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متابعه

معالي الدكتور السجان: هذه الجائزة تعكس اهتمام 
المعهـد بكـــادره البشــري وتعــزيـز بيئـة عمــل محفــزة 

معهد اإلدارة العامة يحقق المركز األول 
في مؤشر قياس االرتباط الوظيفي لفئة الجهات 

التعليمية بالمملكة

حقق معهد االإدارة العامة املركز االأول يف موؤ�شر قيا�س االرتباط الوظيفي 
لفئة اجلهات التعليمية باململكة للعام 2021م، وفقًا للنتائج التي اأعلنتها 
اجلوائز  ت�شليم  حفل  خالل  االجتماعية  والتنمية  الب�شرية  املوارد  وزارة 
بح�شور معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية املهند�س اأحمد 

بن �شليمان الراجحي.
اجلهات  لفئة  الوظيفي  لالرتباط  ن�شبة  اأعلى  حتقيق  يف  املعهد  وجنح 
واالرتباط  العمل  بيئة  يف   %95 اإىل  و�شلت  بن�شبة  اململكة  يف  التعليمية 
عن  الوظيفي  االرتباط  يف  تفوق  كما  من�شوبيه،  بني  والتوا�شل  امل�شتدام 
الدويل  احلكومي  والقطاع  نقطة،   21 مبعدل  باململكة  احلكومي  القطاع 
القطاع اخلا�س  تفوقه على  اإىل  النتائج  اأ�شارت  فيما  نقطة،  مبعدل 22 

باململكة مبعدل 22 نقطة.
من جانبه اأعرب معايل الدكتور بندر بن اأ�شعد ال�شجان مدير عام معهد 
االإدارة العامة عن �شعادته بهذا االإجناز الذي يعك�س احلر�س واالهتمام 
الذي يوليه املعهد لكادره الب�شري، �شمن ا�شرتاتيجيته الطموحة 2023م، 

وخطواته املتوا�شلة من اأجل تعزيز بيئة عمل حمفزة. 
واأ�شاد معايل الدكتور ال�شجان بجهود كافة من�شوبي املعهد يف حتقيق هذا 
املنجز الوطني. موؤكدًا اأن حتقيق تلك النتائج ي�شهم يف حتقيق تطلعات 
قيادتنا الر�شيدة التي دعمت ومكنت خمتلف االأجهزة احلكومية لالرتقاء 

ببيئة العمل، ويف حت�شينها امل�شتمر �شمن روؤية اململكة 2030.
اأحد  الوظيفي هو  الدوري لالرتباط  القيا�س  اأن م�شروع  بالذكر  اجلدير 
الب�شرية  امل��وارد  وزارة  به  تقوم  التي  حمفزة  عمل  بيئة  مبادرة  م�شاريع 
املوظفني  ارتباط  ن�شبة  قيا�س  اإىل  يهدف  والذي  االجتماعية،  والتنمية 
حت�شينية  خطط  الإع��داد  تواجههم  التي  ال�شعوبات  وحتديد  بجهاتهم 
لرفع م�شتوى االرتباط الوظيفي وحت�شني اإنتاجية املوظف، ورفع م�شتوى 
التناف�شية االإيجابية بني اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية املختلفة نحو 

بيئة عمل حمفزة متا�شيًا مع روؤية اململكة 2030م.
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ضمن خطواته في تطوير ما يقدمه من خدمات باستخدام 
التقنيات عالية الجودة

البوابة االلكترونية الموحدة الجديدة لمعهد اإلدارة 
العامة خدمات تقنية متطورة بجودة عالية

برعاية معالي المدير العام د.بندر السجان

معهد اإلدارة العامة يحتفل
 ببداية العام التدريبي الجديد 1444هـ

متابعهمتابعه

مدير  ال�سجان  اأ�سعد  بن  د.بندر  معايل  برعاية 
احتفاله  املعهد  اأقام  العامة،  الإدارة  معهد  عام 
1444هـ،  اجلديد  التدريبي  العام  ببداية  ال�سنوي 
قياداته  من  العديد  بح�سور  وذلك  بالريا�ض،  مبقره 

ومن�سوبيه الذين حر�سوا على امل�ساركة.
ومهنًئا  باجلميع  ال�سجان  د.بندر  معايل  رحب  وقد 
يتواكب  الذي  اجلديد  التدريبي  العام  هذا  بانطالق 
مع حتقيق معهد الإدارة العامة املركز الأول يف موؤ�سر 
التعليمية  اجلهات  لفئة  الوظيفي  الرتباط  قيا�ض 
من  املزيد  حتقيق  ومتمنًيا  2021م،  للعام  باململكة 
الإجنازات؛ للتاأكيد على املكانة املتميزة للمعهد، وما 
ميتلكه من اإمكانات ب�سرية ومادية؛ باعتباره موؤ�س�سة 

رائدة يف دعم التنمية الإدارية باململكة.

خطواته  �سمن  الإنرتنت  �سبكة  على  الر�سمي  ملوقعه  املوحدة  اخلارجية  الإلكرتونية  البوابة  العامة  الإدارة  معهد  اأطلق 
اإحدى  ب�سكلها اجلديد  الإلكرتونية  البوابة  التقنيات احلديثة، وتعد  با�ستخدام  ما يقدمه من خدمات  يف تطوير وحت�سني 
خمرجات ا�سرتاتيجية التحول الرقمي للمعهد الهادفة اإىل توظيف التقنية لالإ�سهام يف البتكار، ومواكبة اجلديد لتح�سني 

جتربة امل�ستخدم، وتقدميها بجودة عالية حتقيقا مل�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

اإجراءاتها وتعزيزها مبحاور  العمالء  وتطوير خدمات قائمة وحت�سني  للبوابة توحيد جتربة  التحديث اجلديد  وي�سمل 
جديدة، وي�سمل عر�ض الربامج التدريبية، واإمكانية ت�سفية النتائج، و�سراء برامج تدريبية، وعر�ض برامج الدبلوم، واإ�سعار 
قبول الربنامج التدريبي، واملكتبة الرقمية ال�سعودية وغريها من اخلدمات املتطورة التي �ستكون متاحة على املوقع الر�سمي 

للمعهد.
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َأِخُر الَدَواِء الَكّي!

مقــال

أ. تركي بن مهيزع
إدارة الشؤون القانونية 

معهد اإلدارة العامة

يكاد اأن ال تخلوا اأ�شرة يف العامل واإن اختلفت األوان اأو األ�شنة اأو ديانات اأفرادها من وجود اختالفات يف االآراء املطروحة حول م�شاألٍة ما. وُتعترب هذه 
االختالفات �شنة كونية من �شنن اهلل تعاىل يف الب�شر، والتي �شتظلُّ باقيًة ما داموا يتمتعون باإرادٍة حرة، واإدراٍك متفاوت. وهذه االختالفات ال ُتف�ِشد 
ُدها العوام، ويتفق عليها اأولو االألباب، وهي ُتعدُّ ظاهرة �شحية يحتاج اإليها املجتمع. كما اأنَّه قد تكون هذه االختالفات غري مرغوٌب  للود ق�شية كما ُيردِّ
فيها عندما ُتف�شي اإىل توليد نزاعات تكون اإحدى نتائجها الوخيمة ه�شم حق مادي اأو معنوي لع�شو اأو اأكرث داخل االأ�شرة بقرار من رب االأ�شرة �شواًء 
بح�شن اأو �شوء نية. وبناًء عليه، فالذي متت ممار�شة عليه ذلك اله�شم العائلي ُيلقى به اإكراهًا ال اختيارًا بني ُحفرتني من ناٍر ذات لهب كلما اقرتب 
من اإحداهما ُل�شع، فاإما اأن ُيْذِعن اإىل ما تو�شلت اإليه كيان االأ�شرة من قراٍر ويتنازل عن حقه امل�شروع الذي يوؤمن با�شتحقاقه، اأو ُيحاول ب�شتى احِلَيل 
امل�شروعة حلل النزاع ب�شكل ودي واإطفاء �شرارة النار قبل و�شول ذّراتها املتطايرة اإىل اأركان البيت من خالل التظُلّم على هذا القرار اإىل رب االأ�شرة 
امل�شوؤول؛ بهدف احلفاظ على �ُشمعة االأ�شرة و�شل�شلتها املُّت�شلة. ويف اأ�شوء احلاالت، اإن مل ينتج عن هذا التظُلّم نفعًا اأو اإ�شالحًا يعود على املُتظلم، فاإنه 
يف هذه احلالة لي�س اأمامه خيارًا �شوى اللجوء اإىل الق�شاء؛ من اأجل حماية حقه من الَهْدِر وال�شياع؛ ا�شرت�شادًا مبا قالتُه العرب: )اآخر الدواء الكي(.
م ال�شعودي اأخذ به باأ�شلوٍب غري مبا�شر حينما اأراد حل النزاعات النا�شئة  واملتاأمل لهذا املثل يجد اأن املُنِظّ
بني املوظف العام واجلهة احلكومية التابع لها باعتبارها �شبيهًة بدرجٍة كبرية مبنظومة االأ�شرة. ولهذا ال�شبب 
يتعنيَّ على املوظف احلكومي اإذا ما اأراد اإلغاء قرارًا اإداريًا واالأثار ال�شلبية املرتتبة عليه بحكٍم ق�شائي، اأيًا 
كان م�شمون ذلك القرار �شواًء يتعلق بالتعيني على مرتبة اأقل اأو ال ُتطابق موؤهله، اأو النقل التاأديبي من مكان 
اإىل اأخر، اأو التكليف الغري م�شروع واملخالف للنظام، اأو عدم الرتقية املُ�شتحقة، اأو ترقية من هو اأقلُّ منه، 
اأو الف�شل، اأو تقييم االأداء، وغريها من احلقوق املرتبطة بالوظيفة العامة اأن ي�شارع يف رفع التظُلّم االإداري 
تاريخ  يومًا من  ال�شتني  االجتماعية خالل  والتنمية  الب�شرية  املوارد  لوزارة  التابعة  م�شار  عن طريق من�شة 
العلم بالقرار. وبعد رفع التظلم اإلكرتونيًا على املن�شة �شيواجه املوظف حينئٍذ بثالثة افرتا�شيات يف غاية 
االأهمية والتاأثري ينبغي االنتباه لها، ومعرفة كيفية التعامل معها؛ الأن التفريط يف اأٍي من منها يجعل الدائرة 
الق�شائية فيما بعد لو مت رفع الدعوى اأمامها احُلكم بعدم قبولها؛ لعدم التزام املوظف باالإجراءات ال�شكلية 
واملدد النظامية ولو كان لديه ملء االأر�س اأدلًة واإثباتات على �شدق دعواه، وتتمثل هذه االفرتا�شات يف االتي:

االفرتا�س االأول- قبول التظلُّم:
تقوم االإدارة بقبول التظُلّم عن طريق املن�شة، والقيام بالرد عليه خالل ال�شتني يومًا من تاريخ اإر�شال الطلب؛ 
مما يعني اأنها ُتبدي رغبتها بتعديل القرار اأو اإلغاءه. فاإن مل تقم بتعديل القرار اأو اإلغاءه خالل ال�شتني يومًا 
من تاريخ ردها بالقبول ينبغي على املوظف اإذا ما اأراد اإلغاء هذا القرار االإداري عن طريق الق�شاء اأن يرفع 

دعوى ق�شائية اأمام املحكمة االإدارية عن طريق نظام ُمعني خالل ال�شتني يومًا التالية النتهاء مهلة تعديل القرار اأو اإلغاءه املُ�شار اإليها.
االفرتا�س الثاين- رف�س التظلُّم:

تقوم االإدارة برف�س التظُلّم عن طريق املن�شة، والقيام بالرد عليه خالل ال�شتني يومًا من تاريخ اإر�شال الطلب؛ مما يعني اأنها ال ُتبدي رغبتها بتعديل 
القرار اأو اإلغاءه. ويف هذه االفرتا�شية ينبغي على املوظف اإذا ما اأراد اإلغاء هذا القرار االإداري عن طريق الق�شاء اأن يرفع دعوى ق�شائية اأمام املحكمة 

االإدارية عن طريق نظام ُمعني خالل ال�شتني يومًا من تاريخ رف�س اجلهة االإدارية ذلك التظلم.
االفرتا�س الثالث واالأخري- ال�شكوت عن الرد:

تقوم االإدارة باالمتناع عن الرد يف طلب املُتظّلم، وعدم اإبداء رغبتها �شراحًة �شواًء برف�س التظلم اأو قبوله خالل ال�شتني يومًا من تاريخ اإر�شال الطلب. 
ويعُدّ النظام ذلك الت�شرف مبثابة الرف�س ال�شمني. ويف هذه االفرتا�شية ينبغي على املوظف اإذا ما اأراد اإلغاء هذا القرار االإداري عن طريق الق�شاء 

اأن يرفع دعوى ق�شائية اأمام املحكمة االإدارية عن طريق نظام ُمعني خالل ال�شتني يومًا التالية من تاريخ انتهاء تلك املهلة االأوىل.
خال�شة القول، ينبغي اأن ُيدرك املوظف اأهمية التظلم االإداري وافرتا�شاته الثالث، واأال يلجاأ اإليه اإال بعد قيا�س دقيق للم�شلحة من املف�شدة املُحتملة، 
وا�شت�شارة ذوي الراأي واخلربة يف كل ق�شيٍة على ِحده؛ الأنه مع االأ�شف ال�شديد توجد بع�س االإدارات يف اجلهات احلكومية التي ُتقيم العداوة على من 
ر تلك العداوة اإىل اأن ُترفع الق�شية عليها. ثم حينئٍذ َتْقُعْد لذلك املوظف ُكلَّ  ُيطالب فقط بت�شحيح قرارًا اإداريًا عن طريق التظلُّم االإداري، اأو توؤخِّ
ْد؛ بهدف االنتقام منُه ُم�شتغلًة بذلك النظام واللوائح. وختامًا ُيكن طرح هذا الت�شاوؤل )هل جميع القرارات االإدارية املوؤثرة يف حقوق املوظفني  َمْر�شَ

ومراكزهم ت�شري عليها تلك املدد النظامية اأم هنالك ا�شتثناءات؟(.
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ميديــــأ

يمكن من بناء عالقات تواصل 
مع محترفين في مجال عملك

11  نصيحة 
للظهور الناجح والفعال 

LinkedIn على

1. اأن�شئ عنوان URL خم�ش�س للملف ال�شخ�شي بحيث يحتوي على ا�شمك 
وما عليك  العنوان،  ت�شو�س  التي  الع�شوائية  واالأرق��ام  االأحرف  بداًل من  فقط، 
�شوى االنتقال اإىل "عر�س امللف ال�شخ�شي" يف ح�شابك، والنقر فوق "حترير 
ملف التعريف العام وعنوان URL"، ثم "حترير عنوان URL املخ�ش�س" 

وتعديله.

ملفك  م�شداقية  م��ن  لتزيد  ال�شخ�شي  مللفك  احرتافية  ���ش��ورة  اأ���ش��ف   .2
ال�شخ�شي، وت�شاعدك على التميز عن االآخرين. يكن لالأع�شاء الذين لديهم 
�شورة ملف �شخ�شي على املوقع احل�شول على م�شاهدات ملف �شخ�شي اأكرث 

مبا ي�شل اإىل 21 مرة من اأولئك الذين لي�س لديهم �شورة.

3. اأ�شف �شورة خلفية معربة مللفك ال�شخ�شي.

 ،، 95% من مسؤولي 
التوظيف يستخدمون المنصة 

للبحث عن مرشحين مناسبين.

 ،، إضافة صورة احترافية 

تزيد من المصداقية والتميز عن 
اآلخرين.

لل�شماح  اأو  خربتك  ملجال  للرتويج  مميزة  تعريفّية  تروي�شة  اكتب   .4
يراها  التي  االأ�شياء  اأول  من  الرتوي�شة  وُتعد  بالتاألق.  ل�شخ�شيتك 
اأ�شحاب العمل وم�شوؤولو التوظيف، لذلك من ال�شروري لفت انتباههم 

على الفور.

5. اكتب ملخ�شًا ق�شريًا عنك، ي�شمل مهمتك، ودوافعك، ومهاراتك 
لالأ�شخا�س الذين ي�شاهدون ملفك ال�شخ�شي حتى يكون الن�س مثاليًا 

ال ُبد من اخت�شار الن�س لفقرة اأو فقرتني ال اأكرث.

6. اأ�شف ق�شمًا مميزًا اإىل ملفك ال�شخ�شي لعر�س اأي عمل ذي �شلة 
اأجنزته، مبا يف ذلك الو�شائط واملقاالت وال�شور ومقاطع الفيديو وما 

اإىل ذلك، واأظهر الأ�شحاب العمل مهاراتك وجناحك.

لالأع�شاء  قدراتك  الإظهار  ال�شلة  ذات  املهارات  اأ�شف   .7
االآخرين، مثل زمالئك وم�شوؤويل التوظيف. مبجرد 
االأ�شخا�س  اأع��داد  يزيد  قد  مهاراتك،  اإ�شافة 
يعني  وه���ذا  اأك���رث،  قائمتك  اإىل  امل�شافني 
زيادة احتمالية اكت�شافك للفر�س املتعلقة 

باملهارات التي متتلكها.

8. اخ��رت اأه���م ث��الث م��ه��ارات 
ويكنك  عر�شها،  تريد 
حت����دي����د اأه�����م 
ث�������الث 

مهارات لديك الإبرازها )�شواًء اأكانت اأف�شل ما تراه اأنت، اأو املهارات 
بقية ملفك  ا�شتخدم  ثم  فيها(،  تفكر  التي  للوظائف  احتياجًا  االأكرث 
ال�شلة  للتحدث عن املهارات االأخرى ذات  اإن  لينكد  ال�شخ�شي على 

التي تريدها لت�شليط ال�شوء عليها.

باإ�شادة �شخ�س ما  التو�شية  9. طلب تو�شيات من زمالئك: تقت�شي 
يعرفك جيدًا اأو عمل معك بك وبعملك، مثل زميل لك، اأو �شريك عمل، 
للغاية،  موؤثرون  االأ�شخا�س  هوؤالء  اأّن  العمل  اأ�شحاب  يجد  طالب.  اأو 
عنك  االآخ��رون  يعتقده  ما  حول  املزيد  ملعرفة  طريقة  هذا  وينحهم 
يكنك  التي  التو�شيات  لعدد  حد  هناك  لي�س  و�شريع.  مبا�شر  ب�شكل 
على  تو�شيات  خم�س  على  احل�شول  هو  اجليد  الهدف  ولكن  طلبها، 

االأقل.

ُتعّد  ال��وظ��ائ��ف:  ب��اإع��الن��ات  اخلا�شة  املجموعات  اإىل  ان�شم   .10
املجموعات طريقة رائعة لبدء التوا�شل عرب االإنرتنت، واحل�شول على 

ن�شائح اأو روؤى من االآخرين يف جمال عملك.

لديك  االأ�شخا�س  م��ع  التفاعل  يف  يوميًا  دق��ائ��ق  خم�س  اق�����سِ   .11
قائمة  زيادة  يف  ي�شاعدك  وتفاعلك  ن�شاطك  فزيادة  اإن،  لينكد  على 
ات�شاالتك، وتو�شيع �شبكة عالقاتك، وزيادة ظهورك جلهات التوظيف 
االإعجاب  الإبداء  يوميًا  دقائق  خم�س  ق�شاء  وحاول  العمل،  واأ�شحاب 
وامل�شاركة والتعليق على املن�شورات ذات ال�شلة مبجال عملك الإظهار 

م�شاركتك وفعاليتك.

كبريًا  اختالفًا  اإن"  "لينكد  من�سة  على  الفّعال  ن�ساطك  ُيحدث  قد 
م�سوؤويل  من   %95 يقارب  ما  لأّن  نظرًا  وظيفة  عن  بحثك  خالل 
مر�سحني  على  العثور  اأجل  من  املن�سة  هذه  ي�ستخدمون  التوظيف 
منا�سبني، قد ي�ساعدك حت�سني ملفك ال�سخ�سي يف جذب انتباههم، 
اآخرين يف جمال  ما ميكنك من بناء عالقات توا�سل مع حمرتفني 
عملك، ومن اأجل ذلك قام فريق التدريب املهني يف من�سة "فليك�ض 
جوب�ض" باإعداد قائمة مراجعة للتحّقق من مدى جاهزية ح�سابك 
وم�ساعدتك يف اإن�ساء ملف تعريفي يوؤدي مبا�سرة اإىل جناحك يف 

العثور على وظيفة من خالل الـ"لينكد اإن"، هي كما يلي:
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إدارة السمعة التنظيمية

مقــال

د. محمد السيد أبو الفتوح
أستاذ مساعد اإلدارة العامة 

والمحلية 
معهد اإلدارة العامة 

لقد اأدت التغيريات ال�شريعة يف تقنيات االت�شال اإىل اإثارة اهتمام وتوقعات امل�شتهدفني، حيث 
املوؤهالت احليوية  اأهمية كربى، وهي من بني  وامل�شاءلة  وال�شفافية  والثقة  اكت�شبت اجلدارة 
ال�شمعة  اإدارة  وظيفة  اأ�شبحت  ال�شدد،  هذا  يف  العامة.  املنظمات  ا�شتدامة  اإىل  ت�شري  التي 
االأداء  على  يوؤثر  ملمو�س  غري  Organizational Reputation-كاأ�شل  التنظيمية 
الالحق للمنظمة واال�شتخدام الفعال الأدوات ووظائف االت�شال-اأكرث اأهمية للمنظمات على 
حد �شواء، وتعد موؤخرًا واحدة من اأهم القيم التي تتمتع بها املنظمات. وعلى ذلك، ال ت�شمل 
بيئة االأعمال اليوم ما يتم اإنتاجه اأو تقديه من قبل املنظمات فح�شب، بل ت�شمل اأي�شًا الفوائد 
امل�شوؤوليات  املعا�شر، فاإن حتمل  االإدارة  اإطار منظور  للمجتمع ب�شكل عام. ويف  التي تقدمها 
يف الق�شايا االجتماعية واالقت�شادية والبيئية ي�شاعد املنظمات على اأن ُينظر اإليها على اأنها 

منظمات مفيدة لبيئة اأعمالها.
معة االأمريكي )Reputation Institute( ي�شبح من املهم ب�شكل متزايد  ووفقًا ملعهد ال�شُّ
اإدارة جوانب ال�شمعة للمنظمات العامة اإذا كانت �شتجتذب اأف�شل الكفاءات، ورمبا االأهم من 
ذلك، االحتفاظ بالقوى العاملة عالية امل�شتوى الالزمة للتعامل مع الق�شايا االجتماعية املهمة. 
لذا، يكن تف�شري ال�شمعة على اأنها النتيجة اجلماعية جلهود العالقات العامة التي ت�شري فيها 

املنظمات اإىل نقاط قوتها الرئي�شية للهيئات املكونة لتعظيم مزاياها ومواقفها التناف�شية.
بها  ت�شتهر  التي  التنظيمية  ال�شمعة  بتمييز وقيا�س جوانب  الدرا�شات  العديد من  ولقد �شعت 
يتطلب  اإيجابية  تنظيمية  �شورة  تاأمني  فاإن  لذلك،  الطيبة.  ال�شمعة  ذات  العامة  املنظمات 
حيث  واالأدائية،  والفنية  واالأخالقية  االإجرائية  باجلوانب  املعزز  التنظيمي  االهتمام  �شرورة 

تتمثل فوائد اإدارة ال�شمعة التنظيمية للمنظمات فيما يلي:
)1( حت�شي�ن ال�شورة الذهنية للم�شتهلك عن جودة منتجات وخدمات املنظمة.

)2( حت�شي�ن قدرة التوظيف واالحتفاظ باملواهب من العاملي�ن باملنظمة.
)3( حماية قيمة املنظمة وزيادة قدرتها التناف�شية. 

)4( امل�شاعدة يف الدخول اأو اخرتاق االأ�شواق العاملية وت�شهيل تكوي�ن التحالفات اال�شرتاتيجية 
العاملية.

)5(  جذب عدد اأكب�ر من امل�شتثمرين وتخفي�س املخاطر.
)6( رفع الروح املعنوية للعاملي�ن باملنظمة.

واخلال�شة اأن كل منظمة-مهما كانت كبرية اأو �شغرية-تعتمد يف نهاية املطاف على �شمعتها؛ 
من اأجل البقاء والنجاح، حيث يكون لل�شمعة تاأثري مبا�شر وكبري على رفاهية املنظمة، �شواء 
االأزم��ات، حيث  اأثناء  الهالة يحمي �شمعة املنظمة  تاأثري  اأن  اأو غري ربحية. كما  كانت ربحية 
�شتظل املنظمة التي تتمتع ب�شمعة �شابقة جيدة اأكرث مالءمة وتتمتع ب�شمعة اأقوى بعد االأزمة 
من املنظمة ذات ال�شمعة املحايدة اأو ال�شلبية. ومن ثم، فاإن ال�شمعة امل�شبقة املواتية تعني اأن 

املنظمة تنتع�س ب�شكل اأ�شرع.



أحد مستهدفات رؤية 2030 وعوائده متميزة

االستثمار الجريء مستقبل التنمية 
االقتصادية عبر ريادة األعمال

ينظر القت�ساديون واخلرباء يف جمالت الأعمال التجارية والإدارة وال�سركات اإىل ال�ستثمار اجلريء اأو ما ي�سمى 
تنموية  طفرات  لتحقيق  وامل�ستقبلي  الراهن،  املديني:  على  الرهان"  "فر�ض  باعتباره  املُخاِطر،  املال  براأ�ض  اأحياًنا 
متعاظمة. ولذلك اأولته اململكة عنايتها بني م�ستهدفات روؤية 2030 �سمن مبادرة تنمية القطاع املايل واخلا�ض. كذلك 
فقد اأ�سبح اأحد اأبرز املفاهيم القت�سادية املتداولة على كافة امل�ستويات، مما دفع هيئة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 
"من�ساآت" عام 2018م اإىل تاأ�سي�ض "ال�سركة ال�سعودية لال�ستثمار اجلريء". فهو ي�ستثمر يف هذه النوعية من املن�ساآت 
وامل�سروعات ويهتم بريادة الأعمال، خا�سة يف مراحلها الأوىل. وقد جتلى جناح هذا النوع من ال�ستثمار يف �سركات 
عاملية، مثل: في�سبوك، وتويرت، وجوجل، واأوبر، وغريها؛ فاأ�سبح حمط الهتمام يف عامل املال والأعمال والإدارة، وهو 

ما نتناوله يف هذا التقرير.  
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تقــريــر

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد
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اأموال وخربات فنية واإدارية
تقدم مو�شوعة "Investopedia" مدخاًل مهًما لفهم ما يعنيه 
يقدمه  الذي  التمويل  من  نوع  اأنه  تذكر  حيث  اجل��ريء،  اال�شتثمار 
اأن  ُيعتقد  التي  النا�شئة وال�شركات ال�شغرية  لل�شركات  امل�شتثمرون 
لديها اإمكانات منو طويلة االأجل. وم�شدر هذا النوع من اال�شتثمار-

واأي  اال�شتثمارية،  والبنوك  املي�شورين،  امل�شتثمرين  عموًما-هو 
موؤ�ش�شات مالية اأخرى. ومع ذلك، فاإنه ال ياأخذ دائًما �شكاًل نقدًيا؛ 
ا اأن يكون يف �شكل خربة فنية اأو اإدارية. عادًة ما يتم  اإذ يكن اأي�شً
توجيه اال�شتثمار اجلريء لل�شركات ال�شغرية التي تتمتع باإمكانيات 
اأنها م�شتعدة  اأو لل�شركات التي منت ب�شرعة ويبدو  منو ا�شتثنائية، 

ملوا�شلة التو�شع والنمو.
وت�شري املو�شوعة اإىل اأنه بالرغم من اأن اال�شتثمار اجلريء قد يكون 
االأم��وال،  ي�شخون  الذين  للم�شتثمرين  بالن�شبة  باملخاطر  حمفوًفا 
اأعلى من املتو�شط يعد مك�شًبا جذاًبا  اأن احتمال حتقيق عوائد  اإال 
بالن�شبة لل�شركات اأو امل�شاريع اجلديدة التي لها تاريخ ت�شغيل حمدود 
)اأقل من عامني(. وقد اأ�شبح اال�شتثمار اجلريء على نحو متزايد 
م�شدًرا �شائًعا-بل واأ�شا�شًيا-جلمع االأموال، خا�شة اإذا كانت تفتقر 
اإىل الو�شول اإىل اأ�شواق راأ�س املال اأو القرو�س امل�شرفية اأو اأدوات 
هذا  اأن  اإىل   "Investopedia" تلفت  كما  االأخ���رى.  الدين 
اال�شتثمار قد تطور من ن�شاط متخ�ش�س يف نهاية احلرب العاملية 
الثانية اإىل �شناعة متطورة ت�شم العديد من الالعبني الذين يلعبون 

دوًرا مهًما يف حتفيز االبتكار.
ا  وخ�شو�شً اجل��ريء،  اال�شتثمار  حول  املثارة  الت�شاوؤالت  على  ورًدا 
مقاله  يف  العبيد  اأ.ب�شام  يو�شح  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  عرب 
ب�شحيفة "االقت�شادية" اأنه قد اأُطلق م�شمى "اال�شتثمار اجلريء" 
الذين يتلكون �شغف  االأموال اجلريئة وامل�شتثمرين  ي�شتهدف  الأنه 
املغامرة ويرغبون يف اأن يكونوا �شباقني يف اال�شتثمار مبراحله االأوىل 
حتى ين�شج ويقف على قدميه، وبالتايل تلحق بهم بقية امل�شتثمرين، 
وهنا يكون دخول امل�شتثمر اجلريء اأقل تكلفة واأكرث ربًحا يف حال 

حتقق جناح ا�شتثماره مب�شروع اأو فكرة ما.
4 خ�شائ�س مهمة

بدورية  املن�شور  بحثه  يف   An’na Li ال�شيني  الباحث  وي��ربز 
Scientific Research Publishing 4 خ�شائ�س يتميز 

بها اال�شتثمار اجلريء، كالتايل:
1- ارتفاع عائداته وخماطره.

2- ا�شتثمار طويل االأجل، ويت�شف باأنه �شجاع و�شبور؛ الأنه يرتبط 
بالبدايات واملراحل املبكرة من االأعمال التجارية.

�شركات  االعتبار  يف  اال�شتثمار  من  النوع  هذا  ياأخذ  ما  ع��ادًة   -3
التكنولوجيا الفائقة وال�شركات التي تتمتع باإمكانيات منو اأكرب. كما 
اأنه هو القوة الدافعة االأ�شا�شية لتطوير ال�شناعة بهذه ال�شركات. 
على �شبيل املثال، يركز راأ�س املال اال�شتثماري يف الواليات املتحدة 
واالإنرتنت  احليوية  والتكنولوجيا  الكمبيوتر  برامج  تطوير  على 
ي�شتثمر  ال  املغامر  املال  راأ���س  فاإن  ذلك،  ومع  ال�شحية.  والرعاية 
م�شاريع  عن  يبحث  اإنه  بل  الفائقة،  التكنولوجيا  �شركات  يف  فقط 

عالية النمو يكن اأن حتقق عوائد اأكرب على اال�شتثمارات.
حتفيز  ونظام  املبا�شر  غري  للتدخل  اإداري  منوذج  على  يرتكز   -4

متفاءل.
ا�شتثمار �شعودي مربح

اال�شتثمار  هذا  اأن  امل��ذك��ور-اإىل  مقاله  العبيد-يف  اأ.ب�شام  ويلفت 
اأحد  تعد  التي  واخلا�س  امل��ايل  القطاع  تنمية  مبادرة  �شمن  جاء 
اأهداف روؤية 2030، وهو ي�شتهدف حتديًدا دعم املن�شاآت ال�شغرية 
وت�شنع  وتتو�شع  لتنمو  فيها  واال�شتثمار  ومتويلها  واملتو�شطة، 
بالنفع  امل�شاريع  واأ�شحاب  امل�شتثمرين  تعود على  ا�شتثمارية  ا  فر�شً
ا وظيفية الأبناء وبنات الوطن. واحلقيقة  واالإيجاب، كما توِجد فر�شً
يكت�شف  يوم  وكل  ومتنوعة،  متعددة  اجل��ريء  اال�شتثمار  نتائج  اأن 

امل�شتثمرون ميزة جديدة لهذا النوع من اال�شتثمار.
عام  »من�شاآت«  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  هيئة  قامت  وق��د 
2018م بتاأ�شي�س ال�شركة ال�شعودية لال�شتثمار اجلريء التي ترعى 
هذا النوع من اال�شتثمار وتقوم بتطويره ودعمه وربط امل�شتثمرين 
باأ�شحاب االأفكار وامل�شاريع، واإيجاد الفر�س اال�شتثمارية اجلاذبة 

واملحفزة للقطاع اخلا�س.
اجل��ريء،  اال�شتثمار  على  كمثال  املحلي،  ال�شعيد  على  وي�شيف: 
ريال،  مليون   17 ب�  كرمي  تطبيق  يف  ا�شتثمرت  التي  الطيار  �شركة 
وح�شدت اأكرث من مليار و700 مليون خالل اأعوام قليلة. كذلك يعد 
�شندوق اال�شتثمارات العامة اأحد االأمثلة الكربى التي خا�شت هذا 
ال�شندوق يف  ا�شتثمار  املجال، وحققت جناحات كبرية من خالل 
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�شركة "لو�شيد" مببلغ مليار دوالر عام 2018م، وخالل ثالثة اأعوام 
ارتفعت قيمة هذا اال�شتثمار باأكرث من 30 �شعفا.

ا�شتثمار مالئكي
ويوؤكد اأ.ب�شام العبيد اأنه ال يزال اال�شتثمار اجلريء ي�شهد �شفقات 
متنوعة بني �شغرية ومتو�شطة واأخرى كبرية، وال يزال املجال خ�شًبا 
ومفتوًحا للجميع �شواء االأفراد اأو ال�شركات، وال تزال النتائج مبهرة 
اخت�شر  اإنه  قلنا  اإذا  نبالغ  لن  الذي  اال�شتثمار  من  النوع  هذا  يف 

1000 عام �شوئي من العمل على امل�شتثمرين.
 ومن اجلدير بالذكر، فاإن ال�شركة ال�شعودية لال�شتثمار اجلريء-

منظوم��ة  تطوي��ر  اإىل  االإلكرتوين-تهدف  موقعها  اأورده  ما  بح�شب 
ال�شناديق  يف  اال�شتثمار  حتفيز  خالل  من  اجل��ريء  اال�ش��تثمار 
امل�شتثمرين  جمموعات  مع  بامل�شاركة  واال�شتثمار  اال�شتثمارية 
يف  اال�ش��تثمار  وحتفيز  التمويلية  الفجوات  ل�شد  وذلك  املالئكيني، 
واملتو�شطة مبراحل منوها  ال�شغرية  واملن�شاآت  النا�ش��ئة  ال�ش��ركات 
ريال  مليارات   2،8 ا�ش��تثمار  طريق  عن  واملتقدمة  واملبكرة  االأولية 
االإ�شارة-كما  جتدر  كذلك  اأمريكي(.  دوالر  مليون   750( �شعودي 
امل�شتثمرين  اأن  "اإمكان"-اإىل  من�شة  ع��رب  العبيد  جل��ني  تذكر 
اأ�شحاب  م��ن  اأف���راد  ه��م   )Angel Investors( املالئكيني 
الرثوات الذين ي�شتثمرون يف ال�شركات النا�شئة يف مراحلها املبكرة 
مل�شاعدتها على النمو والتو�شع. هوؤالء امل�شتثمرون عادة ما يقدمون 
 )Seed Fund( البذري  بالتمويل  يعرف  ما  اأو  االأوَّيل  التمويل 
مقابل احل�شول على ح�شة يف ال�شركة، ومبجرد اأن تتو�شع ال�شركة 
لتحقيق  اأ�شهمه؛  بيع  املالئكي  امل�شتثمر  باإمكان  ي�شبح  وتنجح، 
االأرباح. كما اأن امل�شتثمرين املالئكيني هم اإما م�شتثمرين م�شتقلني 
اأو  اال�شتثمارية،  كال�شبكات  اأكرب،  ا�شتثمارية  اأو جزء من جمموعة 

ال�شناديق اال�شتثمارية املنظمة.

اأ�شهر ال�شركات العاملية
وي�شلط موقع CBINSIGHT ال�شوء على اأبرز 45 �شركة عاملية؛ 
اجلريء  اال�شتثمار  جمال  يف  وم�شهورة  متميزة  مناذج  باعتبارها 

وهي: 
WhatsApp، وFacebook، وGroupon، وCerent، و

 ،UCWebو ،King Digital Entertainmentو ،Snap

و  ،Zayoو  ،Delivery Heroو  ،JD.comو  ،Alibabaو

 Semiconductor Manufacturingو  ،Mobileye

و  ،Googleو  ،Meituو  ،)International )SMIC

 ،Genentechو ،Lending Clubو ،Zyngaو ،Twitter

 ،Rocket Internetو  ،Workdayو  ،Stemcentrxو

و  ،Nexonو  ،Acerta،  Pharmaو  ،Qudianو

 ،Qualtricsو ،Webvanو ،Ucar Groupو ،Zalando

 ،Xiaomiو ،Meituan Dianpingو ،NIOو ،Mercariو

و  ،GitHubو  ،Adyenو  ،Ele.meو  ،Pinduoduoو

و  ،Coinbaseو  ،Dropboxو،Spotifyو  ،Flipkart

.Snowflakeو ،Zoomو ،Airbnbو ،Uber

ويف هذا التقرير لن يت�شع املجال لتو�شيح تطور اأرباح هذه النوعية 
من اال�شتثمار اجلريء، والتي يكن و�شفها باملجزية جًدا، ب�شكل 

ا منها كاالآتي:  تف�شيلي؛ لذلك �شن�شتعر�س بع�شً
وات�س اأب

رت �شفقة ا�شتحواذ Facebook على WhatsApp بقيمة  ُقدِّ
خا�شة  ا�شتحواذ  عملية  كاأكرب  2014م،  ع��ام  يف  دوالر  مليار   22
ذلك  يف  االإط��الق  على  اجل��ريء  اال�شتثمار  مبفهوم  ن�شاأت  ل�شركة 
 Sequoia الوقت. وقد كانت يف الوقت نف�شه مك�شًبا كبرًيا ل�شركة
ا�شتثمارها  حولت  والتي  لل�شركة،  الوحيد  امل�شتثمر   ،Capital

 ،،استثمار سعودي ناجح بدليل 

األرباح الكبيرة لشركة »الطيار« في 
كريم وصندوق االستثمارات العامة 

في »لوسيد«

 2h8 استثمار مالئكي بقيمة ،، 
مليارات ريال سعودي بما يعادل 

750 مليون دوالر أمريكي

تقــريــر
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اإىل  االإ�شارة  وجتدر  دوالر.  مليارات   3 اإىل  دوالر  مليون   60 البالغ 
اأنه عادًة عندما ي�شع امل�شتثمرون يف املرحلة املبكرة نقوًدا يف �شركة 
اأن  يكن  وبحيث  اإ�شافيني،  م�شتثمرين  جذب  يريدون  فاإنهم  ما، 
تنتهي ال�شركات النا�شئة مبا ي�شل اإىل خم�شة اأو �شتة روؤو�س اأموال 
اأب،  لوات�س  الراأ�شمالية  القيمة  تو�شحه  الذي  االأمر  وهو  خمتلفة، 
والتي تطورت من 80 مليون دوالر، اإىل 1،5 مليار دوالر، ثم كانت 

�شفقة بيعها بقيمة 22 مليار دوالر.
في�شبوك

حقق  ثم  دوالر،  مليار   16 لها  املبدئي  العام  االكتتاب  قيمة  بلغت 
مليارات   104 بلغت  هائلة  بقيمة  اأرباًحا  فيها  اجل��ريء  اال�شتثمار 
دوالر،  مليون   12،7 ب�  2005م  عام  قيمتها  رت  ُق��دِّ اأن  بعد  دوالر، 

اأ�شواق  ات�شعت  اإن  وما  دوالر،  مليون   100 لتبلغ  قيمتها  تطورت  ثم 
في�شبوك  �شركة  بلغت  حتى  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  وجاذبية 

هذه القيمة الهائلة ال�شابق ذكرها.
Alibaba

 22 بقيمة  الناجحة  ال�شركة  ه��ذه  اأ�شهم  بيع  مت  2014م  ع��ام  يف 
مليار دوالر، كاأكرب طرح عام اأويل م�شجل. ومن اجلدير بالذكر اأن 
�شركة االت�شاالت اليابانية العمالقةSoftBank  ا�شتثمرت عام 
2000م ما قيمته 20 مليون دوالر مقابل ا�شتحواذها على 34% من 
العامة  ال�شوق  اأعطى ظهورها يف  Alibaba، والتي  اأ�شهم �شركة 
دوالر، حيث  مليار  ب� 231  يقدر  �شوقًيا  �شقًفا  العاملي  امل�شتوى  على 
بلغت ح�شة SoftBank يف ال�شركة ما يزيد عن 60 مليار دوالر.

 ،، باحث صيني: يرتبط 
باالستثمار في شركات 

التكنولوجيا الفائقة والتي تتمتع 
بإمكانيات نمو كبيرة

 ،، »فيسبوك« و«واتس أب« 
و«جوجل« و«أليبابا« و«زوم« 

و«أوبر« و«شاومي« من أشهر 
شركات االستثمار الجريء عالمًيا 



19 العدد 190 - أغسطس - 2022 العدد 190 - أغسطس - 182022



21العدد 190 - أغسطس - 202022 العدد 190 - أغسطس - 2022

التوظيف بعقود... تجدد هواجس
 التنمية اإلدارية!

مقــال

أ . عبد الوهاب الفايز
كاتب رأي في صحيفة الجزيرة

يف �شل�شلة مقاالت حول التنمية االإدارية يف اململكة عن املخاوف من منو ع�شوائيات اإدارية يف القطاع 
العام، كان االقرتاح ب�شرورة وجود جهاز مركزي )وزارة للتنمية االإدارية( تتوىل تنمية وحوكمة االإدارة 
العامة، كما كانت تفعل اللجنة العليا لالإ�شالح االإداري. هذه ال�شرورة الوطنية نحتاجها الأجل تلبية 
املتطلبات االإيجابية الطموحة الإجناح النقلة النوعية التي تعي�شها بالدنا عرب )روؤية اململكة 2030(، 

واملتميزة يف تاريخها املعا�شر.
مهام مثل هذا اجلهاز نحتاجها االآن مع بروز حتديات جديدة لالإدارة احلكومية بداأنا نلم�شها ونتخوف 
من اآثارها على كفاءة وعدالة بيئة العمل. واأبرز هذه التحديات جنده يف التعامل مع املوارد الب�شرية 
ا القيادات العليا والو�شطى يف اجلهاز االإداري. فهذا اجلانب يتطلب �شرورة االإ�شراف ب�شكل  خ�شو�شً
اأكرب مما هو متاح االآن على بلورة ومتابعة تطبيق الهيكلة للتدرج الوظيفي باالأجهزة احلكومية ل�شمان 
يكون  ال  حتى  واملكافاآت،  والرواتب  الرتقيات  عدالة  طياتها  يف  ويندرج  والنزاهة،  والكفاءة  العدالة 
هناك تفاوت كبري يف املميزات الأجل املحافظة على حمفزات الروح االإنتاجية االإيجابية يف بيئة العمل.

فبيئة العمل املعا�شرة اأ�شبحت املوؤثرات االإيجابية وال�شلبية عليها تتغري ب�شرعة نتيجة لعوامل عديدة، 
وهذا يجعلها اأحد اأبرز التحديات الرئي�شية ل�)روؤية اململكة 2030(، فربامج الروؤية الوا�شعة اأحدثت 
فاأحد  لالإدارة احلكومية.  نقلة جديدة  واأحدثت  ب�شكل عام..  اململكة  االإدارية يف  للتنمية  هزة كبرية 
تطبيقات  اإىل  التوجه  مع  التوافق  �شرورة  هو  العامة  االإدارة  اأدبيات  يف  حديًثا  املطروحة  التحديات 
النظرية االإدارية اجلديدة managerialism )اأو االإداروية، اأي حتويل االأ�شلوب البريوقراطي 

اإىل اأ�شلوب اإداري حيوي وديناميكي وتناف�شي(.
هيئات  وروؤ�شاء  وزراء  من  القيادات،  على  يفر�س  اجلديدة،  االإداري��ة  االأيديولوجيا  اأو  التوجه،  هذا 
وموؤ�ش�شات، اأو�شاًعا وحتدياٍت كبريًة تتطلب الكوادر املحرتفة املوؤهلة )القوي االأمني( التي ت�شاعدهم 
املوارد  الروؤية ومبادراتها وم�شاريعها. والأجل م�شاعدتهم ملواجهة حتدي  برامج  تنفيذ  وتعينهم على 
الب�شرية مل يتاأخر ويل االأمر يف دعمهم وم�شاندتهم، ومت اإقرار مبداأ جديد يف االإدارة العامة يف اململكة 
لقائد  ال�شالحية  يف  مرونة  اإقرار  مع  احلكومية،  االأجهزة  خارج  من  الوطنية  الكفاءات  ال�شتقطاب 

اجلهاز الختيار من يراه ل�شغل الوظائف القيادية، مع �شالحية حتديد الرواتب واملكافاآت والبدالت.
بعد �شنوات من تطبيق هذه االآليات املرنة بداأنا نرى م�شاكل حية جديدة مثل )االختالف الكبري يف 
الرواتب واملميزات( بني العاملني يف اجلهاز الواحد. وهذه ترتب عليها �شرعة تدوير الوظائف القيادية 
)ظاهرة  اأوجد  مما  الب�شرية  للموارد  املالية  االإغ��راءات  تقدمي  اإىل  احلكومية  االأجهزة  توجه  نتيجة 
احلكومي،  اجلهاز  اإرب��اك  من  نتخوف  جتعلنا  علينا  اجلديدة  الظواهر  هذه  الكفاءات(.  اختطاف 
بني  النقا�س  جمال  اأ�شبحت  التي  ال�شلبية  اجلوانب  واأب��رز  اأدائ��ه.  ا�شتقرار  وعدم  منجزاته  واإرب��اك 

املراقبني واملخت�شني يف االإدارة واملالية العامة هي:
اأواًل: املخاوف من ت�شخم نفقات الباب االأول للميزانية العامة، فهذا اجلانب �شوف يظل م�شدر قلق 
حتى ت�شتقر اإيرادات احلكومة على م�شادر دخل وا�شحة وم�شتدامة، فاأمامنا �شنوات لالعتماد على 

امل�شني  ال��دوؤوب  العمل  من  �شنوات  ونحتاج  النفطية،  االإي��رادات 
لرنى االآثار التي �شوف ترتتب على برنامج التخ�شي�س.

الربامج  يربك  رمب��ا  ا�شتقرارها  وع��دم  ال��ق��ي��ادات  ��ُل  َت��َن��قُّ ثانًيا: 
احلكومية،  واال�شرتاتيجيات  اخلطط  تنفيذ  ويوؤخر  وامل�شاريع، 
م�شاريع  فهناك  ل��ل��ق��ي��ادات.  االأداء  م��وؤ���ش��رات  على  ي��وؤث��ر  وه���ذا 
والتنفيذ واال�شتالم  الت�شميم  يتوىل متابعة  الذي  امل�شوؤول  تتطلب 
والت�شغيل. هذا يتطلب ا�شتقرارًا يف الكوادر امل�شرفة عليها ليت�شنى 
اإجنازها بال�شكل املطلوب، ولكن ي�شعب ذلك يف ظل عدم ارتباط 
تلك الكوادر بكادر وظيفي ملزم ي�شمن اال�شتمرارية. وهذا و�شع 
قائم االآن بالذات يف الهيئات واالأجهزة اجلديدة التي مل ت�شتكمل 

بناءها املوؤ�ش�شي، وحتتاج الوقت للو�شول اإىل هذه املرحلة.
ثالًثا: العمل بنظامني للرواتب والعقود �شوف يوؤدي اإىل بروز حالة 
الب�شرية  امل��وارد  لدى  االإحباط  روح  وتنامي  النف�شي،  االغ��رتاب 
وهذا  للتغيري.  ال�شلبية  املقاومة  اإىل  والنزوع  العمل،  دوافع  وتدين 

من اأبرز موؤ�شرات بيئة العمل ال�شامة.
للوظيفة  اجل��دي��دة  االأج��ي��ال  مفهوم  على  ال�شلبي  التاأثري  راب��ًع��ا: 
وربطها باالعتبارات املالية فقط، وجتاهل االهتمام ب�شرورة بناء 
االإن�شانية  العالقات  وتنمية  الطبيعي،  الوظيفي  والرتقي  اخلربة 

الواقعي  غري  الت�شور  هذا  االجتماعي.  الذكاء  وتطوير  االإيجابية 
للوظيفة ي�شتحق االهتمام يف ظل ارتفاع ن�شبة الفئة العمرية ال�شابة 
يف ال�شكان، اأي اأننا �شوف ن�شهد يف قوة العمل القادمة منو قناعات 

وت�شورات غري واقعية وم�شحونة بالنزعة اإىل ال�شراع.
)احلوكمة  تتطلب   - غريها  هناك  ورمب��ا   - ال�شلبية  االأم��ور  هذه 
واملعاجلة ال�شاملة( من االأجهزة الرقابية والت�شريعية حتى ال توؤثر 
على روح االإدارة وكفاءة االأداء احلكومي. التو�شع بالتوظيف بعقود 
العدالة  العام، وبدون �شوابط حتقق  الكادر الوظيفي  اإطار  خارج 
وحتقق ا�شتقطاب الكفاءات املوؤهلة اأمر ال يخدم امل�شلحة العامة، 
وقد يرتتب على م�شاعر االإحباط ال�شلبية اإنتاج حاالت االإ�شرار بني 

العاملني باجلهاز الواحد وتو�شع اإدارة ال�شراع.
ا نخ�شى اأن يوؤدي هذا اخللل اإىل تاأ�شي�س نظرة ومفهوم �شلبيني  اأي�شً
للجدارة والكفاءة واملوهبة يف جمتمعنا. كذلك وعلى املدى البعيد 
ال�شلبية والتناف�س غري  نخ�شى والدة )ثقافة عمل( تنمي امل�شاعر 
االإيجابي بني املوظفني داخل االإدارات احلكومية.. واخلا�شر االأكرب 

�شوف يكون االأداء لالأجهزة العامة والتنمية االإدارية ب�شكل عام.
هذا ملف رجال الدولة: فكروا باالأجيال القادمة.. �شوف جنني ما 

نزرع!



 ،، اإلدارة الفّعالة تحسن التعامل مع 

المخاطر المحتملة لتحقيق األهداف

 بأقل خسارة
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لكي تكون حاالت »اإلخفــــاق«
في أدنى مستوياتها

إدارة المخــاطر.. 
البقــــــاء متيقظــًا

يرى الكثري من خرباء االإدارة اأن جناح املنظمات املعا�شرة يرجع 
اإىل قدرتها على اإدارة املخاطر الفعالة يف امل�شاريع ب�شكل فّعال ما 

يلبي توقعات العمالء ويحقق االأهداف املرجوة.
لقد اأ�شبح امل�شروع و�شيلة لتحقيق غاية وروؤية املنظمات، ولذلك 

ُتعترب اإدارة امل�شاريع من اأحد اأهم املحاور، وتربز بالتايل اأهمية تفعيل اإدارة 
الفر�س  وحت�شني  واخلارجية،  الداخلية  املتوقعة  املخاطر  لتقليل  املخاطر 

والتقليل من االأثار ال�شلبية من اأجل اإجناح امل�شروع.
ولذلك يجب �شمان التمويل امل�شتدام وتقدمي الدعم الكايف من قبل 
املديرين املعنيني الذين يكنهم قيادة فرق العمل بفعالية لتحقيق 

نتائج ناجحة. 
ولكن كيف يكن اختيار املدير الفّعال؟

التعامل  يف  القيادية  ب�شخ�شيته  املتمثلة  ال��ق��درة  خ��الل  من  ذل��ك  يكون 
والتوا�شل احلثيث مع فريق العمل وقدرته يف التعامل مع االأزمات والنظر يف املخاطر 

املحتملة. 
فعندما يتم تفعيل اإدارة املخاطر خالل امل�شروع تكون حاالت االإخفاق اأقل بكثري 

مما ي�شاعد على �شمان ارتفاع معّدل جناح وا�شتكمال امل�شروع ب�شكل اآمن.
الداخلية  للموؤ�ش�شة بتحديد املخاطر  الفّعالة  اإدارة املخاطر  ت�شمح  اأخرى،  ناحية  من 
الفر�س  اإىل جانب  امل�شروع  وال�شعف يف  القوة  نقاط  اإىل حتديد  اإ�شافة  واخلارجية، 
والتهديدات املحتملة. ويتعلق هذا االأمر بالتخطيط الأحداث غري متوقعة حيث يجب اأن 
تكون االإدارة جاهزة لال�شتجابة ب�شرعة. وعليه، فاإنَّ ال�شوؤال املطروح هو كيف يكن 
�شمان جناح امل�شروع؟ لالإجابة على هذا ال�شوؤال ، يجب على املنّظمات حماولة جتنب 

نصائح إدارية
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م�شاعفة املخاطر التي وقعت فعليًا واإيجاد حلول موائمة ل�شمان جناح امل�شروع واالأخذ 
واالت�شاالت،  والتخطيط،  )القيادة،  التالية  بالعوامل  واالهتمام  االعتبار  بعني 

والعمل اجلماعي، والتقييم(.
القيادة

يكن للقادة الفاعلني التعّرف على الدور املهم الإدارة املخاطر، وينعك�س هذا 
الدور يف حتقيق االأهداف التي تعد جزًءا حيوًيا من االأهداف اال�شرتاتيجية 
اأهدافها،  حتقق  م��دى  اأي  اإىل  د  حت��دِّ بب�شاطة  الفاعلية  اإّن  للمنظمة. 
وبالتايل، تعك�س االإدارة الفّعالة للمخاطر مدى قدرة القادة على التعامل مع 
املخاطر املحتملة لتحقيق االأهداف باأقل خ�شارة. يف الواقع، علينا اأن ندرك 
اأّن البيئة املحيطة مليئة باملخاطر )مثل املخاطر املالية والبيئية واالجتماعية 
والثقافية( ، يف حني ت�شتطيع املنظمة اإدارة بع�شها فاإن عليها التكيف مع بع�شها 
اأن  بفاعلية-  املوؤ�ش�شة  املخاطر يف  اإدارة  ل�شمان   – القادة  وبالتايل، يجب على  االآخر. 

يكونوا مبدعني واأن يفكروا ب�شكل غري ماألوف.
التخطيط

جناح امل�شروع هو نتيجة ملجموعة من اخلطط التي متت اإدارتها ب�شكل �شحيح وتت�شمن 
اأ�شا�شي املخاطر املتوقعة، واحتمال حدوثها، والتاأثري املحتمل على  هذه اخلطط ب�شكل 
ذهني  بع�شف  املنظمة  قيام  ومبجرد  معها.  للتعامل  املقرتحة  واالإج��راءات  العمليات، 
ر على م�شروعها؛ ف�شتظهر بع�س املخاطر التي يكن  جلميع املخاطر التي يكن اأن توؤثِّ
لالأحداث  يكون  كما  امل�شروع.  عمليات  م�شار  على  غريها  من  اأكرب  تاأثري  لها  يكون  اأن 
ذات املخاطر املنخف�شة تاأثري �شئيل اأو رمبا ال تاأثري لها على التكلفة واجلدول الزمني 
تعطيل  اأو  التكلفة  يف  الزيادات  بع�س  ت�شبب  املعتدلة  املخاطر  اأن  حني  يف  واالإنتاجية. 



 ،، نجاح المشاريع يأتي نتيجة الخطط 

التي تدار بشكل صحيح متضمنة المخاطر 

المتوقعة

اجلدول الزمني اأو انخفا�س يف االإنتاجية يف املقابل، ومن املرجح اأن تت�شبب االأحداث 
عالية املخاطر يف زيادة كبرية يف التكلفة والنفقات، وعرقلة اجلدول الزمني، وم�شاكل 

يف االإنتاجية اإذا مل تنخف�س حدة املخاطر.
االت�شال

هناك ق�شية اأخرى مهمة يجب اأخذها بعني االعتبار وهي كيفية �شمان التوا�شل الفّعال 
الفعّال  املدير  يعطي  املنظمة  يف  والعمودي  االأفقي  االت�شال  امل�شلحة.  اأ�شحاب  مع 
ال�شورة  جلعل  جاهدًا  ي�شعى  ثم  اأواًل،  املوؤ�ش�شة  روؤي��ة  لتحقيق  التوا�شل  على  القدرة 
توقعات  االت�شال  ُيحّدد  امل�شروع.  يف  امل�شلحة  اأ�شحاب  اأم��ام  و�شوحًا  اأكرث  الكبرية 
االأفراد الذين يقدموا التمويل ويتاأثرون بالنتائج. كما ي�شمن االت�شال الفعال حترك 
خالل  من  ت�شتيت.  دون  التالية  اإىل  خطوة  من  ينتقل  حيث  وثبات  ب�شال�شة  امل�شروع 
تو�شيح املخاطر املحتملة وجتنبها، والتعامل معها مبكرًا، فاإن املنظمة يكنها اإعطاء 
تدخل  ويكون  املخاطر،  ظهور  عند  فعّال  ب�شكل  والتعامل  لال�شتجابة  ملوظفيها  الثقة 

املنظمة تدخالً داعمًا ل�شالمتها والعاملني فيها من اأية خماطر حمتملة. 
العليا اهتمامًا كافيًا الإدارة املخاطر، تتعر�س امل�شاريع  اأع�شاء االإدارة  عندما ال يويل 

لال�شطرابات وت�شبح مهددة بالف�شل. 
التقييم

تعترب التغذية الراجعة من العميل الداخلي واخلارجي اأمر مهم ل�شمان جناح امل�شروع 
يف امل�شي قدمًا باخلطة املو�شوعة وا�شتكمال االإجنازات. حيث يكن حتقيق ذلك من 
لتقييم  االإغالق.  اإىل مرحلة  املبادرة  باأكمله من مرحلة  امل�شروع  تقييم مراحل  خالل 
جناح اإكمال امل�شروع ، يجب على املنظمة التي ت�شع نف�شها على اأف�شل م�شتوى ممار�شة، 
اأن تقّيم تاأثري اأن�شطتها على �شري امل�شروع والعمل على احلد من م�شاعفات اأي خماطر 

وا�شتغالل الفر�س التي تعزز من نقاط القوة يف امل�شروع.

نصائح إدارية
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مشاركة النساء في القوى العاملة
 تعزز النمو

مقــال

 د. جوناثان أوستري
أستاذ التدريب في جامعة 

»جورجتاون«، ونائب مدير األبحاث 
األسبق في صندوق النقد الدولي.

كاتب في صحيفة االقتصادية

يف خطاب األقته ال�شهر املا�شي اأعربت جانيت ييلني، وزيرة اخلزانة االأمريكية عن اأ�شفها 
ل�شياع اإمكانات اقت�شادية يف جميع اأنحاء العامل نتيجة انخفا�س م�شاركة الن�شاء يف القوى 
العاملة. يف الوقت نف�شه، لفتت جينا ريوندو، وزيرة التجارة االنتباه اإىل احلاجة امللحة اإىل 
�شيا�شات رعاية االأطفال جلذب الن�شاء مرة اأخرى اإىل القوى العاملة يف اأعقاب اجلائحة. 
النمو  مبكا�شب  تتعلق  للنظر  الفتة  تقديرات  عن  حديثة  اأبحاث  ك�شفت  ذلك  غ�شون  يف 

االقت�شادي الناجتة عن زيادة م�شاركة الن�شاء يف القوى العاملة.
املكا�شب  من  كبري  حد  اإىل  تقلل  اأنها  اإال  لالإعجاب،  مثرية  اأنها  رغم  التقديرات،  هذه 

االقت�شادية الناجمة عن زيادة م�شاركة الن�شاء يف القوى العاملة. 
ويتعامل االقت�شاديون مع م�شاألة كيفية تاأثري �شمول اجلن�شني يف الرفاهية االقت�شادية عرب 
ما ي�شمى مترين عدد املوظفني: ينتج عن اإ�شافة امراأة اإىل القوى العاملة الفوائد نف�شها 
التي تنتج عن اإ�شافة رجل. املوظف موظف، وجن�س املوظف غري مهم. املهم بالن�شبة للنمو 

االقت�شادي هو اإجمايل عدد املوظفني.
مع ذلك، هناك جمموعة من االأدلة االقت�شادية اجلزئية التي ت�شري اإىل اأن املوظفني من 
االإناث والذكور لي�شوا بدائل مثالية يف عملية االإنتاج. مثال، تبني اأن االأداء املايل )االأرباح، 
يف  بالن�شاء  اال�شتعانة  عند  يتح�شن  الكربى  والبنوك  لل�شركات  االأ�شهم(  �شوق  وتقييمات 

فرق االإدارة وجمال�س الرقابة التي كان يهيمن عليها الرجال يف ال�شابق.
يعزو بع�س الدرا�شات هذا التاأثري يف االأداء اإىل املواقف املختلفة جتاه املخاطرة والتعاون، 
باعتبارهما �شببني حمتملني. وكما اأ�شار م�شوؤول كبري �شابق يف االحتياطي الفيدرايل، اإىل 
اأن النماذج التي ي�شتخدمها الباحثون لفهم االقت�شاد الكلي ال تراعي نوع اجلن�س، كما لو 
اأن �شيا�شات االقت�شاد الكلي توؤثر يف الن�شاء مثل الرجال. ويبدو ذلك بعيدا عن الواقع على 

نحو متزايد.
من  الطلب  عرب  امل�شاألة،  بهذه  يتعلق  جديدا  نهجا  تدعم  بنف�شي،  قدتها  حديثة،  درا�شة 
العاملة  القوى  املكا�شب االقت�شادية من زيادة م�شاركة  اإذا كانت  اأن تخربنا ما  البيانات 
الكلي  االقت�شاد  بيانات  ترف�س  االإ�شافيني.  للموظفني  اجلن�شانية  الرتكيبة  على  تعتمد 
اأحدهما  يحل  اأن  يكن  والرجال  الن�شاء  باأن  النماذج  معظم  يف  املت�شمنة  الفكرة  ب�شدة 
اإىل املكا�شب االقت�شادية من زيادة م�شاركة  حمل االآخر متاما يف عملية االإنتاج، وت�شري 
الن�شاء يف القوى العاملة، التي يكن اأن ت�شل اإىل زيادة تعادل خم�س التقديرات اخلا�شة 

بتمارين عدد املوظفني التي تتجاهل التكوين اجلن�شاين لرتكيبة املوظفني.

وبالتايل هناك قيمة يف  االإنتاج،  الرجال يف عملية  يكملن  الن�شاء 
التنوع )مثلما هو احلال يف التنوع عموما يف فرق املوظفني(. يكن 
الن�شاء املوجودات يف  اإنتاجية  اإىل زيادة  الن�شاء  يوؤدي توظيف  اأن 
ال�شركة. كما  التمييز داخل  ال�شركة بالفعل، عن طريق احلد من 
يبدو اأن ل�شمول اجلن�شني تاأثريات اإيجابية يف قيمة ال�شركات التي 
عايل  الت�شنيع  ذلك  يف  مبا  االبتكار،  على  ا�شرتاتيجياتها  تعتمد 

التكنولوجيا واخلدمات التي تعتمد على املعرفة ب�شكل مكثف.

تف�شرينا لبيانات النمو االقت�شادي يتاأثر اأي�شا بالتكامل بني الن�شاء 
التي مت  املكا�شب  الواقع، جزء من  االإنتاج: يف  والرجال يف عملية 
قيا�شها يف الرفاهية االقت�شادية على مدى ن�شف القرن املا�شي 
يعود على االأرجح اإىل ت�شييق فجوات امل�شاركة بني اجلن�شني، الذي 

مل يتم اأخذه يف احل�شبان ب�شكل �شحيح يف مناذجنا االقت�شادية.
القوى  يف  الكايف  بالقدر  ممثالت  غري  الن�شاء  فيه  تكون  عامل  يف 

عملية  يف  متكاملة  غري  بدائل  والن�شاء  ال��رج��ال  ويعد  العاملة، 
اأكرب  اجلن�شني  �شمول  من  املكا�شب  تكون  اأن  املرجح  من  االإنتاج، 
اأنه  اأي�شا  بحثي  وجد  فقد  القيا�شية.  مناذجنا  تقدره  مما  بكثري 
نظرا للتكامل يف االإنتاج بني الن�شاء والرجال، من املرجح اأن يوؤدي 
تعزيز م�شاركة الن�شاء يف القوى العاملة اإىل زيادة الدخل احلقيقي 
عملية  يعد  العاملة  القوى  يف  اجلن�شني  �شمول  بالتايل،  للرجال. 
اإيجابية: ينبغي اأن يرى كل من الن�شاء والرجال زيادة يف رفاهيتهم 

االقت�شادية نتيجة لذلك.
تعد �شاحة اللعب غري امل�شتوية يف مكان العمل اأكرث تكلفة مما ت�شمح 
به النماذج القيا�شية، لذلك احلاجة امللحة اإىل عملية الت�شوية تكون 
الكلي يعد افرتا�شا  اأكرب. عدم مراعاة نوع اجلن�س يف االقت�شاد 
ت�شغيليا �شعيفا يقود االقت�شاديني ووا�شعي ال�شيا�شات اإىل التقليل 

من املكا�شب الناجمة عن �شمول اجلن�شني يف العملية االإنتاجية.
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منهج تكراري
وتعد دورة "دينج" منهجًا من اأربع مراحل لتح�شني العمليات، 
واملنتجات، واخلدمات با�شتمرار، وحلل امل�شكالت. وهو ينطوي 
من  جناحها  اأثبتت  التي  احللول  وتنفيذ  النتائج،  تقييم  على 

خالل املراحل االأربع التالية::
1- خطط: حتديد امل�شكلة.

2- نفذ: اختبار احلل املحتمل، من الناحية املثالية على نطاق 
�شغري، وقيا�س النتائج.

3- حتقق/ درا�شة: درا�شة النتيجة، وقيا�س الفعالية، وحتديد 
ما اإذا كانت الفر�شية مدعومة اأم ال.

4- �شحح: اإذا كان احلل ناجًحا، فقم بتنفيذه.
1 - مرحلة التخطيط

ترغب يف  التي  الفر�شة  اأو  م�شكلتك،  وفهم  اإىل حتديد  حتتاج 
اال�شتفادة منها. وحتديد حل حمتمل

2- مرحلة التنفيذ
مب��ج��رد حت��دي��د ح��ل حمتمل، 

مب�شروع  اختباره  يكن 
جت����ري����ب����ي ���ش��غ��ري 
�شيتيح  احل���ج���م. 
ما  تقييم  ذل��ك  لك 
التغيريات  كانت  اإذا 

امل���ق���رتح���ة ���ش��ت��ح��ق��ق 
ال��ن��ت��ي��ج��ة امل���رج���وة، 

م��ع احل���د االأدن�����ى من 
امل������خ������اط������رة. ع��ل��ى 
يكنك  امل��ث��ال،  �شبيل 
داخ��ل  جت��رب��ة  تنظيم 

يف  اأو  االإدارات  اإح���دى 
حمدودة  جغرافية  منطقة 

ت�شغيل  اأثناء  معينة  جمموعة  مع  اأو 
اإذا كان  البيانات الإظهار ما  التجريبي، وجمع  امل�شروع 

التغيري قد جنح اأم ال. 
3 - مرحلة التحقق "الدرا�شة"

يف هذه املرحلة، تقوم بتحليل نتائج م�شروعك التجريبي مقابل 
التوقعات التي حددتها يف اخلطوة 1 لتقييم ما اإذا كانت الفكرة 
اإذا   .1 اإىل اخلطوة  ف�شتعود   ، تنجح  اإذا مل  ال.  اأم  قد جنحت 

جنحت ، فانتقل اإىل اخلطوة 4.
قد تقرر جتربة املزيد من التغيريات، وتكرار مرحلتي التنفيذ 
والتحقق وال تر�شى عن حل اأقل من مر�س. انتقل اإىل املرحلة 

النهائية فقط عندما تكون �شعيًدا حًقا بنتيجة التجربة.
4 - مرحلة الت�شحيح

هذا هو املكان الذي تنفذ فيه احلل النهائي. لكن تذكر اأن دورة 
ولي�شت  حلقة  هي  �شحح(   - حتقق   - نفذ   - )خطط  دينج 
عملية ذات بداية ونهاية. هذا يعني اأن توا�شل البحث عن طرق 

جلعل العملية اأف�شل ملوؤ�ش�شتك اأو لعمالئك.
متى يكن ا�شتخدام دورة دينج؟

يكن يف اطار هذه العجلة حت�شني اأي عملية اأو منتج عن طريق 
ب�شكل خا�س  فعال  وهذا  اأ�شغر.  اإىل خطوات  تق�شيمه 

من اأجل:
تنفيذ  يف  امل�������ش���اع���دة   •
اجلودة  اإدارة  مبادرات 
�شجما،   6 اأو  ال�شاملة 
عام  ب�شكل  وامل�شاعدة 
على حت�شني العمليات. 

جمموعة  ا�شتك�شاف   •
م���ن احل���ل���ول ل��ل��م�����ش��اك��ل، 
يكن  بطريقة  وجتريبها 
قبل  ع��ل��ي��ه��ا  ال�����ش��ي��ط��رة 

اختيار اإحداها للتنفيذ. 
امل���وارد  اإه����دار  جتنب   •
م��ن خ��الل ط��رح ح��ل غري 

فعال على نطاق وا�شع.
جميع  يف  النموذج  ا�شتخدام  يكنك 
اجلديدة  املنتجات  تطوير  من  ب��دًءا  العمل،  بيئات  اأن��واع 
واإدارة امل�شروعات والتغيري اإىل دورة حياة املنتج واإدارة �شل�شلة 

التوريد.

"عجلة  ومتثل   ،)Plan -Do - study –Act( الإجنليزية  للكلمات  اخت�سار  هي  "دمينج"  دورة 
دمينج" اأو "Deming Cycle" التي اطلقت من قبل م�ست�سار الإدارة ال�سهري الدكتور "ويليام دميينج" 
يف اخلم�سينيات امليالدية طريقة لتحديد �سبب ف�سل املنتجات اأو اخلدمات يف تلبية توقعات العمالء، 

وحماولة لتطوير فر�سيات حول ما يجب تغيريه يف حلقة تقييم م�ستمرة.
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د.خالد مجرشي يبحث تخصيص استدالالتها

قابلية االستخدام للمواقع 
اإللكترونية الحكومية السعودية

تعد قابلية ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية من املو�سوعات املهمة لقيا�ض كفاءة وفاعلية احلكومة الإلكرتونية، ومدى 
اخلرباء  واهتمام  بال  �سغل  ما  وهو  معها؛  امل�ستخدمني  وتفاعل  تطويرها،  يف  ت�سهم  ع�سرية  معايري  وفق  حوكمتها، 
والباحثني الذين اهتموا بالبحث عن طرق واأ�ساليب متميزة لقيا�ض هذه القابلية، ومنهم د.خالد بن يحيى جمر�سي 
الذي يتناول يف درا�سته بعنوان: "تخ�سي�ض ا�ستدللت قابلية ال�ستخدام للمواقع الإلكرتونية احلكومية ال�سعودية"، 

املن�سورة يف العدد اجلديد من جملة "الإدارة العامة"، ال�سادرة عن معهد الإدارة العامة.

رقمنة االإدارة العامة
اإن رقمنة واإعادة هند�شة االإدارة العامة من املو�شوعات التي فر�شت 
نف�شها على رزنامة املخت�شني واخلرباء والباحثني، منذ بداية ظهور 
خالل  االإلكرتونية  احلكومة  لظهور  مهد  مما  احلا�شوبية؛  االأجهزة 
بدايات العقد االأخري من القرن املا�شي مع بروز االإنرتنت. وقد واكبت 
يف  وفاعلية  كفاءة  اأك��رث  ت�شبح  كي  التقني؛  التطور  هذا  احلكومات 
تقدمي املعلومات واخلدمات ملواطنيها، بتحقيق م�شتويات متميزة من 
احلوكمة. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن العن�شر الب�شري هو اأحد اأهم جناح 
يرتبط  الذي  االأم��ر  وهو  االإلكرتونية،  احلكومية  والتطبيقات  املواقع 
بقابلية اال�شتخدام، كاأحد عنا�شر جودة النظم التفاعلية احلا�شوبية، 

ومواقع  ال��وي��ب،  وتطبيقات  وم��واق��ع  املكتب،  �شطح  تطبيقات  مثل 
وتطبيقات االأجهزة املحمولة. ويف هذا ال�شدد، توجد العديد من طرق 
يعد  الذي  اال�شتداليل  التقييم  منها  والتي  اال�شتخدام،  قابلية  تقييم 
اأحد اأكرث الطرق امل�شتخدمة يف تقييم هذه القابلية. كذلك فاإن هذا 
باالعتماد  اأو متخ�ش�شني  قيام خرباء  يرتكز على  التقييم  النوع من 
اال�شتخدام يف  قابلية  التفتي�س عن م�شكالت  بغر�س  ا�شتدالالت  على 

واجهات امل�شتخدم؛ بهدف حتديد قائمة بهذه امل�شكالت.
5 عنا�شر

وتعترب قابلية اال�شتخدام من اأهم العوامل التي توؤدي اإىل قبول وجناح 
اخلدمات االإلكرتونية احلكومية، وقد حدد "نيل�شن" 5 عنا�شر جودة 

لقابلية اال�شتخدام، كالتايل:
1- قابلية التعلم: وتعني مدى �شهولة قيام امل�شتخدمني اجلدد باإجناز 

املهام الرئي�شية.
تعلم  مرحلة  بعد  املهام  اإجن��از  �شرعة  مدى  اإىل  وت�شري  الكفاءة:   -2

الت�شميم.
عند  املهارة  بناء  اإع��ادة  �شهولة  مدى  يف  وتتحدد  التذكر:  قابلية   -3

ا�شتخدام الت�شميم بعد فرتة من عدم ا�شتخدامه.

 ،، التقييم االستداللي أكثر 
الطرق المستخدمة في تقييم 

قابلية االستخدام للمواقع 
اإللكترونية

دراســـــات
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4- االأخطاء: وترتبط بعدد االأخطاء التي يرتكبها امل�شتخدمون، ومدى 
حدتها، وكيفية التغلب عليها ب�شهولة.

5- الر�شا: وي�شري اإىل مدى ال�شعور بالر�شا عند ا�شتخدام الت�شميم.
9 طرق

ا�شتخدام  قابلية  تقييم  يف  ا�شتخداًما  االأك��رث  الطرق  اأن  ات�شح  وقد 
الويب، كاالآتي:

1- اختبار امل�شتخدم، مثل التفكري ب�شوت عاٍل.
2- قيا�س االأداء.

3- االختبار عن ُبعد.
التقييم اال�شتداليل، والذي تعتمد عليه هذه  التفتي�س، مثل  4- طرق 

الدرا�شة، من خالل اخلرباء.

5- التجول املعريف.
6- طرق ال�شوؤال، مثل اال�شتبانات واملقابالت وجمموعات الرتكيز.

7- طرق النمذجة التحليلية، مثل حتليل املهام املعرفية.
.GOMS 8- ا�شتخدام منوذج

9- طرق املحاكاة.
اأبرز النتائج والتو�شيات

حكومية  اإلكرتونية  مواقع   5 على  التطبيقية  الدرا�شة  اأ�شفرت  وقد 
اإن  بينها:  من  ي��ربز  والتي  املهمة،  النتائج  من  العديد  عن  �شعودية 
اأك��رث،  م�شكالت  اإيجاد  اإىل  اأدى  املواقع  ه��ذه  ا�شتدالالت  ا�شتخدام 
با�شتخدام  مقارنة  ا�شتخدام،  قابلية  م�شكلة   123 زي���ادة  مب��ق��دار 
با�شتخدام  قاموا  الذين  امل�شاركني  فاإن  كذلك  "نيل�شن".  ا�شتدالالت 
اإيجاد  ال�شعودية متكنوا من  االإلكرتونية احلكومية  املواقع  ا�شتدالالت 
عدد اأكرب من م�شكالت قابلية اال�شتخدام يف كل واجهات امل�شتخدم 
اأكرث  امل�شتخدم  اختبار  ا�شتخدام  اأن  كما  تقييمها.  مت  التي  للمواقع 
�شوء  ويف  احلرجة.  اال�شتخدام  قابلية  م�شكالت  اإيجاد  يف  فاعلية 
التقييم  اأ�شلوبي:  با�شتخدام  جمر�شي  د.خالد  يو�شي  النتائج؛  هذه 
امل�شتخدم  واختبار  املخ�ش�شة،  اال�شتدالالت  با�شتخدام  اال�شتداليل 
لتقييم قابلية اال�شتخدام على املواقع االإلكرتونية احلكومية ال�شعودية.

 ،، استدالالت المواقع 
اإللكترونية الحكومية السعودية 

أكثر كفاءة من استدالالت 
»نيلسن«
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بهدف »الشو« اإلعالمي 
والتسويق وتطوير مهاراتهم 

ووصفهم بالمبدعين

أغرب استقاالت 
الموظفين في 

عالم اإلدارة 
واألعمال

العامل-ول  اجتاحت  التي  الكربى"  ال�ستقالت  "موجة 
واأعقبت  الأمريكية-وواكبت  املتحدة  الوليات  �سيما 
املهمني  الت�ساوؤلني  اإىل الأذهان  اأعادت  "كورونا"؛  جائحة 
تقدميها.  وطرق  املوظفني،  ا�ستقالت  اأهداف  عن: 
"هارفارد"- جلامعة  درا�سة  الأمر-بح�سب  يف  فالالفت 
منت�سف  يف  موظفون  بها  تقدم  ال�ستقالت  هذه  اأن 
اأعمارهم بني 30-40 عاًما،  املهنية ممن ترتاوح  حياتهم 
عدًدا  فاإن  كذلك  املا�سي.  العام  يف   %20 من  اأكرب  مبعدل 
قدر  عن  ك�سفت  غريبة؛  طرًقا  ابتكروا  بها  تقدموا  ممن 
ودعاية  �سهرة  حتقيق  وا�ستهدافهم  ذويها،  لدى  البتكار 
وت�سويق ملهاراتهم الوظيفية، ثم احل�سول على عوائد اأو 
مكا�سب، يرى البع�ض اأنها فاقت تكاليفها اأو خ�سائرها، بل 
طرافة  الأمر  يزيد  ما  وهو  كبرية،  مالية  اأرباًحا  وجنوا 
واإثارة. يف هذا التقرير ن�ستعر�ض معكم اأكرث ال�ستقالت 
من  حققته  ما  اأو  تقدميها،  طرق  حيث  من  �سواء  غرابة، 

اأرباح لذويها، واإليكم التفا�سيل.

فضفضة

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

ا�شتقالة ب� 1,5 مليون دوالر
ترك  اأن   "Human Resources" موقع  بتاأكيد  التقرير  ه��ذا  ن�شتهل 
بع�س  ابتكر  فقد  املوظفني؛  تغري حياة  اأن  بها يكن  يتم  التي  والطريقة  العمل 
املوظفني ال�شاخطني طرًقا غريبة يف التقدم با�شتقاالتهم التي اعتربها البع�س 
طرًقا ملحمية، وانت�شرت كالنار يف اله�شيم عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي. يف 
كثري من احلاالت، ويذهب املوقع اإىل ُبعد جديد بني اأبعاد هذا املو�شوع وهو اأن 
هوؤالء املبتكرين ا�شتفادوا من مهاراتهم يف ابتكار طرق غريبة متكنهم من اإيجاد 

فر�س عمل ووظائف جديدة واأف�شل.
فقد اأعلن "جريج �شميث"-املدير التنفيذي ال�شابق ل�شركة "جولدمان �شاك�س"-
عرب افتتاحية جريدة "النيويورك تايز" عن ا�شتقالته بعد 12 عاًما يف ال�شركة 
لالأرباح.  االأولوية  باإعطاء  املرموق  اال�شتثمار  بنك  "�شميث"  املالية، حيث كلف 
كما األقى باللوم على القيادة احلالية فيما يتعلق بعمليتي االإنتاج وجلب العمالء. 
تقدمه  يف  االإعالمية  الطريقة  ه��ذه  اأ�شفرت  فقد  "بلومربج"؛  لوكالة  ووفًقا 
با�شتقالته عن �شفقة كتاب بقيمة 1،5 مليون دوالر بعد طباعة خطاب اال�شتقالة.

ا�شتقالة على كعكة وجائزة
ومن اأكرث الطرق غرابة يف تقدم املوظفني با�شتقاالت، والتي حققت ل�شاحبها 
بريطاين- هوملز"-موظف  "كري�س  اتبعها  التي  تلك  كبرية،  جمانية  دعاية 

مطار  يف  وظيفته  لرتك  حان  قد  الوقت  اأن  قرر  حينما  االأول؛  طفله  والدة  بعد 
"�شتان�شتيد" واإن�شاء املخبز الذي طاملا حلم به. وتفتق ذهن "هوملز" عن فكرة 
غري م�شبوقة، اإذ قام بكتابة ا�شتقالته بخط مرتب على كعكة م�شنوعة من اجلزر 
وجوز الهند وكرية الزبدة الربتقالية، وقام بت�شليم كعكة اال�شتقالة اإىل املدير 
املناوب، ثم غادر مقر عمله. وبناء على ذلك؛ فقد ح�شلت طريقة "هوملز" على 

جائزة "Smart Business" الأف�شل طرق الت�شويق.
ا�شتقالة الفتة "الربغر"

واقعة طريفة ال�شتقالة  االأمريكية   "Washington Post وتذكر �شحيفة 
تبدو يف غاية الغرابة، ففي اأحد االأيام الحظ املرتددون واملارة خارج فرع مطعم 
كتبوا  الفرع  موظفي  من  عدًدا  اأن  نربا�شكا،  بوالية  لينكولن،  كينج" يف  "برغر 
ن�س ا�شتقالتهم اجلماعية على الفتة و�شعوها اأ�شفل الفتة املطعم مبا�شرة. فهي 
طريقة املوظفني للتعبري بعبارات ال لب�س فيها عن اأن لديهم ما يكفي من االإدارة، 
�شواء من نق�س املوظفني اأو من املطبخ احلار الذي ت�شبب يف دخول ونقل اأحد 
"كلنا  الالفتة اجلريئة:  على  وُكتب  باجلفاف.  امل�شت�شفى م�شاًبا  اإىل  املوظفني 

م�شتقيلون وناأ�شف لالإزعاج".

 ،، أكثرها صفاقة على ورق 
المرحاض وإحداها جماعية على الفتة 

»البرغر«
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اإجمايل حوايل 11  "كايلي جون�شون"، وهو واحد من 9 من  وقد قال 
عاماًل يف املتجر ا�شتقالوا ب�شكل جماعي: "اإن الر�شالة بداأت فكرتها 
اعتذار  مبثابة  تكون  اأن  املفرت�س  من  كان  املوظفني،  بني  مزحة  من 

للعمالء والتهكم من طريقة االإدارة".
"ماريو" ي�شلم اال�شتقالة

الفال�س  لعبة  ابتكر  الذي   Jarrad Farbs االأ�شرتايل  املطور  اأما 
عن  لالإعالن   2K Australia  A Message for الق�شرية 
"ماريو  Human Resources-با�شم  موقع  ا�شتقالته-بح�شب 
مدونته  عرب  بها  واال�شتمتاع  ممار�شتها  يكن  والتي  االأخبار"،  ُي�شلم 
"Farbs"، فقد اأثار اجلدل ولفت االنتباه اإليه، من خالل "ماريو"-
وجه  فقد  ُتن�شى.  ال  مهذبة  ا�شتقالة  يقدم  اللعبة-وهو  �شخ�شية  هو 
�شكره ل�شركته نظري راتبه، وما اأتاحته له ولزمالئه من فر�س جيدة. 
 Farbs باأن  اال�شتقالة،  تقدمي  يف  الطريقة  هذه  تف�شري  اأمكن  وقد 
يريد لفت االنتباه اإىل توجهاته الوظيفية امل�شتقبلية املتمثلة يف ابتكار 

وتطوير األعابه بدوام كامل.
على ورق املرحا�س

-Daily Mailو  ،Mirror ���ش��ح��ي��ف��ت��ي:  م���ن  ك���ل  وت��ن��اق��ل��ت 
االإجنليزيتني-واحدة من اأغرب اال�شتقاالت يف العامل، واأكرثها اإثارة 
�شورة  ظهرت  حيث   ،Reddit موقع  تداوله  فيما  وتتمثل  للجدل، 
بها  يعمل  التي  �شركته  ا�شتقالته من  وقد كتب  "لوي�س"  ملوظف يدعى 

على ورق املرحا�س، والتي جاء ن�شها كالتايل: "لقد اخرتت هذا النوع 
اأ�شعر به جتاه  اأ�شبوعني، كرمز ملا  من االأوراق لتقدمي ا�شتقالتي منذ 
تعامل هذه ال�شركة معي، ومن املفارقات، اأن يبدو كيف يتم التخل�س 

منها، هو املكان الذي اأ�شعر اأن هذه ال�شركة تتجه اإليه".
عما  يعرب  ر�شم  بجوار  اال�شتقالة  هذه  �شورة  وانت�شار  ظهور  ومبجرد 
كتبه هذا املوظف عرب مواقع التوا�شل االجتماعي؛ لقي اأكرث من 70 
األف اإعجاب، واأكرث من األف تعليق، حيث تفاوتت هذه التعليقات بني: 
بع�س  اأن  لدرجة  وغريها،  واالإعجاب،  والتهكم،  وال�شخرية،  ال�شب، 
زوجته  علقت  وقد  بالعبقري.  "لوي�س"  و�شفت  الالحقة  التعليقات 
على هذا الت�شرف-بح�شب �شحيفة Daily Mail-باأن زوجها مل 
تره اأكرث �شعوًرا بالراحة بهذا ال�شكل من قبل، بينما و�شفت �شحيفة 

Mirror ت�شرفه بال�"�شفيق" اأو "الوقح".
ا�شتقالة الغناء والرق�س

 BBC ومل تكن حواء بعيًدا عن اأكرث اال�شتقاالت غرابة، فقد اأورد موقع
NEWS اأن موظفة تدعى "مارينا �شريين" تقدمت با�شتقالتها من 
التايوانية،   "Next Media Animation" ب�شركة  وظيفتها 
اإبداعية  البع�س  يراها  كوميدية،  بطريقة  كوميدية،  ن�شو�س  ككاتبة 
وترويج لنف�شها، وذلك عن طريق حتميل مقطع فيديو لها وهي ترق�س 
تقول  التي  ا�شتقالتها  ت��ردد  وهي  وتغني  وي�شت"،  "ك��اين  اأغنية  على 
اأجل هذه  ووقتي وطاقتي من  بعالقاتي،  "ملدة عامني، �شحيت  فيها: 
الوظيفة، وال يهتم رئي�شي �شوى بالكمية وعدد امل�شاهدات التي يح�شل 

عليها كل مقطع فيديو".
من  باأكرث  "�شيفرين"  با�شتقالة  اخلا�س  الفيديو  ه��ذا  حظي  وق��د 
12،5 مليون م�شاهدة على Youtube، ومل تكتف ال�شركة مبجرد 
يف  ذكاًء  البع�س-اأكرث  يراه  ما  فعلها-بح�شب  رد  كان  بل  امل�شاهدة، 
ا بتحميل مقطع فيديو  جمال العالقات العامة، فقد قامت ال�شركة اأي�شً
يرق�س فيه زمالء "�شيفرين" وزميالتها يف العمل على نف�س االأغنية، 
متمنني لها التوفيق، ويعلنون عن اأن وظيفتها اأ�شبحت �شاغرة، وقدموا 
اإنه  مرددين  ويرق�شون،  يغنون  وهم  مكاتبهم  عرب  �شاخرة  حماكاة 
مكان ممتع للعمل، ويقولون: "نحن ندير متجًرا اإبداعًيا، ولي�س متجًرا 

للعمال، نحن ل�شنا م�شتاءين حًقا كما نعرف مارينا".

 ،، استقاالت الستعراض 
المهارات والتسويق لمشروعات 

الحقة

فضفضة
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التحول الرقمي والمركزية في اإلدارة

مقــال

أ.سعد الحارثي
خبير تدريب ومستشار إداري

عضو هيئة تدريب
 فرع معهد اإلدارة العامة
 بمنطقة مكة المكرمة 

هناك اأ�شلوبان تنظيميان رئي�شيان لتنظيم عملية االإدارة يف القطاعات احلكومية، وهما: اأ�شلوب املركزية Centralization، واأ�شلوب 
الالمركزية Decentralization.  وتعني املركزية: تركيز االإدارة يف جهة ر�شمية معينة، بينما تعني الالمركزية: توزيع ال�شالحيات 

على جهات متعددة. 
 ومع ذلك ال يوجد مركزية مطلقة، ويف املقابل ال يوجد الالمركزية ب�شكل كامل؛ اإذ اأن املنظمات واالأجهزة احلكومية املختلفة يف الغالب جتمع 

ما بني هذين االأ�شلوبني. 
يف  االإدارة  اأ�شاليب  وتتدرج  نقي�س،  طريف  على  يقعان  متقابالن  اأ�شلوبان  والالمركزية  واملركزية 
املنظمات، والهيئات احلكومية املختلفة على خط م�شتقيم يبداأ من املركزية وينتهي عند الالمركزية؛ 
حيث يوجد اأ�شاليب اأخرى و�شيطة على هذ اخلط، وال �شك اأن لهذه االأ�شاليب اأهميتها الق�شوى يف 

التنظيم االإداري. 
ويف هذا املقال نبحث يف تاأثري التحول الرقمي على تبني مفهومي املركزية والالمركزية على م�شتوى 
املنظمات والقطاعات احلكومية يف ُبْعِدها االإداري )فقط( يف ِظلِّ التقدم التقني الهائل يف الع�شر 
احلديث، وقدرة عمليات التحول الرقمي على حتييد تاأثري كافة املزايا والعيوب لكلي االأ�شلوبني على 

تقدمي اخلدمات. 
 ففي املا�شي القريب كانت الالمركزية النموذج املف�شل لدى الكتاب والباحثني واملفكرين يف جمال 
االإدارة ملا لها من مزايا عديدة؛ حيث يوؤدي تطبيق الالمركزية اإىل �شرعة تقدمي اخلدمات، وتق�شري 
دورة االإجراءات، ومنح م�شاحة للهيئات االإقليمية وفروع االأجهزة احلكومية لكي تدير �شوؤونها بنف�شها 
بعيًدا عن �شيطرة الهيئات املركزية نظًرا لتطبيق مبداأ التفوي�س الالزم لتحقيق الالمركزية. وكان 
ا وغريت من هذه املفاهيم  ذلك اأمًرا منطقيًّا ومرغوب و)�شحيح( حتى تدخلت التقنية ب�شكل قوي جدًّ
وقلبتها نتائجها راأ�ًشا على َعِقب، فاأ�شبح باالإمكان حتقيق كافة مزايا الالمركزية االإدارية واال�شتفادة 
ذ كثرًيا من العمليات من قبل اجلهات  ق اأ�شلوب املركزية؛ حيث ُتَنفَّ منها رغم اأن اجلهة احلكومية ُتَطبِّ

املركزية، وُيتََّخذ العديد من القرارات يف املراكز الرئي�شية دون احلاجة للفروع.  
ذ  وهذا يعني عملًيا تطبيق اأ�شلوب املركزية مع حتييٍد تاٍم لعيوب النظام املركزي، حيث اأن االإجراء ُيَنفَّ
ق مزايا اإ�شافية مثل �شمان للجودة، والعدالة  قِّ م �شريًعا من املركز الرئي�س للجهة احلكومية، بل واأ�شبحت املركزية حُتَ الكرتونًيا، واخلدمة ُتَقدَّ
َدة على م�شتوى الفروع يف خمتلف املناطق، كما اأن التوجه للمركزية يف ظل التحول الرقمي ينتج عنها  يف تقدمي اخلدمات العتماد معايري موحَّ
توفريًا وتر�شيًدا كبريين يف املوارد املالية والب�شرية نتيجة عدم احلاجة لبع�س الوحدات االإدارية يف الفروع، ورمبا جند يف الفرتة القادمة اإلغاء 
لكثري من الوحدات امل�شاندة يف الفروع التي بات دورها حمدوًدا و�شئياًل يف التحول الرقمي مثل املوارد الب�شرية، واملوارد املالية، والقانونية، 

والتقنية،  فيكتفى باإدارة عامة واحدة مركزية يف اجلهة احلكومية للتقنية، واأخرى مماثلة للموارد الب�شرية، وثالثة لل�شوؤون املالية. 
ا، مما يجعل الهياكل التنظيمية يف الفروع اأكرث ر�شاقة، واأ�شغر  ونرى اأن الدور القادم لتاأثري التقنية �شيمتد لي�شل اإىل الوحدات التنفيذية اأي�شً

حجًما، واأقل دوًرا، واأوفر تكلفة.
ويف اخلتام؛ ورغم الفوائد الكبرية التي �شتعود على اجلهات احلكومية من تطبيق املركزية، واال�شتفادة من خمرجات التحول الرقمي اإىل اأن 

اأ�شلوب الالمركزية يظل له اأهميته يف جوانب اأخرى.
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