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مقّدمة عاّمة
 

 وبطبيعة الحال، يبرز سؤال حول.غايتها المنّظمة، أي عّلة وجودينبغي أّوًال أن نتساءل عن  
 اّلتي حّددناها من أجل تحقيق تلك األهداف، أي المنطق الّسائد اّلذي يتيح بلوغ اإلستراتيجّية

.الغاية
الّتنظيم ألّننا بّد من معالجة مشكلة ، غير أّنه ال ا بنظرنا منهالمفروغ  الحقائقا إلىلن نتطّرق هن

سنشير إليها بشكل مستمّر
، نظرًا إلى أّن المنطق يقضي بأن تكون حسنة "منّظمات"تطلق على مؤّسساتكم عادًة تسمية 

الّتنظيم؛ ولكن هل تلك هي الحال فعًال؟
نظيم الّت  تساعد في تأمينثالث أدوات رئيسّية في الوحدات التالية سوف نلقي الضوء على

 و تسمح بالترآيز على البعدين اإلداري و  المطلوبةالفعالّيةتضمن الحصول على و واإلدارة، 
.العملي للموارد البشرية

 
  
  
فهرسال
 

  أدوات اإلدارة: الجزء األول
   التنظيميالّرسم: 1درس رقم 
  الميزانّية: 2درس رقم 

: 3درس رقم   لوحة القيادة 
    

  ةالموارد البشري: الجزء الثاني
  الكفاءة والحماسة: 1درس رقم 

  العمل ضمن فريق:2درس رقم  
  القيادة والّتفويض والقرار: 3درس رقم  

  
 نموذج مبّسط عن الميزانّية الّتخطيطّية:  1الملحق 

  
مكّونات القيادة  : 2الملحق 
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  اإلدارةأدوات :     الجزء األول
  

 التنظيميالّرسم       : 1  رقمدرس
  

  :األهداف
"اإلستفهامات الّسّتة" إلى طريقة مدخل -

 تحديد الّرسم الّتنظيمي وتوزيع المهام    - 
 
 

"اإلستفهامات الّستة 1- " 
 

  من ينجز أّي عمل؟
إّنه سؤال منطقي يطرحه أشخاص قادمون .يتوّجهونإلى من  من خارج المنّظمة لكي يعرفوا 

إذ تبرز أسئلة تكميلّية : مجال الّتنظيمال يكفي في" من ينجز أّي عمل"غير أّن اإلجابة على سؤال  
ال بّد من طرحها

 
  ؟ لماذا؟ آيف؟ متى؟أين

فضًال عن
. وما إليها من األسئلة؟ وبَم؟مع من

.تعرف هذه الّطريقة العالمّية لطرح األسئلة بطريقة اإلستفهامات الّسّتة
 

لّسؤال تتطّلب أّوًال معرفة ؛ وال شّك في أّن اإلجابة عن هذا ا"؟من ينجز ماذا"ونعود إلى سؤال 
ذلك هو الّسبب اّلذي من أجله ذآرنا آنفًا عددًا  ).راجع خّطة عملك(الخطوات اّلتي ينبغي إنجازها 

.من المفاهيم األساسّية
 

 17



الّرسم الّتنظيمي -2
 
من ينجز أي "وبالفعل، يشّكل الّرسم الّتنظيمي صورة بيانّية تجّسد اإلجابة على الّسؤال  

  ":عمل؟
)أي ما يقوم به األشخاص(الخطوط الوظيفّية أفقّيًا، 

)أي من مسؤول عن من (الخطوط الّتراتبّيةعمودّيًا، 
.الوظائف والعالقات :ويمكن تلخيص ذلك بالعبارتين الّتالتين 

ويشير تدقيق .يخّيل إلى الكثيرين أّن الّرسم الّتنظيمي يجّسد الّصورة الوظيفّية الّدقيقة للمؤّسسة 
رآات إلى أّن الّرسم الّتنظيمي ال يعكس الواقع إال في حاالت نادرة، ففي أّيامنا هذه، التكييفات الّش

.الميدانّية أسرع من الّتنظيم اإلداري، والقيود الّتشغيلّية أآثر تطّلبًا من مجّرد تصميم تصويري
فيكون .  سينجزهنم، علينا أن نعرف ينبغي إنجازهوآما ذآرنا آنفًا، بعد أن نعرف العمل اّلذي 

فنتوّصل إلى صورة على  .الّتوزيع هو المرحلة األولى؛ تتبعه المرحلة الّثانية، أي الّتعريفبذلك 
:الّنمط الّتالي

 

 
 

عامالمدير ال

المدير 
 الّتجاري

المدير 
اإلداري 
 والمالي

 المدير الفّني

رئيس القسم 
 أ

رئيس القسم 
 ج

رئيس القسم 
 ب

رئيس دائرة 
 المحاسبة

المسؤول 
عن الموارد 
 البشرّية

رئيس 
1المحترف   

رئيس 
2المحترف 

 
غير .ندرك تمامًا أّن غالبّيتكم قد ال تعتبر هذه البنية إلزامّية، ال سّيما بالّنظر إلى حجم منّظماتكم 

ونأمل، بكّل بساطة، أن  . لدرجة تبّرر الحاجة إلى تلك البنية-ولَم ال- منّظماتكم يمكن أن تنمو أّن
توّعيكم على ضرورة تحليل العمل المطلوب جّيدًا، وتحديد وظيفة آّل شخص، وإنشاء جهاز 

ممتعًا وعالي األداء  .عالقات يجعل العمل 
 
  

 
  : ظائف الجميع والعالقات القائمة بين األشخاص، بعد أن تستعلموا جّيدًا عن و"  الّتمرين

"ضعوا الّرسم الّتنظيمي لمؤّسستكم
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  أدوات اإلدارة     :الجزء األول
  

الميزانّية       : 2درس رقم 
  
 

الهدفان  :
المدخل إلى الميزانّية  -1
 استعمال الميزانّية الّتخطيطّية -2

 
ما هي الميزانّية؟ 1- 

 
 إدارة، ضرورّية آوسيلة تسّير شؤون المنّظمة وآمساعد على اّتخاذ الميزانّية أداة:الّتعريف 

  .القرار
.تشّكل إطارًا ودليًال ال ينبغي أن يتحّول إلى قيٍد يستخدم آذريعة للّرآود

وفي ما يتعّلق بحالتكم، تخّصصون ميزانّية لكّل مشروع؛ وإذا آنتم تديرون مشروعًا واحدًا 
أّما في حال آنتم تديرون مشاريع آثيرة، يستحسن  .سبة إليكم بالّناألمور بسيطةفحسب، فإّن 

بنظرنا أن تضعوا ميزانّية عاّمة على مستوى المنّظمة، ويتعّين على مجلس إدارتكم أن يحّدد 
.معكم شكلها وسبل المتابعة

 
ما هي الميزانّية الّتخطيطّية -2
 

تشّكل الميزانّية أّوًال أداة إدارة؛ ال ".الحكم هو الّتخطيط"ال شّك في أّنكم تعرفون القول المأثور  
، اّلتي تسمح بتوّقع الّتخطيطّيةبل اإلدارة ) المسّجلة في المحاسبة(تتعّلق بنتائج اإلدارة اليومّية 

 اإليرادات تغّطي، وبشكل خاص، آيف يمكن أن اإليرادات واإلنفاقآيف يمكن أن يتطّور 
.اإلنفاق

إدارة "بأن تعالجوا مباشرة الخصائص المتعّلقة بكم في إطار وستتسّنى لكم الفرصة اّلتي تسمح 
غير أّننا نرغب هنا في أن نوّعيكم على أهّمّية األداة الميزانّية والّدور اّلذي تؤّديه في " المشروع

.إدارة منّظمتكم
 

 ليست ، ألّنهاإستراتيجّيتكم، فهي تأتي نتيجة تفكير معّمق حول تخطيطّيةنظرًا إلى أّن الميزانّية 
 اّلتي تنوون تسخيرها اإلمكانّيات من خالل معّبر عنها بأرقام، صورة عن أهدافكمفي الواقع إال 

.ويكتسي اختيار المعلومات أهّمّية خاّصة .بغية بلوغ تلك األهداف ويمكن أن تشّكل المحاسبة  
 يمكن أن ينير نظرًا إلى أّن الماضي) حّتى أّن ذلك عّلة وجودها(مصدر معلومات بالغ األهّمّية 

  .المستقبل أيضًا، ويمكن أن يسدي بعض الّنصائح، ال سّيما منها الّنصائح المتعّلقة بالحيطة
خارجّية آانت أم - وبما أّن الميزانّية تخطيطّية، فهي ليست دقيقة تمامًا، فضًال عن أّن األحداث1

.ظمةمّما يحّتم خضوعها لمتابعة منت. يمكن أن تغّير التوّقعات-داخلّية  
 ذلك الّتفاوت بفهم تحليل بين الّتوّقعات واإلنجازات، وينبغي أن يسمح الّتفاوتوتبرز الميزانّية 

غير أّن الّتحليل يسمح أيضًا بالّتفكير المفيد في أصول ذلك  .الواقع، وبتصحيحه قدر اإلمكان
  .الّتفاوت

 
وضع الميزانّية الّتخطيطّية الخاّصة بصندوق مشروعك   :   الّتمرين

                                                 
 نموذجًا عن عرض الميزانّيةملحقًا يتضّمنتجدون  1
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  أدوات اإلدارة       :الجزء األول
  

لوحة القيادة        : 3درس رقم  
 

 الّتآلف مع مفهوم لوحة القيادة وتطبيقاتها:الهدف
 

المقّدمة
يتعّين على البّحار أن يحافظ على اّتجاهه لكي يبلغ الميناء، ويمكن أن تدفعه أسباب آثيرة إلى 

 على اإلّتجاه استخدام مجموعة من وسائل اإلبحار ويتطّلب الحفاظ .تصويب المسار مّرات عديدة
وينطبق هذا الواقع  . بشكل منتظمموقع الّسفينةاّلتي تعطي المعلومات الّضرورّية من أجل تحديد 

وتلك هي حالك في غالبّية "... ترآب األمواج"على أّي شرآة، ال سّيما عندما يتعّين عليها أن 
.األحيان

 
ما هي لوحة القيادة -1 ؟ 

 
  :الّتعريف

يعطينا بوا وفيمينيي أدّق تعريف بلوحة القيادة : 2
 ضبط، من  توليفّية معروضة بطريقةمؤّشرات لكي يتمّكن، بفضل المسؤول يزوَّد بها وسيلة"

 اّتخاذ القرار، والتوّقع المعّبرة، بهدف الّتفاوتات، عبر تحليل )بمعنى الّتحّكم به (نظامهتشغيل 
  ." بالعملاّلذي يسمح 

 
ينبغي أن .  الّلجوء إليهاوتيرة وسعيًا وراء لوحة قيادة مفيدة وقابلة لإلستخدام، ينبغي أّوًال تحديد  

تكون المعلومات محّدثة؛ وال بّد من تأمين الّتناغم بين وتيرة اللجوء إليها ودخول المعلومات في 
:رة أيضًاوال ينبغي أن تكون المعلومات المتوّفرة موثوقة فحسب، بل معّب .الّنظام مّما يجعل  

 بحيث تفرض ضرورّية وآافيةفعلى المؤّشرات أن تكون  . عامًال أساسّيًاالمؤّشراتاختيار 
أخيرًا، من المهّم أن تكون لوحة القيادة واضحة، فينبغي أن يخدم مظهرها وظيفتها  .اختيارها

. وطريقة استخدامكم إّياهاآصلة وصل بين اإلستراتيجّية والّتشغيل
ليست لوحة . اّلذي يمّيز لوحة القيادةالّتضميني والّديناميكّيأيضًا أن نلفت انتباهكم إلى الوجه نوّد  

. القيادة جامدة؛ إذ يمكن أن تتغّير المؤّشرات حسب الّظروف، فيتفاوت عددها بين القليل والكثير
لتزام بالعمل وتحمل لوحة القيادة شرآاءك على البحث عن المعلومات بدًال من تجاهلها وعلى اإل

   .وال شّك في أّن لوحة القيادة تشّكل أداة تنشيط.أآثر فأآثر
 

                                                 
2 BOIX et FEMINIER – elicaF droB ed uaelbaT eL )Editions d’Organisation – 2004(
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لوحة قيادة المنّظمة -2
في حالتك، ال حاجة بالّطبع إلى لوحة قيادة مفّصلة جّدًا؛ وفي معظم الحاالت، تكون حوالى سّتة 

لميزانّية في حال سمحت علمًا بأّنه يمكن دمج المعلومات اّلتي توّفرها ا(مؤّشرات أآثر من آافية 
:غير أّننا ندعوك إلى األخذ بالمالحظة الّتالية).وتيرتها بذلك  

أي المستفيدين (عّلق أهّمّية خاّصة على المؤّشرات اّلتي تدعمها معلومات من خارج المنّظمة 
شرط أن تتمّكن من ) من أعمالك، والجهات المانحة، واإلدارة، واألطراف المعنّية، وسواهم

، وشرط أن تبقى بسيطة؛ فصحيح أّنك قد )مؤّشر الّرضا مثًال(ها ومن الّتعبير عنها برقم توليف
تفقد شيئًا من الدّقة غير أّنك تكتسب المزيد من الموضوعّية، ما قد يكون مفيدًا عند اّتخاذ 

.القرارات
ليها أن على لوحة القيادة أن تكون بسيطة، ومالئمة لحاجاتك، وقابلة للّتطّور، وحيوّية، وع

.تلك هي حسناتها الّرئيسّية :تعطي نظرة شاملة
 

  : إنطالقًا من هذه المبادئ ستعّد لوحة قيادة لمنّظمتك؛ وعليك بدايًة أن تجد   الّتمرين
.المؤّشرات الّضرورّية؛ واآتِف حالّيًا بسّتة مؤّشرات آحّد أقصى
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  الموارد البشرية   :الثانيالجزء 
  

الكفاءة والحماسة   :            1درس رقم 
 

 مدخل إلى مفهومي الكفاءة والحماسة: الهدف
  
 
مفهوم الكفاءة  -1
 

الّتعريف
أفكارًا آثيرة، متناقضة في بعض " آفاءة"تشّكل الكفاءة مفهومًا معّقدًا، سّيما وأّننا نحّمل لفظة 

:بمفهوم الحماسةوبأن نربطه ... ويسمح لنا تعريفان بأن نحيط جّيدًا بهذا المفهوم.األحيان  
القدرة على العمل، والّنجاح والّتقّدم، اّلتي تسمح ": أو باألحرى الّتحليلي" العلمي"الّتعريف 

بإنجاز المهام أو األعمال على نحو مالئم، وتنتج عن مجموعة متكاملة من المعارف، 
."والمهارات، والمواقف، والّتصّرفات

مجموعة القدرات اّلتي ينبغي استخدامها بغية حّل ": إن جاز الّتعبير" األآثر عملّية"والّتعريف 
."المشكلة في حالة مهنّية محّددة وضمن سياق مهني معّين

 
 أعمالك فعالّيةاّلتي يتعّين عليك فرضها بغية ضمان معايير الّتوظيف يساعدآم ذلك على فهم 

 العمل اّلذي ينبغي إنجازه وتحديد الوظائف،   تفوتك العالقة بتحليلوبطبيعة الحال، ال.ونوعّيتها
بشكل دقيق، وتحديد المقتضيات، وإعداد منصب العمل فبفضل تلك الخطوتين، يمكنك وصف 

 أن تختار الّشخص اّلذي تناسبك مواصفاته، أنتألّنه يتعّين عليك  . الّضرورّيةبالكفاءاتقائمة 
.ت المطلوبةوالّشخص األقرب من المواصفا

وال الّتصّرفات المغرية؛ وال تنسى ) المبالغ فيها(ال تغّرك آثرة الّشهادات، وال الخبرات العديدة 
 في المجموعة، وأّنه يمكن أن يتمّتع من يحمل شهادات قليلة  اإلندماجأّن الكفاءة الحقيقّية تستند إلى

خرى أآثر مّما يتمّكن أشخاص بالقدرة على تحويل تجاربه إلى نظرّية يستخدمها في حاالت أ
.آخرون مدّججون بالّشهادات من تطبيق معارفهم

 من -ألّن ذلك يتناسب مع توّجه هذا المشروع-إذا آان يتعّين عليك أن تدير منّظمة مهّمة أو لَم ال 
وفي بعض الحاالت،  .الّتدريب، فّكر في تعزيز الكفاءات من خالل استثمار الوسائل البشرّيةباب 

فضًال عن أّن اإلعداد ). مع أّن تقييمها أصعب (المكتسباتأن تكون القدرات في مثل أهّمّية يمكن 
.يشّكل أّوًال أداة تتيح إدارة الموارد البشرّية
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؟ما هي الحماسة 2- 
 

  الّتعريف
أليست اإلنجذاب اّلذي نشعر به حيال تحقيق بعض األعمال دون سواها، وحيال تقديم عمل على 

.ل اإللتزام في عمل من دون أن نتمّكن من شرح سبب التزامنا بطريقة عقالنّيةآخر، وحيا
ونظرًا .ال بّد أّنك تلحظ العالقة القائمة بين هذه الّظاهرة وموقفك من العمل اّلذي ينبغي إنجازه 

 يرتبط إلى أّن الموقف ُيعرَّف على أّنه الحالة الفكرّية اّلتي تملي علينا تصّرفنا، فإّن هذا الّتصّرف
وفي الّسياق المهني، يؤّدي ذلك دورًا بالغ األهّمّية ألّنه ال شّك في أّن  .ارتباطًا وثيقًا بحماستنا

.فهي تحّدد مستوى اندماجنا:إنجاز المهّمة يتوّقف على حماستنا  
ا يمكن القول إّن تصّرفنا في العمل يرتبط ارتباطًا وثيقًا باإلهتمام اّلتي نوليه للعمل، أي بنظرتن

وال شّك في أّننا نصّر على أن ننجز العمل اّلذي نفهم هدفه، وأهّمّيته، بصورة أفضل من . إليه
.العمل اّلذي ال ندرك غايته

  
:إذا أردت أن تحفظ جملة واحدة تلّخص الحماسة، إليك القول الّتالي

  ."الّسبب يحّمس البشر، ال الّطريقة"
  

).أي عالقته بالهدف( العمل المطلوب مّنا عّلة وجود ليست الّتقنّية أو اإلجارءات محّمسة، بل
تمامًا آما أّن الحماسة ال تتجّلى في غياب الكفاءة، فإّنه ال يمكن الّتعبير عن الكفاءة على أآمل 

.تلك هي إشكالّية الكفاءة:وجه في غياب الحماسة  
ولكن حذاِر، (ع متحّمس عادًة فالمتطّو:وغالبًا ما تواجهون هذه اإلشكالّية عند الّتعامل مع الّتطّوع 

الحماسة من دون  ؛ ولكن هل يتمّتع بالكفاءة؟ وأّيهما أفضل؟)فقد يخّيل إلى البعض أّنهم متحّمسون
  آفاءة أو الكفاءة من دون حماسة؟
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  الموارد البشرية   :الثانيالجزء 
  

العمل ضمن فريق :              2درس رقم 
 

  .يقالمدخل إلى خصائص الفر :الهدف
 
3خصائص الفريق -1

(*)ً فريقا لكي تعتبر خصائص 7يتعّين على المجموعة أن تستوفي 
يشّكل عّلة وجوده؛وهدف محّدد ، مهّمة، وعملتوّجهه صوب 
من األعضاء؛عددًا صغيرًا 
 لدى آاّفة األعضاء لكي ينجزوا مهّمتهم؛ حماسة قوّية

؛بشكل رسميّم  األدوار، والوظائف، والمسؤولّيات، والمهاتوزيع
 بهدف تأمين نجاح العملّية؛وتضافرها الجهود مشارآة
 األعمال الفردّية؛تنسيق

. معترف بها في ما يتعّلق بالمهّمةسلطة منّسقةالموافقة على 
 

:متالزمين" نفسّيين"ولكن ال يمكن تنسيق الفريق في غياب عاملين 
الّثقة الكاملة آّل في عمل اآلخرين،       
.معنوّيات مرتفعة لدى الفريق، أي ثقته القوّية بنفسه       

  
تأليف الفريق  -2
 

، ولكن ينصح )تأليف الفريقأي ( مثالي يعتبر مرجعًا في البحث عن ترابط الفريق نموذجذلك 
.باإلستجابة إلى أآبر عدد ممكن من المعايير بغية الّتوّصل إلى فريق فّعال

وال سّيما عبر تسهيل (، ويحّد من مخاطر الّنزاع إلنسانّيةاق  العالقات يعّزز العمل ضمن فري
، ويسّهل ظهور القادة الّطبيعّيين، ويزيد الفعالّية بشكل ملحوظ، )الّطبيعّية والمفيدة" الّتعديالت"

تمّتع بها، تًا استقاللّيتها، والّثقة اّلتي غير أّن بعض المجموعات قد تستخدم أيض. وما إلى ذلك
في حال آانت الّرتبة العليا تتحّكم  .دورًا منحرفًا، خاّصة على الّصعيد الّتراتبيي ؤّدتالقّوة لكي و

بطريقة سير مجموعات العمل، يسّهل استخدامها إلى حّد بعيد حّل المشاآل الحّساسة والمعّقدة، 
.ونجاح المهاّم الخطرة
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  الموارد البشرية   :الثانيالجزء 
  

ة والّتفويض والقرارالقياد :              3درس رقم 
  
 

المدخل إلى مفاهيم القيادة :الهدف
 
  :القيادة – 1

  بالجّدّيةائمًاوله أدبّيات آثيرة ال تّتسم د متداوًال جّدًا وتمحورت حأصبح هذا الموضوع
ينبغي أن نرّآز على الخصائص األساسّية المّتصلة بشخصّية القائد آما ترد في الوثيقة  .المطلوبة
.و في الوقت عينه مستشرف ومبادر ومنّشطفه :الملحقة  هوالمفهوم األهّم بنظرنا ف أّماو 

فعلى هذه المشروعّية تقوم سلطته  :، المرتبطة باعتراف اآلخرين به وقبولهم إّياهةمشروعّيال
)"مكّونات القيادة".الّطبيعّية :1 راجع البطاقة الملحقة(   

  
   :الّتفويض -2

ال يعني الّتفويض رمي المهام  . هذه الخطوةاإلقدام علىها حملاّلتي ي كثيرة إلى الّتناقضات التنّبه
اّلتي ال نريد تنفيذها على اآلخرين، بل تكليفهم بتنفيذها، رّبما ألّنهم أآثر آفاءة في هذا المجال، أو 

قوم غير أّننا ن ).أآثر مّما نخضعهم المتحان(بكّل بساطة لكي نشعرهم بالمسؤولّية، ونوليهم الّثقة 
ال يمكن أن يتمّلص إذ ؛ ولذلك فإّن الّثقة أساسّية . القدرة على العمل، ال المسؤولّيةبتفويض

.وال يمكن أن يتحّرر المفوَّض إليه من العمل الموآل إليه)  يبقى مسؤوًالفهو(المفوِّض 
 ةّي آتاب وثيقةيشّكل الّتفويض نوعًا من عقد الّثقة، وألسباب عديدة، يستحسن أن يشّكل موضوع

. الّطرفان عليهايوّقع
 
 

 في ما يتعّلق بشؤونكم الخاّصة، تجدر اإلشارة إلى أّن رئيس المشروع ال يتلّقى -مالحظة 
ومع أّنه ).ال وسيلة عمل... المشروع نمط إدارة  : راجع أدناه". (بمهّمة"تفويضًا بل يكّلف 

.اق تنفيذ المشروع عن إنجاز مهّمته، ال شيء يمنعه من الّتفويض في سي آّلّيًامسؤول
 
 
صنع القرار  -3
 

ذي  الخطر اّلكّبلوفي معظم األحيان، ي.يشّكل اّتخاذ القرار عملّية معّقدة نسبّيًا، من الّناحية الّنفسّية 
تّم ذلك  المخاطر إلى أقصى حّد، ويوبالّتالي، ينبغي الّتخفيف من . العملّية صانع القرارتتضّمنه 
وآّلما تمّتعنا بمعلومات موضوعّية  .وافيةالمعلومات  ممكن من الاللجوء إلى أآبر قدر بواسطة

.القبول بها المخاطر اّلتي ينبغي وموثوقة، آّلنا تمكّنا من قياس
مّما زانّيات ولوحة القيادة، يمكن أن ترى هنا أيضًا الّدور الّرئيسي اّلذي تؤّديه أدوات مثل المي

من األدوات اّلتي نقترحها غاية بذاتها؛ بل هي مساعد، ليست أّي  . أهّمّية اختيار المؤّشراتيظهر
.يسّهل أعمال اإلدارة األساسّية
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 1الملحق 
 

 نموذج مبّسط عن الميزانّية الّتخطيطّية
  

 إنشاء مرآز تدريب على المعلوماتّية لشباب الحّي
 

ا في الكلمة من عند إطالق المرآز، يديره متطّوعون وبالّتالي ال أجور موّظفين بكّل م: مالحظة
  معنى

 
  اإليرادات  اإلنفاق 
  إنشاء المرآز. أ
طاوالت، وآراسي، ( األثاث -

  )وخزانة
  الّتأمين-
  الكهرباء-
 اإلجار والّنفقات-
 

 
3000 
1200 
1200 
4200 

  المساهمة المالّية. أ
  الّتمويل الّذاتي -
  )محّصل( دعم البلدّية -
  )جاري(دعم المجلس العام -
  )محّصل(دورسيه آون  دعم جمعّية-
  ) محّصل( دعم مؤّسسة آذا-
 

 
1500 
1500 
2000 
1000 
1000 

  الّتشغيل. ب
   حواسيب4 شراء -
   الّتوثيق واإلشتراآات-
  مداخالت األساتذة-
  نفقات متفّرقة وغير متوّقعة-

 
4000 

600 
2200 

 

  المساهمة العينّية. ب
 ساعة من 30( رابطة المعّلمين -

  )الّتعليم المّجاني
  
 مطبعتين+ بة حاسوبين مجّهزين  ه-
 

 
1500 

 
2500 

 16400 11000  الّضرائب محتسبة–المجموع المؤّقت 
 5400 إيرادات مكّملة ينبغي تأمينها  

16400   الّضرائب محتسبة-مجموعة اإلنفاق 16400  الّضرائب محتسبة–مجموع اإليرادات 
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2الملحق 
 
 

مكّونات القيادة
 

 
.الّسير على خطاهى إعطاء اآلخرين الّرغبة في تمّتع بالقدرة علالقائد هو من ي

   
: في آن واحدييتعّين على القائد الحقيق

 
بنظرةأن يتحّلى 

 
شرآتهعن 
مهّمتهعن 
دورهعن 
إستراتيجيمخّطط آذلك هو بعده :أن يصّوبها نحو المستقبلوفي   

 
أي أن مبادرًا، أن يكون 

 
غزىطي عمله ميعفهو :يشارك اآلخرين نظرته 

المخاطروبالّتالي :يأخذ المبادرات  
)أي ينّظم ويؤّمن اإلستدامة(ويحفظ ) وذلك طموحه(يطّور 

الّتغييرأي أّنه يحّفز :ويجّدد 
 

أي أّنهالمنّشط، يؤّدي دور 
 

...يعلم، ويبادل، ويحاور، ويتفاوض:يتواصل 
  بحلفاءحظىفعليه أن ي:يستند إلى شبكات

.لطة إلى اآلخرينفيعطي الّس:يفّوض  
 

:مالحظة  أبعاد3يحمل آّل مّنا 
) الّتجربةستخلص مناألساسي، والمكتسب، والم ( نظرًا إلى تخّصصناالفّني،

بفضل قدرتنا على إقامة الّروابط والعالقات وعلى الّتأثير، وما إلى ذلكالمنّشط 
 معهاحسب قدرتنا على تقييم خصائص بيئتنا لكي نكّيف عملنا، اإلستراتيجّي
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