
 أسلوب علمي لتسهيل بعض العمليات اإلدارية يف دوائر الدولة

 

يف دوائر الدولة ( إن كانت الدائرة خدمية)جاء ىذا األسلوب عالجاً لبعض اإلدارايت ادلتعبة للموظف وللمواطن 
وب وىو ال يكلف الشيء الكثري بل إنو ال يكلف شيئاً مقارنة مع فوائده الكثرية ، ولالختصار أشرح ىذا األسل

 :العلمي مبا أييت 
 Adress) أو من دونو برانمـــج جاىز يســمى ( XP)اإلصدار ( Windowsوندوز )يوجد يف نظام 

Book  ) ديكن تشغيلو إبخراج قائمة الربامج من(start ) والدخول على قائمة الربامج مث
(Accessories )ن من جزأين أو حيث سنجده ضمن ىذه القائمة ، بعد تشغيل الربانمج سنجده يتكو

، ديكن عن ( Main Identity Contacts)يوجد يف القسم األيسر ملف اثبت ورئيسي ابسم : قسمني 
طريق ىذا ادللف إدخال رلاميع سلتلفة وحسب رؤيتنا وطلبنا وذلك ابلنقر على ىذا ادللف ابلزر األدين للماوس 

ة أو شخص معني أو ملف إذ ديكن إدخال إضافة رلموعبواسطتو ديكن ( New)حيث ستظهر قائمة فيها إيعاز 
. معلومات زلددة عن أي شخص يف ىذا ادللف الرئيسي الثابت 

ديكنها استخدام ىذا الربانمج وجعل كل ( بل أي رلموعة منظمة ) فأي دائرة حكومية كانت أو غري حكومية 
ىذه الشعبة أو القسم شعبة أو قسم يتبعها ضمن رلموعة أو ملف ضمن ادللف الرئيسي الثابت ، ومسؤولو 

. يدخلوا التقاسيم الفرعية ذلا عن طريق إضافة رلموعة أو ملف اىل ملفهم 
فأي رلموعة تضاف تعطى اسم ىو اسم القسم أو الشعبة وذلك ابلضغط ابلزر األدين للماوس على ادللف 

وستظهر انفذة ( New Group) من القائمة اليت ستظهر مث اختيار( New)الرئيسي والثابت واختيار اإليعاز 
وحتوي ىذه اجملموعة  ندخل فيها اسم اجملموعة والذي ديثل اسم القسم أو اسم الشعبة الذي دتثلو ىذه اجملموعة ،

أو ىذا القسم أمساء الشعب أو الوحدات التابعة لو وأمساء ادلوظفني ضمن مالكو ، إذ ديكن إضافة اسم أي 
وستظهر لنا ( New Group)بدالً من (  New Contact) اختيار موظف بنفس الطريقة السابقة ولكن 

انفذة فيها عدة معلومات وبياانت ختص أي موظف حيث ديكن طلب ىذه ادلعلومات والبياانت من ادلوظفني 
:- مباشرة وىذه ادلعلومات ىي 

. اسم ادلوظف واسم أبيو واسم جده  .1
اك موظف معروف ابسم غري االسم االسم الذي يظهر دلستخدم الربانمج عن ذلك ادلوظف ، فمثالً ىن .2

( . امسو كاظم ومعروف ابسم أبو حيدر)احلقيقي لو مثالً 
 ( .ديكن إضافة أكثر من بريد إلكًتوين للموظف الواحد )الربيد اإللكًتوين للموظف  .3
ويشمل الدولة واحملافظة أو ادلدينة ورقم اذلاتف الثابت والنقال والفاكس إن وجد ، وىناك : عنوان السكن  .4

 .عنوان مفصل قد ال يشمل البياانت السابقة ديكن للموظف ذكرىا يف ىذا احلقل 

وحيوي اسم الشركة أو اسم الدائرة و اسم القسم و الشعبة الذي يعمل فيها ادلوظف ، : عنوان العمل  .5
عنوان مفصل دلوقع العمل الذي يعمل فيو ادلوظف ، العنوان الوظيفي للموظف ورقم ىاتف العمل ورقم 

 .اكس وموقع الشركة على االنًتنت إن وجد الف

 .وحتوي اسم الزوج أو الزوجة وأمساء األطفال واجلنس وأتريخ ادليالد : معلومات شخصية  .6



 .معلومات إضافية ديكن أن يبنها ادلوظف أو أن تطلبها الدائرة قد تكون ذلا خصوصية معينة تتعلق ابلدائرة  .7

 

وىو ( Microsoft Office Outlook)انمج مثل برانمج كما توجد برامج أفضل وأدق من ىذا الرب
برانمج حيتوي على تفاصيل دقيقة وبياانت إحصائية مفصلة ديكن االستفادة منها ، ويف كل األحوال ىي أفضل 

من الطرق الروتينية ادلتبعة يف دوائر الدولة حالياً اليت تفتقر لكثري ادلرونة يف التعديل والبحث حبيث بني الفًتة 
 .خرى حتتاج الدائرة اىل بياانت جديدة عن كل موظف ألن البياانت القددية قد فقدت أو أتلفت واأل

توفر مرونة كبرية ( ويف أغلب الربامج الكمبيوترية اخلاصة ابلعمليات اإلحصائية)إن ميزة البحث يف ىذا الربانمج 
د ضخمة من ادلوظفني ، ودتّكن ىذه ادليزة للدوائر احلكومية اليت تكون عادة ضخمة وكبرية واليت حتتوي على أعدا

من عالج كثري من ادلشاكل والفساد اإلداري إذ إبمكان مدير الدائرة بنفسو يبحث يف أدق وأصغر األمور ، بينما 
صلد وبسبب الروتني أن مدير الدائرة يلقي اللوم على موظفيو يف حالة حدوث خرق إداري ويتنصل ىو من ىذه 

. لطة أعلى ادلهمة وكأنو ليس بس
فمثالً إذا أراد ادلسؤول أو ادلدير العام أو حىت الوزير ورئيس الوزراء أن يعرف كم عدد ادلوظفني شلن حيملوا شهادة 

الدكتوراه مثالً فبإمكانو ذلك بعمليات وإجراءات إلكًتونية بسيطة وبذلك ال يعتمد على موظفيو يف استخراج 
حلاجة معينة يف نفوسهم ، بل ويستطيع معرفة أمساء ىؤالء ادلوظفني  ذلك العدد الذين قد يغريوا بعض احلقائق

وأماكن عملهم وسكناىم وأرقام ىواتفهم وكل صغرية وكبرية ، وبذلك يقضي على كل من يتالعب هبذه ادلعلومات 
، وتكون ىذه ادلعلومات يف متناول يد أي مسؤول يف الدولة حبيث من الصعب التالعب فيها وأي تالعب 

كما ديكن دلدير الدائرة التأكد من أي معلومات ترد خاطئة . ف بسهولة ألهنا معلومات مًتابطة ومتداخلة يكتش
. عن أي موظف يف دائرتو ، وىذه ميزة ختتصر الكثري من اجلهد والوقت وتقضي على الكثري من التالعب احملتمل 

ادلختصني يف رلال اإلحصاء ( اء اإللكًتويناليت تريد أن تطور نفسها يف رلال اإلحص)وديكن أن تكلف الدائرة 
اإللكًتوين وىم كثر يف بلدان واحلمد هلل وديكنهم وضع برانمج خاص ذلذه الدائرة يعاجل مشاكلها اإلدارية ووضع 

بياانت إحصائية دقيقة تشمل كل صغرية وكبرية عن أي موظف يف الدائرة من رواتب وسلصصات وايفادات 
ومي ابإلضافة اىل البياانت اليت ذكرانىا سابقاً ، كما ديكنهم وضع موظفني متخصصني وإجازات وحىت احلضور ايل

على تزويد ىذا الربانمج ابلبياانت وادلعلومات وخيصصون للموظف ادلختص هبذا الربانمج كلمة سر خاصة ال 
حصر التقصري يف  يعرفها سواه وىو ادلسؤول عنها وحياسب عن كل خطأ حيدث يف ىذه البياانت ، وابلتايل ديكن

. حدود موظفني زلدودين 
إن تنفيذ مثل ىذا ادلقًتح من قبل ادلسؤولني الشرفاء سوف يقطع الطريق على الغري شرفاء من ادلسؤولني فيما لو 

تصدوا لنفس ىذا ادلنصب بعد ذىاب ذلك ادلسؤول الشريف ، وابلتايل سيسن سنة حسنة رغما على أنوف 
. دوى ادلباركة اىل غريىا من الدوائر بعد دلس آاثرىا الطيبة الظادلني ، وستنتقل ىذه الع

 
ىذه الطريقة ما ىي إال كخطوة اىل األمام لالستفادة من العلوم احلديثة اليت تطور هبا الغرب وطورىا لنا وما علينا 

نو جديد وحديث يف احلقيقة ىذا األسلوب ليس ابجلديد وال ىو من ادلبتكرات احلديثة إال أ .إال االستفادة منها 



( عن عمد وقصد أو عن قصور أو عن تقصري ) على عقول مدراء دوائران وادلسؤولني يف الدولة الذين اعتادوا 
. على الروتني الذي حرق األخضر واليابس من نشاط دوائرىم 


