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  :مقدمة
ينطلق العمل األهلي و منظماته من فكرة و فلسفة العمل التطوعي، و في مصر، كما في الكثير 

و مع . "العمل التطوعي"سفة نطلقة من نفس الفلمن بلدان العالم، بدئت مؤسسات المجتمع المدني م

استثناء البنوك التجارية التي بدأت العمل في قطاع التمويل الصغير و متناهي الصغر نجد أن 

، إال أن تعاملها في ١غالبية المؤسسات التي تتيح خدمات اإلقراض من مؤسسات المجتمع المدني

الحترافي في العمل، و برامج القروض فرض عليها التحول من النظام التطوعي إلي النظام ا

  . استخدام آليات السوق في إدارتها لبرامج التمويل متناهي الصغر

ثقافة ل  واسعهذا التحول الفعلي في دور مؤسسات المجتمع األهلي لم يصاحبه بالتوازي نشر

خاصة بالعمل األهلي االحترافي يجمع بين روح العمل التطوعي و آليات السوق و اإلدارة 

عتبر هذا الكتيب محاولة صغيرة في موضوع كبير وهو إدارة العمل األهلي التطوعي و ي. الحديثة

بمنظور احترافي بالتركيز علي إدارة الموارد البشرية لبرامج التمويل متناهي الصغر في 

 و و يتضمن الفصل األول منه مقدمة عامة عن مفاهيم إدارة الموارد البشرية. الجمعيات األهلية

ثاني مكونات و وظائف إدارة الموارد البشرية، و يتضمن الفصل الثالث شرح يتضمن الفصل ال

آلية برنامج الحوافز كأداة احترافية تساعد علي تحقيق أهداف و توجهات مؤسسات المجتمع 

  . و الفصل الرابع يقدم نموذج الستمارة تقييم أداء العالمينالمدني

  

  

                                                 
هلية المشهرة وفقًا  يقصد بمؤسسات المجتمع المدني الممارسة لنشاط القروض و التمويل متناهي الصغر في هذا الكتيب الجمعيات األ 1

   و التابعة ألشراف وزارة التأمينات و الشئون االجتماعية٢٠٠٢ لسنة ٨٤للقانون رقم 
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  ريةمقدمة في إدارة الموارد البش: الفصل األول 
  

لفترات طويلة مضت كان المصطلح الدارج لوصف الجهة أو اإلدارة المسئولة عن إدارة المورد 

 و ."شؤون العاملين"البشري داخل المنظمة سواء الحكومية أو األهلية أو الخاصة هو مصطلح 

يعكس هذا المسمي فلسفة و رؤية اإلدارة لدور المورد البشري و مهاراته و قدراته في إنجاز 

إال أن مع التطور التكنولوجيا و نظريات و علوم اإلدارة أصبح النظر إلي . إلعمال المكلف بهاا

أصول / العاملين داخل المؤسسات علي أنهم مورد من موارد المؤسسة بل هم من أهم الموارد 

فالعنصر البشري هو الذي يضع التوجهات اإلستراتيجية و بأفكاره و (المؤسسة علي اإلطالق 

، و كان ذلك نتيجة دور المبادرات الفكرية )الخ..... ه يدير الموارد المالية للمؤسسة بكفاءة قدرات

التي يبادر بها العاملون لتعديل في السياسات أو تقديم اقتراحات و أبحاث تؤثر و بشدة في قدرة 

بتنمية و من هنا بات النظر إلي أهمية وجود إدارة تهتم و تختص . المؤسسة علي تحقيق أهدافها

  .الموارد البشرية علي أن يكون واحد من أدوار تلك اإلدارة هي عملية شؤون العاملين
 

   إدارة الموارد البشرية١-١
 أساس أي عمل و هم يشكلوا أهم و أقيم مورد في منظومة العمل، فإذا كان لدي مالبشر ه

ته، فهذا هو األساس المؤسسة عاملون محفزون ذوي قدرات فعالة يدرك كل منهم دورة و مسؤوليا

 ضمان تحقيق هذا المستوي من أداء األفراد العاملون داخل المؤسسة يأتي .إلنجاح أي عمل

 .باإلدارة الجيدة للموارد البشرية

  اإلدارة و القيادة ٢-١
  
  .القيادة المتفتحة -١
  . بناء الوعي -٢
  . فتح خطوط االتصال -٣
  . العمل علي خلق ثبات الهدف -٤
  .مة التركيز علي متلقي الخد -٥
  . تكوين فرق العمل -٦
  . تقديم الدعم والتدريب -٧
  . بناء الصدق واالحترام المتبادل -٨
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  . خلق بيئة يكون التحسين المستمر فيها أسلوب حياة -٩
 .اتساع الثقافة لتشمل العاملين والموردين ومتلقي الخدمة -١٠
  

  رــالمدي          دــالقائ
  

  المدرب خارج الملعب        كابتن الفريق داخل الملعب
  يخطط          تنفيذ األهدافيقود ل

  يدرب        يحل مشاكل مرءوسيه
  يوجه من الخارج            يمد يد العون

  يحاسب علي الخطأ         أول من يلمس الخطر
 

   لمؤسسات اإلقراض متناهي الصغرالوظيفي الهيكل   والحكم الداخلي ٣-١
ين األفـراد مـن     التنظيم هو إخضاع العمل للتقسيم المنطقي وتوزيع األنشطة طبقا للتخصص لتمك          

  . إنجاز األهداف في سرعة وسهولة 

) الجمعيات األهلية (و مؤسسات التمويل متناهي الصغر المنفذة بواسطة مؤسسات المجتمع المدني           

بمصر، تخضع لشكل ثابت تنظيميا فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للحكم الداخل داخل المؤسـسة و               

ـ        ات و الـصادر عـن وزارة التأمينـات و الـشؤون            ذلك بحكم القانون المنظم لعمل تلك الجمعي

و اللـذين   ) ٢جماعة أصـحاب المـصالح    (و هو يتكون من جمعية عمومية       .  المصرية االجتماعية

يقـوم مجلـس اإلدارة بـصياغة    . يشكلون فيما بينهم باالنتخاب مجلس إدارة لتحقيق تلك المصالح  

غراض المؤسسة و تعيـين القيـادات        و البحث عن مصادر التمويل لتحقيق إ       اإلستراتيجيةالرؤية  

اإلدارة التي تتحمل مسئولة تحقيق تلك الغايات و االستراتيجيات التي تم صياغتها من قبل مجلـس       

  . اإلدارة

تبدأ اإلدارة العليا دورها في صياغة مجموعة المشروعات متضمنة الـنظم و اإلجـراءات التـي                

 االحتياجات الوظيفية لتشغيل تلـك البـرامج     تساعد في تحقيق تلك األهداف و التمويل المطلوب و        

يتم ترتيب اإلدارات المختلفة في شكل هيكل تنظيمي للمؤسـسة يـضمن سـهولة              . والمشروعات

   .االتصال بين اإلدارات المختلفة و يعمل علي تحقيق أغراض الرقابة الداخلية

ة االتصال بينها لتعمـل  كما يعمل الهيكل التنظيمي علي توضيح العالقة بين مختلف األنشطة وكيفي     

  .تصاصات أو المسئوليات أو المصالحمعا في انسجام بدون تضارب في االخ
                                                 

عي إلي مصالح عامة تتعلق بقضايا التنمية في المجتمع و تقليل الفقر، القليل من تلك الجمعيات يسعي لتحقيق  غالبية تلك الجمعيات تس 2
  "مثل جمعيات المستثمرين"مصالح مباشرة ألعضائه 
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  : ل المنظمة يجب أن نسأل أنفسناوللوقوف علي أسلوب األداء وتنظيمه داخ

  

  ما هو الهيكل التنظيمي الفعلي داخل المنظمة ؟ •

 هل تم تعريف السلطات والمسئوليات لكل األطراف ؟ •

 هيكل التنظيمي للمنظمة من إدارة المشروعات بكفاءة ؟هل يمكن ال •

 هل تستطيع المنظمة التوافق مع متطلبات الجهات المتعاملة معها بسهولة ؟ •

 هل تقوم المنظمة بإعداد برامج زمنية تفصيلية للمشروع ؟  •

  

  :خطوات تكوين الهيكل التنظيمي 

  

o  تحديد األعمال الواجب أداؤها. 

o  المطلوب إنشائها لتيسير العملتحديد مجموعة اإلدارات. 

o تحديد دور كل إدارة أو وحدة 

o  تقسيم األعمال إلي وظائف محددة. 

o  إيجاد العالقات بين الوظائف المختلفة داخل اإلدارة الواحدة. 

o  تحديد الكفاءات المطلوبة ألداء الوظائف. 

o  تصميم وسائل االتصال بين اإلدارات. 

o إعداد دليل يحدد السياسات الداخلية.  

o تجربة وتقييم الهيكل للتأكد من أنه يفي بالغرض منه أو تعديله . 
 

  عناصر إدارة الموارد البشرية: الفصل الثاني
   و التعييناالختيار  ١-٢

 عن تلك الوظائف اإلعالن يتم لكل وظيفة مطلوبة داخل المؤسسة يتم الذيتحديد في ضوء ال

 اختبارو يتم . لنوعية المستهدفة من الوظيفة لاإلعالنباألساليب المناسبة والتي تضمن وصول 

 القرار بالتعيين في ضوء المفاضلة بين مجموع اتخاذكفاءة المتقدمين و قدراتهم الشخصية و 

 من لذلك الشخصية االنطباعاتالمتقدمين، والبد لتلك العملية أن تتسم بالشفافية و إال تعتمد علي 
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و من الطبيعي إال نجد كافة . االختيار والتعيينالواجب تشكيل لجنة تصبح مسئولة عن عملية 

التفاصيل المطلوبة للوظيفة خاصة مع تعقد بعض الوظائف في قطاع التمويل متناهي الصغر و 

 من ناحية و روح العمل المحترف في روح التطوع والعمل األهلي( يعمل من وجهتي نظر الذي

برة بنكية بالعمل االئتماني متميزة جداً يصلح فمثالً قد نجد شخص لديه خ). إدارة المحفظة المالية

ليكون مديراً لإلدارة المالية و لكن ليس لدية أي خبرة بالعمل األهلي و التطوعي و ليس علي 

دراية باحتياجات المجتمع والفئات الفقيرة و أو الشباب المستهدف و تصميم منتجات لخدمات 

ريجي كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية لديهم حتياجاتهم، أو قد نجد غالبية خا تالءمتمويلية 

الرغبة في العمل في مؤسسات المجتمع المدني و لكل ليس لديهم القدرة علي التعامل مع لغة 

  .األرقام و برامج التمويل متناهي الصغر

لذلك البد من التمييز في عملية االختيار بين أربع أنواع مختلفة من الموظفين و هو ما يظهر في 

  :ل التاليالشك

  قادرون  غير قادرون
  القدرة

 الرغبة

  راغبون  قادرون راغبون  راغبون/ غير قادرين

  قادرون غير راغبون  غير راغبين/غير قادرين 
  غير راغبون

  

 أربعة التمييز بين أنماط االختياريظهر من الجدول السابق فأنه البد عند المرور بعملية كما 

 تلك األنماط سمات تميزه و مخاطر تهدد وجودة، و لكن  و لكل نمط منمختلفة من الموظفين

األهم البد إال نغفل دور إدارة تنمية الموارد البشرية في التدريب و التنمية و االستثمار في 

  :و فيما يلي وصف لسمات و مخاطر كل من األنماط األربعة. العنصر البشري

   راغبون/قادرون

  .عملون بال إشراف ي/ يهمهم التقدير / نادرون   : السمات

  .من الصعب السيطرة عليهم / لهم آراؤهم / مشغولون  : المخاطر

  غير راغبين/قادرون 

  .يرفضون التشتيت/  تركيز عالي علي النفس   : السمات

  .قد يتركونك في منتصف الطريق / يصعب االعتماد عليهم  : المخاطر
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   راغبون/غير قادرين

  .يعتمد عليهم في التواجد / المتابعة الدائمة / ريب يحتاجون للتوجيه والتد  : السمات

  .يصعب منحهم الفرصة ألخذ القرار علي عاتقهم  : المخاطر

  غير راغبين/غير قادرين 

  .مجهودك ضائع معهم / غير مؤهلين   : السمات

  .سيتركونك فور استطاعتهم ذلك/ تدريب بال عائد  : المخاطر

  

  التدريب و تنمية المهارات ٢-٢

 العنصر البشري هو األصل في نجاح المؤسسة فأن التدريب و تنمية مهارات العاملين يعتبر ألن

التدريب و (و تنطلق تلك العملية . نوع من االستثمار طويل المدى لمزيد من النجاح في المستقبل

 من خطوة أساسية، البد و أن يشتمل عليها وظائف إدارة الموارد البشرية داخل) تنمية المهارات

من خالل تقارير متابعة األداء أو في ضوء خطط المؤسسة، و هي تحديد االحتياجات التدريبية 

التوسع المستقبلية للمؤسسة و احتياجاتها للموارد البشرية أو من خالل االستعانة بشركات أو 

مؤسسات متخصصة في عملية التدريب و تنمية القدرات البشرية للمساعدة في تحديد تلك 

و قد تتعدي المهارات و القدرات المطلوب تنميتها الموضوعات المتعلقة بالوظيفة . اتاالحتياج

و يعتبر التدريب واحد من أهم األساليب . لتشمل نواحي أكثر عمومية تتعلق بالمؤسسة ككل

المستخدمة في تنمية المهارات والقدرات إال أن هناك أساليب أخري البد من أخزها في االعتبار، 

الغالب دون أن يعلم المديرين بأنهم يقومون بها، و هي المهارات و القيم التي تنتقل من و تتم في 

  .  العمل و من خالل االجتماعات و اللقاءاتأثناءالمديرين إلي المرؤوسين 

  

   إدارة األداء٣-٢

كما تم التوضيح سابقا فأن لكل شخص تم تعيينه داخل المؤسسة وصف وظيفي خاص بها يتضمن 

. ت المطلوبة في المتقدم للوظيفة و خبرات سابقة و اإلعمال المكلف بها و أهداف الوظيفةالمؤهال

الوصف الوظيفي تم تحديده في ضوء رؤية كليه الحتياجات و أهداف المؤسسة لذلك البد لكل 

سلطة إشرافية أن تراقب و تتابع أداء الموظفين، ليس بهدف محاسباتهم و حسب و لكن للقيام 

من خالل نظام يتم وضعه من  ذلك و يتم .تنمية الموارد البشريةئيسي لمسمي و فلسفة بالدور الر
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قبل إدارة تنمية الموارد البشرية يحدد فيه المعايير المطلوبة لألداء و طريقة تقييم األداء و أدواتها 

  .و هو ما سيتم توضيحه بشكل أكثر تفصيال في الفصل الخامس من هذا الكتيب .و دوريتها

  

   شؤون العاملين٤-٢

 بداية و نهاية خدمة إجراءات بتنفيذ األعمال المتعلقة يأتي دور و وظيفة شؤون العاملين في إدارة

العاملين ، و حساب التأمينات االجتماعية و متابعة بيانات العاملين و ملفاتهم، تساعدا إدارة 

الخصومات وفقاً لقانون الحسابات في حساب مرتبات العاملين و ما يتعلق بحساب اإلجازات و 

تجديدها و تحديثها في كما تتضمن أيضا أعمال العقود للعاملين و .  العمل الداخليةالئحةالعمل و 

  .ضوء الترقيات التي تتم أو أي زيادة في المرتبات

  

  سياسات الموارد البشريةالئحة  ٥-٢

تأثر المؤسسة سلبيا بغياب علي الرغم من األهمية المطلقة للعنصر البشري داخل المؤسسة إال أن 

أحد هؤالء األشخاص العاملين بالمؤسسة يعني أن المؤسسة لم تصبح مؤسسة بعد، بل يمكن 

و هذا ال يعني علي اإلطالق عدم االعتراف بأهمية دور القائد . وصفها بالجماعة أو الصحبة

 داخل بيئة العمل،  في إدارة العمل أو التأثيرات السلبية التي قد يتركها موظف مهمليالكريزم

إال أنه البد . فهذه أشياء موجودة و مقبولة ألننا في النهاية نتحدث عن بشر و ليس عن آالت جامدة

من توثيق نظم العمل المستخدمة في أدارة العمل بشكل منطقي و شفاف و واضح يجعل من تغير 

 تأثير محدود سلبا أن الموظفين داخل المؤسسة أو خروج بعضهم أو أي تعيينات جديدة عملية ذات

عملية التوثيق هذه لكافة خطوات العمل داخل إدارة تنمية الموارد . لم يكن تغييرات إيجابية

  .البشرية هو ما يعرف بالئحة السياسات واإلجراءات للموارد البشرية

  

   األجور و الحوافز٦-٢

ئحة لنظم األجور و لكل مؤسسة ناجحة يتضمن دليل سياسات و إجراءات الموارد البشرية علي ال

الحوافز و نظم الزيادة السنوية و البدالت، ليس هذا فحسب و لكن أيضا البد من وجود هيكل 

أجور موازي للهيكل التنظيمي للمؤسسة يوضح الدرجات الوظيفية و الحد األدنى و األقصى لكل 

ي السوق المشابهة و تقوم إدارة الموارد البشرية بعمل استقصاء ألسعار األجور ف. درجة وظيفية

لنفس النشاط الذي تقدمة، محاولة في منح العاملين أجور عادلة بالمقارنة بسعر السوق في 
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المؤسسات المثيلة و لكن في برامج اإلقراض و التمويل و التي تعتمد فيه المؤسسة علي مواردها 

وضع األجور و الذاتية و ليس علي منح من جهات خارجية لتنفيذ نشاط أو برنامج تصبح عملية 

 البرنامج في تغطية مصروفاته ٣الحوافز عملية تحتاج إلي دراسة جيدة لتأثيرها علي استمرارية

 أما فيما يتعلق بنظام الحوافز و وهو الموضوع األساسي في هذا   .في ضوء اإليرادات المحققة

  الكتيب فسيتم تناوله بالتفصيل في الفصل الثالث

  

   تحديد االحتياجات٧-٢

قد يأتي في قمة أدوار إدارة الموارد البشرية و قد يظهر في أخر القائمة و لكنه د االحتياجات تحدي

.  بالطبيعة عملية مستمرة مرتبطة بفلسفة تنمية أهم مورد لدي المؤسسات و هي العنصر البشري

يس لديها و يأتي في مقدمة المهام إلدارة الموارد البشرية إذا كانت المؤسسة في مرحلة البداية و ل

مؤقتة، مستديمة، : و نوعية العمالةالهيكل التنظيمي الذي يحدد الوظائف المطلوبة و إمكانيتها 

  .و تحديد مدة الحاجة لهم و عدد ساعات عملهم. متطوعين، مدربين أو استشاريين

 وقد يتم تحديد االحتياجات بناء علي التحليل الوظيفي لكل وظيفة داخل المؤسسة و رغبة المؤسسة

  في تحسين أدائها بشكل عام

  

                                                 
  .لصغر راجع المادة العلمية الخاصة بالتخطيط المالي للتعرف علي االستمرارية النقدية و المالية لمؤسسات التمويل متناهي ا 3
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  نظم الحوافز لبرامج اإلقراض: الفصل الثالث

   :مقدمة
  لماذا حوافز العاملين؟ 

يبحث هذا الكتيب في وضع برنامج لحوافز العاملين في مؤسسات التمويل المتناهية الصغر 

نتشار استخدام وتنفيذها، و قد ظهرت أهمية نظم الحوافز بشكل عام في عملية اإلدارة الحديثة، و ا

لدي العاملين في مؤسسات التمويل متناهي الصغر، و علي الرغم من ) نظام حوافز(مصطلح 

أهمية و شيوع استخدام فلسفة الحوافز لدي بعض المؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي 

كتيب ) اءةأو بقر(الصغر، إال أن هذا الموضوع محدود فيما يتعلق بدراسته فما بالك بالكتابة عنه 

و علي الرغم من أهمية نظام الحوافز في العملية اإلنتاجية لبرامج اإلقراض إال . أو إرشادات عنه

أن هناك أيضاً مجموعة من المؤسسات لم تطبقه، ليس قلة رغبة منها و إنما قد يكون بسبب أنها 

ات قد واجهت تلك المؤسس–لم تتح لها الفرصة لإلطالع علي هذا الموضوع من قبل و أن كانت 

  :بعض تلك الحقائق خالل عملها وهي

يستلزم تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر الكثير من العمل المكثف، ويتراوح عبء  -

إجمالي مصروفات % ٧٠ – ٥٠المرتبات في مؤسسات التمويل المتناهي الصغر ما بين 

صروفات العمالة ، هذا يعني أن أكثر من نصف المصروفات اإلدارية توجه نحو م التشغيل

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وربما يكون ألي قرار بتغيير مستويات المرتبات أو 

الهيكل الخاص بالمرتبات عواقب هامة على األداء المالي، وبالتالي فهو يستحق انتباه اإلدارة 

 .الكامل

 الفقراء ف و خاصة التي تستهد-علي اختالفها-العنصر البشري في برامج الخدمات المالية  -

أو الشباب يعتمد اعتماد مباشر علي العاملين كعنصر أساسي في الوصول للفئات المستهدفة 

  . و تحقيق اإلنجازات المطلوبة

يعد اختيار أي موظف جديد وتدريبه أمر مكلف لكي يصبح ذو خبرة في مؤسسات التمويل  -

هذا يجب أن تولي اإلدارة متناهي الصغر و اعتباره أحد المصادر القيمة بالنسبة للمؤسسة، ل

اهتماماً بأي شيء يحسن من دوافع الموظفين بما في ذلك برامج الحوافز الخاصة 

 . بالموظفين

تبذل مؤسسات التمويل المتناهي في الصغر جهداً كبيراً لتحسين أدائها المؤسسي ولتوصيل  -

وظفين الذي صمم أداء مالي مقبول للعمالء المستهدفين، ويمكن أن يكون لبرنامج حوافز الم
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بطريقة جيدة للغاية تأثيرات قوية على أداء العمليات الخاصة بالتمويل المتناهي الصغر 

تعد برامج حوافز العاملين أداة فعالة لتحسين أداء مؤسسات التمويل المتناهي . وإنتاجيتها

 . الصغر، ويجب أن يوليها المدير الذكي رعاية بالغة

مويل المتناهي الصغر بما في ذلك البنوك التجارية تستخدم الكثير من مؤسسات الت -

والمنظمات غير الحكومية نوع ما من برامج حوافز الموظفين أو تخطط إلدخال أحد هذه 

هل هي موضة تنتشر أم أن هناك مردود آخر لهذا األمر؟ . األساليب في القريب العاجل

 . يجب أن يولي المدير الذكي المزيد من البحث لهذه المسألة

إال أن برامج الحوافز الكثيرة ) لمصطلح تحفيز العاملين(على الرغم من االستخدام المتزايد  -

تترك الكثير الذي يجب إضافته في الواقع العملي، فيبدو في الواقع أن معظم المحادثات مع 

العاملين في مجال التمويل المتناهي الصغر بشأن موضوع برنامج الحوافز تتمركز حول 

. الناجمة عن هذه الخطط) والتي عادة ما تكون غير مرغوبة(انبية غير المقصودة اآلثار الج

فعادة ما يتم إدخال آليات الحوافز بسرعة كبيرة وبدون تخطيط كافي، وطبيعي أال يقبل 

مديرو مؤسسات التمويل المتناهي الصغار مثل هذه العيوب، فيطرح السؤال التالي نفسه مع 

هل هناك أية : لفقيرة لبرامج الحوافز الكثيرة الموجودة حالياًوجود كل تلك التصميمات ا

 بالنسبة للتصميم المناسب لبرامج حوافز الموظفين؟ " قواعد"مبادئ أو 

  ! لهذا قد يبدو أن ما نراه للوهلة األولى هو قضية فنية مملة تتحول فعلياً إلى قضية ساخنة

  

   حوافز العاملين؟ من الذي يجب أن يفكر في برامج
يمكنني أن أتخيل العديد من األطراف المعنية في مؤسسات التمويل متناهي الصغر والذين يروا أن 

فقطاع البنوك التجارية قد يهتم به حملة األسهم و . هذا الموضوع هام للغاية بل ومثير أيضاً

ات المانحة المالك، و الجمعيات األهلية قد يمثلها الجمعية العمومية و مجلس اإلدارة، كما أن الجه

  .أيضا تهتم بتلك المسألة ولكن كل من وجهة نظره

يجب أن تكون تلك الخطط ذات فائدة كبيرة بالنسبة لمالك مؤسسات التمويل المتناهي الصغر 

لدرجة أنها يمكن أن تساعد مؤسسات التمويل ) بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية الخاصة(

  . المتناهي الصغر على تحسين أدائها

أو مؤسسي منظمات مثل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر أو " مالك" يقتصر األمر على ال

، ولكن هناك "مؤسستهم"مجالس اإلدارات االهتمام بمسألة األداء وبالطريق المستقبلي الخاصة ب
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العديد من األطراف المعنية مثل الموظفين والعمالء والدائنين، و الجهات المانحة وفي بعض 

على سبيل المثال عندما تكون مؤسسة التمويل الصغير هذه عبارة عن (قد تكون الحكومة الحاالت 

بنك تجاري مرخص وفي هذه الحالة ستكون الحكومة ممثلة من خالل الجهة المسئولة عن الرقابة 

  ). البنكية

هم المؤسسين و أعضاء " المالك" في حاالت المنظمات غير الحكومية من هم هؤالء المالك؟

معية العمومية، وفي حالة البنوك التجارية فأن المالك عادة ما يتم تحديدهم بوضوح إذ ربما الج

وفي حاالت اتحادات االئتمان فأن . يشتملون على أفراد أو أي منظمات أخرى مثل الشركات

  . المالك هم حاملي األسهم

 فيما بعد، دعونا نكتفي بمزيد من التفاصيل" األداء"سنرد على هذا السؤال الخاص بما الذي يشكل 

 على المجموعة التأثير اإليجابيهنا بأن نقول أن المالك عادة يريدون تحقيق درجة معينة من 

على سبيل المثال ال يخسرون أية أموال  (األداء الماليالمستهدفة ويطلبون معايير الحد األدنى من 

ان المالك يعتقدون أن برنامج و بالطبع إن ك). وبصفة خاصة إن كانت هذه األموال ليست ملكهم

حوافز العاملين سيساعدهم فأن منظماتهم ستحقق هذين الهدفين ولكن يجب أن يكون لديهم الرغبة 

في فهم الجوانب التطبيقية الخاصة بهذه البرامج والتعاون مع اإلدارة واآلخرين من أجل وضع 

  . برامج فعالة

صرة على العاملين النشطين في عمليات التمويل األكثر من هذا أن خطط حوافز العاملين ليست قا

. متناهي الصغر إال أن المالك أيضاً يجب أن يهتموا بالتطبيقات المحتملة على المستوى اإلداري

ال يدير مالكو مؤسسات التمويل المتناهي الصغر العمليات بأنفسهم ولكنهم يعينون المديرين الذين 

مثال تفوض اتحادات االئتمان اإلدارة لمجموعة صغيرة من على سبيل ال. ينوبوا عنهم في اإلدارة

، ويمكن يتسبب الفصل فيما بين )نموذج أمريكا الالتينية(حاملي األسهم أو المديرين من الخارج 

في إيجاد نوع من التحديات بالنسبة للمالك، فإن كان المديرين بصفة ) أو السلطة(المالك واإلدارة 

أفضل من المالك، فكيف   في داخل مؤسسة التمويل المتناهي الصغرعامة يعرفون ما يدور فعالً

يمكن للمالك أن يتأكدوا من أن المديرين يبذلون قصارى جهدهم فعالً لتحقيق أهداف المالك؟ مرة 

  . أخرى نجد أن نظام الحوافز ربما يلعب دوراً
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  مديرو مؤسسات التمويل متناهية الصغر 

تمويل المتناهي الصغر أيضاً بجدول حوافز العاملين، فعلى كل يجب أن يهتم مديرو مؤسسات ال

حال يتحمل مديرو مؤسسات التمويل متناهي الصغر المسئولية الكبرى لتحقيق أهداف المالك، 

سيساعد العاملون المنتجون والملتزمون المؤسسة في تحقيق انتشار وأداء مالي مرضي، ولو كان 

لموظفين وإنتاجيتهم فال بد وأنهم يستحقون اهتمام المديرين برنامج الحوافز سيحسن من التزام ا

على مستوى القمة، ويجب أن يالحظ القارئ أيضاً أن المشكلة األساسية في السلطة المخولة 

مديرو األفرع ومسئولي (تنطبق على هذا المستوى أيضاً، فيمنح المديرون سلطات لموظفيهم 

ثل الموافقة على القرض في لجنة االئتمان علي مستوي م(التخاذ القرارات واإلجراءات ) القروض

، عادة ما سيعرف هؤالء العاملون والمديرون الكثير عن تفاصيل محددة خاصة بحالة )الفروع

. معينة أو موقف معين أكثر من تلك المعلومات التي تعرفها اإلدارة العليا في مكتب رئيسي بعيد

ك يمكن وضع برنامج حوافز ليساعد على ضمان أن وكما هو الحال بالنسبة للمديرين والمال

العاملين في مؤسسات التمويل المتناهي الصغر سيتصرفون بنفس األسلوب الذي يريده المديرين 

  . على مستوى القمة

  

  موظفو مؤسسات التمويل متناهي الصغر 

بين أن الهدف من برنامج حوافز العاملين هو تحسين جهود الموظف في أداء وظيفته، ومن 

، فلبرنامج حوافز العاملين في مجال األمور المالية "المال"األدوات األساسية لزيادة جهود األفراد 

على سبيل المثال (أثره المباشر على الدخل بغض النظر على عدد مرات الحصول على الحوافز 

ر ، وهكذا سيشع)إن كانت حزمة الحوافز تدفع شهرياً أو ربع سنوياً أو على فترات أخرى

العاملون الذين يستهدفون خطة الحوافز باألثر المباشر على دخولهم وبالطبع على ظروف 

معيشتهم، وأنه ألمر منطقي أن يهتم العاملون في مؤسسات التمويل متناهي الصغر ببرنامج حوافز 

  . العاملين الموضوع ألجلهم، فعلى كل حال هم المتأثرين بصفة مباشرة بهذه البرامج

الذين يفوضون مهام " المديرين"، فالمالك هم "مشكلة التوكيل"تصاد يطلق على هذا في لغة االق

معينة للوكالء الذين يعينونهم وهم في هذه الحالة مديرو مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وهناك 

كم هائل من المواد المكتوبة في هذا المجال وهي مواد متخصصة والتي لن نناقشها في هذه األداة، 

ننا ببساطة نريد اإلشارة إلى أن مناقشاتنا لمسألة برنامج حوافز العاملين قائم على أساس سليم ولك
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من النظريات االقتصادية تم تطبيقها على الكثير من المجاالت األخرى بجانب مجال التمويل 

  . متناهي الصغر

  

  عمالء مؤسسات التمويل المتناهي الصغر 

ويل متناهي الصغر هو مساعدة عمالئها في تحقيق أهدافهم أن الهدف األساسي من مؤسسات التم

االقتصادية من خالل توفير الخدمات ذات الجودة للعمالء مثل القروض أو تسهيالت في مجال 

، وعلى الرغم من كل )في حالة البنوك أو المؤسسات التي يصرح لها بجمع االدخار(اإليداع 

، فنوعية "عمل أفراد"إال أن التمويل متناهي الصغر هو ) والتقدم التكنولوجي(الجهود االلكترونية 

العالقة القائمة بين العاملين في مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وعمالءهم لها اثر ضخم على 

رضا العميل، فإن أثر برنامج حوافز العاملين على دوافع الموظفين في مؤسسات التمويل المتناهي 

فحتماً سيشعر عمالء مؤسسات ) وض على سبيل المثالمثل مسئولي القر(الصغر وجهودهم 

التمويل المتناهي الصغر أيضاً باألثر، وهذا يوضح السبب وراء اهتمام العمالء ببرنامج حوافز 

الموظفين على األقل من الناحية العامة الذي يخضع له نظرائهم في المؤسسات األخرى للتمويل 

  . ريبية لتأييد هذه الفكرةالمتناهي الصغر، فهناك بعض الدالئل التج

  

  متطلبات برنامج الحوافز 
  أهم متطلبين أساسيين لمثل هذه البرامج هي العدالة والشفافية 

  العدالة 

يجب أن تكون األهداف أو المعايير الموضوعة أمام الموظفين ممكنة التحقيق، وإال سيكون  -

  . م بدالً من أن يحفزهملبرنامج حوافز العاملين أثر ضار على دوافع العاملين وأدائه

يجب أن يحصل العاملون الذين يؤدون عملهم بطريقة أفضل من غيرهم على مقابل أعلى،  -

 . فيجب أن يفهم جميع من في المؤسسة هذه الحقيقة

 . عندما يعمل الموظفون بجد أكثر ويأتوا بنتائج أفضل يجب أن يحصلوا على مقابل أكبر -

 . يات الهرمية داخل المؤسسةيجب أن يعكس نظام المكافأة المستو -

  الشفافية 
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يجب أن تكون برامج حوافز العاملين بسيطة بقدر اإلمكان حتى يمكن أن يفهمها كل من  -

حيث أنه من المستحيل أن تحدد اآلليات أو " صندوق أسود"يتأثر بها، فإن كان الجدول مثل 

  . هحساب ما يستحقه المرء لن يقبل الموظفين هذا البرنامج ولن يقدرو

يجب أن يعتمد برنامج الحوافز بقدر اإلمكان على مؤشرات موضوعية متنوعة ال على  -

األداء غير الموضوعي، ربما يكون هذا الهدف صعب التحقيق كما سنرى ولكن استخدام 

 . التقلبات غير الموضوعية يقلل من شفافية النظام

ثر بهذا الجدول، فتحديد قواعد معروفة لكل من سيتأ" قواعد اللعبة"من المهم أيضاً أن تكون  -

اللعبة بمثل تلك األشياء مثل قياس األداء، المتطلبات الدنيا، وبأي معادلة أخرى يستخدمها 

المرء ليحسب ما يستحقه، ويجب أن توصل هذه القواعد بوضوح أو توضع على سبورة 

لبرنامج كثيراً المالحظات أو في نظام الكمبيوتر، باإلضافة إلي ذلك ال يجب أن يتغير هذا ا

  . وإال ستخاطر المنظمة بإقامة عالقة بين األداء والمكافأة التي ال يستطيع الموظفين التنبؤ بها

  

  ل نظام الحوافز نظام فردي أم جماعي؟ـهـ
هناك أنواع مختلفة من برامج حوافز الموظفين، أوالً سنميز بين برامج الحوافز القائمة على 

  . جموعة أو فريق العملاألفراد وتلك القائمة على الم

  برامج حوافز األفراد 

الحظ أن شكل . في برامج حوافز األفراد هناك عالقة مباشرة بين أداء العاملين كأفراد والمكافآت

المكافأة وعدد مرات المكافأة قد تختلف، فالنقطة األساسية هي أن كل موظف يحصل على مكافأة 

  . وفقاً ألدائه

افز األفراد قد وضعت أساساً لكي تزيد من كفاءة األداء الفردي إال على الرغم من أن برامج حو

  أن هناك بعض العوائق المحتملة 

فسيميل الموظفون المتأثرون إلى تعظيم كم : يمكن أن تقود البرامج الفردية إلى تركيز ضيق -

المخرجات أمالً في الحصول على زيادة في دخولهم، وربما تؤثر تلك السلوكيات التي 

دف المصلحة الشخصية سلباً على أهداف المنظمة وبالتالي تقلل من أداء المجموعة أو تسته

  . الوحدة العامة

ربما يقلل التركيز على الدخل الفردي من دوافع العاملين الحقيقية، بمعنى أنه بمجرد أن  -

 . يكون المال هو الدافع األساسي ربما تقل القيم األخرى لدرجة قد تضر بالمؤسسة
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عادة ما يكون من الصعب التمييز السليم بين أداء الفرد وأداء المجموعة، ويمكن أن تكون  -

هذه المشكلة مصاحبة لمشكالت في قياس األداء، وفي هذه الحالة ربما تتحول برامج 

 " صندوق أسود"الحوافز إلى 

حيث يحصل صاحب أفضل أداء على أعلى (هناك بعض األدلة على أن المال المستحق  -

عادة ما يكون مرتبط بمكانة الموظف في التسلسل الهرمي للمؤسسة، فربما يحصل ) ابلمق

هؤالء الذين يتبوءون مراكز كبيرة على أكبر زيادة في المرتب ببساطة نتيجة لمكانتهم ال 

. بالضرورة بسبب أنهم ساهموا أكثر في النتائج التي حققتها المؤسسة أو الفرع بصفة عامة

 . لنظم مخاطرة ألن الموظفين يشعرون أنها غير عادلةفتعتبر مثل تلك ا

وعلى الرغم من العوائق المحتملة إال أن برامج حوافز األفراد تستخدم في التمويل المتناهي  -

الصغر ألنها مناسبة تماماً لكل المهام ولتدفق العمل وبصفة خاصة في عمليات االئتمان 

 . المتناهي الصغر

  برامج حوافز المجموعة 

م برامج حوافز المجموعة بالناتج الخاص بالمجموعة كلها حتى تحدد مكافأة العاملين و نصيب تهت

كل فرد وهذا على عكس برامج الحوافز الفردية، فالفائدة األساسية من مثل هذه الخطط هي رعاية 

  . روح فريق العمل وكذلك الترابط في داخل المجموعة أو الوحدة أو المكتب الفرعي

المتسلق "األكبر في مسألة برامج حوافز المجموعة فهي ظاهرة يطلق عليها سلوك أما الخطر 

، فإن كانت المجموعة كبيرة جداً سيكون من الصعب جداً على أفراد المجموعة مراقبة "الحر

بعضهم البعض وضمان أن كل فرد من األفراد يعطي أفضل ما لديه، وهذا يتيح الفرصة لبعض 

لياتهم فيقللوا من جهودهم الفردية دون عقاب، وإن تبنى أعضاء األفراد للتهرب من مسئو

المجموعة اآلخرين نفس هذا السلوك فربما يحدث تدهور ملحوظ في نتيجة المجموعة وبالطبع لن 

يحققوا النتيجة المرغوبة بالنسبة للمجموعة، لهذا فأن المهمة األساسية لهؤالء الذين يستخدمون 

  . لسيطرة على سلوك المتسلق الحر هذا ومنعهابرامج حوافز المجموعة هو ا

  

  أشكال الحوافز 
يمكن تقديم الحوافز للعاملين في عدة أشكال، وسنركز هنا على أكثرها انتشاراً لكي نخدم الهدف 

  من هذه األداة 
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  الحوافز النقدية 
ر عن يتم دفع الحوافز النقدية مباشرة للموظفين، فهي مكافآت تمنح على فترات قصيرة  لتعب

  : و تأتي تلك الحوافز النقدية في صور مختلفة. انعكاس أداء الموظف لمهامه الوظيفية

وهي أكثر أشكال الحوافز النقدية انتشاراً، فيمكن أن يتم سداد هذه الحوافز : حوافز إضافية

اإلضافية على فترات زمنية مختلفة مثالً شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، فتنتشر الزيادات 

افية الشهرية بين مسئولي القروض، وفي بعض األحيان يقوم المديرون بإقرار إضافات في اإلض

الحال بالنسبة لبعض العاملين لبذلهم لجهود معينة في عملهم، وبالطبع فأن هذه الحوافز تمنح نتيجة 

  . إلنجاز ما ال يمكن قياسه بواسطة معايير األداء العادية

لوب غير وارد تحقيقه في مؤسسات المجتمع المدني التي ال و هو أس: خطط المشاركة في الربح

تهدف إلي الربح ، و لكن يمكن استخدامه في المؤسسات الخاصة و البنوك التجارية وهي شكل 

مستخدم بدرجة كبيرة، فبموجب هذه الخطط يحصل الموظفون  آخر من أشكال الحوافز المادية

، ويوزع مجمل الربح المخصص لكل ) السنويةأو شبه(على نسبة معينة من األرباح السنوية 

المرتب (الموظفين بالتساوي بين كل الموظفين أو وفقاً لشكل معين من معايير المخصصات مثل 

  ). األساسي، أداء الموظف

خطط المشاركة في المكاسب تشبه إلى حد ما خطط المشاركة في األرباح ولكن يختلف هنا أساس 

 المشاركة في المكاسب يحق للعاملين الحصول على نسبة توزيع المخططات، فبموجب خطط

معينة من مكاسب اإلنتاج التي حققوها على مدار فترة زمنية محددة، ويتم سدادها على فترات 

  . أقصر من تلك التي تتم بموجب خطط المشاركة في األرباح

ء أثناء فترة معينة من يشتمل استحقاق الدفع على زيادة في المرتب للعاملين الذين قدموا أفضل أدا

بالنسبة لذوي األداء الضعيف إلى % ٠، وربما تتراوح الزيادة من )عادة ما تكون سنة(الزمن 

  . بالنسبة لذوي األداء القوي% ١٠لذوي األداء المتوسط وإلى % ٥

  

  المزايا المؤجلة 

 العاملين في عندما تنمو مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وتنضج يكون من الطبيعي أن غالبية

مرحلة منتصف العمر، وفي الغالب ال تقدم معظم المؤسسات سوى النسبة الملزمة للمعاش وبرامج 

الضمان االجتماعي وفقا للقانون ولكن قد يكون من المجدي التفكير في تمويل خطة للمعاش 

 أن معظم الخاص أيضاً، فمع تقدم العمر يقلق معظم الناس أكثر تجاه وضعهم بعد التقاعد، وبما

النظم العامة ال تقدم تغطية كافية بعد التعاقد فيمكن للخطة الخاصة أن يكون لها تأثير إيجابي جداً 
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مثل (في الواقع ربما يرغب كثيرون في التنازل عن بعض المزايا النقدية . على دوافع العاملين

  .  التقاعدفي مقابل دخل منتظم أعلى بعد) إضافة شهرية أعلى علي المرتب أو الحوافز

من المزايا األخرى لنموذج المزايا المؤجلة مثل استحقاقات المعاش هو أنها تميل إلى الزيادة في 

الدخول مع تولي المناصب العاملين في المؤسسة مناصب أعال داخل المؤسسة، وبالتالي تقدم 

لزيادة مع التدرج للعاملين حوافز بالبقاء في مؤسسة التمويل الصغير وقوة هذا الحافز تستمر في ا

في المناصب، وهذا مفيد للغاية في حالة المديرين في المناصب العليا والوسطى ولكنها تنطبق 

عندما . أيضاً على العاملين الميدانيين ذوي الخبرة الذين قد تؤثر خسارتهم على حالة المحفظة

بما نفقد عمالئه يترك مسئول قروض جيد المنظمة، فأننا ال نفقد أحد العاملين وحسب ولكن ر

فهناك الكثير من الدالئل في أمريكا الالتينية لمؤسسات تمويل متناهي الصغر وبنوك عن ! أيضاً

مسئولي القروض من منافسيهم، فيمكن أن تساعد الحوافز على المدى البعيد على إقالل " سرقة"

  وظائف االتجاه إلى منظمات أخرى بما أنهم يزيدون من التكلفة المعروفة لتغيير ال

  

تمنح العالوات على عكس المزايا لنسبة صغيرة للغاية من العاملين في : العالوات األساسية

  اإلدارة، ومن بينها استخدام سيارة الشركة 

  

  

  أهداف برامج الحوافز 
  أو التحكم في تأخر العميل في السداد /تقليل و

 قصير وبعيد المدى إال على الرغم من أن مسألة التحكم في تأخر العميل في السداد هدف

دينامكيات المحفظة توجهنا نحو التركيز على الناحية قصيرة المدى، فبما أن المحافظ ذات 

القروض الصغيرة والمتناهية الصغر تدور بسرعة جداً فأن العامل األساسي هو الحفاظ على جودة 

جرد أن يتجاهل المحفظة بصرامة وعدم السماح ألي شخص مهمل بالدخول في هذا النظام، وبم

مسئول القروض جودة محفظته لعدة شهور، فسيجد أن التأثيرات السلبية كثيرة، وهكذا فأن برامج 

الحوافز التي توجه نحو جودة المحفظة عادة ما تقيس األداء وتكافئه على فترات زمنية قصيرة 

 أثناء تلك شهرياً على سبيل المثال، فإن نجح مسئول القروض في الحفاظ على جودة المحفظة

  . المرحلة القصيرة فأن التأخر في السداد على المدى البعيد لن يصبح مشكلة
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  رفع كفاءة الموظفين 

تعد كفاءة الموظفين واحدة من أهم الدوافع ألداء مؤسسة التمويل المتناهي الصغر، يستخدم الكثير 

  . من المديرين برامج الحوافز ليحاولوا تحسين هذه اإلنتاجية 

ر المقاييس المنتشرة االستخدام لإلنتاجية في القروض هي عدد القروض تحت السداد أن أكث

، مع طبيعة القروض الصغيرة أو متناهية الصغر تعد )أو الموظف(لمسئول القروض ) القائمة(

اإلنتاجية العالية هي النتيجة المرتفعة للقروض الخاضعة لمسئول القرض، في الكثير من مؤسسات 

بمعنى حوالي (هية المنتجة يوزع مسئولي القروض قرضين أو ثالث أثناء يوم العمل التمويل متنا

، ومع وجود أمثلة عن الحفاظ على جودة المحفظة فأنه من المعقول ) قرض في الشهر٥٠- ٤٠

أن تقدم حوافز قصيرة المدى لكل العاملين الذين يعملون في مجال اإلقراض ألن إنتاجيتهم على 

  .  عالقة مباشرة بالمخرجات الربع سنوية والشهرية الخاصة بهمالمدى البعيد لها

هل هذا يعني أن الحوافز التي لها عالقة باإلنتاجية يجب أن توجه نحو المدى القصير؟  •

  هناك تحذير أساسي

يجب أال ننسى أبداً أننا نريد أن نوفر خدمات ممتازة لعمالئنا على المدى الطويل وعام تلو  •

كون اإلنتاجية قصيرة المدى على حساب األداء على المدى الطويل، إن اآلخر، فيجب أال ت

كان العاملين في مؤسسة التمويل المتناهي الصغر مثل مسئولي القروض خاضعين دائماً 

إلى الحوافز اإلنتاجية الموجهة على المدى القصير، فربما يجهدون ويمتنعون عن التجاوب 

ربما يشعر الموظفين أنهم يجرون في طاحونة . مع نظام اإلضافة أو التعديل والتغيير

لفترة طويلة وأنه قد حان الوقت لالنتقال لوظيفة أخرى، ربما تكون الحوافز على المدى 

 القصير إلى جانب تلك على المدى الطويلة مفيدة لتجنب مثل تلك المشكالت 

  زيادة إخالص العاملين

وهو أن تنمي اإلخالص فيما بين العاملين، هناك هدف مشترك آخر لبرامج حوافز الموظفين إال 

فالعاملون الذين يشعرون أنهم جزء من المنظمة، والذين يتحدون مع البنك أو البرنامج يميلون أن 

يمتلك العاملون ذوي الخبرة مهارات قيمة سيكون . يكون أكثر إنتاجاً وإلى إنتاج مخرج ذي جودة

  . خرىمن الصعب استبدالها إن انتقلوا إلى مؤسسة أ
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  قياس األداء 

من المفترض أن تكافئ برامج الحوافز العاملين ذوي األداء الجيد وأن تجعل الموظفين يزيدون من 

  . مستوى الجهد المبذول، فإن كانت هناك نية بمكافأة العاملين عن األداء فال بد من قياسه أوالً

اء، فهذه عملية منظمة حيث يطلب من تقييم المدير المباشر وهو األداة المستخدمة عادة لتقييم األد

المديرين المباشرين تقييم الموظفين بصفة منتظمة بناء على عدد من معايير األداء، فالفكرة وراء 

هذه األداة هو أن المديرين المباشرين عادة ما يكون لديهم انطباع واضح عن نوعية عمل 

  . موظفيهم

مثل إذا ما كان (بنود موضوعية يمكن قياسها تتكون المعايير المستخدمة في هذا التقييم من 

إلى جانب بنود أخرى ذاتية تخضع لدرجة معينة من ) الشخص يصل إلى العمل في موعده دائماً

في الواقع العيب األساسي وراء تقييم المدير المباشر هو أن العاملين عادة . جانب المدير المباشر

في الواقع من المستحيل أن تستبعد فكرة . ماماًما يشكون في أن هذه التقييمات غير موضوعية ت

عن عملية التقييم، ولكن من بين األساليب المستخدمة للتخفيف من خطر تحول التقييم إلى " الذاتية"

مسابقة عامة هو تعيين مديرين مباشرين لهذه المهمة وأن يطلب منهم وضع نظام مشترك 

  . للدرجات والتقييم

مخرجات الشخص يمكن قياسها بطريقة مناسبة أم ال على أسلوب / تاج تعتمد مسألة ما إذا كان إن

إن أردنا استخدام أحد المصطلحات " تكنولوجيا اإلنتاج"تقديم الخدمة أو النشاط، أو على توظيف 

وبصفة عامة إن قسمنا هذه المهام إلى مهام فرعية محددة وواضحة وصغيرة، سيكون . االقتصادية

فرد، ولكن في إطار التمويل المتناهي الصغر يمكن أن يكون هذا مهمة من األسهل قياس ناتج ال

  . يصعب القيام بها و تحتاج إلي مزيد من الجهد المنظم

  

  المستهدفين من نظام الحوافز
  :مسئول القروض

يعتبر أداء مسئول القروض أو مسئول االئتمان أو الوكيل المحلي سهل إلى حد نسبي في تحديده 

فهذا هو (من مسئولو القروض إنتاج أكبر عدد ممكن من القروض والتحكم فيها وقياسه، فيتوقع 

، والحفاظ على جودة )وهو ما له عالقة بجانب االستمرارية(، وبناء محفظة كبيرة )جانب االنتشار

المحفظة، يمكن قياس كل معايير األداء هذه بسهولة، سواء في القروض التي تستخدم المنهجية 

اعية في اإلقراض، ويمكن إضافة المزيد من معايير األداء بسهولة إلى تلك التي الفردية أو الجم
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على سبيل المثال من الممكن قياس االحتفاظ بالعميل فعلى كل حال ترغب . ذكرناها بالفعل

مؤسسات اإلقراض المتناهي الصغر االحتفاظ بأفضل عمالئها بصفتهم مقترضين نشيطين، كذلك 

على الكم الذي يمكن لمسئول )  قياس والتأكيد من خالل نظام اإلضافةأيضاً سيكون من الممكن

القرض إدارته لجذب عمالء جدد للمؤسسة، ولهذه النقطة مرة أخرى عالقة بهدف االنتشار فإن 

كان مسئولو القروض يعملون فقط مع العمالء المكررين، لن تتمكن مؤسسة التمويل المتناهي 

سوق الجديدة، يمكن قياس المزيد من معايير األداء ويمكن الصغر من النمو إلى قطاعات ال

على سبيل المثال الريفي مقابل (إدراجها في برنامج الحوافز مثل نوع العميل، ونشاط العميل 

  . أو أي صفة أخرى تراها اإلدارة لها صلة بهذا األمر) الحضري أو التجارة مقابل اإلنتاج

القروض يسهل قياسه هو إنتاج تكنولوجيا لإلقراض أن الهدف األساسي من أن أداء مسئولي 

المتناهي الصغر، فلمسئولي القروض عالقة مباشرة بالعمالء من األفراد أو المجموعات، ويمكن 

  . جمع معظم البيانات المطلوبة لتقييم األداء كجزء من عملية تقييم القرض

  ) موظفي الدعم(موظفي االئتمان اآلخرين 

تج أو إنتاجية الصرافين والموظفين العاملين في المكاتب الذين يقومون بادخال تعد مسألة قياس النا

سيساعد نظام إدارة المعلومات الجيد على إحصاء عدد مرات السداد أو (المعلومات و المحاسبين، 

ربما يمكن أيضاً قياس الجودة على سبيل المثال من خالل إحصاء نسبة ) العمليات األخرى

ومن المفيد أن ) التحويالت التي تحتاج إلى تصحيحات أو أعمال المتابعة األخرى(العمليات الخطأ 

نتذكر أن جودة الخدمة لها دور في هذه العناصر مثل العالقة الودودة مع العمالء و التعاون مع 

  . الزمالء والتي من الصعب قياسها

  

  :المكاتب الخلفية واإلدارة 

 مزيد من العمل في المكاتب الخلفية وفي مختلف أقسام تتطلب معظم األنشطة للمكاتب األمامية

  : اإلدارة ويشتمل األمثلة التقليدية على هذا األمر على

 إدخال البيانات  -

على سبيل المثال بالنسبة (اإلجراءات القانونية وكتابة مسودة االتفاقيات الخاصة بالقرض  -

 ). للقروض الخاصة باألعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة

على سبيل المثال التسجيل في (عالجة المعلومات ألجل إدارة األمور المتعلقة بالحسابات م -

 ). دفتر األستاذ العام وإعداد التقارير اإلدارية واإلحصاءات
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عدد العمليات التي "ليس من الصعب بالنسبة لمعظم هذه المهام وضع معايير أداء موضوعية مثل 

  ". قودعدد مسودات الع"أو " تمت معالجتها

الحظ على أية حال أن حجم العمل بالنسبة للعاملين في المكاتب الخلفية عادة ما يكون له عالقة 

مباشرة بحجم العمل في المكتب األمامي، فإن قام مسئولو القروض بتحليل الكثير من العمالء، 

يدخل فيجب على العاملين في قسم الشئون القانونية استعراض المزيد من األوراق ويجب أن 

مدخل البيانات المزيد من البيانات إلى نظام حساب القروض، وهكذا أيضاً فأن الزيادة في عدد 

اإليداعات و اإلقساط المسددة تزيد تلقائياً من حجم المعلومات التي يتم معالجتها من قبل نظام 

كون مفهوماً في إدارة المعلومات وأقسام الحسابات، كيف يمكن لنظام الحوافز بناء على األداء أن ي

ظل هذه الظروف، عادة ال يستطيع الموظفون الذين يعملون في العمليات في المكاتب الخلفية 

وأقسام الدعم اإلداري التحكم في كم العمل ولكن هذا الكم من العمل هو نتيجة لعمل الموظفين في 

ة إلى أسلوب آخر، الميدان وفي المكتب األمامي، أنه يمكننا بالفعل أن نرى هنا أنه هناك حاج

فربما تكون أحد األفكار أن يشارك العاملين في المكاتب الخلفية في الحوافز المادية التي يكسبها 

  . العاملون في المكاتب األمامية أو استخدام برنامج الحوافز القائم على المجموعة

  

  

  

   :اإلدارة

ايدة بالنسبة للمستويات األعلى يجب أيضاً أن نالحظ أن قياس األداء قد أصبح معقداً بدرجة متز

  . في الهرم المؤسسي، فهناك سببين أساسين وراء هذا التحدي

أول عامل معقد هو أن المديرين مسئولين عادة عن إنتاج أكثر من مخرج في ذات الوقت،  -

فهناك مهام عديدة بالنسبة لمديري الفروع والموظفين الكبار اآلخرين، وفي بعض الحاالت 

تعظم نصيب "على سبيل المثال (اك صراعات وتعارض بين هذه المهام ربما يكون هن

  "). تحسين الفائدة"و " السوق

ومن بين األمور األخرى قرارات المديرين على المستوى األعلى واإلجراءات التي تؤثر  -

على المدى الطويل، على سبيل المثال فكر في المدة التي تحتاجها " الخط األساسي"على 

تاج مبنى المكتب الرئيسي الجديد بدرجة كافية لتحسين األداء المالي لمؤسسة حتى يزيد إن

 تمويل متناهي الصغر؟ 
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يمكننا أن نلخص هذا الجزء بأن نقول أنه من المفيد قياس أداء الموظف عندما يكون ذلك ممكناً 

مع ولكن هناك مواقف حيث أن قياس األداء الموضوعي مستحيل وربما يكون أيضاً متناقضاً 

 . اإلنتاج، وتعتمد مسألة قياس أداء الفرد تكنولوجيا اإلنتاج وعلى طبيعة المهمة
 
 

  الخطوات األساسية لتصميم برنامج الحوافز 
   :تحديد األهداف اإلستراتيجية لمؤسسة التمويل المتناهي الصغر وتوضيحها: ١الخطوة 

مع باقي الجهات )  و المديرينمجلس اإلدارة(هذه عملية هامة وأساسية تتطلب مشاركة اإلدارة 

واالتفاق عليها من المتطلبات أهداف المنظمة األساسية واألفراد المعنيين، وبالطبع يعد توضيح 

األساسية ألكثر من هدف إلى جانب أهميتها بالنسبة لتصميم برنامج الحوافز المناسب، فهي تشكل 

  . أساس للصياغة اإلستراتيجية في كل مجاالت المؤسسة

أية حالة سيكون أحد العوامل المساعدة للعاملين في مجال تصميم برامج الحوافز وجود اتفاق على 

على ما تود المنظمة تحقيقه، ربما تكون هناك اتجاه طبيعي للتحول إلى بنك، أو ربما تقرر اإلدارة 

  .ومجلس اإلدارة أن يكون هدف السنوات القليلة القادمة هو االنتشار

  .  عن هذه االتجاهات كلما أدخلنا تعديالت أفضل في برنامج الحوافز الخاص بنافكلما عرفنا المزيد

  

   )الثقافة المؤسسية السائدة(حلل خلفية العاملين : ٢الخطوة 

يجب أن نعرف بوضوح عمالء مؤسسات التمويل المتناهي الصغر والعمليات الخاصة بهذه 

يرهم، عند هذه المرحلة قد يكون من المؤسسات أيضاً وكذلك اهتمامات الموظفين وأسلوب تفك

  . المفيد أن تجري تحليل إحصائي وحسابات التكلفة

ما مدى أهمية النقود بالنسبة لكل العاملين الميدانيين ومسئولي القروض؟ ما رد فعل مسئولي 

والذي قد ينتج عنه اهتمام أقل تجاه كل من العمالء الموجودين (القروض إن حاولوا إنتاج المزيد 

  ؟ كيف يمكن مقارنة منتجاتنا فيما يتعلق باإلنتاج والتكلفة؟ )فعلبال

  

   حدد أهداف برنامج الحوافز: ٣الخطوة 

ما الذي نحاول تحقيقه وما هي النتائج التي نتوقعها؟ ما هي المشكالت التي نحاول حلها؟ هذه 

نحاول تحقيقه من الخطوة هامة للغاية في عملية التصميم، فيجب أن نكون واضحين تماماً بشأن ما 

على سبيل المثال، ربما يكون الهدف هو زيادة الدافع لدى العاملين . خالل استخدام هذا البرنامج
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بصفة عامة والتزامهم على المدى الطويل، أو قد يكون الهدف هو زيادة إنتاجية مسئولو القروض 

  . كان في هذه المرحلةفي الفروع أو تحسين جودة المحفظة، لهذا كن محدداً ودقيقاً بقدر اإلم

   

  . حدد مقدار ما تريد مؤسسة التمويل الصغير إنفاقه: ٤الخطوة 

هذه هي المرحلة التي يجب أن نجري فيها تحليل التكلفة والعائد، وتقدير أثر برنامج الحوافز 

المخطط على تكلفة التشغيل وعلى أداء المؤسسة المالي، فعلى المدى القصير سيزيد برنامج 

 المزيد علي إجمالي المصروفات المخصصة للعاملين، فإن كان النظام الموضوع جيد الحوافز

للغاية فأن هذه التكلفة سيتم التعويض عنها من خالل زيادة إنتاجية العاملين والمخرجات التي 

  .يحققوها

  

   حدد المستفيدين من برنامج الحوافز و معايير قياس األداء لكل وظيفة: ٥الخطوة 

من سيغطيه هذا البرنامج سنحتاج إلى وجود فهم واضح عن ترابط الجوانب الوظيفية عند تحديد 

  . المختلفة في المؤسسة واعتمادها على بعضها البعض

باإلضافة إلي أهمية تحديد معايير قياس األداء بالنسبة لكل مستوي من المستويات الوظيفية و بناء 

توقعة من كل تلك الوظائف والتي علي أساسها علي الوصف الوظيفي لكل وظيفة و اإلنتاجية الم

  . يتم تحديد متوسط قيمة الحافز لكل درجة و مستوي إداري داخل المؤسسة

  

   أختر آلية الحوافز: ٦الخطوة 

تشتمل أمثلة الحوافز على الحوافز بسبب االستحقاق وبرامج اإلضافة وعلى العالوات وعلى 

  . مشاركة في الربح، أو على توليفة من كل هذه اآللياتالمزايا والمشاركة في الفائدة وعلى ال

فإن كان الهدف هو زيادة الحافز واإلخالص بصفة عامة فأن الشركات الخاصة و البنوك التجارية 

لكن لن تحقق . يناسبها تشغيل برنامج المشاركة في األرباح فقد يكون هو اآللية السليمة للحوافز

وإن كان الهدف هو زيادة اإلنتاج . نتاجية على المدى القصيرهذه البرامج الكثير بالنسبة لإل

واالنتشار فستكون اإلضافات على المدى القصير هي األسلوب األكثر فاعلية، ولو كان مسألة 

  . التحكم في الجودة هي المسألة األساسية فيجب أن يشتمل هذا البرنامج على مؤشرات ذات صلة
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   قم بعمل التصميم الفني: ٧الخطوة 

بل (يشتمل هذا على وضع المعادلة والمعيار، وكذلك اختبارها على البرامج المعروفة، فمن المفيد 

أن تنفذ الحساسية وتحليل السيناريوهات البديلة، علي مجموعة مختلفة من ) يجب أن يكون إلزامي

  .  بأهداف المؤسسة في تلك الفترةارتباطهاالتقنيات و معادالت قياس األداء و 

لل من قيمة اختبار برنامج اإلكسل أو اللوتس، فيمكن تجنب الكثير من مشكالت تنفيذ برامج ال تق

ومن األساليب البسيطة . حوافز الموظفين إن قضى المصممون بعض الوقت في هذه المرحلة

الموجودة والرواتب الشهرية للموظفين " المنتج"للقيام باختبار على البرنامج هو إدخال بيانات 

على سبيل المثال استخدام البيانات من كل مسئولي القروض (فين لفترة معينة من الوقت المستهد

وعندها يحسب البرنامج الدخل االفتراضي الذي سيحصل عليه كل موظف ) عن آخر ثالث أشهر

إن طُبق البرنامج بالفعل، وسريعاً ما سنتنبأ بما إذا كان هناك أي قيم مبالغ فيها، وهكذا أيضاً 

ا هذه العملية على تحديد المنتفع من البرنامج الجيد والخاسرين المحتملين وهؤالء الذين ستساعدن

  . ربما لن يعجبهم البرنامج

على (ثم نقوم بعملية تحليل للسيناريو ونحسب ما سيحدث إن ارتفع متوسط اإلنتاج أو انخفض 

على سبيل المثال بسبب (داد أو إذا ازدادت نسبة تأخر العمالء في الس) سبيل المثال نتيجة للكساد

، فيمكن أن يساعدك مثل هذا االختبار على تجنب ارتكاب أخطاء مكلفة عند ) كارثة طبيعية

  . التطبيق

من األدوات النموذجية المفيدة غير الرسمية هي أن نتخيل أنفسنا في مكان الموظفين الذين 

 منا العمل وفقاً لهذا البرنامج، وعندما سيتأثرون حتماً بهذا البرنامج ثم نتخيل ماذا سنفعل إذا طلب

  . نتنبأ بأفعالهم بهذا األسلوب سيمكننا تجنب الحوافز السلبية واآلثار الجانبية قبل تنفيذ البرنامج

  

   إدارة اختبار تجريبي: ٨الخطوة 

 يعد االختبار الميداني للبرنامج في بيئة تحت نطاق السيطرة هام للغاية، فمع كل هذه النماذج وكل

تلك البرامج الخاصة بالكمبيوتر يعد االختبار الحقيقي الوحيد لبرنامجنا هو األسلوب الذي سيقبل به 

في الميدان، تخيل أننا أهملنا بعض التفاصيل الصغيرة المهمة لن يكون لبرنامجنا فائدة، وتخيل أننا 

أننا طبقنا هذا البرنامج سيكون من المفيد أكثر لو .  فرعاً في ذات الوقت٢٧قدمنا هذا البرنامج في 

في فرع أو أثنين على أساس التجربة ومتابعة األداء على مدار فترة زمنية محددة على سبيل 
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وبناء على نتائج االختبار الميداني يمكننا أن ندخل أي تعديالت . المثال لتكن ثالثة شهور

  . ضرورية

  . عندها فقط يجب أن ننفذ البرنامج في الشبكة كلها

  

   .بيع هذا البرنامج للعاملين: ٩الخطوة 

أو التغيرات التي تم إدخالها على البرنامج الموجود (سيستعرض الجميع برامج الحوافز الجديدة 

 آخر يؤثر على الحياة اليومية للموظفين، لهذا يجب أن نفكر في مهمة شيءمثله مثل أي ) بالفعل

فهذا سيجعل المهمة أسهل، ال تستهن بيع البرنامج، فإن ساهم الموظفون في تصميم البرنامج، 

تعويض مادي أقل أو عمل (بذكاء الموظفين، فإن نجم عن هذا البرنامج أي عيوب أو صعاب 

  . فسريعا ما سيتعرفون عليه) أكثر

  : وعادة ما سيكون من األفضل أن تشرح األسباب وراء هذه التغيرات مثل

للمؤسسة لهذا نغير المعيار إلى استخدام يتحول التأخر في السداد إلى مشكلة فعالً بالنسبة  -

  معدل المحفظة في خطر بدل من نسبة السداد

على مدار العام الماضي لهذا رفعنا مستويات األداء % ٥٠لقد ازداد متوسط إنتاجنا إلى  -

 . فيما يتعلق بمعادلة اإلضافة لمسئولي القروض

ضافات أعلى بالنسبة يريد الممولين والمديرون أن نزيد من انتشارنا لهذا نخصص إ -

 . المجددين/ للعمالء الجدد أكثر منها للعمالء المكررين 

في هذه الحاالت من األساليب المفيد هو قياس البرنامج بأسلوب يجد فيها أقل الناس أداء أنها في 

حال جيدة مع وجود هذا البرنامج الجديد كما كان وضعهم مع البرنامج السابق، ولكن عند تقديم 

ج الجديد ألول مرة يجب على اإلدارة أن تعلن أن معايير األداء الخاصة بالبرنامج الحالي البرنام

، وأن معايير األداء ) شهور٦ – ٣على سبيل المثال من (ستنطبق على فترة زمنية مؤقتة ومحددة 

فهذا يوفر للجميع فرصة عادلة لكي يرتفعوا بمستويات . هذه سترفع بعد اإلطار الزمني األولي

  . داء إلى المعايير الجديدة ويسهل بصفة كبيرة إدخال البرنامج الجديداأل
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  متابعة أداء البرنامج وتعديلها إذا تطلب األمر : ١٠الخطوة 

تعد برامج الحوافز الخاصة بالعاملين هامة للغاية في تشغيل مؤسسة التمويل متناهي الصغر ألنه 

 على أداء البرامج التي تستخدمها المنظمة يجب على المديرين الكبار اإلشراف بصفة منتظمة

  واستعراضها، هل أهداف المؤسسة لم تتغير؟ هل البرنامج ما زال يحقق الهدف منه؟ 

بناء على اإلجابات على هذه األسئلة قد يكون من المناسب إدخال بعض التغيرات والتعديالت التي 

  . تضمن إيقاع الحركة اليومية للعاملين
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   و تقييم الكفاءةمعايير متابعة األداء: بعالفصل الرا
  

 في معايير و مؤشرات قياس أداء برامج التمويل متناهي الصغر و خاصة اإلشارةكما تم 

القروض في الكتيب الخاص بنظم اإلدارة بالمعلومات و اإلدارة المالية، فمن السهل تحويل تلك 

 العاملون بارتباطأكثر تفصيليا ترتبط المؤشرات الكلية للحكم علي أداء المؤسسة إلي مؤشرات 

إذا كانت رغبة اإلدارة في تحسين نسبة : المسئولين عن تحقيق تلك المؤشرات، فعلي سبيل المثال

 حداالسداد الكلي للمؤسسة فهي لن تتحقق تلك النسبة إال من خالل تحقيق كل مسئول قروض علي 

إال أن تقييم أداء العاملون . هكذالمؤسسة و نسبة سداد مرتفعة و هو ما ينعكس علي الوضع العام ل

ال يرتبط فقط بعملية تحقيق األهداف فقد ينتج عن تركيز عملية تقييم األداء بناء علي تلكك 

المعايير الكمية فقط حياد تام عن أهداف المؤسسة مثال في الوصول إلي األسر الفقيرة او أعطاء 

التركيز علي أعطاء قروض لعمالء قدامي علي القروض إلي أشخاص غير الفئات المستهدفة أو 

 البد من تضافر لذلك علي حساب االستفادة الحقيقة من فرصة التمويل، االئتمانيةأساس السمعة 

 تساعد علي خلق بيئة عمل مناسبة تيسر ) عوامل تقييم (تلك المؤشرات الكمية بمؤشرات أخري

 فعلي سبيل . للمجتمع و أهدافهاق رسالتهاعمل العاملون في المؤسسة علي تحقيق رويتها و تحقي

   :المثال إذا كان الهدف

   تحديد مقدار المكافأة أو الجزاء الهـــدف

 – العالقة بالرؤساء – مستوى الجودة – نسبة العيوب –كمية اإلنتاج : عوامـل التقييــم

   السلوك العام–التعاون مع الزمالء 

  اءتهتعريف الفرد بنواحي الضعف في كف : الهدف

   التطلعات– الجدية في العمل – األمانة –الشخصية : عوامل التقييم

  :و فيما يلي جدول مختصر عن تلك العوامل المطلوب قياسها و عناصر القياس المقترحة

  

 عنــاصــر القيــاس عوامـــل القيــاس

يةاإلنتــــــاج  
  الجودة– )عدد العمالء و عدد القروض (الكمية

 )و نسبة المحفظة في خطرنسبة السداد (

  حسن استغالل الوقت– المواظبة –التعاون  السلـــــوك

  الطموحات– االستيعاب –الخلق واإلبداع  القــــدرات
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  ٤استمارة تقييم موظفنموذج 

  

 :الوظيفة . ٢ :االسم . ١

  ائينه( ) فترة اختبار  :( ) نوع التقرير  ------- إلي ------فترة التقييم من . ٣

 خاص  ( ) سنوي                     ( ) 

 ) * لكل بند من البنود التالية ٥ إلي ١برجاء وضع درجة من ( عناصر التقييم 

  و أمثلةتعليقـــات التقييــم العادات والسلوك العام بالعمل

  الحضور واالنصراف  •

 الدقة في المواعيد •

 تقبل اإلشراف •

 التعاون مع الزمالء •

 المهنية/ ية المعرفة الفن •

 جودة العمل •

 إنهاء المهام في الوقت المناسب  •

 إدارة الوقت •

 العالقات مع الزمالء •

 مهارات التعامل مع اآلخرين  •

  

  : لقد قرأت هذا التقرير وفهمت ما جاء به 

  

 ----------: التاريخ/          توقيع المشرف -------------: التاريخ / توقيع الموظف 

  :تعليقات الموظف 

  

  
 

  

                                                 
   تم تصميم تلك األداة بمعرفة مرآز خدمات المنظمات الغير حكومية و نشرها ضمن  4
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  : معايير التقييم * 

  

  .  ال يفي األداء العام بمتطلبات الوظيفية –غير مرضي  .١

 . الحاجة للتحسين للوفاء بها جمعيا يفي ببعض متطلبات الوظيفة مع –يحتاج للتحسين  .٢

 . يفي بكل متطلبات الوظيفة ويتجاوز المستوى المطلوب بالنسبة لبعض منها–مرضي  .٣

 . ات الوظيفة ويتجاوز المستوى المطلوب بالنسبة لكثير منها يفي بكل متطلب–جيد جدا  .٤

 .مرة وبأسلوب فعال وتكاليف مناسبة مستوى استثنائي لألداء بصفة مست–ممتاز  .٥
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  : تم استخدامها في تحضير المادةمراجع
• The Earthscan Reader on “NGO Management” edited by 

Michael Edwards & Alan Fowler. 
• The 7 habits of highly effective people “Principle Centered 

Leadership” Stephen R. Covey. 
• Management Information Systems for Microfinance 

Institutions; Charles Waterfield and Nick Ramsing; February 
1998. 

• Samir Riad – Care international in Egypt; training material to 
pivotal CDAs CAP project. 

 

  


