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  الرابعالفصل 

  دارة المشروعات الصغيرةإ
  

  

مهم للغاية، أن يدرك أصحاب المشروعات الصغيرة األسلوب األمثل إلدارة مثل هـذه المـشروعات،               

، فـصاحب   "التخطيط والتوجيه والرقابة والمتابعة   "ويمكننا تعريف اإلدارة ببساطة على أنها مزيج من         

ولديه القدرة على التوجيه والقيادة، ولديه أيـضا        . دئ التخطيط الجيد   بمبا االمشروع البد وأن يكون ملم    

 المناسـب فـى الوقـت       اتخاذ القـرار  الصبر على الرقابة ومتابعة األداء، هذا باإلضافة لقدرته على          

  : لتعريف إدارة المشروعات الصغيرةوهنا نتطرق. المناسب

تاحة للوصول إلى الهدف المنـشود فـي        االستخدام األمثل لموارد المشروع البشرية والمادية الم       •

 .أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة

التنفيذ األمثل لمهام المشروع باستخدام اآلخرين وتفويض السلطات مع مراعاة حسن التخطـيط              •

 .ودقة المتابعة
  

 تمهيـدا   خيرا نراقب األداء ونقيم النتـائج     أالتخطيط للمشروع جيدا والتنفيذ بدقة و     يجب   هنوببساطة فإ 

 .طويرللت
  

 أم أن   هل إدارة المشروعات الصغيرة لها قواعد وقـوانين تحكمهـا؟          ا مهم وهنا نود أن نطرح سؤاال    

متراكمة يمكن صـقلها وتنميتهـا؟ وهـل هنـاك           و إدارة المشروعات الصغيرة موهبة وخبرة مكتسبة     

مؤسسات تدعم أنشطة المشروعات الصغيرة فى مصر؟ وهل هناك هيئـات يمكنهـا تقـديم الخبـرة                 

صحاب المشروعات الصغيرة؟ وما هى التسهيالت التى تقـدمها الدولـة ألصـحاب المـشروعات               أل

جابة الصغيرة وهل هذه المؤسسات متوافرة فى عالمنا العربى أم أنها قاصرة على البلدان المتقدمة؟ واإل              

  .سئلة سوف تطرح في الفصول المتعددة لهذا الكتابعلي هذه األ

  

لمشروعات الصغيرة تعتمد كغيرها على الخبـرة والقـدرة علـى المتابعـة             ن إدارة ا  إ :ويمكننا القول 

. والمثابرة، فكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة لهم قصص نجاح وتحولوا إلى رجال أعمال كبار             

وإلدارة المشروعات الصغيرة أصول وقواعد ينبغي أن يلم بها صاحب المشروع؛ فهنـاك الـضرائب               

وائح المنظمة لسير العمل ودراسة تجارب وخبرات اآلخرين والقـدرة علـى            والتأمينات والقوانين والل  
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ومن ثم فإن صاحب المشروع الصغير البد له من اكتساب مهارات وسمات المـدير              . التخطيط والقيادة 

الناجح؛ وإن جاز القول فهو مزيج بين القائد والمدير، فهو فى حاجة إلى اإللمام بقواعد إدارة اآلخرين                 

يوضـح  . لى تحفيزهم للوصول بهم إلى األهداف المرجوة بأقل تكلفة وفى أقل زمن ممكـن             والقدرة ع 

  .فى المشروع الصغيرالناجح المدير / للقائدالمهام الرئيسية) ١-٤(شكل 

  

  
  

  )٤٦مرجع (الناجح  المدير/المهام الرئيسية للقائد): ١-٤(شكل 

  

شروعين متجاورين، يعمالن فى نفس المهنة، وأحـد المـشروعين يعمـل            قد يدهشك أحيانا أن ترى م     

وعندما تتأمل المشروعين عن كثب، وتستقـصي رأى        .  ومكاسب، واآلخر يخسر   ابكفاءة ويحقق أرباح  

 هذا ببساطة معناه أنه استطاع إقناع اآلخرين        ؛"لسانه حلو، دبلوماسي  "ن أحدهم   إ :العمالء عنهم يقال لك   

  ."من ال يعرف كيف يبتسم، ال ينبغي أن يفتح متجرا"وهناك حكمة تقول . هابالخدمة التى يقدم

  

  
  

بتكار اال
 والتطوير

  
 التخطيط

  
 التنظيم

اتخاذ 
 القرارات

  

 التنسيق

  
 اإلتصاالت

 لمتابعةا
 الرقابة

 شرافاإل
 التوجيه

  
 المدير/ القائد 

  مفهوم إدارة المشروعات الصغيرة

ة المتاحة للوصول   االستخدام األمثل لموارد المشروع الصغير البشرية والمادي      

  إلى الهدف المنشود في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة
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  .هذا الفصل تصلح إلدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كذلكفى ويجب أن نالحظ أن المعلومات 

  

  

  طرق إدارة المشروعات الصغيرة ١-٤
  

 داخل المشروعات الصغيرة، ما هو إال عملية تفاعل بين مكونين أساسـيين همـا؛ المـوارد                 أي عمل 

  .البشرية والموارد المادية

  

  : الموارد البشريةأوال

تأتى الموارد البشرية في المقام من حيث الوزن واألهمية النسبية للمشروع الصغير، فال يمكن تـصور                

  :  ويالحظ أن الموارد البشرية تنقسم إلى عنصرين أساسيين.قيام واستمرار مشروع بدون تواجد البشر

 مناصب إدارية فـي المـشروع       ل تلك القوى البشرية التي ال تشغ      ):التشغيلية(القوى العاملة المنتجة    

  .قل ولكنها القوة التي يعتمد عليها في العمليات اإلنتاجية في المشروعأوإنما تعمل في مستوى 

  ). مباشرة-  وسطى–إدارة عليا (بشرية التي تتولى إدارة المشروع  القوى ال:اإلداريةى القو

  

  :ثانيا الموارد المادية

هي مجموعة العناصر والمكونات التي يوفرها ويجمعها القائمون على المشروع ويستخدمونها بـشكل             

  .)إلخ.... الطاقة– المواد –س المال أ ر– المباني –اآلالت (يمكنهم من تحقيق أهداف المشروع 

  

 ارات صاحب المشروع الصغير الناجحسمات ومه

  .الخبرة والقدرة على المتابعة والمثابرة •

 .الضرائب والتأمينات والقوانين واللوائح المنظمة لسير العملقوانين اإللمام ب •

 . لديه معرفة بتجارب وخبرات اآلخرين •

 . لى التخطيط والقيادةلديه القدرة ع •

 .لديه القدرة والرغبة فى اكتساب مهارات وسمات المدير الناجح •

 .دبلوماسي ومتعاون ومبتسم •

 .يجيد التعامل مع اآلخرين •

  .يعرف كيف يكسب األصدقاء ويؤثر فى اآلخرين •
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 حول األسـلوب    ا واسع هناك جدال وبصفة عامة نجد أن      ،وإدارة هذين الموردين تعنى إدارة المشروع     

  :األمثل إلدارة المنشآت الصغيرة؛ لكن هناك أنماط رئيسية يمكن استخدامها نوردها فيما يلى

  

  اإلدارة بالنتائج-١
حديد النتائج المتوقعة، وتقييم نظام اإلدارة بالنتائج مشاركة جميع األطراف المعنية في تيقصد ب

المخاطر، ومتابعة التقدم، والدروس المستفادة واستخدامها في عملية اتخاذ القرارات ووضع تقارير عن 

 لدى العاملين فى الشعور بالمسئولية و اإلدارةأداء لتحسين  فعالةوسيلةوتعد اإلدارة بالنتائج . األداء

ت الناضجة، حيث الوعى بأهمية العمل وأهمية الوصول إلى تصلح هذه الوسيلة فى البيئا و.منشأةال

  .المحددات فى الوقت المناسب

  

يحتاج هذا النمط من اإلدارة إلى تدريب جيد للعاملين لرفع كفاءتهم؛ وهذا بالطبع              :عيوب هذا األسلوب  

  .مكلف للمشروعات الصغيرة
 

  اإلدارة بنظام تحديد المسئولية -٢
 إلى أقسام يتولى إدارة منشأةالصغيرة متعددة األقسام؛ فهو يعتمد على تقسيم اليصلح هذا النمط للمنشآت 

ويتميز هذا األسلوب بتحديد المسئولية وعادة . كل منها مدير مختص يتحمل مسئولية هذا القسم بالكامل

ويتميز هذا األسلوب بكفاءته . ما يمارس هذا النمط على نطاق واسع فى إدارة المشروعات الصغيرة

مرونته وقدرته على اتخاذ القرار، فكل قسم له مديره وكل مدير متحمل للمسئولية ومن ثم القرار و

وعادة ما يكون المدراء فى هذا النمط متنوعي المهارات وملمين بكل الواجبات والوظائف . الذى اتخذه

  .في القسم الذي يعملون فيه أو منشأةفي ال

  

، وعزوف كثير منهم عن برامج التـدريب        منشأة قرارات ال  سيطرة المدراء على   :عيوب هذا األسلوب  

وقد يصل بعض المدراء لدرجة الغرور، فيعتقد أنـه لـو تـرك             .  فوق مستوى التدريب   مأنهمنهم   ظنا

مدير تنفيـذي    أو   وقد تتضارب القرارات الصادرة عن المدراء فى حالة غياب منسق         .  النهارت منشأةال

  .منشأةقوى لل

  

  التنفيذيين اإلدارة بمشاركة-٣
نفس النمط السابق، لكنها تسمح باستخدام خبرة أفراد متخصصين ويمكن لهؤالء هذه اإلدارة تنهج 

المتخصصين أن يساعدوا مديري األقسام في أداء وظائفهم المختلفة بدون زيادة عدد أماكن اتخاذ القرار 

  .ولي األقسامم المتخصص بالتخطيط وتقديم النصح والمقترحات لمسئوويق. منشأةفي ال
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 ٤٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

سلطتهم ويفرضون اقتراحاتهم ن حدود ون المتخصصوالمشرف ىكثيرا ما يتعد: عيوب هذا األسلوب

  .وخدماتهم على اآلخرين

  

   اإلدارة الوظيفية-٤

يركز هذا النمط على الوظائف واألقسام في كل وحدة حيث يكون العامل مسئوال أمام عدة مشرفين 

من المفترض أن يكون د ممن يخضع العامل إلشرافهم  وكل فر،نشاطه أو حسب طبيعة عمله

  .عمل معين مما قد يكون لدى العامل مشكلة فيه أو متخصص في فرع
 

رغم أن اإلدارة تعمل بكفاءة بسبب تجميع الوظائف حسب نوعيتها المتخصصة : عيوب هذا األسلوب

متساوية ال يمكنهم أن يعملوا  هذا النمط هي أن الخبراء الذين يبدو أن لديهم سلطات فيلكن المشكلة 

  .معا فليس من السهل دائما تحديد المتخصص الذي يتعين الذهاب إليه عندما تظهر الحاجة إلى اإلرشاد

  

  .الطرق المتعددة لتقسيم أعمال المشروع الصغير) ٢-٤(يوضح شكل 

  

  

  اإلدارة المالية للمشروع٢-٤
  

 :أهداف اإلدارة المالية
 .مكنة لألرباح في األجل الطويل والقصيرتحقيق أقصى معدالت م -١
 .تجنب المخاطر غير الضرورية والتنبؤ بالمشاكل المتوقعة والطرق المناسبة للتغلب عليها -٢
 .ضبط حركة تدفق األموال الداخلة والخارجة -٣
 .المرونة لمواجهة حاالت عدم التأكد وبالتالي تجنب حاالت العسر المالي -٤
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 ٤٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

ائفالتقسيم حسب الوظ  

 
 
 

 التقسيم حسب المنتجات

 
 

 التقسيم حسب العمالء

 
 

لتقسيم حسب المناطق الجفرافيةا  

 
 

  عمال المشروع الصغيرأمثلة لطرق تقسيم أ :)٢-٤(شكل 

  المدير/المالك 

  ورشة األقصر  ورشة قنا

  المدير/المالك 

  قسم الرجال  قسم األطفال

  المدير/المالك 

  وحدة الحقائب  وحدة السجاد

  المدير/المالك 

 نتاجالمسئول عن اإل المسئول عن التسويق فرادالمسئول عن األ  المسئول عن التمويل
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 ٤٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  :ارة الماليةأنشطة اإلد

االستثمار في األصـول قـصيرة       أو   تخطيط االحتياجات التمويلية سواء االحتياجات طويلة األجل       -١

  .األجل

 .هوظروفالمشروع  التي تتناسب وإمكانيات طتدبير االحتياجات المالية وبالشرو -٢
 .القيام باألنشطة الخاصة بإدارة حركة األموال داخل المشروع -٣
 .نشطة الخاصة بدراسة المشروعات االستثمارية القيام باأل-٤
 .القيام باألعمال الخاصة بالرقابة اإلدارية على األداء المالي للمشروع -٥
 ،، االنفـصال   االندماج ، بصفة مستمرة مثل التنظيم    رمواجهة المشاكل المالية الخاصة التي ال تتكر       -٦

 .التنظيم إعادة
  

  :القرارات المالية

 تلك القرارات التي تتم ويترتب عليها استثمار األمـوال فـي             وهى  االستثماري قرارات التخطيط  -١

أصول ثابتة ويتطلب اتخاذ هذه القرارات القيام بالعديد من األنشطة من أهمها تحديد بدائل االسـتثمار                

تقييم البدائل باستخدام العديد من المؤشرات الخاصة بالربحية وقياس مخـاطر االسـتثمار             و، المختلفة

 .متابعة تنفيذ خطة االستثمارو
قرارات االستثمار في األصول المتداولة وهى قرارات تتعلق بإدارة رأس المال العامل وهى تتخذ               -٢

 .  لتجنب المشروع مخاطر التعرض للعسر المالي الفنيتينفي ضوء عاملي الربحية والسيولة المطلوب
 سوف يتم االعتماد عليها ويتم االختيار بينهـا       قرارات التمويل وتتعلق بمزيج مصادر التمويل التي       -٣

مدى توافر مصدر التمويل وتكلفة االعتماد على مـصدر         وفي ضوء حجم االحتياجات المالية المطلوبة       

 ).تكلفة التمويل(التمويل 
قرارات توزيع األرباح وهى القرارات المتعلقة بسياسات توزيع األرباح والتي يتم وضـعها فـي                -٤

 على أصحاب المشروع وسلوكهم المستقبلي وخاصة فيما يتعلق باالحتفاظ بالمـشروع           كضوء تأثير ذل  

  .التصرف فيه مما يعنى في بعض األحيان انهيار قيمة المشروع وتعرضه لإلفالسأو 

  

  : اإلطار التنظيمي لوظيفة التمويل واإلدارة المالية

  :يتأثر إعداد الهيكل التنظيمي بعدد من العوامل مثل

الفردي بالسيطرة علـى األنـشطة الماليـة         أو   يحتفظ صاحب المشروع الصغير    :لمشروعحجم ا  -١

  .ويقتصر دور الجهاز المالي على أنشطة الحسابات والمراجعة والتكاليف
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 ٥٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 واألنشطة  ةحيث تختلف احتياجات المشروع التمويلي     :طبيعة العمل في المشروع وحجمه وظروفه      -٢

  .رة حركتها داخل المشروعالمطلوبة لتخطيطها وتدبيرها وإدا

 .ويكون التنوع قليل في المشروعات الصغيرة: درجة تنوع المشروعات -٣
 .نظرتها لوظيفة التمويل واإلدارة الماليةخاصة  و:طبيعة اإلدارة في المشروع -٤

 .القيام باألنشطة الماليةمنها  و:المهارات والقدرات المتوافرة لدى المشروع -٥

  

  :دواتهالتخطيط المالي وأ

تخطيط ( إعداد التقديرات الخاصة باألرباح المتوقعة الغرض منهاالتخطيط المالي هو أنشطة إدارية 

تخطيط ( وفى مجموع األموال المستثمرة هوالتغيرات المتوقعة في أصول المشروع وخصوم) الربح

  .وذلك خالل فترة الخطة) االحتياجات التمويلية ومصادرها

  

  :أنواع الخطط المالية

، إنتاج ،مبيعات( وهى الخطط الخاصة بمجاالت النشاط الرئيسي في المشروع: خطط العمليات -١

 ....)مواد، أفراد
قائمة نتائج األعمال ،  التقديريةةالميزانية العمومي، الموازنة النقدية(القوائم والموازنات المالية  -٢

 ).غير في المركز الماليتقائمة ال ،التقديرية
التجديد ، التوسع( تثمارية وتتعلق بالمشروعات االستثمارية والتي تصنف إلىالخطط االس -٣

 ).المشروعات التعاقدية، المنتجات الجديدة، البحوث والتطوير، واالستبدال
  

  :ويتطلب القيام بالتخطيط المالي ضرورة القيام بما يلي

 .تحديد أهداف المشروع بالدقة -١
 .االحتياجات من الموادو، األفرادو، المبيعاتو، جإعداد التقديرات الخاصة باإلنتا -٢
 .توفير البيانات الالزمة للتخطيط المالي في الوقت المناسب -٣
 .ضمان تعاون كافة قطاعات العمل مع اإلدارة المالية -٤
  

  : التحليل المالي

  :عبارة عن مجموعة من األنشطة التي تسعى لتحقيق ما يلي

 .في األداء المالي الحاليتحديد نقاط القوة والقصور  -١
 .التحقق من قيام قطاعات العمل باستخدام الموارد المتاحة لديها بفاعليه -٢
 .تحليل أسباب المشكالت المالية التي تواجه المشروع والتي تحد من قدرته على تحقيق أهدافه -٣
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 ٥١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

الحسابات الختامية لفترة ويعتمد التحليل المالي على دراسة البيانات الواردة من الميزانية العمومية و

  .كثرأ أو مالية واحدة

  

  :أهم أدوات التحليل المالي

 قوائم حركة األموال -١

تعتمد هذه الطريقة على دراسة وتحليل التغير في بنود الميزانية العمومية للمشروع االقتصادي بين 

 والتي تشير إليها قائمة تاريخيين متتاليين مضافا إليها تحركات األموال الناتجة عن توزيعات األرباح

  .نتائج األعمال
 
 المؤشرات والنسب المالية وتصنيفها إلى مجموعات -٢
 :مؤشرات قياس ربحية المشروع •

نسبة صافى ،  نسبة تحميل الربح،معدل العائد على األصول، معدل العائد على األموال المستثمرة

 .سهممعدل العائد على حقوق حملة األ، معدل دوران األصول، الربح
 ):السيولة(همؤشرات قياس قدرة المشروع على الوفاء بالتزامات  •

  )نسبة سيولة حسابات القبض، نسبة النقدية، نسبة التداول(مثل 

 :مؤشرات قياس مكونات هيكل رأس المال المستثمر •
  . ائدنسبة تغطية الفو، نسبة المديونية طويلة األجل إلى رأس المال الكلى، نسبة المديونية للمستهلكين

 :مؤشرات كفاءة إدارة األصول •
  معدل دوران حقوق المستهلكين، متوسط فترة التحصيل، معدل دوران المخزون

 
 التحليل المقارن للنتائج المالية -٣

 ودراسة اتجاهات التغير في ، النتائج المالية على مدى عدة فترات زمنيةنيقصد بذلك إجراء مقارنة بي

 مما يفيد في ؛هذه التغيرات واستقراء اتجاهات هذا التغير في المستقبلتحليل أسباب ثم هذه النتائج 

 بين النتائج المالية في المشروع ومثيالتها في المشروعات ةالتخطيط المالي ويمكن إجراء مقارن

  .المؤشرات والنسب الشائعة في الصناعة التي ينتمي إليها المشروع أو األخرى المماثلة

لم تذكر هنا ولكن يوجد مراجع  عاله لها طرق بسيطة في الحسابأمؤشرات  النسب والجميعن أيذكر 

 .)٧١ - ١انظر قائمة المراجع  (خري كثيرة يمكن الرجوع اليهاأ
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 ٥٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  :مصادر التمويل

  : وتصنف مصادر التمويل المحلية إلى:مصادر التمويل المحلية

 :مصادر تمويل قصيرة األجل وتشمل -١
التسهيالت اإلنتاجية و نموردوالي تسهيالت السداد التي يمنحها  ويشير إلاالئتمان التجاري •

 .ومستلزمات اإلنتاج للمشروع ويتميز بانخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه
 وهو عبارة عن تسهيالت تمنحها البنوك لعمالئها ويقوم بموجبها العميل االئتمان المصرفي •

يضع البنك حد أقصى للسحب يسمى سقف حتياجاته التمويلية وقد ابالسحب من حسابه في ضوء 

 . االئتمان
  

 :مصادر تمويلية متوسطة وقصيرة األجل -٢
ت وهى قروض محددة المدة وتتحدد آ التي تمنحها المؤسسات المالية وغيرها من المنشالقروض •

 .لمشروع والجهة المانحةاشروط تسديدها والفائدة المدفوعة في ضوء التفاوض بين 
س مال الشركة أ النوع الشائع من صكوك الملكية والتي تكون في مجموعها ر هياألسهم العادية •

ن لها تاريخ استحقاق أالعادية بسهم  وتتميز األ،والتي يعتبر مالكوها مالكين للشركة المصدرة لها

صحابها حق التصويت في الجمعية العمومية ن الشركة قائمة وألأمحدد فهي مستمرة طالما 

 .لسهم علي عائد متغير طبقا لما تحققه الشركة من ربحللشركة ويحصل حامل ا
سهم العادية رباح ثابتة تدفع دوريا وتشبه األأن لها توزيعات أ تشبه السندات في األسهم الممتازة •

 ضمن مالكي الشركة، وتختلف نصحابها يعتبروأن أنها ال تحمل فترة استحقاق محددة وأفي 

سهم الممتازة ليس لهم حق التصويت مثل صحاب األأن أي سهم العادية فسهم الممتازة عن األاأل

 . سهم العاديةصحاب األأ
عشر (وهى صكوك تصدرها الشركات والمؤسسات غير الحكومية آلجال طويلة نسبيا السندات  •

جل وتصدر هذه السندات بقيمة اسمية جل تمويل استثماراتها طويلة األأوذلك من ) كثرأ أو سنوات

 . شهرأكل ستة  أو ما كل سنةإ :ثابتة تدفع دوريامعينة وتحمل فائدة 
  

 :مثلخري للتمويل أكما يوجد مصادر  -٣
  .قاربصدقاء واألخيرا األأالحكومات، المنظمات الدولية، المنظمات الخيرية، و

  

  خطوات اختيار مصادر التمويل 

 .تحديد مصادر التمويل التي يمكن االعتماد عليها -١
 .من كل مصدرتحديد تكلفة التمويل  -٢
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 ٥٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 .تحديد اآلثار والمخاطر التي قد يتعرض لها المشروع وإدارته -٣
 .فضل الشروطأالتفاوض للحصول على التمويل المطلوب والحصول على  -٤
  

  

 الموارد البشريةدارة  إ٣-٤
  

مجموعة األنشطة الخاصة بتنظيم وتخطيط ورقابة عمليات االختيار والتعيين والتنمية ومكافأة ورعايـة             

 الـصغيرة أنهـا     منـشأة العن   ومن الشائع  .العاملين والمحافظة عليهم بغرض تحقيق أهداف المنظمة      

 وال يفكرون في النتائج المترتبة علـى        ، ببيع منتجاتهم  ادجن  و فالمنظمون مشغول  ؛تنقصها إدارة األفراد  

نفـسها   علـى  وكثير من الشركات الصغيرة تضيع       .األسلوب غير المخطط في الحصول على األفراد      

لذلك ينبغي أن تقدر أهمية إقرار       ؛ون أفرادها بطريقة غير محكمة    ئفرصة زيادة فاعليتها بسبب إدارة ش     

  . سياسات سليمة لتنفيذ عمليات الحصول على العمالة وتنميتها والمحافظة عليها في مشروعك الصغير

  

  الحصول على العمالة) أ(

  : وتتكون من ثالث خطواتمنشأةهو إشارة لتعيين عمال ألداء مهام محددة في ال

  .تحديد الوظيفة الشاغرة ومسئوليتها والمهارات والخلفية الالزمة للقيام بها -١

 .اجتذاب األفراد الذين لديهم المؤهالت الالزمة لشغل الوظيفة -٢
 .تعيين أفضل المرشحين -٣
  

  االختيار والتعيين) ب(

مزايا صغر الحجم مثل األلفة والعالقـات الوثيقـة   يمكن للشركة الصغيرة أن تجتذب األفراد من خالل     

 ويجب علـى المـنظم أن يعـرف    .بين فريق العمل وفرصة الترقي الشخصي السريع مع نمو الشركة       

مستويات األجور في فرع النشاط الذي يعمل فيه وساعات العمل المعتـادة وكـذلك نظـام األجـور                  

خدم الختيار الشخص المناسب هي نموذج الطلـب        واألدوات التي تست  . والحوافز في الشركات المنافسة   

  .والمقابلة واالختيار

  

  تطوير العاملين) ج(

 ال يمكن تركها للصدفة واالعتماد على مبادرة بحيثتنمية القدرة على أداء عمل المنظمة أهمية  تبلغ

كون لديك لذلك ينبغي أن ت ؛أسلوب غير مناسبفهذا الموظف وحده اللتقاط المعلومات وتنمية مهاراته 

  : فيجب عليك أن،المعرفة الالزمة لتخطيط برامج التدريب لموظفيك
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 ٥٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 .تحديد احتياجات التدريب -١
 .اختيار أساليب التدريب األكثر صالحية -٢
 .اتخاذ قرار بشأن من يتولى التدريب -٣
 . إذا لزم األمرتدريب المدرب -٤
 .تقييم النتائج -٥
  

  ة منهمالحفاظ على العاملين واالستفاد) د(

 الصغيرة يعنى ما هو أكثر منشأةإن اإلصرار على تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة واإلنتاجية لعمال ال

 ؛ بالرغم من أن هذا هو العنصر األساسي بالطبع،من مجرد منحهم المكافآت المادية عن أدائهم

 تحفيز العمال لزيادة  تلعب دورا كبيرا فيمنشأةفالعالقات الطيبة بين األفراد وكل المستويات في ال

  : تحفيز العاملين لتحقيق أعلى معدالت األداءعلىسوف تساعدك النقاط التالية . اإلنتاجية

  . إلى فريقك ليكونوا متوافقين مع بعضهماتخير األفراد الذين تريد أن ينضمو -١

 القرارات  وتحليل،احرص على إعطاء العاملين فرصة التعبير عن آرائهم في األمور التي تمسهم -٢

 .التي تشملهم بشكل مباشر
 .قدم التشجيع واإلرشاد والتدريب للمرؤوسين الذين يتبعونك مباشرة -٥
 .تعلم أن توجه اآلخرين دون أن تثير الكراهية -٤
  

  

   إدارة اإلنتاج والعمليات ٤-٤
  

كامل فيه والرقابة  األنشطة التي تتعلق بتخطيط اإلنتاج وتنظيمه وتوجيهه وتحقيق التإدارة: المقصود بها

 والخدمات بالسعر المناسب وفى الوقت المناسب وبالجودة والكمية المواد الخام وتقييم عملية إيجاد هعلي

 مستمرة لتحقيق هدفك األول وهو توفير الراحة أتك في حركة فاإلنتاج يبقى على منش؛بتينسالمنا

  . لعميلك من خالل منتجاتك

  

 أو تجاريا فيمكنه أن يكون يازراع أو يس بالضرورة أن يكون صناعيانتاج لويجب أن ننوه هنا أن اإل

  .ياخدم
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  دالة اإلنتاج ١-٤-٤

 باعتبارها صندوقا يحتاج باستمرار إلى مجموعة من المدخالت منشأةيمكن النظر إلى دالة اإلنتاج في ال

 مدخالت وفر باستمراريصغير أن ال حب المشروعصاعلى و .التي تنتج مجموعة من المخرجات

 من منشأة ويمكن اعتبار بعض مدخالت ال،الموارد المطلوبة لإلبقاء على استمرار العمليات وربحيتها

أما سائر المدخالت الالزمة كالمواد ) المعدات،  المباني،كاألراضي(النوع التي تحتاج إليه مرة واحدة 

 ويجب ،مات فهي مطلوبة باستمرار والقوى العاملة واألساليب الفنية والزمن والمرافق والمعلو،الخام

 وينتج المشروع الصغير ،أن تهتم بالتفاعالت بين مختلف المدخالت أثناء إدخالها في عملية التحويل

  .)٣-٤( كما هو موضح بشكل  المنتجات المادية والخدمات:ت همانوعين رئيسين من المخرجا

  

  
  

   الجيدمكونات النظام): ٣-٤(شكل 

  

  بدائل اإلنتاج ٢-٤-٤

؛ فليس هناك ا حاسما الصغيرة قرارمنشأةيعتبر القرار الخاص بنوع النظام اإلنتاجي التي تستخدمه ال

 نظام :وتصنف نظم اإلنتاج إلى فئتين هما. منشأةإال هامش صغير جدا للخطأ وإال فسوف تخسر ال

  .اإلنتاج المتقطع ونظام اإلنتاج المستمر

  :أوامر التشغيل ويقسم إلى أو  هو نظام يستجيب ببساطة للطلبيات المحددة:نتاج المتقطعنظام اإل) أ(

ى تصنع منتجات تحقق االحتياجات الخاصة لعميل معين تلاتلك المنشآت : نظام اإلنتاج بالطلبية -١

 ،رة من المهاوبعمالة على مستوى عاٍل ،ويتميز هذا النمط بصغر حجم الطلبية) األثاث(حسب الطلب 

 .ومن أهم عيوبه انخفاض اإلنتاجية بسبب تنوع التصميم
المشروبات (تلك المنشآت التي تنتج منتجات موحدة بكميات كبيرة للسوق : نظام اإلنتاج الكبير -٢

ت بحجم إنتاج كبير لكل منتج ودرجة عالية من التخصص لدى آوتتميز هذه المنش)  المالبس،الغازية

  .قوة العمل والمعدات

  

 مخرجاتعملياتمدخالت

التغذية العكسية
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فى اإلنتاج ويقوم بتخزين  المشروع يستمر هو النظام الذي بمقتضاه :نظام اإلنتاج المستمر) ب(

ت التي آ تلك المنش،نظام العمليات، ومن أمثلة  ويقسم إلى نظام اإلنتاج الكبير ونظام العمليات،الفائض

 ). المناحل،منتجات األلبان( بقليل جدا من التدخل اإلنساني في هذه العملية اتنتج منتجا معين
 يتضح أن نظام اإلنتاج سيعتمد إلى حد كبير على نمط األسواق التي تخدمها واحتياجات تلك وبهذا

األسواق وخصائصها ونوع المنتجات والعمليات الالزمة وإمكانيات منشأتك فيما يتصل بتوسع السوق 

  .وهذا يقودنا للحديث فيما يلى عن إدارة التسويق، واإلنتاج

  

  

 لتسويق إدارة ا٥-٤
  

فضل من المستورد أنه في موقف الدفاع كي يثبت أن إنتاجه أقد يجد رجل الصناعة المحلى الصغير 

 والمنظم الصغير الذي يحتمل أن يكون هو مدير التسويق البد أن يكون على دراية ،ومن المنافسين

له أن يتجاهل أهمية بسوقه وبدورة حياة السلعة التي ينتجها ويفهم استراتيجيات التسعير وال ينبغي 

  .الترويج لمنتجاته

  

  أسلوب التسويق المتكامل في المشروع الصغير ١-٥-٤

 ،بسبب القيود التي ينطوي عليها المشروع الصغير ال يمكنك تحمل تكاليف المتخصصين في التسويق

ها مع لهذا فأنت مضطر أن تقوم وحدك بكل أنشطة التسويق شديدة التنوع باإلضافة إلى تنسيقها ودمج

 وتذكر أن خدمات التسويق تعد تتويجا لجهودك المنظمة لتحقيق األهداف الكلية ،جوانب النشاط األخرى

ستمرار في عالم األعمال يعنى القدرة على اجتذاب عمالء والبقاء عليهم بإشباع للمنظمة، واال

  : التاليةايان الزواحتياجاتهم بأفضل مما يفعل المنافسون لذلك يجب أن تنظر إلى وظيفة التسويق م

ن نجاحك إ لهذا ف؛التسويق يجب أن يوجه إلى العميل في كل مكان حيث يكون المستهلك هو الملك -١

 لذلك ؛كرجل أعمال صغير يعتمد إلى حد كبير على مدى قدرتك على إشباع احتياج العميل فى مكانه

ه بل يشترونه متوقعين تحقيق يجب التركيز على احتياجات العمالء فالناس ال يشترون أي منتج لذات

 .بعض الفوائد
  

 داخل قرار يتأثر بعوامل أخرى أو التسويق نشاط متكامل وليس وظيفة منعزلة وأي نشاط -٢

المشروع وفى البيئة المحيطة به مثل الحالة العامة لالقتصاد القومي كمعدالت التضخم والسياسات 

طورات التكنولوجية واألنماط االجتماعية وممارسات الضريبية واإلجراءات التشريعية والتنظيمية والت
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جل تكامل وتنسيق ألذلك يجب أن تواصل العمل من . السوق فهذا كله يؤثر على حالة الطلب ألي منتج

 :الجهود التسويقية التالية
  .خدمة معينةأو معين  تحديد وقياس احتياجات العميل لمنتج •

 .خدمة أو ترجمة هذه االحتياجات إلى سلعة •
 .الخدمة أو طوير وتنفيذ خطة لتوفير السلعةت •
 .الخدمة أو تعريف المستهلكين المرتقبين بتوافر السلعة •
 .تحفيز الطلب على السلعة •
  

  :يجب أن تحاول اإلجابة على األسئلة التالية -٣

 هل نفهم السوق؟ •
 )إلخ.. . خدمات– سلع غير معمرة -سلع معمرة ( في السوق؟ هؤاشرتم ماذا ي •
  الشراء؟لماذا يتم  •

  من الذي يشترى؟ •

  كيف يتم الشراء؟ •

  

   دورة حياة المنتج٢-٥-٤

  :فضل للتسويق لكل مرحلة وهذه المراحل هيأيجب معرفة مراحل حياة المنتج لصياغة خطط 

 من النمو البطيء مع إدخال المنتج إلى السوق ويكون الربح في أدنى  وهى فترةمرحلة التقديم -١

 .مستوياته
 والبد ، المنافسةوبدايةالتحسن في الربحية  وي فترة من القبول السريع في السوق همرحلة النمو -٢

 .للمنظم أن يبدأ في إقناع المستهلكين بتفضيل النوع الذي ينتجه عن األنواع األخرى
ينبغي على المنتج أن حينئذ  ،تشبعتن السوق قد  هي فترة إبطاء في نمو المبيعات ألمرحلة النضج -٣

 .قلأ أسعار عرض باإلضافة إلى السلعأنواع أرقى من يقوم بإدخال 
 وهى الفترة التي تواصل فيها المبيعات اتجاها إلى التناقص وفيها تتآكل األرباح مرحلة االنحدار -٤

 .بسرعة
  

  :ويجب على العاملين بالتسويق معرفة اآلتى

  تسعير المنتج فى الوقت المناسب •

  أهداف التسعير والتسويق •

  تجاتطرق تسعير المن •
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   خصائص السلعة والعميل،قنوات التوزيع •

  ترويج السلعة •

  خدمة ما بعد البيع •

  

  منشأةموقع الاختيار وتخطيط  ٦-٤
  

والنقل الداخلى هو الموقع الذي تكون فيه تكلفة التصنيع والتوزيع ألى منشأة إن الموقع المثالي 

 تحقيقه نأقصى ما يمكتحقق  األسعار وحجم المبيعاتأن  كما ،في كل وحدة أقل ما يمكنوالخارجى 

رتباط طويل األجل وأن أي موقع من المواقع ال يضمن اختيار الموقع هو ا لذلك فإن من حركة البيع؛

اختيار ى فامل التي تؤثر ومن الع و.تماماالنجاح الدائم ولكن بعض المواقع تحول دون تحقيق النجاح 

  :هوتخطيط منشأةموقع ال

  .رتفاع تكلفة اإلنتاجاعد مصادر المواد الخام إلى يؤدى ُبحيث : لخامالقرب من مصادر المواد ا -١

 .يؤثر مكان السوق على تكلفة التوزيعحيث  :القرب من السوق -٢

 . كثيرا على تكاليف اإلنتاجهتكلفة النقل ومدى توافر خدماتحيث تؤثر  :وسائل النقل -٣

في  أخذ تكلفة التدريب واالختيارأن نب  ويج،تختلف تكلفة العمالة من مكان إلى آخر: العمالة -٤

 .االعتبار
 .أنواع العمليات في نظم اإلنتاج تكلفة عالية في معالجة المخلفاتقد تتحمل ف :معالجة المخلفات -٥

باإلضافة إلى التكاليف يجب االهتمام بإمكان االعتماد على ف: القوى المحركة والوقود والمرافق -٦

 .توافرهاالمتاح ومستوى جودتها ومدى 
 يعتبر توافر األرض وتكلفتها وجودتها من األمور :االحتياج من األرض وتخصيص المناطق -٧

 .األساسية في اختيار موقع نظامك اإلنتاجي
  أنواع وتكاليف التراخيص والتصاريح لتشغيل مصنع صغير :الضرائب والتراخيص -٨

 .ير اإلسكان وخدمات النقل للعمال لتقليل التكاليف اإلضافية لتوف:حجم المجتمع المحلى -٩

 . الترفيهية، الطبية، الخدمات الدينية:التسهيالت المتاحة في المجتمع المحلى -١٠

 .  مجمل القيم والتقاليد لدى المجتمع بالنظر إلى ما تنفذه من مشاريع:اتجاهات المجتمع المحلى -١١

 .قريبا منها أو ء في منطقة صناعيةلبقاينصح الخبراء ا امكفضل من الم :المناطق الصناعية -١٢

 . يجب االحتفاظ بجزء من المساحة لألنشطة المستقبلية:خطط التوسع في المستقبل -١٣
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  تنظيم المصنع ١-٦-٤

مجموعة من األنشطة التي تؤدى إلى تحقيق أفضل تنظيم مادي للمشروع من حيث الكفاءة هى 

  :لمصنعويوجد نوعان أساسيان من طرق تنظيم ا، واالقتصاد

معا في مكان عمليات مماثلة  أو توضع كل اآلالت التي تؤدى مهام: التنظيم على أساس العمليات -١

ومن أهم مزاياه . ع هذا النظام في الشركات التي تتبع أسلوب اإلنتاج المتقطعشيوي ،قسم واحد أو واحد

ذ المهام وانخفاض تكاليف استخدام اآلالت والمعدات إلى الحد األقصى وتحقيق مرونة كبيرة في تنفي

 في صعوبة الجدولة وتحديد المسار والرقابة في تصنيع وتتمثل عيوبه ،اإلنتاج في المنشآت الصغيرة

 .المنتجات وإرتفاع تكلفة تداول المواد ومشكالت التنسيق
 
توضع اآلالت والمعدات حسب تسلسل العمليات الداخلة في تصنيع : التنظيم على أساس المنتج -٢

 ومن أهم مزاياه يقلل الحاجة ، وتنظيم المصنع على أساس المنتج مفيد لنظام اإلنتاج المستمر،نتجالم

يقلل مشكالت مناولة كما أنه  ،ن اآلالت تنفذ عمليات متميزة في المنتجإلى الفحص في كل منطقة أل

نه غير مرن أ  فيأما عيوبه فتتمثل. فضلأيحقق استخدام المساحات األرضية بطريقه وأيضا  ،المواد

 في حالة المنتجات المعرضة للتأثر ا ويكون مكلف، في حالة التصنيع بكميات كبيرةاويكون اقتصادي

 .بتغير األذواق والتغير التكنولوجي
  

  نظم اإلنتاج الفرعية ٢-٦-٤

  : هامة بالنسبة للمشروعات الصغيرة وهىةتوجد ثالثة نظم فرعي

 بتخطيط وتنظيم وتوجيه المتعلقةجموعة من األنشطة  هي م:إدارة المواد ورقابة المخزون -١

 :أهم اختصاصات جهاز إدارة المواد. ومتابعة األنشطة الخاصة بتدفق المواد داخل المشروع
 .تخطيط االحتياجات من المواد •
 .بحوث المواد والشراء •
 . هاوالتخلص مناألصناف الراكدة تخزين  •
 .استالم األصناف الموردة وإجراء الفحص عليها •
 .الفحص ومراقبة الجودة •
 .نقل المواد وخاصة في حالة االستيراد •
التنسيق مع جهاز اإلنتاج عند وضع خطط جداول اإلنتاج حتى تتمشى مع إمكانيات وظروف  •

 .التوريد
 تزويد جهاز تخطيط - متابعة حركة األصناف-االحتفاظ بسجالت الصنف( الرقابة على المخزون •

 .)لالزمة لتخطيط االحتياجات والمتعلقة بأرصدة المخزوناالحتياجات بكافة البيانات ا
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 من الجوانب ذات األهمية في إدارة اإلنتاج للمشروعات الصغيرة رقابة الجودة :رقابة الجودة -٢

من الطرق و. وهذا النظام الفرعي يضمن توافق منتجات النظام اإلنتاجي مع متطلبات السوق المستهدف

منها  غرض الونإجراء عمليات فحص مختلفة ويكة في المصانع الصغيرة راقبة الجودالشائعة لضمان م

ارات وقياسات لمقارنة اإلنتاج واألداء بمعايير محددة وفرز الوحدات المقبولة من الوحدات بتطبيق اخت

 : بعض اإلجراءات المفيدة لضمان رقابة الجودة مثل وهناك.المعيبة
 .خذ بهااتخاذ قرارات بشأن المعايير التي يجب األ •
 .حدود االختالف أو تقرير مدى القبول •
ن اتباعها للتأكد من مطابقة مستوى يالفاحص أو إعداد قوائم باإلجراءات التي يتعين على العمال •

 .الجودة
 .البد من تنشيط نظام الفحص •
 
 حيث يضمن تدفق المواد ؛مشروع صناعي صغيرلمن أهم النظم الفرعية يعتبر : تخطيط اإلنتاج -٣

الموارد البشرية والزمن والمعلومات بانتظام وترتيب وتسلسل وبمعدل يسمح لنظام اإلنتاج وت واآلال

  :اإلنتاج من المهام التاليةتخطيط وتتألف وظيفة . أن يوفى ببرنامج التسليم

 .تنسيق قسم اإلنتاج مع األقسام األخرى للمشروع •
 . على القسم أن ينتجه على أساس مسح السوقبتحديد ما يج •
 .على تنبؤات المبيعات بناءا اب الكميات التي يجب إنتاجهاحس •
 .وضع جدول لتسليم المنتج إلى العمالء •
 .وضع برنامج للمواعيد والكميات المطلوبة من المواد واألجزاء والعمل والتسهيالت •
ة  تحقيق التوافق الزمني بين اإلسهامات الهندسية وتوفير األفراد والمشتريات واإلسهامات اإلداري •

 .في مجمل النشاط اإلنتاجي
 
تشمل تنظيم كل األنشطة الصناعية وإحداث التوافق الزمني والتنسيق بينها بحيث : مراقبة اإلنتاج -٤

 . ممكنةةيمكن الوفاء بالجداول الزمنية وتنفيذ الخطط بأعلى كفاءة وأقل تكلف
  :تقوم رقابة اإلنتاج بالوظائف اآلتية

 .ع نتيجة للتحكم في كل األنشطة في قسم اإلنتاجتطور عمليات فعالة داخل المصن •
 ق األنشطة الصناعية تبعا لخطط اإلنتاجيتنس •
 المتابعة  أو تحديد المسار والتحميل وإعداد البرنامج والتعليمات والتعجيل •
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لكن المشكلة التي تواجه المشروعات الصغيرة أن معظم األنشطة التخطيطية تتم وتختزن في رأس 

 يؤدى إلى نتائجمما حين آلخر  منأن المنظم قد يغير رأيه فى خطورة ال تكمنة لذلك  ونتيج؛المنظم

  .ينسى بعض خططهن غير اقتصادية في التخطيط ويكون المنظم عرضه أل

  

  

   العامة إلدارة مشروع صغيرات االستراتيجي٧-٤
  

  التخطيط للمشروع الصغير -١

والتخطيط عملية منظمة .  المشروعات الصغيرةيمثل التخطيط العمود الفقري ألي مشروع وخاصة فى

اتخاذ  وويعتمد التخطيط على وضع السياسات واختبار الفروض. تبدأ قبل بدء المشروع وتستمر معه

 وأالمنافسة  أو األسعار أو فهناك السياسات المتعلقة بالسلطة. فى الوقت المناسبالمناسب القرار 

مسئولية التخطيط بغض النظر كل المديرين  ىتقع علو. تمويلالبرامج الخاصة باإلنتاج والمراجعة وال

  .عن مستواهم اإلداري لذلك ال يمكن فصل مسئولية التخطيط عن األداء اإلداري

  

 مشروع صغير وهو، الخامسفصل التم ذكره في سوف يمشروع ورشة الرخام الذي ومثاال على ذلك 

ع المشروع ونوعية المعدات والتسويق وخلق لذا فإن اختيار موق. ا بارزايلعب فيه التخطيط دور

  .حاجة للتخطيطبعالقات مع أصحاب المنشآت ومع من يقوم بالتركيب كلها 

  

  تنظيم العمل داخل المنشآت الصغيرة -٢

ومن ثم فإن تنظيم العمل فى ". تنظيم العمل أفضل من العمل نفسه"تذكر دائما الحكمة القائلة 

نجاح تلك المشروعات، ويركز التنظيم فى المنشآت الصغيرة على المشروعات الصغيرة أحد أسباب 

. إنشاء هيكل محدد لألدوار عن طريق تمييز وتحديد األنشطة الالزمة لتحقيق أهداف المشروع

. وتخصيص أحد أفراد فريق عمل المشروع لكل مجموعة من األنشطة التى يقوم المشروع بتنفيذها

هاما فى نجاح المشروع ودعم أنشطته وتوفير المناخ المناسب  السلطة يلعب دورا ضكذلك فإن تفوي

وهذا يختلف كثيرا عما يحدث على . منشأةسيا في الهيكل التنظيمي للأوتنسيق عالقات السلطة أفقيا ور

األرض فى المشروعات الصغيرة، حيث يهيمن شخص واحد وعادة ما يكون المالك على كل الوظائف 

ن إللعاملين معه؛ لكن لو قام بفصل األنشطة وعهد بها إلى مرؤوسه فاإلدارية وال يفوض أي سلطة 

  . تكون مهددة بالفشلإالو ،أكثر تنظيما وسوف تنمو تصبح منشأةال
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  تشكيل فريق عمل المشروع الصغير -٣
 بين األداء فى المشروع الصغير ومباراة كرة القدم، فإن لم يكن جميع العاملين ا كبيران هناك تشابهإ

كذلك يقصد بالتشكيل . شل المشروع، أي يكون لكل منهم دور محددسرعان ما يفون بشكل منظم فيلعب

 للمشروع أي وضع اإلداريين في المراكز المختلفة التي يبينها هيكل التنظيم ،تنمية فريق العمل اإلداري

ن يتولى مركز ن هذه الوظيفة تستلزم بالضرورة تحديد المواصفات والقدرات الالزمة لكل مإومن ثم ف

ظيم نن يقوم بتأمعين مع تقييم المرشحين واختيارهم وتدريبهم مع تقديم الحوافز لضمان فاعلية األداء و

  .دائهم بصفة مستمرةأ

  

  التوجيه والرقابة فى المشروعات الصغيرة-٤
ل قطاع  الرئيسة داخمن أهم األدوار وهوالتوجيه والرقابة، يتمثل فى  ادور أساسيمدير المشروع يلعب 

شراف عليهم، المشروعات الصغيرة، ويركز التوجيه على األنشطة المتعلقة بتوعية العاملين واإل

والرقابة تشدد على إنجاز األعمال الموكولة لكل منهم فى الوقت المحدد؛ فالتخطيط والتنظيم شئ جيد 

شروع أن يخلق في مدير الم أو لكن فى حاجة إلى استكمال المنظومة، لذلك ينبغي على صاحب العمل

  .منشأةمرءوسيه فهما عميقا وتقديرا لمفاهيم التوجيه والرقابة داخل ال

  

 منشأة تحفيز العاملين فى ال-٥
تحفيز عامليه، ويقصد بالتحفيز هنا تشجيع العمال المشروع مدير  أو من األدوار المهمة لصاحب العمل

ويجب . على األداء وتحمل مهام المشروعأكثر قدرة وأكثر ديناميكية، وكثر إنتاجية، أكي يصبحوا 

 مثل اختالف طباعهم وقدراتهم منشأةالمدير مراعاة الفروق الفردية للعمال فى ال أو على صاحب العمل

إذ يختلف وضع . على تحمل المسئولية وضغوط العمل التى تقع عليهم وظروفهم االجتماعية والنفسية

 النجاح صناعفالعمال فى المشروع الصغير هم .  العامةالعمال فى المنشآت الصغيرة عنه فى المنشآت

وأسباب فشل كثير من . األفراد المتميزين يجعل المشروع فى حيز األمان دائماوبناء  المهام، وفذمنو

   .المشروعات الصغيرة، عدم اتباع سياسة الثواب والعقاب والتحفيز

  

  

  دارة في المشروعات الصغيرة التغلب على مشكالت اإل٨-٤
  

   صعوبات اإلدارة واجتذاب المهارات١-٨-٤

 كما أنها مطلـب     التخطيط والتوجيه والرقابة والمتابعة، فضال عن اتخاذ القرار،        هي مزيج من     اإلدارة

لـذا، فـإن اإلدارة     . أساسي لكل عمل يحتاج إلى تعاون منظم ولكل المستويات اإلدارية في المشروع           
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الطبع سوف يختلف ذلـك عـن المـشروعات الكبيـرة           ب. الناجحة تمثل عصب المشروعات الصغيرة    

والعمالقة حيث تختلف المواقع اإلدارية باختالف مستوى المشروع؛ إال أن المديرين على اختالف حجم              

المشروعات يسعون للحصول على النتائج المطلوبة من خالل خلـق المنـاخ المـؤدى إلـى فاعليـة                  

ـ ين في المشروعات الصغيرة     يديرالمأن   الحظ وي ،فس الوظائف ن لممارسةالمجموعة   أعمـاال   وامارس

وبشكل عام نجد أن اإلدارة على مستوى المشروع الصغير تمثل العامـل الحـاكم فـي                 . كذلك تنفيذية

  :نجاحه من خالل الوظائف التالية

  تحديد األدوار-١

). يم العملفيما يتعلق بالمسئولية وتقس(يسهم تحديد األدوار بشكل فعال في نجاح المشروع الصغير، 

، فإننا فى حاجة إلى مهندس "المشروم" إلنتاج عيش الغراب ا صغيراومثال لذلك لو أن هناك مشروع

مسئول عن التسويق والتعامل مع الفنادق وغيرها، وزراعي له خبرة جيدة فى إنتاج عيش الغراب، 

واحدة في اتجاه وإذا لم يعزف كل هؤالء منظومة . ويجب التنسيق بين كل هؤالء. وعمال زراعيين

  . فشل عملهم ومشروعهم؛واحد

  

  رفع الكفاءة اإلنتاجية للمشروع-٢

تسهم اإلدارة الفعالة للمشروع فى رفع كفاءته اإلنتاجية، وذلك من خالل تفاعل عدة متغيرات منها 

كيفية إدارة العمل الكلى داخل المشروع والنواحي الفنية والنظم اإلنتاجية وأساليب العمل وأخيرا 

  .مستوى أداء الفرد لعمله، فضال عن سبل تحفيز العمالة
 

  إنشاء المشروع على أسس سليمة-٣

ويبدأ بسالمة فكرة المشروع والتخطيط الجيد له ووضع التنظيم اإلداري المناسب باإلضافة إلى تنمية 

  . الكفاءات اإلدارية وتوجيهها ومراقبة نتائج أعماله

  

  الواقع والمأمول إدارة المشروع الصغير بين٢-٨-٤

المعارف واألصدقاء، ومن ثم فإن  أو عادة ما يكون العمل فى المشروعات الصغيرة لألقارب

المشروعات الصغيرة تدار بأسلوب شخصي ويميل مديروها إلى أن يعرفوا كل العاملين بها معرفة 

ت وتنشأ عن هذه شخصية وهم يمارسون كل جوانب إدارة المشروع وال يشاركهم أحد في اتخاذ القرارا

 ةعدم الخلط بين القرابب ينصحت الصغيرة، ولذا آالخصائص معظم المشكالت التي تواجهها المنش

  .والصداقة وبين العمل بجد لتحقيق الهدف
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فشل المشروع  أو من العرض السابق يتضح لنا أن الكفاءة اإلدارية تلعب دورا أساسيا في نجاح

 منشأة مهارات أصحاب المشروعات الصغيرة، وتحسين فاعلية الالصغير لهذا يصبح من الالزم تنمية

 والتشغيل عضلي واإلدارة هي ، فاإلدارة ذهنية؛اإلدارة تختلف عن التشغيلومن المهم أن تتذكر أن 

وتوجد مهارات شديدة األهمية يمكنك استخدامها إلدارة . من أجل الغد، بينما التشغيل من أجل اليوم

  :المشروع بنجاح وهى

  تحديد الفرص المتاحة -١

 :إنشاء مشروع صغير أن يسأل نفسه كل يوم لبضع دقائقفى راغب اليجب على 
  القادمة؟ رالعشسنوات الكم سيبلغ عدد السكان في هذا المكان خالل  •

  الخدمة التي أستطيع أن أقدمها؟ أو ما هو الناتج •

  غيرات التى يمكن أن تطرأ عليها؟هى الت لهم، وماالمقدمة الخدمة  أو كم ستكون قيمة هذا الناتج •

  ما هى األرباح المتوقعة من تقديم هذه الخدمة؟ •

  

كثر أمكانيات فسوف يرغبون في شراء أشياء إن العالم بالطبع لن يتوقف، ومع طلب الناس مزيد من اإل

 الخدمة والبد حينئذ أن تكون أو ن تكون أول من يقدم السلعةأوالمطلوب منك أن تنظر إلى األمام و

  .لعمل على أساس الفرص الجديدةل محبا

  

   التخطيط -٢

 فرصة أكبر للنجاح، أكثر من الذي يدير عمله يوم بيوم، وفى المنشآت الصغيرة هالذي يخطط لدي

مشكالت، ولعالج ذلك يجب هم الأمن يصبح نقص التخطيط الفعال والنتائج السلبية المترتبة على ذلك 

 :عليك
  .نقص التخطيط الذي يوجد في المنشآت الصغيرةأن تفهم األسباب المحددة ل •

  .نه شرط أولى للتشغيل الناجحأأن تقتنع أن التخطيط الرسمي له قيمته و •

 .أن تكتسب المعرفة بأساليب التخطيط التي تناسب ظروف المشروعات الصغيرة •
 

 ذات  صغيرة فأول خطوة يجب اتخاذها هي تحليل القوىمنشأةولتطوير نظام التخطيط الرسمي في 

  :األهمية الحاسمة لتحقيق النجاح

 وقيود التسويق واإلنتـاج واإلدارة الماليـة        منشأة يشمل تقييم عناصر القوة لدى ال      :تحليل الموارد  •

 .والتسهيالت الشخصية
 تشمل تقييم الظروف المحيطة واالتجاهات مثل النمو االقتصادي الكلى والتغيـرات            :تحليل البيئة  •

 .الحكومية واالتجاهات االجتماعيةالتكنولوجية والترتيبات 
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.  بالنسبة لمنافسيها الرئيسيين   منشأة التحليل المقارن لعوامل القوة والضعف لدى ال       :تحليل المنافسة  •

 والمخاطر التي تواجهها مما يدعم المدير الصغير        منشأةوينتج عن التحليل وعى بالفرص المتاحة لل      

 .لتحقيق األهداف المرغوبة اقتصاديا
 

 كثيرا ما يصنع المنظمون الصغار أزمة حول اتخاذ القرارات في الدقيقة األخيرة وهم ط؟كيف تخط

وقتهم، لذلك يجب عليك أن تبدأ بإعداد الخطط خطوة بخطوة يمكلكون مجبرون على ذلك ألنهم دائما ال 

  : ويوما بيوم لذلك ينبغي عليك أن

 .البعيدة أو أن تحدد أهدافك القريبة •
 .اسية التي تستخدم لوضع الخطةأن تضع الفروض األس •
 
   التنظيم -٣

كون المنظمة تتنفيذ المشروع ولكي اآلخرين ب إقناعلديه القدرة على المنظم كون ييتطلب التنظيم أن 

فعالة يجب أن تتوافق بنيتها وعملها الداخلي مع متطلبات مهامها وأساليب التكنولوجيا التي تستخدمها 

 الصغيرة أن منشأة مدير ال أو ويجب على المنظم،عمل في إطارهاوظروف البيئة الخارجية التي ت

 :يستعين باإلرشادات التالية في أي محاولة تنظيمية
 المنظمة الجيدة تربط احتياجات العمـل برغبـات األفـراد           :االستخدام اإلنساني للموارد البشرية    •

ترى المنظمة على أساس المهام     التى   وعند التنظيم يمكن األخذ بنظرية التمركز حول العمل          ،وقدراتهم

 .تركز على االحتياجات الحقيقية للعاملينالتى نظرية التمركز حول األفراد  أو ،التي تقوم بها
المنظمة في مجموعات خاصة وبيان عالقتها واألفـراد      ب تجميع وظائف وأنشطة     :التقسيم المناسب  •

 .الذين يؤدونها
نظمة قائد له سلطة ومـسئوليات منـاظرة لينـسق           يجب أن يكون لكل وحدة في الم       :وحدة القيادة  •

 . الذين يعملون بهالويراقب أنشطة الوحدة والعما
 تتطلب المسئولية سلطة تتناسب معها فالشخص المـسئول عـن           :التوازن بين السلطة والمسئولية    •

ـ    وعدم التوازن    ،هجعل اآلخرين يؤدون عمال معينا البد أن تكون لديه وسائل لتنفيذ مهمت            ى يـؤدى إل

 . وصراعات تؤدى إلى انعدام الكفاءة، وضياع المسئولية،الفوضى
 للحصول على أقصى فائدة من بنية تنظيمية سليمة يلـزم تفـويض   :درجة مناسبة من التفـويض    •

 مالمهام للمستويات التنظيمية األدنى ويميل المنظمون الصغار إلي عدم تفـويض سـلطتهم لمرؤسـيه              

 يعنيه تفويض السلطة فتفويض السلطة ال يعنى التنازل عنها ولكن           ويرجع ذلك جزئيا إلى سوء فهم لما      

 .المشاركة فيها
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المـشرف أن يـراقبهم      أو    يشير إلى عدد المرؤوسين الذين يمكن للمـدير        :نطاق مناسب للرقابة   •

 قل االهتمام الذي يمكن أن يوجهه لكل من         ؛ويحاسبهم بشكل فعال وكلما زاد العدد التابع لمسئول معين        

ن المنشأت الـصغيرة ال تـستطيع أن        وتميل الشركات الصغيرة إلى توسيع نطاق الرقابة أل       . همرؤوسي

 يمثـل  ونطاق الرقابة الواسع إذا صحبه تفويض غير كاف ،تتحمل تكلفة المستويات التنظيمية اإلضافية   

ضـعف الرقابـة    إلى   المشروعات الصغيرة مما يؤدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة و         ى على مدير  اعبء

 .التالي انخفاض الكفاءةوب
 

   الرقابة والتحسين -٤

 يحرص المدير على وجود معايير صادقة ومفهومة ومقبولة لقياس العمـل            :وضع معايير للمسائلة   •

 .المنفذ تعتمد على الخطط التي توضع لبدء العمل
لمعيـار   ينبغي االحتفاظ بسجالت للعمل أثناء القيام به بحيث يمكن مطابقـة األداء با             :قياس األداء  •

 .المطبق
 وعلى المدير أن يقرر مـا يلـزم         ، عندما يحدث انحراف عن األهداف     :تطبيق إجراءات للتصحيح   •

 . وضمان اتساق األداء مع الخطة. لتحقيق النتائج المتوقعة
   

  




