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الـمبــادئ األســاسيــة لإلشــراف

اإلشراؼ ىو فف العمؿ مع مجموعة مف الناس يمارس المشرؼ عمييـ سمطتو بطريقة تحقؽ أقصى فاعمية في
أداء العمؿ .ويتحقؽ اإلشراؼ عمى أكمؿ وجو في جو تممؤه النوايا الطيبة والتعاوف الجاد مف جانب األفراد

المشتركيف بما فييـ المشرؼ بالطبع .وقد يكوف اإلشراؼ مف أصعب الفنوف ألنو يحتاج إلى استخداـ مبادئ
العالقات اإلنسانية التي تثبت صحتيا مع معظـ الناس في أكثر األحياف بطريقة ناجحة وفطرية.
ويعترؼ المشرفوف المحنكوف بعدـ وجود طرؽ أكيدة ومحددة لمعمؿ مع الناس عامة لكنيـ يعرفوف بحكمتيـ
التي نتجت عف خبرتيـ أف البشر ليـ سمات فريدة وأف ىذه الفردية يجب أف توضع دائماً في االعتبار عند تنمية
عالقات العمؿ .ورغـ معرفة السمات الخاصة لألفراد إال أف ىناؾ مبادئ عامة معينة يستخدميا المشرفوف كدليؿ

فف العمؿ مع الناس .ويحتوي كؿ مبدأ عمى بعض األفكار المصاحبة التي يجب فيميا لتقيـ المبدأ اإلرشادي،
وفيما يمي عرض ليذه المبادئ مع مناقشة لكؿ منيا .وليست ىناؾ أىمية لعرض مبدأ قبؿ اآلخر فكميا في غاية

األىمية.

المبدأ األول :يجب أن يفهم الناس بوضوح ما هو المتوقع منهم.
عندما يبدأ شخص مستجد العمؿ فإنو في العادة يتشوؽ لمعرفة الييئة التي يدخميا والعمؿ المفروض القياـ
بو ،أي ما ستكوف وظيفتو المحددة .وينتيز المشرؼ المجرب ىذا االىتماـ المبدئي .فيو يعرؼ أنو إذا فشؿ في

تحقيؽ بداية طيبة لمموظؼ المستجد فإنو قد يستغرؽ مدة أطوؿ ويحتاج إلى عمؿ أشؽ إلنجاز ذلؾ فيما بعد.

وىو يعمـ أيضاً أف موظفو قد ال يحمؿ نفس الشوؽ واالستجابة لمتعمـ كما ىو في البداية .وعمى أية حاؿ فإف أي
موظؼ مستجد يجب أف يعرؼ اآلتي بعد أف يبدأ العمؿ مباشرة:

 .1ما تمثمه الهيئة ،وكيفية التنظيم لها ،وطريقة التشغيل ،ونوع العمل فيها وشيء عن تاريخها وأسموب
الترقية الذي تستخدمه مع العاممين فيها.

والغرض ىنا ىو إقناع الموظؼ المستجد أنو قد التحؽ بأحسف ىيئة ممكنة وأنيا تضـ أفضؿ الناس ،وأنو
يقوـ بأىـ عمؿ بأعمى درجة مف االستنارة والكفاية .ويحب الناس اإلحساس بأف ىيئتيـ ىيئة ممتازة ويبذؿ

*

ترجمة الدكتور عبد اليادي الجوىري عف كتاب "المشرؼ الناجح" لمؤلفو وليـ فاندرساؿ ،دار المعرفة الجامعة.1998 ،
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الموظفوف جيدىـ في شيء ىاـ .والزىو بالييئة قوة حافزة عند الكثير مف الناس ،فإف اإليماف بأىمية
عمؿ الييئة يمنح دورىـ فييا نوعاً مف االمتياز.

 .2طبيعة عممه المحدد وصمة عممه بأعمال زمالئه الموظفين ،ونوع السمطة التي سيمارسها إذا كانت
ثمة سمطات ،وكذلك المسؤول عن اإلشراف عميه.

وغالباً ما يكوف ىناؾ نوع مف عدـ الوضوح في ىذه المجموعة مف البنود لسنوات كثيرة .ويجب أف
يستعرض الموظؼ الجديد ىذه البنود بيف الحيف واآلخر حتى تتحقؽ البداية الصحيحة .وبيذه الطريقة

يعتمد كؿ شيء يقوـ بو الموظؼ بعد ذلؾ عمى معرفتو لرئيسو وعمى فيمو الواضح لعممو وصمتو

باألعماؿ المرتبطة بو.

 .3مكان الحصول عمى المواد والموارد التي قد يحتاجها ،وموقع مكاف عممو وقواعد العمؿ في الييئة ،وىذه
القواعد تشمؿ موعد صرؼ المرتبات وبداية العمؿ ونيايتو ،ووقت الراحة المخصص لتعاطي القيوة ،وفترة
الغذاء واإلجازات وغيرىا مف القواعد بالييئة عمى وجو التحديد.
قد ال تحتاج ىذه األشياء إلى بياف ،ومع ذلؾ فيي ىامة ويجب أف نيتـ بيا ،وقد ال يحتاج المشرؼ في

ىذا الصدد إلى شرحيا شخصياً ولكف مف الممكف أف يقوـ بعض موظفيو بذلؾ.

 .4كيفية قياس الكم في عممه.
 .5معايير الجودة في عممه.

ويحتاج البنداف الرابع والخامس إلى التفكير الدقيؽ ،فمف غير المشجع في الواقع أف يكتشؼ الموظؼ بعد
العمؿ لمدة معينة أف مستوى الجودة في عممو ليس عمى ما يراـ ،ومف غير المشجع أيضاً أف يعمـ

الموظؼ بعد األواف أف إنتاجو عمى غير ما يتوقع المشرؼ وأف الكـ والكيؼ يجب أف يفيما مقدماً ،واذا
لـ يتـ ذلؾ فقد يثور جدؿ حوليا حيف يكتشؼ الموظؼ أنو ال يوافؽ المشرؼ في أحدييما أو كمييما.

وىناؾ أشياء أخرى يجب أف يتأكد المشرؼ مف معرفة رجالو ليا ،فمثالً يجب أف يعرؼ الموظؼ

المستجد قواعد األمف إذا كاف عممو يتضمف مواداً أو نشاطاً سرياً ،وتحتاج ىذه األشياء عمى أية حاؿ
إلى مناقشة بيف المشرؼ والموظؼ المستجد ،ومف األفضؿ أف تكوف ىذه المناقشة مخططة بأسموب

منيجي ،واذا لـ تكف كذلؾ يحتمؿ أف ينسى الموظؼ بعض األشياء أو يتغاضى عنيا ،ولف يكوف ىذا

خطأ الموظؼ المستجد.
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ويجب أف يكوف أغمب ما يحتاجو الموظؼ المستجد مف ىذه المعمومات في شكؿ مكتوب ،وكثير مف
المؤسسات وليس كميا عندىا ىذه المعمومات مكتوبة ،وتتضمف ىذه المعمومات ما يمي:
-

خريطة المنظمة.

-

أىداؼ المنظمة وسياسة التشغيؿ بيا.

-

تاريخ المنظمة.

-

أسموب الترقيات التي تستخدمو المصمحة.

-

قواعد العمؿ المكتبي العامة لكؿ العامميف.

-

توصيؼ الوظائؼ عمى حدة وشرحيا.

-

مستويات األداء مف حيث الكـ والكيؼ.

-

موجز عف التدريب الخاص بكؿ وظيفة.

ويستطيع المشرؼ إذا ما كاف مدعماً قبؿ ىذه المجموعة مف المواد والمعارؼ القياـ بعمؿ أفضؿ وأكمؿ عما

لو حاوؿ تذكرىا كميا .والييئات التي تعرؼ أف الموظفيف أىـ رصيد ليا تعد ىذه البيانات وتوفرىا وبعض

الييئات تكتب البنود الثالثة األخيرة ذات طابع فردي.

المبدأ الثاني :يجب أن يتوفر اإلرشاد لمموظفين في أداء عممهم.
واإلرشاد كممة عامة ،وبتميز أدؽ فإنيا تشمؿ األشياء اآلتية:

 -1المعمومات الجارية:

مف غير المتوقع أف يعمؿ اإلنساف في جيؿ بما حولو ،فكؿ موظؼ يرغب في معرفة ما يدور حولو مما
قد يؤثر عمى عم مو ،واألمر متروؾ لممشرؼ في تقدير التطورات الجديدة واألشياء التي توشؾ أف تحدث،

واألشياء التي حدثت بالفعؿ ونقميا كاممة وفو اًر لكؿ أفراد مجموعتو ،ويمكنو القياـ بيذا في االجتماعات أو
مؤتمرات الييئة أي مع كؿ موظفيو في نفس الوقت ،فإذا قاـ بيذا العمؿ مع كؿ مف موظفيو عمى حدة

فإنو سيستغرؽ وقتاً أطوؿ ،والمصادفات متشابكة ككرمة العنب ،وغالباً ما يكوف االستماع إلى المعمومات
التي تنقصيا الصحة كمياً أو جزئياً مؤدياً لممتاعب وحتى المصائب ،وكرمة العنب تعمؽ جذورىا في
الممارسة السيئة لإلشراؼ وتزدىر إلى أعمى درجة حيف ييمؿ المشرفوف في مسايرة رجاليـ ألحدث

المعمومات.
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 -2معمومات التخصص:
باإلضافة إلى معرفة التطورات يحتاج الموظفوف إلى دراسة أحدث وأفضؿ لممعمومات الفنية أو الخاصة

التي تتصؿ بعمميـ ،ذلؾ ألف أحدث النظريات والمبادئ والمواد والمعرفة التي تتعمؽ بفروع تخصصيـ
المعينة ىامة ألي عا مؿ ،وقد يبدو ىذا عمى درجة كبيرة مف التعميـ بالنسبة لكؿ نوع مف العمؿ ،فمف
الممكف لمعماؿ غير الميرة أف يستمروا دوف الحاجة إلى ىذه المعمومات لكف الحروؼ األحسف والطريقة
األفضؿ في حفر خندؽ ،والممكنة األحسف أو اآللة األفضؿ في تنظيؼ األرضيات ،واألدوات األحسف

لتحريؾ األشياء الثقيمة ومعرفة األسموب األفضؿ في أي عمؿ ،كؿ ىذه األشياء تساعد في تحسيف
إنتاجية الناس وتنمي اىتماميـ بالعمؿ ،ومف الواضح في المياديف المينية أف قاطع األخشاب أو الميندس
أو عالـ الطبيعة أو الطبيب أو المحامي أو رجؿ االقتصاد أو أي متخصص في أي ميداف ال يستطيع

أف يتطور دوف دراسة المعمومات الجديدة في ميدانو ،وقد يكوف صحيحاً أف المشرؼ ال يمكنو شخصياً
تزويدىـ بكؿ ىذه المعرفة ،ومف األفضؿ في الواقع أال يحاوؿ ذلؾ لكنو مسؤوؿ عف التأكيد أف ىذه

المعرفة متوفرة وسيمة في التوصؿ إلييا .ومسؤوؿ كذلؾ عف دراسة رجالو ليتأكد مف نقاط القوة ومواطف
الضعؼ في كؿ منيـ ،وكذلؾ فإف المشرؼ مسؤوؿ عف تشجيع الدراسة الصحيحة وتنميتيا ،وسأناقش

النقطة األخيرة باستفاضة في المبدأ السادس.

 -3المعمومات الخاصة باألساليب:

تختمؼ األساليب مع كؿ نوع مف أنواع العمؿ ،ومف األفضؿ أف يجعؿ المشرؼ الذكي مف نفسو مرجعاً
لكؿ وظيفة في وحدتو ويجب أف يتأكد أف كؿ موظؼ مف موظفيو يعرؼ أفضؿ الطرؽ إلنجاز عممو

الخاص أف الطرؽ أو األساليب تختمؼ عف المعرفة الخاصة بالعمؿ مع أنيما قد يتداخالف ،ولكف غالباً

ما توجد أساليب ال تتصؿ بالمعرفة الخاصة الضرورية ألداء عمؿ معيف فمثالً ال يعرؼ كثير مف

المتخصصيف دائماً أشياء مثؿ اآلتية:
أ.

كيفية االستماع.

ب .أسموب الكالـ.
ج .كيفية الكتابة.

د .أسموب القراءة.
ىػ .كيفية تنظيـ العمؿ.

و .أسموب جدولة النشاط.

ز .كيفية إدارة اجتماع.
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وىناؾ أساليب عديدة مف الممكف أف نسجميا لكؿ عمؿ معيف ،وىناؾ بعض البنود مثؿ البنود الستة التي
سبؽ ذكرىا وىي بنود مشتركة بيف كثير مف الوظائؼ والميـ أف المشرؼ يحتاج أف المشرؼ يحتاج أف

يكوف يقظاً إلى ضرورة مساعدة رجالو في استخداـ أسيؿ األساليب المعروفة وأكثرىا كفاءة ،وال ينبغي أف

يراقب ىذه األساليب فحسب لكنو يجب أف يعمؿ مع رجالو بطريقة منتظمة مف أجؿ تطويرىا.

 -4تنمية الشخصية:

وىذا آخر بنود اإلرشاد أصعبيا في التنفيذ ،إف تقديـ مقترحات لتنمية الشخصية تتطمب معالجة ماىرة

لألمور ،فمكؿ كائف بشري نقاط ضعؼ ويعترؼ كؿ واحد تقريباً أنو ليس منزىاً عف الخطأ ،ومع ذلؾ إذا

أبرزت لفرد معيف خطأ محدداً فإف ذلؾ يسبب لؾ المتاعب وكثي اًر ما ينكر الشخص التيمة في حدة رغـ

أنو أحياناً يفاجئؾ باالعتراؼ بيا .وقد يكوف الشخص كسوالً أو بطيئاً أو كثير الثرثرة ،أو متقمب الطباع،

أو حاد المزاج أو متسرعاً في اتخاذ الق اررات أو ما شابو ذلؾ ،والمشكمة دائماً أنو ال يعترؼ بيذه األشياء

حتى لنفسو ،ومع ذلؾ فإف كؿ إنساف لو حؽ المساعدة مف مشرفو وخصوصاً في نقاط الضعؼ في

شخصيتو.

إف المشرؼ المفكر يحرص عمى أف يتمقى كؿ مف رجالو التشجيع المفيد بطريقة أو بأخرى لمتغمب عمى

خطأ في الشخصية يعوؽ التعبير الكامؿ عف القدرة ،ولست أعرؼ صيغة ناجحة لتوفير ىذا التشجيع أو
اإلرشاد أو لطريقة تقبمو ،ويبدو أف النجاح يعتمد عمى (أ) اعتراؼ الشخص أف بو خطأ( ،ب) منع الناس

الكامؿ بخصوصو( ،جػ) تنمية الرغبة الصادقة لمتغمب عميو( ،د) المساعدة البناءة والتشجيع عمى

التخمص منو.

وكؿ واحدة مف ىذه النقاط ىامة ،وأصعب شيء في تحقيقو عامة ىو اعتراؼ اإلنساف بخطئو ،إف
الضغط عمى النقطة األولى قد يجعؿ عدـ التشجيع إلى صعوبة تنمية الرغبة لمتغمب عمى الخطأ ،وحيف

تتخذ ىذه الخطوات يصبح تقديـ المساعدة لمتغمب عمى الخطأ سيالً يسي اًر في تقبمو ،ومف الممكف أف
تشبو ىذه الطريقة طريقة إخفاء اسـ المخدرات ليجعموا مف المدمف غير مدمف ،وليس ىناؾ اعتراض إال

أف الطريقة ناجحة في أكثر األحياف ال في كميا ،ومع ذلؾ فإف الطريقة كما يصفيا أصحابيا تعتمد عمى

اإلقرار واالعتراؼ بالضعؼ ،وبدونو ينعدـ أي أمؿ في التقدـ ،ويستحؽ أسموب التصحيح الدراسة الدقيقة
وخاصة في الحاالت األكثر صعوبة.
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المبدأ الثالث :يجب تقدير العمل الجيد دائماً.

يوافؽ كؿ مشرؼ محنؾ غالباً عمى أف ىذا المبدأ سميـ – ويخبرنا أف ىذا التقدير يجب أف يكوف عمنياً بقدر

اإلمكاف – ذلؾ أف الناس يحبوف اإلحساس بالتقدير وأنيـ سيجدوف أكثر حيف يالحظ المشرفوف مجيوداتيـ
ويمدحونيا ،لكف قد يقوؿ المشرفوف في صوت واحد تقريباً أف المبالغة في ىذا ممكنة – والخطأ في أف الخوؼ

مف المبالغة كثي اًر ما يمنع المشرفيف مف تقديـ المديح مطمقاً.

ومع ذلؾ فما زالت استطالعات الرأي تشير بوضوح قاطع إلى أف الناس يعتبروف تقدير العمؿ الجيد إحدى

سمات المشرفيف الممتازيف ،وكذلؾ فإنيـ يعتبروف عدـ تقدير العمؿ الجيد سمة مف سمات اإلشراؼ السيئ
والسؤاؿ اآلف ىو "ما ىي أفضؿ الطرؽ لوضع ىذا المبدأ في موضع التنفيذ المؤثر المعقوؿ".
وفيما يمي بعض الطرؽ التي يستطيع بيا المشرؼ تقدير العمؿ الجيد الذي يقوـ بو كثير مف رجالو وىذه الطرؽ

مرتبة بنظاـ يبدأ بأبسطيا وأسيميا:

 -1قؿ لو عمى الفور أنو قد قاـ بعمؿ طيب ،واألفضؿ القياـ بيذا في حضور الموظفيف اآلخريف.
 -2اكتب إليو فو اًر وصراحة وتأكد أف نسخة مف الخطاب قد أرفقت بالممؼ الخاص بو (ففي الحكومة

الفيدرالية وفي حكومات كثيرة مف الواليات وكثير مف الشركات والييئات يحفظ ممؼ بشؤوف األفراد

لكؿ شخص في الييئة وىذه الممفات مف الممكف أف تكوف ذات قيمة كبرى كحوافظ لألعماؿ

والسجالت الخاصة بكؿ موظؼ يعمؿ في الشركة أو المصمحة ،وتضـ ىذه الممفات عامة وحتى
بعد سنوات قميالً مف الخطابات المديح مف النوع الذي نصفو ىنا ،وأحياناً ال تضـ خطابات مطمقاً.

وفي ىذا الصدد دعني أقوؿ أف أخبار موظؼ أو الكتابة إليو ال يكمؼ شيئاً ،فيذه أدنى األشياء تكمفة،

لكنيا اكثر طرؽ التقدير بالعمؿ الجيد أىمية ،وتحتوي البنود التالية وسائؿ أكثر تكمفة:
 -3امنحو شيادة امتياز مف أي نمط تستخدمو الييئة إذا كاف بيا شيادات.
 -4امنحو مكافأة نقدية أو عالوة.

 -5امنحو ميدالية أو شيادة عالوة عمى المكافآت النقدية.
 -6امنحو زيادة في الراتب.

 -7رقو إلى وظيفة أفضؿ يكوف مؤىالً ليا.
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ويتضح مف ىذا أو وسائؿ التقدير يجب أف تناسب درجة االمتياز في األداء وفقاً لسياسات الييئة ،ويمكف
تطبيؽ البند السادس في المصالح االتحادية كنتيجة لمقانوف الجديد .فالموظفوف يحققوف زيادة في

بناء
المرتبات في فترات منتظمة إذا كانت خدماتيـ مرضية ،ويمكف أف يمنح الزيادة لمعمؿ فوؽ المتوسط ً
عمى توصية المشرؼ وبعد مرورىا بمجنة أو اثنتيف.
ويمكف منح مكافآت أخرى في الخدمة الحكومية باإلضافة إلى تمؾ التي سبؽ ذكرىا وتطبيؽ نفس الشيء
في عديد مف الشركات وغيرىا مف الييئات.
لكف ىذا كمو يعتمد أساساً عمى رغبة المشرفيف في جعؿ مبدأ التقدير فعاالً ،وليس ضرورياً أف يرتبط
اإلشراؼ الجيد بالكثرة في عدد المكافآت ولكف الواقع أف الوسائؿ البسيطة السيمة في إبالغ الناس أو

الكتابة إلييـ بخصوص إنجاز أعماؿ ممتازة ىي وسائؿ أساسية في اإلشراؼ.
المبدأ الرابع :أن العمل الهابط يستحق النقد البناء.

حقيقة أف العمؿ الجيد يستحؽ التقدير ،لكف يبدو صحيحاً أف العمؿ دوف المستوى يجب أف يقدر – تقدي اًر

مناسباً – وىذا ميداف نتفوؽ فيو جميعاً ،ويبدو أف النقد أسيؿ بكثير مف المديح ،وغالباً ما يبدو أف مالحظة
العمؿ دوف المستوى أسيؿ مف اكتشاؼ العمؿ الجيد ،ومع ذلؾ فإف أي إنساف يستحؽ النقد عمى العمؿ اليابط

الذي قاـ بو والذي يعترؼ بيبوطو.

ويجب توجيو النقد عمى انفراد ،أف النقد العمني الذي يتمقاه الموظؼ يتضخـ بنسبة عدد األشخاص اآلخريف الذيف

سمعوه ،ومع ذلؾ ال يكفي أف يكوف النقد محصو اًر في الجمسات الخاصة بيف المشرؼ وأحد رجالو ،لكف يجب أف
يكوف النقد بناء.

وتوبيخ الموظؼ مف أقوى الطرؽ في إضعاؼ رضا الموظؼ بعممو واىتمامو بوظيفتو وحتى ثقتو بنفسو ،وقد
يريح التوبيخ العنيؼ مشاعر المشرؼ بخصوص خطأ وعمؿ ىابط ،وقد يرضى ذلؾ نفسو لكنو قطعاً لف يرفع

مف مستوى اإلنتاج في وحدتو ،فالموظؼ الذي ينقد نقداً الذعاً أو يوبخ بال رحمة قد يظؿ يتأجج غيظاً لشيور
بسبب الحادثة ،وقد ال يتغمب عمييا لمدة طويمة ربما لسنيف .ومف المحتمؿ أف ينفس عف استيائو بإنجاز قدر أقؿ

مما لو كاف يحب الوظيفة ،وىنا توضح استطالعات الرأي بيف موظفي الحكومة والعامميف في الصناعة أف
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الموظفيف ال يعتبروف المشرفيف ببساطة أعمى منيـ ،وصارميف بال داع في التعامؿ مع موظفييـ ،إف ىدؼ
المشرؼ ىو جعؿ الموظفيف يعمموف بأقصى طاقة ممكنة وعندما يقوموف بعمؿ ىابط فإف واجبو ىو حثيـ عمى

القياـ بعمؿ أفضؿ إال أف ينفث سخطو عمييـ ،والمشكمة ليست مف المسؤوؿ ولكف دائماً كيؼ تطور مجيودات

الموظفيف.

المبدأ الخامس :يجب أن يتمتع الموظفون بالفرص إلظهار استعدادهم لقبول مسؤوليات أكبر.
ستصبح كؿ وظيفة في أي ىيئة شاغرة إف آجالً أو عاجالً وسيكوف عمى موظؼ جديد أف يشغميا ،وطريقة

"ىرش الرأس" أي الحيرة ف ي شغؿ وظيفة خمت بال توقع ىي طريقة سيئة ،فعمى العكس مف ذلؾ تحاوؿ أي
مصمحة يقودىا رجاؿ أولو بصيرة أف تكوف مستعدة لمؿء أي وظيفة أو كؿ الوظائؼ حيف تخمو ويتطمب ذلؾ أف
يستغؿ المشرفوف كؿ فرصة لحث رجاليـ عمى إظيار ما يمكنيـ عممو ،وحيف يسمح الوقت لشغؿ وظيفة شاغرة

ل ف تكوف ىناؾ ضرورة لمحيرة أو ىرش الرأس ،ذلؾ ألف أفضؿ الموظفيف يعرفوف بالفعؿ ألنيـ تمقوا التدريب

واالختيار ،والمشكمة الوحيدة ىي اختيار أفضميـ تأىيالً ،وفي ىذا الصدد نؤكد بالطبع أف األقدمية وحدىا ليست
ىي معيار الترقية ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ يجب أف يمنح األفضؿ تأىيالً فرصة الترقي بغض النظر عف

السف.

إف إعداد الموظفيف لوظائؼ ذات مسؤوليات أكبر تحتاج إلى حفظ السجالت ،فحيف تتاح الفرصة لمموظؼ

إلظيار ما يمكنو القياـ بو فإف المشرؼ الجيد يكتب في الوقت المناسب مذكرة عف أداء الموظؼ الممتاز

ويضميا إلى ممفو الخاص بشؤوف األفراد ،وتشمؿ ىذه الفرص واجبات خاصة في عمؿ أكثر صعوبة أو في

مواقع أو مكاتب أخرى ،وتوفر رحالت المشرفيف الميدانية أو اإلجازات فرصاً أخرى لكي يحمؿ الموظفوف
المسؤولية والمر كمو يتركز في التخطيط في تنمية الموظفيف ،فالموظؼ الذي يعمؿ باضطراد عمى تنمية ذاتو

مف الممكف أف يزدىر حيف يتمتع بالفرصة ،ويجب عمى المشرؼ الجيد أف يشجع ىذا الرجؿ وأف يالحظو
بعناية.

واختبار الموظفيف بقبؿ أف تخمو الوظيفة تماماً ىو إحدى الطرؽ لتحاشي شغؿ الوظيفة بشكؿ سيئ ،وليس

ىذا بالطبع ضماناً إيجابياً فالموظفوف يتغيروف لكنو يساعد إلى حد كبير في الحد مف عدد التنقالت أو الترقيات
السيئة ،ووضع الموظفيف الذيف لـ يتـ اختيارىـ في الوظائؼ يعتبر مف مظاىر إدارة غير حكيمة .والمشرؼ

الذي يظف أنو يممؾ المقدرة التي ال تخطئ في اختيار الموظفيف األكفاء قد يواجو ببعض المفاجآت.
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والى ىذا الحد فإف الرأي يمثؿ وجية نظر الييئة والمشرؼ ،أما مف وجية نظر الموظفيف أصحاب الشأف
(وكمنا في الييئات أصحاب شأف) فإف فرصة الترقي مف األشياء التي يعمموف ليا ،فالطالب حديثو التخرج مف

الكميات يؤيدوف دائماً معرفة نوع الترقي في المصمحة وفرصيـ المكنة فييا .وال فائدة مف القوؿ ليـ عندما كنت

في سنؾ كنت سعيداً لمجرد الحصوؿ عمى عمؿ ،فيذا مجاؿ الفرص "ألف الشاب الذي يخطط طريقو يجب أف
يعرؼ المكاف الذي سيشغمو بعد خمس أو عشر سنوات".

وعالوة عمى ذلؾ فإف الموظؼ الذي يقوـ بأعباء وظيفة ما بنجاح يعرؼ مثؿ مشرفو ومصمحتو أنو يستحؽ

فرصة الترقية إلى وظيفة ذات مسؤولية أكبر ،فيو يريد ويستحؽ مسؤولية أكثر ومرتباً أعمى ووضعاً أرقى.

والمشرؼ مطالب مف وجية نظر الييئة والموظفيف أف يستغؿ الفرصة أو يخمبيا لترقى رجالو ودعني أذكر

في ىذه الجممة االعتراضية أف المشرؼ الذي يعرؼ تنمية رجالو مف الممكف أف يجد ترقيتو ىو أسرع بكثير.
المبدأ السادس :يجب أن يشجع الموظفون عمى تنمية أنفسهم.

شاع في أمريكا لعدة سنوات قبوؿ الفكرة الخاطئة أف الشخص حيف يتخرج مف المدرسة يصبح "متعمماً" وسواء

تخرج الشخص مف مدرسة متوسطة ،أو عميا أو مف معيد أو مف جامعة ،فإف ذلؾ ال يشكؿ كثي اًر مف االختالؼ

إال في الدرجة ،فشيادتؾ تصبح بمثابة جواز سفرؾ رغـ أنو مف المعروؼ أف دبمومات الكميات ستوصمؾ إلى

أماكف أكثر مف دبمومات المدارس العميا وقد أصبحت ىذه الدبمومات تعتبر شيادات – انفصاؿ – انفصاؿ مف

كؿ تعميـ أعمى منيا.

وقد جعمت ىذه األفكار روبرت بالكمي يصؼ التعميـ األمريكي عمى أنو نيائي في طابعو ،فيو يرى "أنؾ تعد
متعمماً إذا واصمت بال توقؼ تعممي نفسؾ" .وقد قاؿ ىذه العبارة ألحد فصوؿ التخرج في إحدى الكميات ،ويوافؽ
عمى ىذه الفكرة بحماس المربوف والعمماء ورجاؿ األعماؿ والقادة في المجاالت المينية وكذلؾ المثقفوف في كؿ

مكاف.

ويمكف لمشخص أف يتمقى تدريباً مكثفاً في عديد مف الموضوعات لمدة ثماني سنوات أو اثنى عشرة أو ست

عشرة سنة أو لسنوات أكثر مف ذلؾ ،والغرض مف ىذا عامة ىو تعريؼ الشخص كيؼ يستخدـ ممكاتو العقمية

لحؿ األنواع المختمفة مف المشكالت ،ومعظـ المشكالت التي يدرسيا في المدرسة إما مصطنعة أو مستعارة،
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وىي ليست بالضرورة واقعية وليست حتماً مشكالتو الخاصة ،وحيف يترؾ المدرسة يبدأ الشخص مواجية مشاكؿ

متنوعة لـ يدرسيا ولـ يناقشيا في المدرسة ،وكمما كاف الشخص أكثر تعميماً كمما كاف أفضؿ تأىيالً لحؿ
المشاكؿ الجديدة بنجاح .ويستعيد التعميـ بالنسبة لغالبية األمريكييف صور مبنى المدرسة وحجرات الدراسة،
ويتحدث الناس عف التعميـ كما لو كاف سمعة يمكف الحصوؿ عمييا لو ذىبنا إلى المكاف الصحيح ،وعمى حد

قوؿ بال كي يساعدنا ىذا النوع مف التكفير عمى القوؿ لبعضنا "لقد حصمت عمى تعميمي مف بودنؾ ،ومف أيف

حصمت عمى تعميمؾ".

إف التعميـ في الواقع ال ينتيي أبداً قبؿ أف تنتيي حياتنا ،وليس ىناؾ ما يحؿ محمو فإما أف تستمر في التعميـ

ومقدرتنا عمى حؿ المشاكؿ الجديدة أو نصاب بالركود ،فميس ثمة طريؽ وسط.

ويستطيع اإلنساف تنمية عقمو بوسائؿ عديدة :بالقراءة وبالمناقشة خاصة مع أشخاص أكثر كفاءة منو
وبالتعبير عف نفسو بالكتابة ويطرؽ أخرى والمشرؼ الحكيـ ىو الذي يحفز رجالو عمى االستمرار في شوقيـ إلى

التعميـ ولمتعطش لممعرفة واالستعداد لألفكار الجديدة النافعة .وحفز الناس يحتاج إلى ميارة فائقة وتفكير ،وبعض

المدرسيف يعجزوف عف القياـ بيذا عمى األقؿ مع كؿ طالبيـ وعمى الرغـ مف ىذا فنحف نقترح أف يحاوؿ
المشرفوف يجد فيما فشؿ فيو المدرسوف المدربوف والمجربوف ،وسيجد مف ينجح منيـ أنيـ يعمموف مع مجموعة

مف الناس سينفقوف ويبثوف في عمميـ الخياؿ والبصيرة.

المبدأ السابع :يجب أن يعمل الموظفون في ظروف صحية آمنة.
وىذا المبدأ ىو آخر المبادئ السبعة وىو غالباً ما يغفمو المشرفوف ومف المتفؽ عميو أنو مف مسؤولية اإلشراؼ

حيثما يستخدـ الناس اآلالت واألجيزة اآللية وىناؾ اعتراؼ أيضاً بالمسؤولية حيث يشترؾ الناس في عمؿ بدني
ثقيؿ ،وقمما نجد المشرفيف عمى وعي بإجراءات األمف والسالمة الضرورية في أي مكتب عمؿ عادي.

وفي أي مكتب كثير مف األخطار المحتممة فالمشي عمى أسالؾ الكيرباء أو أدراج الدراسات المفتوحة في
أسفؿ الدواليب ،والوقوؼ أماـ باب قد يفتح فجأة ،واصابة الذراعيف ،أو اليديف أو الساقيف مف حافة األثاث أو
عروؽ الخشب ،ومحاولة نقؿ أثاث ثقيؿ ،أو الوقوع عمى األرضيات المشمعة أو الوصالت الكيربائية التالفة كؿ

ىذه مواقؼ بسيطة مف الممكف أف تؤدي إلى حوادث خطيرة ،وىناؾ باإلضافة إلى ىذه األشياء أخطار التيوية
واإلضاءة وغيرىا مف المشاكؿ في مكاف عمؿ مغمؽ مما يحتمؿ أف تكوف ذات أىمية كبيرة وتوجد مستويات فنية
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لكؿ ىذه األخطار يمكف الحصوؿ عمييا بسيولة مف المجمس القومي لألمف الصناعي ،وىناؾ مخاطر عمى
الصحة أيضاً ،مثاؿ ذلؾ الموظؼ صاحب الضمير الحي الذي يأتي إلى المكتب وىو يقاسي مف برد شديد

معدي وىذه األشياء أيضاً تحتاج إلى اىتماـ المشرؼ ،فميس ىناؾ أحد ييتـ بأخطار األمف والصحة كما يجب.
واذا لـ يعط المشرؼ اىتمامو ليذا الموضوع فمف غيره؟
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