمد من المعنى اللغوي وأن كان ال
ٌبتعد عنه كثٌراً  ،فالتسٌب اإلداري ٌمكن تحدٌده " بؤنه الحالة التى ٌتم فٌها األداء اإلداري بدون احترام ألي
ضوابط أو لوائح أو قوانٌن منظمة وموضوعة لكً ٌكون األداء على الوجه األكمل .
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"

ومنها نستخلص بؤن المصلحة المتسٌبة إدارٌا هً تلك المصلحة التى:
ــ ال ٌوجد لها تنظٌم أدارى محدد.
ــ عدم التدرج فً الواجبات والمسإلٌات .
ــ ال سجالت وملفات منظمة .
ــ لٌس لها نظام محدد لمنح الحوافز وفرض العقوبات.
ـ ال أسالٌب ثابتة لالختٌار والتعٌٌن والترقٌة المستٌب بؤنه ذلك الموظف الذي ال ٌحترم مواقٌت الحضور
واالنصراف وٌخرج من عمله متى شاء.
ــ ال تتقٌد باللوائح والقوانٌن المنظمة للعمل.
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مفهـوم التسٌـب اإلداري
إن التخلف فى كثٌر من دول العالم هو تخلف أداري قبل كل شًء سواء من الناحٌة االقتصادٌة أو
االجتماعٌة أو السٌاسٌة.
فاإلدارة الجدٌدة تترك أن طباعات قوٌة فى أعمال الدولة ومدى نجاحها والتقدم الذي تحرزه فى مختلف
األنشطة التى تمارسها وٌمكن مالحظة ذلك بالنظر إلً الدول المتقدمة كالوالٌات المتحدة وألمانٌا وبرٌطانٌا
فالتطور الحاصل فٌها ٌرجع إلً التقدم اإلداري .
فاإلدارة فى هذه الدول تتمٌز بالدقة والمرونة التً تصاحب مختلف األعمال والمعامالت التً تقدم الى
الموظفٌن فٌها  ،وبالتالً فمن الضروري التركٌز على هذه الناحٌة أال وهى الناحٌة اإلدارٌة فى الدول من أجل
الوصول ألً المستوى المطلوب الذي ٌؤوله كل مواطن فؤي إهمال فى اإلداسح َؤدي أىٍ اىتغُت اإلداسٌ.
التسٌب اإلداري أرتبط فى اإلدارة بمسؤلة الغٌاب و التؤخٌر عن العمل وٌشمل التسٌب اإلداري العدٌد
من الممارسات السلبٌة للموظف أثناء تؤدٌة مهامه الرسمٌة مثل الهروب من أداء األعمال والمعامالت المختلفة
وكذلك عدم المسإولٌة وال وساطة فى إنجاز األعمال واستغالل المركز الوظٌفً واإلهمال الواضح فى العالقات
العامة باإلضافة ألً انعدام الحوافز المادٌة والمعنوٌة التً تجعل الموظفٌن ٌقبلون على أعمالهم بجدٌة .
وٌمكن تعرٌف التسٌب اإلداري بؤنه ( إهمال الموظف للواجبات المنوطة به والمنصوص علٌها فى القوانٌن
واللوائح والقرارات التى تنظم الوظٌفة العامة بشكل ٌإدى إلى مردود سلبً على اإلنتاجٌة وسٌر العمل ).
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وقد ساهم فى ظاهرة التسٌب اإلداري وارتفاع معدالتها ترك األفراد ألماكن العمل أثناء ساعات الدوام
الرسمً بسبب اضطرارهم للخروج ألً األسواق ومراكز التوزٌع لتلبٌة حاجاتهم الضرورٌة التى تلزم
المواطن بالحصول علٌها.
وكذلك عدم بقاء األفراد ذوى المراكز فى مناصبهم لفترة تمكنهم من إثبات جد وتهم وخبراتهم بحٌث
تسمح لهم بإنجاز األعمال المناط بها إلٌهم وكذلك عدم وضع الفرد المناسب فى المكان المناسب.

بشٌر الغرٌانً وآخرون  ،دراسة مقدمة من المإتمر المهنً للخدمة اإلجتماعٌة عن التسٌب اإلداري  ،طرابلس ــ . 3;::
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مظـاهـر التسٌب اإلداري
من أهم مظاهر التسٌب اإلداري هً<
أوالً /الغٌاب:
ٌمثل الغٌاب أهم مظهر من مظاهر التسٌب وقد ٌتخذ أكثر من صورة وٌتم ألكثر من سبب وما أكثر
األسباب التً تإدى ألً غٌاب الموظف ومن صورة مثالً<ـ عدم حضور الموظف أصالً لمقر عمله أو حضوره
لغرض التوقٌع فً سجل الحضور واالنصراف ثم الخروج وعدم العودة إال فً الٌوم الموالً  ،وقد ٌخرج من
مكتبه إلى مكتب آخر فً نفس المصلحة  ،وهناك العدٌد من الوظائف التً تتطلب وفق طبٌعتها مغادرة المكتب
ألً مكتب آخر وإلى مصلحة أخرى ذات عالقة بإنجاز العمل .
وفى جمٌع المواقف التً سبق اإلشارة إلٌها نجد أن العمل المطلوب ال ٌنجز وٌإدى الغٌاب ألً تراكم
األعمال شٌئا ً فشٌئا ً وٌترتب على ذلك العالقة السٌئة بٌن المواطن والمصلحة حٌث ٌشعر المواطن بؤن أحداً ال
ٌهتم بتقدٌم الخدمة المناسبة له وتدب الكراهٌة بٌنه وبٌن الموظف وٌبحث بكل الوسائل المشروعة وغٌر
المشروعة على الطرٌقة التً تإدى ألً حصوله على الخدمة المطلوبة حتى ولو أدى إلى دفع الرشوة أو
اللجوء ألً المعارف واألصدقاء وأخٌراً األجهزة المسئولة ذات العالقة .
ومن جهة أخرى ٌإدى الغٌاب ألً مزٌد من الغٌاب فً حلقة مفرغة دائرٌة النهاٌة لها ذلك أن
المواطن الذي ٌتردد على مكتب وال ٌجد الموظف المختص به قد ٌكون هو اآلخر موظف هناك من ٌتردد على
مكتبه فً غٌابه  ،وهكذا فإن كل موظف غائب ٌكون سبب فً غٌاب موظف آخر فً حلقة النهاٌة لها .
أما أسباب الغٌاب فهً عدٌدة متنوعة لعل أهمها عدم توفر وسائل المواصالت فً الزمان والمكان
المحددٌن أو حدوث توعك صحً للموظف أو أحد أفراد أسرته أو الغٌاب المفاجئ ألسباب تتعلق بحاالت وفاة
أحد األصدقاء أو األقارب ،أو الحاجة للتردد على المإسسات الرسمٌة كالمصالح الشعبٌة الرسمٌة واألسواق
وفروع المنشآت اإلنتاجٌة والمستشفٌات والمدارس ..

وغًسهب ٍِ اىَؤعغبد اىتٍ َشتجظ دواٍهب ثبىذواً اىشعٍَ ىيذوىخ وَضطش

اىَىظف أىٍ ٍغبدسح ٍنتجه إذا كانت له حاجة للتردد علٌها .
كان الغٌاب بؤوجهه المتعددة موضع اهتمام مستمر من قبل الجهات المسئولة بالجماهٌرٌة " حٌث صدرت
العدٌد من المناشٌر عن اللجنة الشعبٌة العامة للرقابة اإلدارٌة تجتهد فً التقلٌل من هذه المشكلة ،كذلك عن
طرٌق حمالت الرقابة التً ٌقوم بها أعضاء الرقابة باستمرار على المصالح اإلدارٌة المختلفة وتسجٌل أسماء
الموظفٌن المتغٌبٌن واتخاذ إجراءات جزائٌة بشؤنهم مثل اإلنذار والخصم .
ورغم كل المحاوالت التً بذلت لعالجه إال أنها لم تؤتى بنتٌجة  ،فالظاهرة مازالت متشعبة فً هذا المجتمع.

ثانٌا ً  /تضخم العمالة بالجهاز اإلداري <ــ
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ٌعتبر تزاٌد أعداد العاملٌن بقطاع الخدمات ومنها اإلدارة العامة ظاهرة عالمٌة حٌث ٌالحظ أن الدوائر
الرسمٌة تستقطب المزٌد من الكفاءات البشرٌة سنة بعد أخرى وٌنتج ذلك من التغٌٌر الكبٌر فً دور الدولة فً
المجتمع وأتساع نطاق تدخلها وزٌادة الخدمات المطلوبة منها كما ً وكٌفا ً ولجمٌع فئات المجتمع بدون استثناء
والجماهٌرٌة كؤي دولة أخرى معاصرة توجب على اإلدارة العامة فٌها أن تتحمل عبئ التنمٌة والتسٌٌر على
جمًع اىَغتىَبد وفً مو قطبػبد اىَجتَغ  ،وقذ تشتت ػيً رىل تضخٌ اىجهبص اإلداسٌ شُئب ً فشُئب ً سغٌ مو

المحاوالت للحد من هذا

التضخم بكل الوسائل الممكنة والمتاحة .

ثالثاً /إهمال برامج التدرٌب <ــ
إن الحدٌث عن التدرٌب البد وأن ٌتضمن اإلشارة ألً إهماله ٌشكل سببا ً للتسٌب اإلداري وهو أٌضا ً
نتٌجة من نتائج التسٌب ،فهو سبب من أسباب التسٌب ألن الموظف غٌر المدرب والمإهل ال ٌستطٌع أن ٌقوم
بواجبات وظٌفٌة كما ٌنبغً وبالتالً ٌصبح عامل من عوامل التسٌب اإلداري إما أنه نتٌجة من نتائج التسٌب
ذلك أن هبوط مستوى األداء اإلداري ٌنصرف أٌضا ً على برامج التدرٌب التً ٌتم تنظٌمها وتنفٌذها بدون
تخطٌط ودراسة وتفقد أي أهمٌة لها فً الرفع من مستوى األداء (2) .
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أسباب التسٌب اإلداري
والصعـوبات التً تتعـرض إلٌهـا الشـركـة

أوالً  /مشاكل إدارٌة :ــ
هناك مشاكل إدارٌة تعترض تطبٌق اإلدارة وتنحصر أهم هذه المشاكل فى األمور اآلتٌة<
)  1عدم وجود أسلوب أدارى ٌتم من خالله ممارسة اإلدارة بشكل منظم فى مختلف المواقع.
)  2عدم وجود قواعد إدارٌة تكفل حسن سٌر العمل بنظام واضطر أد وتطبٌق اإلدارة بؤسلوب أفضل.
) 3انعدام الرقابة والمتابعة لسٌر العمل أثناء ممارسة اإلدارة بقصد التؤكد من األداء الحسن.
) 4انعدام المكافآت التشجٌعٌة والمعنوٌة لممارسة اإلدارة.
)  5عدم وجود برنامج عمل منظم لممارسة اإلدارة من قبل الجمٌع بشكل تعاونً .
)  6عدم توافر بعض اإلمكانٌات المادٌة الضرورٌة لممارسة اإلدارة وفى غٌاب هذه العوامل ٌنتشر التسٌب
فً كثٌر من جوانب أعمال اإلدارة  ،األمر الذي ٌقلل من كفاءة األداء كما ٌإدى ألً عدم تطور اإلدارة ألً
األفضل.

ثانٌا ً  /مشاكل تنظٌمٌة:ــ
التنظٌم وسٌلة من وسائل تنفٌذ الخطط والبد لقٌام اإلدارة وضع خطة سواء كانت على مستوى المإسسة أو
على مستوى البلدٌة وذلك لتحقٌق الهدف المطلوب سواء كان هدفا ً عاما َ أو هدفا َ إستراتٌجٌاَ ،وٌتناول التخطٌط
وضع البرامج التفصٌلٌة لتحقٌق هذه األهداف.
أما المشاكل التنظٌمٌة فهً تلك المتعلقة بتحدٌد االختصاصات وتوزٌع المسئولٌات والمهام تنفٌذاَ
لألهداف المرسومة فمنها.
) 1عدم وجود خط ة منظمة ٌمكن من خاللها تنفٌذ العدٌد من البرامج الهادفة لإلدارة.
) 2التعارض أحٌانا َ بٌن ممارسة اإلدارة والعمل األساسً للموظف أو المنتج مما ٌإثر أحٌانا َ على كفاءة
األداء بسبب عدم التنسٌق.

ثالثا َ  /مشاكل اجتماعٌة:ــ
إن اغلب األفراد بالمواقع المختلفة

ٌمٌلوُ أىٍ وجىد ٍغئىه ىتْظٌُ

وتسٌٌر العمل وٌتم االعتماد علٌه فً كافة األمور وهذا نتٌجة رواسب كانت قائمة فً ظل األنظمة التقلٌدٌة.
فاإلتكالٌة والتكاسل واالعتماد على الغٌر من األمور التً ال ٌمكن التخلص منها بسهولة ،وهذا ٌحتاج
ألً فترة زمنٌة مصاحبة للتوجٌه واإلرشاد المستمر وٌترتب على هذه المشاكل األمور اآلتٌة <
) 1السٌطرة المفروضة من قبل شخص معٌن على جهاز أداري.

) 2استمرارٌة أشكال التحكم والسٌطرة من بٌروقراطٌة ورئاسٌة.
) 3االعتماد على الغٌر واالتكالٌة فً كافة األمور.
) 4انتشار ظواهر اجتماعٌة خطٌرة تتمثل فى األتً<ــ
ــ الوساطة والمحسوبٌة والرشوة والفساد اإلداري والتسلط من قبل فرد
أو فئة محدودة.

رابعا ً  /مشاكل قانونٌة :ــ
تبٌن أن هناك مشاكل قانونٌة تعترض تطبٌق اإلدارة بشكل عام ٌتمثل فى األتً<ــ
)  1عدم وجود تنظٌم قانونً فً شكل قواعد عامة لممارسة اإلدارة .
) 2عدم التنسٌق بٌن اإلدارة وقوانٌن الخدمة العامة تبٌن أٌضا ً من أن هناك الكثٌر من قواعد قانون الخدمة
المنظم للوظٌفة العامة التً ال تنسجم واإلدارة وٌمكن توضٌح ذلك فٌما ٌلً <ــ
ــ من حٌث الترتٌب الحالً للوظائف.
ــ تقارٌر الكفاٌة وعدم وجود حوافز.
ــ الجزاء التؤدٌبً.

خامسا ً  /مشاكل فنٌة :ــ
هناك بعض المشاكل الفنٌة المترتبة فٌما ٌلً :
) 1عدم التدرٌب للرفع من الكادر الوظٌفً.
) 2قلة اآللة (المٌكنة اإلدارٌة)
وباختصار ٌمكن تلخٌص هذه األسباب فٌما ٌلً:
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) 1غٌاب الرقابة الذاتٌة.
) 2ضعف التدرٌب والتؤهٌل .
) 3عدم مراعاة التخصص فى التعٌٌن بمراعاة القدرة والكفاءة وااللتزام.
)  4عدم تناسب المرتب مع مستوى المعٌشة وعدم ربطه بمستوى األسعار العالمٌة .
) 5ضعف الرقابة الشعبٌة وانعدامها فً بعض األحٌان.
) 6عدم وجود خطط سنوٌة لإلصالح اإلداري داخل كل وحدة إدارٌة.
)  7قصور التنسٌق من أجل تكامل الجهود أثناء مراحل العمل اإلداري لترتٌب الجهد الجماعً ومنع التنافر
واالبتعاد عن الحساسٌة.

) 8عدم تبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة.
) 9ظاهرة إساءة استعمال السلطة ضد الموظفٌن.
) 10كثرة المنازعات بٌن العاملٌن فً بعض الوحدات اإلدارٌة .
)  11سوء توزٌع العمالة وعدم االستخدام األمثل لها مما سبب فً تزاٌد العمالة بدون مبرر لها.
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حاالت التسٌب اإلدراي <
نجد أن األجهزة اإلدارٌة قد تحولت فً بعض الدول إلى أجهزة مكتبٌة ونتج عن ذلك ازدٌاد عدد
أفرادها دونا وجود مبرر اقتصادي بها األمر الذي تسبب فً عدم تحقٌق القدرة اإلنتاجٌة وزٌادتها بالشكل
المراد الوصول إلٌه وقد أزداد تدخل الدولة فً جمٌع النشاطات األمر الذي زاد

ٍِ األجهضح اإلداسَخ ٍغ ػذً اىحبجخ إىً

اىجؼض ٍْهب ٍَب َْتج ػْه تنىَِ أجهضح إداسَخ ثُشوقشاطُخ تْبً ػيً حغبة اىنفبءح اإلدارٌة أدت إلى تخلخل معدالت األداء فً الوحدات
اإلدارٌة الخدمٌة واإلنتاجٌة  ،وترتب علٌها تدنً مستهدفات اإلنتاج وخلق نوعا من االرتكاب والقصور .
وٌمكن أن نبٌن حاالت التسٌب اإلداري فً اآلتً على سبٌل المثال:

)(1

أوالً  :عدم مراعاة اإلنجاز المعامالت بالسرعة المطلوبة :
وهو ما ٌعبر عنه بالتخلخل فً مستوٌات اإلدارة والتً تشد من منطلقات خطط التحول واإلنماء وتجعل
الجهاز اإلدراي ال ٌخدم المواطنٌن وهذا األمر ٌتسبب فً إحباط لدى المواطنٌن نتٌجة عدم إنجاز معامالتهم
بالسرعة والجودة المطلوبة .

ثانٌا ً  :عدم تخصٌص ساعات الدوام الرسمً إلنجاز األعمال:
وهً إحدى مظاهر التسٌب اإلداري بحٌث ٌكون الموظف بمكتبه ولكنه ال ٌقوم بإنجاز األعمال المكلف بها
ولكن ٌضٌع الوقت فً أعمال أخرى ال تتعلق بالعمل.
ثالثا ً  :الغٌاب وترك العمل أثناء الدوام الرسمً :
إن غٌاب الموظفٌن وتركهم ألعمالهم أثناء الدوام ٌشكل ظاهرة خطٌرة أدت إلى التسٌب فً الوحدات اإلدارٌة
وبالتالً تأخر األعمال عن مواعٌدها المطلوبة وعدم اإلنتاج بالكفاءة والكمٌة المطلوبة.
رابعا ً  :عدم مراعاة القوانٌن واللوائح والنظم السارٌة:
هناك بعض الموظفٌن فً الوحدات اإلدارٌة ال ٌراعون عند أدائهم ألعمالهم عدم وقوع مخالفة القوانٌن
واللوائح واإلهمال فً تطبٌق هذه القوانٌن بالصورة الصحٌحة وهذا ٌؤدي إلى التسٌب  ،وهذه بعض الحاالت
التً تعتبر األساس الذي ٌشكل ظاهرة اإلداري التً تفشت فً معظم األجهزة اإلدارٌة مما تسبب فً تعرقل
اإلنتاج وعدم كفاءجه له وعدم جقدين الخدهات الوطلوبة في الوقث الوطلوب .
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الفصل الثانً
{آثار التسٌب اإلداري}
ــ اآلثار االقتصادٌة
ــ اآلثار االجتماعٌة
ــ آثار إدارٌة
ــ آثار تكنولوجٌة

آثار التسٌب اإلداري<ــ
اآلثار التً ٌمكن أن تنجم عن وجود واستمرار التسٌب اإلداري  ،سواء على مستو اإلدارة العامة فقط ،
أم على مستوى اإلدارة ككل بما فً ذلك القطاع االشتراكً  ،والمظاهر المختلفة للتسٌب اإلداري بشكل مجرد
ومقطوع الصلة بمكونته المختلفة .
فغٌاب الموظف عن أداء وظٌفته أو مجاملة صدٌق أو قرٌب فً قضاء حاجته لن تإدي إلى شئ هام فً اآلمر
 ،لك ن ٌبدو لً أن األمر لٌس بهذه البساطة والتجرٌد وأننا لو تتبعنا آثار التسٌب االداري فسنجد أن آثار كبٌرة
مإثرة وفاعلة أكثر من أي عائق أخر من عوائق التقدم االجتماعً فهناك بعض االثار المترتبة فٌما ٌلً <ــ

أوالً /اآلثار االقتصادٌة <ــ
هناك العدٌد من اآلثار التً تنتج عن قصور اإلدارة فً القٌام بواجباتها والنوطة بها لعل أهمها ما ٌلً <
) 1ارتفاع تكالٌف الخدمات وإرهاق موازنة الشركة بمبالغ طائلة دون الحصول على ما ٌقابلها من خدمات
وأنتاج  ،تكلفة الخدمات نتٌجة الرواتب الكثٌرة التً تدفعها الشركة للموظفٌن ٌكفً جزء منهم فقط للقٌام
بالخدمات المطلوبة وكدلك نتٌجة اإلسراف فً القرطاسٌة واألدوات

المكتبَخ واالعتهالك اىغُش ػبدٌ ىألصىه اىَختيفخ ٍخو

اىغُبساد واِد اىطجبػخ واىتصىَش وقطغ األحبث وغُشهب.
) 2إهدار الزمن الذي ٌحدث نتٌجة تردد المواطن على مكتب المواطن مرات ومرات للحصول على الخدمة
المطلوبة أو بقاءه ٌنتظر الساعات الطوال لحٌن مقابلة الموظف وفً كل هذه الحاالت ٌكون هناك زمن هام
ضاع هدراً .
)3عدم القدرة على تخطٌط وتنفٌد خطط الشركة فً الحدود المرسومة لها من حٌث التكالٌف والزمن ،فكثٌراً
ماتتعثر خطط الشركة السباب فنٌة ترجع الى االدارة.
)ٌ 4ظهر تؤثٌر التسٌب االداري بشكل واضح فً مجال النشاط االقتصادي واالنتاجً والخدمً  ،ففً ظل هذا
التسٌب تصدر التراخٌص لالفراد بطرق ملتوٌة وغٌر قانونٌة والٌراعى فً أصدارها الظوابط القانونٌة التً
وضعت لتحقٌق مستهدفات النمو والتقدم  ،وبمرور الزمن ٌعانً قطاع الخدمات من الفوضى واالرتباك فً
جانب والتخلخل فً جانب آخر  ،وزٌادة النشاطات الطفٌلٌة المدرة لالرباح بدون أي أضافة للقٌمة الحقٌقٌة
للثروة بالبالد وهذا الٌخدم قضٌة محاولة الخروج من دائرة التخلف التً ٌجب أن تشحد فً سبٌلها كل الجهود
واالمكانٌات .

ثانٌاً /اآلثار االجتماعٌة <ــ
من ابرز اآلثار التً ٌمكن أن تنجم من استمرار التسٌب اإلداري بمظاهره المختلفة ما ٌلً <ــ
) 1استمرار سٌطرة اإلنسان االجتماعٌة التقلٌدٌة " النظم االجتماعٌة " على الفرد والجماعة بالمجتمع  ،فاذا
كان الموظف ٌحصل على وظٌفته بالواسطة ونتٌجة تدخل من قبل قرٌب له من بٌن أفراد قبٌلته  ( ،بل وقد
ٌكون استمراره فً هذه الوظٌفة والحصول على الترقٌات والعالوات القررة ٌتم بنفس الطرٌقة ) .

)(1

فلٌس من المتوقع أن ٌخرج هذا الموظف عن الدور الذي ترسمه له القبٌلة كفرد من أفرادها وعضو فٌها
وبالتالً فهو سٌمارس نفس الدور المطلوب منه  ،وبالتالً مزٌد من الترسٌخ لهذا الدور الجعً والمإثر على
األداء فً الوظٌفة العامة وبمرور الزمن تزداد اإلنسان التقلٌدٌة قوة

واعتَشاسا

ورسخوا على حساب القوانٌن

والنظم الرسمٌة.
)2عدم تكافإ الفرص بٌن المواطنتٌن فً الحصول على الخدمات المختلفة ولهذه الحالة ثؤثٌر مستقبلً من
الصعب التنبإ بنتائجه وٌظهر ذلك واضحا ً فً مجال الوظٌفة أي عدم وضع الشخص الناسب فً المكان
المناسب فؤذا لم ٌتم هذا التسٌب وفق النظم المعتمدة والتً تعتمد على قدرة وخبرة الموظف  ،فؤن خلال هاما ً
سٌحدث فً تحقٌق مستهدفات

اىىظُفخ .

وقٌاسا ً على هذه الحالة ٌمكن أٌجاد العدٌد من المناسبات التً ال ٌتوفر فٌها تكافإ فرص بٌن جمٌع المواطنتٌن
مثل قروض المصارف لغرض البناء والحصول على بعتاة تدرٌبٌة وغٌرها من الحاالت التً ٌتم فٌها االنتقاء
بدون أتباع الروتٌن الرسمً المحدد
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ثالثاً /آثار إدارٌة <ــ
ــ عدم وضع الرجل المناسب فً المكان المناسب: (1) .
ٌرتبط هذا األمر بمسؤلة االختٌار والتعٌن بالوظٌفة العامة  ،فكلما كانت إجراءات االختٌار والتعٌن دقٌقة ووفق
الحاجة الفعلٌة المطلوبة من الخبرات والمهارات كلما أدى ذلك إلى وضع الرجل المناسب فً المكان المناسب.
وٌمكننا أن نالحظ بخصوص هذه النقطة ما ٌلً<ــ
)1نص القانون الخدمة المدنٌة رقم  55لسنة 1976م وهو المطبق اآلن  ،نص فً المادة رقم  19على أجراء
امتحان للموظف المراد تعٌٌنه  ،وقد صدرت عن اللجنة الشعبٌة العامة الئحة االمتحانات لشغل الوظائف العامة
سنة 1977م قد نظم كل من القانون والالئحة والطرٌقة التً ٌتم بها اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وطرٌقة
أجراء االمتحان واألولوٌة فً التعٌن المترتب علٌه وغٌرها من اإلجراءات التً قد تضمن االختبار بناء أعلى
الجدارة.
)2نظراً اللتزام الدولة بتعٌن خرجٌن الجامعات والمعاهد والمإسسات التعلٌمٌة والمهنٌة بمجرد تخرجهم ،
ونظراً لزٌادة األعداد التً تتخرج كل عام  ،أصدرت اللجنة الشعنٌة العامة قرار بإٌقاف التعٌٌن باالمتحان ،
وأن ٌقتصر التعٌٌن على الخرجٌن الذٌن ٌتم تعٌٌنهم بدون امتحاُ وفق ّص قبّىُ اىخذٍخ اىَذُّخ.
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، 17 .ص 1991أللجنة الشعبٌة العامة للرقابة ــ التقرٌر السنوي  ( ،طرابلس )  ،لسنة
 ، 19 .ص 1990أللجنة الشعبٌة العامة للرقابة ــ التقرٌر السنوي  ( ،طرابلس )  ،لسنة
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النتــائــج<-
تتولى إدارة شئون العاملٌن االختصاصات التالٌة :
1اإلشراف على إعداد الخطط والبرامج الالزمة لتنفٌذ قرارات وتوصٌات مجلس اإلدارة .2العمل على تبسٌط طرق وأسالٌب العمل باإلضافة إلى تنسٌق وتوزٌع العمل بٌن كافة األقسام .3تحدٌد احتٌاجات الشركة من القوى العاملة واإلشراف على إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالتوعٌةاإلدارٌة وتنمٌة القوى العاملة ووضع البرامج التدرٌبٌة .
4اإلشراف على كافة اإلجراءات المالٌة من رواتب وترقٌات وغٌرها . 5اإلشراف على األعمال اإلدارٌة من برٌد صادر ووارد وطباعة ومحفوظات وغٌرها .6إعداد التقارٌر الدورٌة الخاصة بالشئون اإلدارٌة والعاملٌن .7اإلشراف على إجراءات التورٌد والحركة والصٌانة بالشركة وتمارس هذه اإلدارة وظائفها من خاللاألقسام التالٌة :
1قسم شئون العاملٌن والتدرٌب .2قسم العالقات والشئون العامة .3قسم المشترٌات والمخازن .4-القسم المالً .

التـوصٌـات <-
 1أن ٌإدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن ٌحافظ على مواعٌد العمل الرسمٌة وأن ٌخصص وقتالعمل ألداء واجبات وظٌفته .
 2أن ٌنفذ ما ٌصدر إلٌه من أوامر وذلك فً حدود القوانٌن واللوائح والنظم المعمول بها .3أن ٌتعاون مع زمالئه وأن ٌحسن معاملة رإسائه وزمالئه ومرإوسٌن وأفراد الجمهور . - 4أن ٌحول أثناء قٌامه بوظٌفته دون وقوع مخالفة للقوانٌن واللوائح والنظم السارٌة أو إهمال فً تطبٌقها.

