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ردمك1319 -5093 :
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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 الإدارة العامة املركز الأول يف م�ؤ�شر قيا�س االرتباط الوظيفي
لفئة اجلهات التعليمية باململكة للعام 2021م ،وفق ًا للنتائج التي �أعلنتها
وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية خالل حفل ت�سليم اجلوائز
بح�ضور معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية املهند�س �أحمد
بن �سليمان الراجحي.
وجنح املعهد يف حتقيق �أعلى ن�سبة لالرتباط الوظيفي لفئة اجلهات
التعليمية يف اململكة بن�سبة و�صلت �إىل  %95يف بيئة العمل واالرتباط
امل�ستدام والتوا�صل بني من�سوبيه ،كما تفوق يف االرتباط الوظيفي عن
القطاع احلكومي باململكة مبعدل  21نقطة ،والقطاع احلكومي الدويل
مبعدل  22نقطة ،فيما �أ�شارت النتائج �إىل تفوقه على القطاع اخلا�ص
باململكة مبعدل  22نقطة.
من جانبه �أعرب معايل الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان مدير عام معهد
الإدارة العامة عن �سعادته بهذا الإجناز الذي يعك�س احلر�ص واالهتمام
الذي يوليه املعهد لكادره الب�شري� ،ضمن ا�سرتاتيجيته الطموحة 2023م،
وخطواته املتوا�صلة من �أجل تعزيز بيئة عمل حمفزة.
و�أ�شاد معايل الدكتور ال�سجان بجهود كافة من�سوبي املعهد يف حتقيق هذا
املنجز الوطني .م�ؤكد ًا �أن حتقيق تلك النتائج ي�سهم يف حتقيق تطلعات
قيادتنا الر�شيدة التي دعمت ومكنت خمتلف الأجهزة احلكومية لالرتقاء
ببيئة العمل ،ويف حت�سينها امل�ستمر �ضمن ر�ؤية اململكة .2030
اجلدير بالذكر �أن م�شروع القيا�س الدوري لالرتباط الوظيفي هو �أحد
م�شاريع مبادرة بيئة عمل حمفزة التي تقوم به وزارة امل��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ،والذي يهدف �إىل قيا�س ن�سبة ارتباط املوظفني
بجهاتهم وحتديد ال�صعوبات التي تواجههم لإع��داد خطط حت�سينية
لرفع م�ستوى االرتباط الوظيفي وحت�سني �إنتاجية املوظف ،ورفع م�ستوى
التناف�سية الإيجابية بني اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية املختلفة نحو
بيئة عمل حمفزة متا�شي ًا مع ر�ؤية اململكة 2030م.
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متابعه

متابعه

برعاية معالي المدير العام د.بندر السجان

معهد اإلدارة العامة يحتفل
ببداية العام التدريبي الجديد 1444هـ

ضمن خطواته في تطوير ما يقدمه من خدمات باستخدام
التقنيات عالية الجودة

البوابة االلكترونية الموحدة الجديدة لمعهد اإلدارة
العامة خدمات تقنية متطورة بجودة عالية
�أطلق معهد الإدارة العامة البوابة الإلكرتونية اخلارجية املوحدة ملوقعه الر�سمي على �شبكة الإنرتنت �ضمن خطواته
يف تطوير وحت�سني ما يقدمه من خدمات با�ستخدام التقنيات احلديثة ,وتعد البوابة الإلكرتونية ب�شكلها اجلديد �إحدى
خمرجات ا�سرتاتيجية التحول الرقمي للمعهد الهادفة �إىل توظيف التقنية للإ�سهام يف االبتكار ،ومواكبة اجلديد لتح�سني
جتربة امل�ستخدم ،وتقدميها بجودة عالية حتقيقا مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
وي�شمل التحديث اجلديد للبوابة توحيد جتربة العمالء وتطوير خدمات قائمة وحت�سني �إجراءاتها وتعزيزها مبحاور
جديدة ،وي�شمل عر�ض الربامج التدريبية ،و�إمكانية ت�صفية النتائج ،و�شراء برامج تدريبية ،وعر�ض برامج الدبلوم ،و�إ�شعار
قبول الربنامج التدريبي ،واملكتبة الرقمية ال�سعودية وغريها من اخلدمات املتطورة التي �ستكون متاحة على املوقع الر�سمي
للمعهد.

برعاية معايل د.بندر بن �أ�سعد ال�سجان مدير
عام معهد الإدارة العامة� ،أقام املعهد احتفاله
ال�سنوي ببداية العام التدريبي اجلديد 1444هـ،
مبقره بالريا�ض ،وذلك بح�ضور العديد من قياداته
ومن�سوبيه الذين حر�صوا على امل�شاركة.
وقد رحب معايل د.بندر ال�سجان باجلميع ومهن ًئا
بانطالق هذا العام التدريبي اجلديد الذي يتواكب
مع حتقيق معهد الإدارة العامة املركز الأول يف م�ؤ�شر
قيا�س االرتباط الوظيفي لفئة اجلهات التعليمية
باململكة للعام 2021م ،ومتمن ًيا حتقيق املزيد من
الإجنازات؛ للت�أكيد على املكانة املتميزة للمعهد ،وما
ميتلكه من �إمكانات ب�شرية ومادية؛ باعتباره م�ؤ�س�سة
رائدة يف دعم التنمية الإدارية باململكة.
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مقــال

اء َ
الك ّ
ي!
الد َو ِ
َأ ِخ ُر َ
يكاد �أن ال تخلوا �أ�سرة يف العامل و�إن اختلفت �ألوان �أو �أل�سنة �أو ديانات �أفرادها من وجود اختالفات يف الآراء املطروحة حول م�س�أل ٍة ما .وتُعترب هذه
ُف�سد
االختالفات �سنة كونية من �سنن اهلل تعاىل يف الب�شر ،والتي �ستظ ُّل باقي ًة ما داموا يتمتعون ب�إراد ٍة حرة ،و� ٍ
إدراك متفاوت .وهذه االختالفات ال ت ِ
مرغوب
للود ق�ضية كما ُير ِّددُها العوام ،ويتفق عليها �أولو الألباب ،وهي تُع ُّد ظاهرة �صحية يحتاج �إليها املجتمع .كما �أ َّنه قد تكون هذه االختالفات غري
ٌ
فيها عندما تُف�ضي �إىل توليد نزاعات تكون �إحدى نتائجها الوخيمة ه�ضم حق مادي �أو معنوي لع�ضو �أو �أكرث داخل الأ�سرة بقرار من رب الأ�سرة �سوا ًء
بح�سن �أو �سوء نية .وبنا ًء عليه ،فالذي متت ممار�سة عليه ذلك اله�ضم العائلي ُيلقى به �إكراه ًا ال اختيار ًا بني ُحفرتني من نا ٍر ذات لهب كلما اقرتب
احل َيل
من �إحداهما ُل�سع ،ف�إما �أن ُي ْذ ِعن �إىل ما تو�صلت �إليه كيان الأ�سرة من قرا ٍر ويتنازل عن حقه امل�شروع الذي ي�ؤمن با�ستحقاقه� ،أو ُيحاول ب�شتى ِ
امل�شروعة حلل النزاع ب�شكل ودي و�إطفاء �شرارة النار قبل و�صول ذ ّراتها املتطايرة �إىل �أركان البيت من خالل التظ ُّلم على هذا القرار �إىل رب الأ�سرة
امل�س�ؤول؛ بهدف احلفاظ على ُ�سمعة الأ�سرة و�سل�سلتها املُتّ�صلة .ويف �أ�سوء احلاالت� ،إن مل ينتج عن هذا التظ ُّلم نفع ًا �أو �إ�صالح ًا يعود على املُتظلم ،ف�إنه
يف هذه احلالة لي�س �أمامه خيار ًا �سوى اللجوء �إىل الق�ضاء؛ من �أجل حماية حقه من ال َه ْد ِر وال�ضياع؛ ا�سرت�شاد ًا مبا قالت ُه العرب�( :آخر الدواء الكي).
واملت�أمل لهذا املثل يجد �أن املُ ِّ
أ�سلوب غري مبا�شر حينما �أراد حل النزاعات النا�شئة
نظم ال�سعودي �أخذ به ب� ٍ
بني املوظف العام واجلهة احلكومية التابع لها باعتبارها �شبيه ًة بدرج ٍة كبرية مبنظومة الأ�سرة .ولهذا ال�سبب
بحكم ق�ضائي� ،أي ًا
َّ
يتعي على املوظف احلكومي �إذا ما �أراد �إلغاء قرار ًا �إداري ًا والأثار ال�سلبية املرتتبة عليه ٍ
كان م�ضمون ذلك القرار �سوا ًء يتعلق بالتعيني على مرتبة �أقل �أو ال تُطابق م�ؤهله� ،أو النقل الت�أديبي من مكان
�إىل �أخر� ،أو التكليف الغري م�شروع واملخالف للنظام� ،أو عدم الرتقية املُ�ستحقة� ،أو ترقية من هو �أق ُّل منه،
�أو الف�صل� ،أو تقييم الأداء ،وغريها من احلقوق املرتبطة بالوظيفة العامة �أن ي�سارع يف رفع التظ ُّلم الإداري
عن طريق من�صة م�سار التابعة لوزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية خالل ال�ستني يوم ًا من تاريخ
العلم بالقرار .وبعد رفع التظلم �إلكرتوني ًا على املن�صة �سيواجه املوظف حينئذٍ بثالثة افرتا�ضيات يف غاية
الأهمية والت�أثري ينبغي االنتباه لها ،ومعرفة كيفية التعامل معها؛ لأن التفريط يف � ٍأي من منها يجعل الدائرة
الق�ضائية فيما بعد لو مت رفع الدعوى �أمامها ا ُ
حلكم بعدم قبولها؛ لعدم التزام املوظف بالإجراءات ال�شكلية
واملدد النظامية ولو كان لديه ملء الأر�ض �أدل ًة و�إثباتات على �صدق دعواه ،وتتمثل هذه االفرتا�ضات يف االتي:
أ .تركي بن مهيزع

االفرتا�ض الأول -قبول التظلُّم:

إدارة الشؤون القانونية
تقوم الإدارة بقبول التظ ُّلم عن طريق املن�صة ،والقيام بالرد عليه خالل ال�ستني يوم ًا من تاريخ �إر�سال الطلب؛
معهد اإلدارة العامة
مما يعني �أنها تُبدي رغبتها بتعديل القرار �أو �إلغاءه .ف�إن مل تقم بتعديل القرار �أو �إلغاءه خالل ال�ستني يوم ًا
من تاريخ ردها بالقبول ينبغي على املوظف �إذا ما �أراد �إلغاء هذا القرار الإداري عن طريق الق�ضاء �أن يرفع
دعوى ق�ضائية �أمام املحكمة الإدارية عن طريق نظام ُمعني خالل ال�ستني يوم ًا التالية النتهاء مهلة تعديل القرار �أو �إلغاءه املُ�شار �إليها.

االفرتا�ض الثاين -رف�ض التظلُّم:

تقوم الإدارة برف�ض التظ ُّلم عن طريق املن�صة ،والقيام بالرد عليه خالل ال�ستني يوم ًا من تاريخ �إر�سال الطلب؛ مما يعني �أنها ال تُبدي رغبتها بتعديل
القرار �أو �إلغاءه .ويف هذه االفرتا�ضية ينبغي على املوظف �إذا ما �أراد �إلغاء هذا القرار الإداري عن طريق الق�ضاء �أن يرفع دعوى ق�ضائية �أمام املحكمة
الإدارية عن طريق نظام ُمعني خالل ال�ستني يوم ًا من تاريخ رف�ض اجلهة الإدارية ذلك التظلم.

االفرتا�ض الثالث والأخري -ال�سكوت عن الرد:

تقوم الإدارة باالمتناع عن الرد يف طلب املُتظ ّلم ،وعدم �إبداء رغبتها �صراح ًة �سوا ًء برف�ض التظلم �أو قبوله خالل ال�ستني يوم ًا من تاريخ �إر�سال الطلب.
ويع ُّد النظام ذلك الت�صرف مبثابة الرف�ض ال�ضمني .ويف هذه االفرتا�ضية ينبغي على املوظف �إذا ما �أراد �إلغاء هذا القرار الإداري عن طريق الق�ضاء
�أن يرفع دعوى ق�ضائية �أمام املحكمة الإدارية عن طريق نظام ُمعني خالل ال�ستني يوم ًا التالية من تاريخ انتهاء تلك املهلة الأوىل.
خال�صة القول ،ينبغي �أن ُيدرك املوظف �أهمية التظلم الإداري وافرتا�ضاته الثالث ،و�أال يلج�أ �إليه �إال بعد قيا�س دقيق للم�صلحة من املف�سدة املُحتملة،
وا�ست�شارة ذوي الر�أي واخلربة يف كل ق�ضي ٍة على ِحده؛ لأنه مع الأ�سف ال�شديد توجد بع�ض الإدارات يف اجلهات احلكومية التي تُقيم العداوة على من
ُيطالب فقط بت�صحيح قرار ًا �إداري ًا عن طريق التظلُّم الإداري� ،أو ت� ِّؤخر تلك العداوة �إىل �أن تُرفع الق�ضية عليها .ثم حينئذٍ َت ْق ُع ْد لذلك املوظف ُك َّل
َم ْر َ�ص ْد؛ بهدف االنتقام من ُه ُم�ستغل ًة بذلك النظام واللوائح .وختام ًا ُيكن طرح هذا الت�سا�ؤل (هل جميع القرارات الإدارية امل�ؤثرة يف حقوق املوظفني
ومراكزهم ت�سري عليها تلك املدد النظامية �أم هنالك ا�ستثناءات؟).
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ميديــــأ

يمكن من بناء عالقات تواصل
مع محترفين في مجال عملك

 11نصيحة

للظهور الناجح والفعال
على LinkedIn
قد ُيحدث ن�شاطك الف ّعال على من�صة "لينكد �إن" اختالف ًا كبري ًا
خالل بحثك عن وظيفة نظر ًا لأنّ ما يقارب  %95من م�س�ؤويل
التوظيف ي�ستخدمون هذه املن�صة من �أجل العثور على مر�شحني
منا�سبني ،قد ي�ساعدك حت�سني ملفك ال�شخ�صي يف جذب انتباههم،
ما ميكنك من بناء عالقات توا�صل مع حمرتفني �آخرين يف جمال
عملك ،ومن �أجل ذلك قام فريق التدريب املهني يف من�صة "فليك�س
جوب�س" ب�إعداد قائمة مراجعة للتحقّق من مدى جاهزية ح�سابك
وم�ساعدتك يف �إن�شاء ملف تعريفي ي�ؤدي مبا�شرة �إىل جناحك يف
العثور على وظيفة من خالل الـ"لينكد �إن" ،هي كما يلي:

� .1أن�شئ عنوان  URLخم�ص�ص للملف ال�شخ�صي بحيث يحتوي على ا�سمك
فقط ،بد ًال من الأحرف والأرق��ام الع�شوائية التي ت�شو�ش العنوان ،وما عليك
�سوى االنتقال �إىل "عر�ض امللف ال�شخ�صي" يف ح�سابك ،والنقر فوق "حترير
ملف التعريف العام وعنوان  ،"URLثم "حترير عنوان  URLاملخ�ص�ص"
وتعديله.
� .2أ��ض��ف ��ص��ورة احرتافية مللفك ال�شخ�صي لتزيد م��ن م�صداقية ملفك
ال�شخ�صي ،وت�ساعدك على التميز عن الآخرين .ميكن للأع�ضاء الذين لديهم
�صورة ملف �شخ�صي على املوقع احل�صول على م�شاهدات ملف �شخ�صي �أكرث
مبا ي�صل �إىل  21مرة من �أولئك الذين لي�س لديهم �صورة.
� .3أ�ضف �صورة خلفية معربة مللفك ال�شخ�صي.
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،،

،،

 %95من مسؤولي
التوظيف يستخدمون المنصة
للبحث عن مرشحين مناسبين.

تزيد من المصداقية والتميز عن
اآلخرين.

 .4اكتب تروي�سة تعريف ّية مميزة للرتويج ملجال خربتك �أو لل�سماح
ل�شخ�صيتك بالت�ألق .وتُعد الرتوي�سة من �أول الأ�شياء التي يراها
�أ�صحاب العمل وم�س�ؤولو التوظيف ،لذلك من ال�ضروري لفت انتباههم
على الفور.

مهارات لديك لإبرازها (�سوا ًء �أكانت �أف�ضل ما تراه �أنت� ،أو املهارات
الأكرث احتياج ًا للوظائف التي تفكر فيها) ،ثم ا�ستخدم بقية ملفك
ال�شخ�صي على لينكد �إن للتحدث عن املهارات الأخرى ذات ال�صلة
التي تريدها لت�سليط ال�ضوء عليها.

 .5اكتب ملخ�ص ًا ق�صري ًا عنك ،ي�شمل مهمتك ،ودوافعك ،ومهاراتك
للأ�شخا�ص الذين ي�شاهدون ملفك ال�شخ�صي حتى يكون الن�ص مثالي ًا
ال ُبد من اخت�صار الن�ص لفقرة �أو فقرتني ال �أكرث.

 .9طلب تو�صيات من زمالئك :تقت�ضي التو�صية ب�إ�شادة �شخ�ص ما
يعرفك جيد ًا �أو عمل معك بك وبعملك ،مثل زميل لك� ،أو �شريك عمل،
�أو طالب .يجد �أ�صحاب العمل �أنّ ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�ؤثرون للغاية،
ومينحهم هذا طريقة ملعرفة املزيد حول ما يعتقده الآخ��رون عنك
ب�شكل مبا�شر و�سريع .لي�س هناك حد لعدد التو�صيات التي ميكنك
طلبها ،ولكن الهدف اجليد هو احل�صول على خم�س تو�صيات على
الأقل.

� .6أ�ضف ق�سم ًا مميز ًا �إىل ملفك ال�شخ�صي لعر�ض �أي عمل ذي �صلة
�أجنزته ،مبا يف ذلك الو�سائط واملقاالت وال�صور ومقاطع الفيديو وما
�إىل ذلك ،و�أظهر لأ�صحاب العمل مهاراتك وجناحك.
� .7أ�ضف املهارات ذات ال�صلة لإظهار قدراتك للأع�ضاء
الآخرين ،مثل زمالئك وم�س�ؤويل التوظيف .مبجرد
�إ�ضافة مهاراتك ،قد يزيد �أع��داد الأ�شخا�ص
امل�ضافني �إىل قائمتك �أك�ث�ر ،وه ��ذا يعني
زيادة احتمالية اكت�شافك للفر�ص املتعلقة
باملهارات التي متتلكها.
 .8اخ�تر �أه ��م ث�لاث م�ه��ارات
تريد عر�ضها ،وميكنك
حت� ��دي� ��د �أه � ��م
ث� �ل ��اث

إضافة صورة احترافية

 .10ان�ضم �إىل املجموعات اخلا�صة ب��إع�لان��ات ال��وظ��ائ��ف :تُع ّد
املجموعات طريقة رائعة لبدء التوا�صل عرب الإنرتنت ،واحل�صول على
ن�صائح �أو ر�ؤى من الآخرين يف جمال عملك.
 .11اق�� ِ��ض خم�س دق��ائ��ق يومي ًا يف التفاعل م��ع الأ�شخا�ص لديك
على لينكد �إن ،فزيادة ن�شاطك وتفاعلك ي�ساعدك يف زيادة قائمة
ات�صاالتك ،وتو�سيع �شبكة عالقاتك ،وزيادة ظهورك جلهات التوظيف
و�أ�صحاب العمل ،وحاول ق�ضاء خم�س دقائق يومي ًا لإبداء الإعجاب
وامل�شاركة والتعليق على املن�شورات ذات ال�صلة مبجال عملك لإظهار
م�شاركتك وفعاليتك.

مقــال

إدارة السمعة التنظيمية
لقد �أدت التغيريات ال�سريعة يف تقنيات االت�صال �إىل �إثارة اهتمام وتوقعات امل�ستهدفني ،حيث
اكت�سبت اجلدارة والثقة وال�شفافية وامل�ساءلة �أهمية كربى ،وهي من بني امل�ؤهالت احليوية
التي ت�شري �إىل ا�ستدامة املنظمات العامة .يف هذا ال�صدد� ،أ�صبحت وظيفة �إدارة ال�سمعة
التنظيمية -Organizational Reputationك�أ�صل غري ملمو�س ي�ؤثر على الأداء
الالحق للمنظمة واال�ستخدام الفعال لأدوات ووظائف االت�صال�-أكرث �أهمية للمنظمات على
حد �سواء ،وتعد م�ؤخر ًا واحدة من �أهم القيم التي تتمتع بها املنظمات .وعلى ذلك ،ال ت�شمل
بيئة الأعمال اليوم ما يتم �إنتاجه �أو تقدميه من قبل املنظمات فح�سب ،بل ت�شمل �أي�ض ًا الفوائد
التي تقدمها للمجتمع ب�شكل عام .ويف �إطار منظور الإدارة املعا�صر ،ف�إن حتمل امل�س�ؤوليات
يف الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ي�ساعد املنظمات على �أن ُينظر �إليها على �أنها
منظمات مفيدة لبيئة �أعمالها.
ال�سمعة الأمريكي ( )Reputation Instituteي�صبح من املهم ب�شكل متزايد
ووفق ًا ملعهد ُّ
�إدارة جوانب ال�سمعة للمنظمات العامة �إذا كانت �ستجتذب �أف�ضل الكفاءات ،ورمبا الأهم من
ذلك ،االحتفاظ بالقوى العاملة عالية امل�ستوى الالزمة للتعامل مع الق�ضايا االجتماعية املهمة.
لذا ،ميكن تف�سري ال�سمعة على �أنها النتيجة اجلماعية جلهود العالقات العامة التي ت�شري فيها
املنظمات �إىل نقاط قوتها الرئي�سية للهيئات املكونة لتعظيم مزاياها ومواقفها التناف�سية.
ولقد �سعت العديد من الدرا�سات بتمييز وقيا�س جوانب ال�سمعة التنظيمية التي ت�شتهر بها
املنظمات العامة ذات ال�سمعة الطيبة .لذلك ،ف�إن ت�أمني �صورة تنظيمية �إيجابية يتطلب
�ضرورة االهتمام التنظيمي املعزز باجلوانب الإجرائية والأخالقية والفنية والأدائية ،حيث
تتمثل فوائد �إدارة ال�سمعة التنظيمية للمنظمات فيما يلي:
( )1حت�سيـن ال�صورة الذهنية للم�ستهلك عن جودة منتجات وخدمات املنظمة.
( )2حت�سيـن قدرة التوظيف واالحتفاظ باملواهب من العامليـن باملنظمة.
( )3حماية قيمة املنظمة وزيادة قدرتها التناف�سية.
( )4امل�ساعدة يف الدخول �أو اخرتاق الأ�سواق العاملية وت�سهيل تكويـن التحالفات اال�سرتاتيجية
العاملية.
( )5جذب عدد �أكبـر من امل�ستثمرين وتخفي�ض املخاطر.
( )6رفع الروح املعنوية للعامليـن باملنظمة.

د .محمد السيد أبو الفتوح
أستاذ مساعد اإلدارة العامة
والمحلية
معهد اإلدارة العامة

واخلال�صة �أن كل منظمة-مهما كانت كبرية �أو �صغرية-تعتمد يف نهاية املطاف على �سمعتها؛
من �أجل البقاء والنجاح ،حيث يكون لل�سمعة ت�أثري مبا�شر وكبري على رفاهية املنظمة� ،سواء
كانت ربحية �أو غري ربحية .كما �أن ت�أثري الهالة يحمي �سمعة املنظمة �أثناء الأزم��ات ،حيث
�ستظل املنظمة التي تتمتع ب�سمعة �سابقة جيدة �أكرث مالءمة وتتمتع ب�سمعة �أقوى بعد الأزمة
من املنظمة ذات ال�سمعة املحايدة �أو ال�سلبية .ومن ثم ،ف�إن ال�سمعة امل�سبقة املواتية تعني �أن
املنظمة تنتع�ش ب�شكل �أ�سرع.
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أحد مستهدفات رؤية  2030وعوائده متميزة

االستثمار الجريء مستقبل التنمية
االقتصادية عبر ريادة األعمال
ينظر االقت�صاديون واخلرباء يف جماالت الأعمال التجارية والإدارة وال�شركات �إىل اال�ستثمار اجلريء �أو ما ي�سمى
خاطر ،باعتباره "فر�س الرهان" على املديني :الراهن ،وامل�ستقبلي لتحقيق طفرات تنموية
�أحيا ًنا بر�أ�س املال املُ ِ
متعاظمة .ولذلك �أولته اململكة عنايتها بني م�ستهدفات ر�ؤية � 2030ضمن مبادرة تنمية القطاع املايل واخلا�ص .كذلك
فقد �أ�صبح �أحد �أبرز املفاهيم االقت�صادية املتداولة على كافة امل�ستويات ،مما دفع هيئة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
"من�ش�آت" عام 2018م �إىل ت�أ�سي�س "ال�شركة ال�سعودية لال�ستثمار اجلريء" .فهو ي�ستثمر يف هذه النوعية من املن�ش�آت
وامل�شروعات ويهتم بريادة الأعمال ،خا�صة يف مراحلها الأوىل .وقد جتلى جناح هذا النوع من اال�ستثمار يف �شركات
عاملية ،مثل :في�سبوك ،وتويرت ،وجوجل ،و�أوبر ،وغريها؛ ف�أ�صبح حمط االهتمام يف عامل املال والأعمال والإدارة ،وهو
ما نتناوله يف هذا التقرير.
إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

�أموال وخربات فنية و�إدارية

ً
مدخل مه ًما لفهم ما يعنيه
تقدم مو�سوعة ""Investopedia
اال�ستثمار اجل��ريء ،حيث تذكر �أنه نوع من التمويل الذي يقدمه
امل�ستثمرون لل�شركات النا�شئة وال�شركات ال�صغرية التي ُيعتقد �أن
لديها �إمكانات منو طويلة الأجل .وم�صدر هذا النوع من اال�ستثمار-
عموما-هو امل�ستثمرين املي�سورين ،والبنوك اال�ستثمارية ،و�أي
ً
م�ؤ�س�سات مالية �أخرى .ومع ذلك ،ف�إنه ال ي�أخذ دائ ًما �شك ًال نقد ًيا؛
�إذ ميكن � ً
أي�ضا �أن يكون يف �شكل خربة فنية �أو �إدارية .عاد ًة ما يتم
توجيه اال�ستثمار اجلريء لل�شركات ال�صغرية التي تتمتع ب�إمكانيات
منو ا�ستثنائية� ،أو لل�شركات التي منت ب�سرعة ويبدو �أنها م�ستعدة
ملوا�صلة التو�سع والنمو.
وت�شري املو�سوعة �إىل �أنه بالرغم من �أن اال�ستثمار اجلريء قد يكون
حمفو ًفا باملخاطر بالن�سبة للم�ستثمرين الذين ي�ضخون الأم��وال،
�إال �أن احتمال حتقيق عوائد �أعلى من املتو�سط يعد مك�س ًبا جذا ًبا
بالن�سبة لل�شركات �أو امل�شاريع اجلديدة التي لها تاريخ ت�شغيل حمدود
(�أقل من عامني) .وقد �أ�صبح اال�ستثمار اجلريء على نحو متزايد
م�صد ًرا �شائ ًعا-بل و�أ�سا�س ًيا-جلمع الأموال ،خا�صة �إذا كانت تفتقر
�إىل الو�صول �إىل �أ�سواق ر�أ�س املال �أو القرو�ض امل�صرفية �أو �أدوات
الدين الأخ ��رى .كما تلفت "� "Investopediaإىل �أن هذا
اال�ستثمار قد تطور من ن�شاط متخ�ص�ص يف نهاية احلرب العاملية
الثانية �إىل �صناعة متطورة ت�ضم العديد من الالعبني الذين يلعبون
دو ًرا مه ًما يف حتفيز االبتكار.
وخ�صو�صا
ور ًدا على الت�سا�ؤالت املثارة حول اال�ستثمار اجل��ريء،
ً
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،يو�ضح �أ.ب�سام العبيد يف مقاله
ب�صحيفة "االقت�صادية" �أنه قد �أُطلق م�سمى "اال�ستثمار اجلريء"
لأنه ي�ستهدف الأموال اجلريئة وامل�ستثمرين الذين ميتلكون �شغف
املغامرة ويرغبون يف �أن يكونوا �سباقني يف اال�ستثمار مبراحله الأوىل
حتى ين�ضج ويقف على قدميه ،وبالتايل تلحق بهم بقية امل�ستثمرين،
ربحا يف حال
وهنا يكون دخول امل�ستثمر اجلريء �أقل تكلفة و�أكرث ً
حتقق جناح ا�ستثماره مب�شروع �أو فكرة ما.

 4خ�صائ�ص مهمة

وي�برز الباحث ال�صيني  An’na Liيف بحثه املن�شور بدورية
 4 Scientific Research Publishingخ�صائ�ص يتميز
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بها اال�ستثمار اجلريء ،كالتايل:
 -1ارتفاع عائداته وخماطره.
 -2ا�ستثمار طويل الأجل ،ويت�صف ب�أنه �شجاع و�صبور؛ لأنه يرتبط
بالبدايات واملراحل املبكرة من الأعمال التجارية.
 -3ع��اد ًة ما ي�أخذ هذا النوع من اال�ستثمار يف االعتبار �شركات
التكنولوجيا الفائقة وال�شركات التي تتمتع ب�إمكانيات منو �أكرب .كما
�أنه هو القوة الدافعة الأ�سا�سية لتطوير ال�صناعة بهذه ال�شركات.
على �سبيل املثال ،يركز ر�أ�س املال اال�ستثماري يف الواليات املتحدة
على تطوير برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا احليوية والإنرتنت
والرعاية ال�صحية .ومع ذلك ،ف�إن ر�أ���س املال املغامر ال ي�ستثمر
فقط يف �شركات التكنولوجيا الفائقة ،بل �إنه يبحث عن م�شاريع
عالية النمو ميكن �أن حتقق عوائد �أكرب على اال�ستثمارات.
 -4يرتكز على منوذج �إداري للتدخل غري املبا�شر ونظام حتفيز
متفاءل.

ا�ستثمار �سعودي مربح

ويلفت �أ.ب�سام العبيد-يف مقاله امل��ذك��ور�-إىل �أن هذا اال�ستثمار
جاء �ضمن مبادرة تنمية القطاع امل��ايل واخلا�ص التي تعد �أحد
حتديدا دعم املن�ش�آت ال�صغرية
�أهداف ر�ؤية  ،2030وهو ي�ستهدف
ً
واملتو�سطة ،ومتويلها واال�ستثمار فيها لتنمو وتتو�سع وت�صنع
فر�صا ا�ستثمارية تعود على امل�ستثمرين و�أ�صحاب امل�شاريع بالنفع
ً
فر�صا وظيفية لأبناء وبنات الوطن .واحلقيقة
والإيجاب ،كما ِ
توجد ً
�أن نتائج اال�ستثمار اجل��ريء متعددة ومتنوعة ،وكل يوم يكت�شف
امل�ستثمرون ميزة جديدة لهذا النوع من اال�ستثمار.
وق��د قامت هيئة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة «من�ش�آت» عام
2018م بت�أ�سي�س ال�شركة ال�سعودية لال�ستثمار اجلريء التي ترعى
هذا النوع من اال�ستثمار وتقوم بتطويره ودعمه وربط امل�ستثمرين
ب�أ�صحاب الأفكار وامل�شاريع ،و�إيجاد الفر�ص اال�ستثمارية اجلاذبة
واملحفزة للقطاع اخلا�ص.
وي�ضيف :على ال�صعيد املحلي ،كمثال على اال�ستثمار اجل��ريء،
�شركة الطيار التي ا�ستثمرت يف تطبيق كرمي بـ  17مليون ريال،
وح�صدت �أكرث من مليار و 700مليون خالل �أعوام قليلة .كذلك يعد
�صندوق اال�ستثمارات العامة �أحد الأمثلة الكربى التي خا�ضت هذا
املجال ،وحققت جناحات كبرية من خالل ا�ستثمار ال�صندوق يف
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تقــريــر

،،

استثمار سعودي ناجح بدليل

األرباح الكبيرة لشركة «الطيار» في
كريم وصندوق االستثمارات العامة

،،

استثمار مالئكي بقيمة 2,8
مليارات ريال سعودي بما يعادل
 750مليون دوالر أمريكي

في «لوسيد»
�شركة "لو�سيد" مببلغ مليار دوالر عام 2018م ،وخالل ثالثة �أعوام
ارتفعت قيمة هذا اال�ستثمار ب�أكرث من � 30ضعفا.

ا�ستثمار مالئكي

وي�ؤكد �أ.ب�سام العبيد �أنه ال يزال اال�ستثمار اجلريء ي�شهد �صفقات
متنوعة بني �صغرية ومتو�سطة و�أخرى كبرية ،وال يزال املجال خ�ص ًبا
ومفتوحا للجميع �سواء الأفراد �أو ال�شركات ،وال تزال النتائج مبهرة
ً
يف هذا النوع من اال�ستثمار الذي لن نبالغ �إذا قلنا �إنه اخت�صر
 1000عام �ضوئي من العمل على امل�ستثمرين.
ومن اجلدير بالذكر ،ف�إن ال�شركة ال�سعودية لال�ستثمار اجلريء-
بح�سب ما �أورده موقعها الإلكرتوين-تهدف �إىل تطويــر منظومــة
اال�ســتثمار اجلــريء من خالل حتفيز اال�ستثمار يف ال�صناديق
اال�ستثمارية واال�ستثمار بامل�شاركة مع جمموعات امل�ستثمرين
املالئكيني ،وذلك ل�سد الفجوات التمويلية وحتفيز اال�ســتثمار يف
ال�شــركات النا�شــئة واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة مبراحل منوها
الأولية واملبكرة واملتقدمة عن طريق ا�ســتثمار  2,8مليارات ريال
�سعودي ( 750مليون دوالر �أمريكي) .كذلك جتدر الإ�شارة-كما
تذكر جل�ين العبيد ع�بر من�صة "�إمكان"�-إىل �أن امل�ستثمرين
املالئكيني ( )Angel Investorsه��م �أف ��راد م��ن �أ�صحاب
الرثوات الذين ي�ستثمرون يف ال�شركات النا�شئة يف مراحلها املبكرة
مل�ساعدتها على النمو والتو�سع .ه�ؤالء امل�ستثمرون عادة ما يقدمون
التمويل الأ َّويل �أو ما يعرف بالتمويل البذري ()Seed Fund
مقابل احل�صول على ح�صة يف ال�شركة ،ومبجرد �أن تتو�سع ال�شركة
وتنجح ،ي�صبح ب�إمكان امل�ستثمر املالئكي بيع �أ�سهمه؛ لتحقيق
الأرباح .كما �أن امل�ستثمرين املالئكيني هم �إما م�ستثمرين م�ستقلني
�أو جزء من جمموعة ا�ستثمارية �أكرب ،كال�شبكات اال�ستثمارية� ،أو
ال�صناديق اال�ستثمارية املنظمة.
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�أ�شهر ال�شركات العاملية
وي�سلط موقع  CBINSIGHTال�ضوء على �أبرز � 45شركة عاملية؛
باعتبارها مناذج متميزة وم�شهورة يف جمال اال�ستثمار اجلريء
وهي:
 ،WhatsAppو ،Facebookو ،Grouponو ،Cerentو
 ،Snapو ،King Digital Entertainmentو،UCWeb
و ،Alibabaو ،JD.comو ،Delivery Heroو ،Zayoو
 ،MobileyeوSemiconductor Manufacturing
 ،)International (SMICو ،Meituو ،Googleو
 ،Twitterو ،Zyngaو ،Lending Clubو،Genentech
و ،Stemcentrxو ،Workdayو،Rocket Internet
و ،QudianوPharma

 ،Acerta،و ،Nexonو

 ،Zalandoو ،Ucar Groupو ،Webvanو،Qualtrics
و ،Mercariو ،NIOو ،Meituan Dianpingو،Xiaomi

و ،Pinduoduoو ،Ele.meو ،Adyenو ،GitHubو
 ،Flipkartو،Spotifyو ،Dropboxو ،Coinbaseو
 ،Uberو ،Airbnbو ،Zoomو.Snowflake
ويف هذا التقرير لن يت�سع املجال لتو�ضيح تطور �أرباح هذه النوعية
جدا ،ب�شكل
من اال�ستثمار اجلريء ،والتي ميكن و�صفها باملجزية ً
تف�صيلي؛ لذلك �سن�ستعر�ض ً
بع�ضا منها كالآتي:

وات�س �أب

ُقدِّ رت �صفقة ا�ستحواذ  Facebookعلى  WhatsAppبقيمة
 22مليار دوالر يف ع��ام 2014م ،ك�أكرب عملية ا�ستحواذ خا�صة
ل�شركة ن�ش�أت مبفهوم اال�ستثمار اجل��ريء على الإط�لاق يف ذلك
ريا ل�شركة Sequoia
الوقت .وقد كانت يف الوقت نف�سه مك�س ًبا كب ً
 ،Capitalامل�ستثمر الوحيد لل�شركة ،والتي حولت ا�ستثمارها

،،

باحث صيني :يرتبط
باالستثمار في شركات
التكنولوجيا الفائقة والتي تتمتع
بإمكانيات نمو كبيرة
البالغ  60مليون دوالر �إىل  3مليارات دوالر .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أنه عاد ًة عندما ي�ضع امل�ستثمرون يف املرحلة املبكرة نقو ًدا يف �شركة
ما ،ف�إنهم يريدون جذب م�ستثمرين �إ�ضافيني ،وبحيث ميكن �أن
تنتهي ال�شركات النا�شئة مبا ي�صل �إىل خم�سة �أو �ستة ر�ؤو�س �أموال
خمتلفة ،وهو الأمر الذي تو�ضحه القيمة الر�أ�سمالية لوات�س �أب،
والتي تطورت من  80مليون دوالر� ،إىل  1,5مليار دوالر ،ثم كانت
�صفقة بيعها بقيمة  22مليار دوالر.

في�سبوك

بلغت قيمة االكتتاب العام املبدئي لها  16مليار دوالر ،ثم حقق
أرباحا بقيمة هائلة بلغت  104مليارات
اال�ستثمار اجل��ريء فيها � ً
دوالر ،بعد �أن ُق��دِّ رت قيمتها عام 2005م بـ  12,7مليون دوالر،

،،

«فيسبوك» و»واتس أب»
و»جوجل» و»أليبابا» و»زوم»
و»أوبر» و»شاومي» من أشهر
عالميا
شركات االستثمار الجريء
ً
ثم تطورت قيمتها لتبلغ  100مليون دوالر ،وما �إن ات�سعت �أ�سواق
وجاذبية و�سائل التوا�صل االجتماعي حتى بلغت �شركة في�سبوك
هذه القيمة الهائلة ال�سابق ذكرها.

Alibaba

يف ع��ام 2014م مت بيع �أ�سهم ه��ذه ال�شركة الناجحة بقيمة 22
مليار دوالر ،ك�أكرب طرح عام �أويل م�سجل .ومن اجلدير بالذكر �أن
�شركة االت�صاالت اليابانية العمالقة SoftBankا�ستثمرت عام
2000م ما قيمته  20مليون دوالر مقابل ا�ستحواذها على  %34من
�أ�سهم �شركة  ،Alibabaوالتي �أعطى ظهورها يف ال�سوق العامة
على امل�ستوى العاملي �سقفًا �سوق ًيا يقدر بـ  231مليار دوالر ،حيث
بلغت ح�صة  SoftBankيف ال�شركة ما يزيد عن  60مليار دوالر.
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مقــال

التوظيف بعقود ...تجدد هواجس
التنمية اإلدارية!

أ .عبد الوهاب الفايز
كاتب رأي في صحيفة الجزيرة
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يف �سل�سلة مقاالت حول التنمية الإدارية يف اململكة عن املخاوف من منو ع�شوائيات �إدارية يف القطاع
العام ،كان االقرتاح ب�ضرورة وجود جهاز مركزي (وزارة للتنمية الإدارية) تتوىل تنمية وحوكمة الإدارة
العامة ،كما كانت تفعل اللجنة العليا للإ�صالح الإداري .هذه ال�ضرورة الوطنية نحتاجها لأجل تلبية
املتطلبات الإيجابية الطموحة لإجناح النقلة النوعية التي تعي�شها بالدنا عرب (ر�ؤية اململكة ،)2030
واملتميزة يف تاريخها املعا�صر.
مهام مثل هذا اجلهاز نحتاجها الآن مع بروز حتديات جديدة للإدارة احلكومية بد�أنا نلم�سها ونتخوف
من �آثارها على كفاءة وعدالة بيئة العمل .و�أبرز هذه التحديات جنده يف التعامل مع املوارد الب�شرية
خ�صو�صا القيادات العليا والو�سطى يف اجلهاز الإداري .فهذا اجلانب يتطلب �ضرورة الإ�شراف ب�شكل
ً
�أكرب مما هو متاح الآن على بلورة ومتابعة تطبيق الهيكلة للتدرج الوظيفي بالأجهزة احلكومية ل�ضمان
العدالة والكفاءة والنزاهة ،ويندرج يف طياتها عدالة الرتقيات والرواتب واملكاف�آت ،حتى ال يكون
هناك تفاوت كبري يف املميزات لأجل املحافظة على حمفزات الروح الإنتاجية الإيجابية يف بيئة العمل.
فبيئة العمل املعا�صرة �أ�صبحت امل�ؤثرات الإيجابية وال�سلبية عليها تتغري ب�سرعة نتيجة لعوامل عديدة،
وهذا يجعلها �أحد �أبرز التحديات الرئي�سية لـ(ر�ؤية اململكة  ،)2030فربامج الر�ؤية الوا�سعة �أحدثت
هزة كبرية للتنمية الإدارية يف اململكة ب�شكل عام ..و�أحدثت نقلة جديدة للإدارة احلكومية .ف�أحد
التحديات املطروحة حدي ًثا يف �أدبيات الإدارة العامة هو �ضرورة التوافق مع التوجه �إىل تطبيقات
النظرية الإدارية اجلديدة �( managerialismأو الإداروية� ،أي حتويل الأ�سلوب البريوقراطي
�إىل �أ�سلوب �إداري حيوي وديناميكي وتناف�سي).
هذا التوجه� ،أو الأيديولوجيا الإداري��ة اجلديدة ،يفر�ض على القيادات ،من وزراء ور�ؤ�ساء هيئات
وحتديات كبري ًة تتطلب الكوادر املحرتفة امل�ؤهلة (القوي الأمني) التي ت�ساعدهم
أو�ضاعا
ٍ
وم�ؤ�س�ساتً � ،
وتعينهم على تنفيذ برامج الر�ؤية ومبادراتها وم�شاريعها .ولأجل م�ساعدتهم ملواجهة حتدي املوارد
الب�شرية مل يت�أخر ويل الأمر يف دعمهم وم�ساندتهم ،ومت �إقرار مبد�أ جديد يف الإدارة العامة يف اململكة
ال�ستقطاب الكفاءات الوطنية من خارج الأجهزة احلكومية ،مع �إقرار مرونة يف ال�صالحية لقائد
اجلهاز الختيار من يراه ل�شغل الوظائف القيادية ،مع �صالحية حتديد الرواتب واملكاف�آت والبدالت.
بعد �سنوات من تطبيق هذه الآليات املرنة بد�أنا نرى م�شاكل حية جديدة مثل (االختالف الكبري يف
الرواتب واملميزات) بني العاملني يف اجلهاز الواحد .وهذه ترتب عليها �سرعة تدوير الوظائف القيادية
نتيجة توجه الأجهزة احلكومية �إىل تقدمي الإغ��راءات املالية للموارد الب�شرية مما �أوجد (ظاهرة
اختطاف الكفاءات) .هذه الظواهر اجلديدة علينا جتعلنا نتخوف من �إرب��اك اجلهاز احلكومي،
و�إرب��اك منجزاته وعدم ا�ستقرار �أدائ��ه .و�أب��رز اجلوانب ال�سلبية التي �أ�صبحت جمال النقا�ش بني
املراقبني واملخت�صني يف الإدارة واملالية العامة هي:
�أو ًال :املخاوف من ت�ضخم نفقات الباب الأول للميزانية العامة ،فهذا اجلانب �سوف يظل م�صدر قلق
حتى ت�ستقر �إيرادات احلكومة على م�صادر دخل وا�ضحة وم�ستدامة ،ف�أمامنا �سنوات لالعتماد على

الإي��رادات النفطية ،ونحتاج �سنوات من العمل ال��د�ؤوب امل�ضني
لرنى الآثار التي �سوف ترتتب على برنامج التخ�صي�ص.
ثان ًياَ :ت� َن� ُّق� ُ�ل ال�ق�ي��ادات وع��دم ا�ستقرارها رمب��ا يربك الربامج
وامل�شاريع ،وي�ؤخر تنفيذ اخلطط واال�سرتاتيجيات احلكومية،
وه ��ذا ي��ؤث��ر على م��ؤ��ش��رات الأداء ل�ل�ق�ي��ادات .فهناك م�شاريع
تتطلب امل�س�ؤول الذي يتوىل متابعة الت�صميم والتنفيذ واال�ستالم
والت�شغيل .هذا يتطلب ا�ستقرار ًا يف الكوادر امل�شرفة عليها ليت�سنى
�إجنازها بال�شكل املطلوب ،ولكن ي�صعب ذلك يف ظل عدم ارتباط
تلك الكوادر بكادر وظيفي ملزم ي�ضمن اال�ستمرارية .وهذا و�ضع
قائم الآن بالذات يف الهيئات والأجهزة اجلديدة التي مل ت�ستكمل
بناءها امل�ؤ�س�سي ،وحتتاج الوقت للو�صول �إىل هذه املرحلة.
ثال ًثا :العمل بنظامني للرواتب والعقود �سوف ي�ؤدي �إىل بروز حالة
االغ�تراب النف�سي ،وتنامي روح الإحباط لدى امل��وارد الب�شرية
وتدين دوافع العمل ،والنزوع �إىل املقاومة ال�سلبية للتغيري .وهذا
من �أبرز م�ؤ�شرات بيئة العمل ال�سامة.
راب� ًع��ا :الت�أثري ال�سلبي على مفهوم الأج�ي��ال اجل��دي��دة للوظيفة
وربطها باالعتبارات املالية فقط ،وجتاهل االهتمام ب�ضرورة بناء
اخلربة والرتقي الوظيفي الطبيعي ،وتنمية العالقات الإن�سانية

الإيجابية وتطوير الذكاء االجتماعي .هذا الت�صور غري الواقعي
للوظيفة ي�ستحق االهتمام يف ظل ارتفاع ن�سبة الفئة العمرية ال�شابة
يف ال�سكان� ،أي �أننا �سوف ن�شهد يف قوة العمل القادمة منو قناعات
وت�صورات غري واقعية وم�شحونة بالنزعة �إىل ال�صراع.
هذه الأم��ور ال�سلبية  -ورمب��ا هناك غريها  -تتطلب (احلوكمة
واملعاجلة ال�شاملة) من الأجهزة الرقابية والت�شريعية حتى ال ت�ؤثر
على روح الإدارة وكفاءة الأداء احلكومي .التو�سع بالتوظيف بعقود
خارج �إطار الكادر الوظيفي العام ،وبدون �ضوابط حتقق العدالة
وحتقق ا�ستقطاب الكفاءات امل�ؤهلة �أمر ال يخدم امل�صلحة العامة،
وقد يرتتب على م�شاعر الإحباط ال�سلبية �إنتاج حاالت الإ�ضرار بني
العاملني باجلهاز الواحد وتو�سع �إدارة ال�صراع.
� ً
أي�ضا نخ�شى �أن ي�ؤدي هذا اخللل �إىل ت�أ�سي�س نظرة ومفهوم �سلبيني
للجدارة والكفاءة واملوهبة يف جمتمعنا .كذلك وعلى املدى البعيد
نخ�شى والدة (ثقافة عمل) تنمي امل�شاعر ال�سلبية والتناف�س غري
الإيجابي بني املوظفني داخل الإدارات احلكومية ..واخلا�سر الأكرب
�سوف يكون الأداء للأجهزة العامة والتنمية الإدارية ب�شكل عام.
هذا ملف رجال الدولة :فكروا بالأجيال القادمة� ..سوف جنني ما
نزرع!
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نصائح إدارية

لكي تكون حاالت «اإلخفــــاق»
في أدنى مستوياتها

إدارة المخــاطر..
البقــــــاء متيقظــ ًا

المخاطر المحتملة لتحقيق األهداف
بأقل خسارة

يرى الكثري من خرباء الإدارة �أن جناح املنظمات املعا�صرة يرجع

م�ضاعفة املخاطر التي وقعت فعلي ًا و�إيجاد حلول موائمة ل�ضمان جناح امل�شروع والأخذ

�إىل قدرتها على �إدارة املخاطر الفعالة يف امل�شاريع ب�شكل ف ّعال ما

بعني االعتبار واالهتمام بالعوامل التالية (القيادة ،والتخطيط ،واالت�صاالت،

يلبي توقعات العمالء ويحقق الأهداف املرجوة.
لقد �أ�صبح امل�شروع و�سيلة لتحقيق غاية ور�ؤية املنظمات ،ولذلك

والعمل اجلماعي ،والتقييم).

القيادة

تُعترب �إدارة امل�شاريع من �أحد �أهم املحاور ،وتربز بالتايل �أهمية تفعيل �إدارة

ميكن للقادة الفاعلني التع ّرف على الدور املهم لإدارة املخاطر ،وينعك�س هذا

املخاطر لتقليل املخاطر املتوقعة الداخلية واخلارجية ،وحت�سني الفر�ص

الدور يف حتقيق الأهداف التي تعد جز ًءا حيو ًيا من الأهداف اال�سرتاتيجية

والتقليل من الأثار ال�سلبية من �أجل �إجناح امل�شروع.

للمنظمة� .إنّ الفاعلية بب�ساطة حت��دِّ د �إىل �أي م��دى حتقق �أهدافها،

ولذلك يجب �ضمان التمويل امل�ستدام وتقدمي الدعم الكايف من قبل

وبالتايل ،تعك�س الإدارة الف ّعالة للمخاطر مدى قدرة القادة على التعامل مع

املديرين املعنيني الذين ميكنهم قيادة فرق العمل بفعالية لتحقيق

املخاطر املحتملة لتحقيق الأهداف ب�أقل خ�سارة .يف الواقع ،علينا �أن ندرك

نتائج ناجحة.

�أنّ البيئة املحيطة مليئة باملخاطر (مثل املخاطر املالية والبيئية واالجتماعية

ولكن كيف ميكن اختيار املدير الف ّعال؟

والثقافية)  ،يف حني ت�ستطيع املنظمة �إدارة بع�ضها ف�إن عليها التكيف مع بع�ضها

يكون ذل��ك من خ�لال ال�ق��درة املتمثلة ب�شخ�صيته القيادية يف التعامل

الآخر .وبالتايل ،يجب على القادة – ل�ضمان �إدارة املخاطر يف امل�ؤ�س�سة بفاعلية� -أن

والتوا�صل احلثيث مع فريق العمل وقدرته يف التعامل مع الأزمات والنظر يف املخاطر

يكونوا مبدعني و�أن يفكروا ب�شكل غري م�ألوف.

املحتملة.

التخطيط

فعندما يتم تفعيل �إدارة املخاطر خالل امل�شروع تكون حاالت الإخفاق �أقل بكثري

جناح امل�شروع هو نتيجة ملجموعة من اخلطط التي متت �إدارتها ب�شكل �صحيح وتت�ضمن

مما ي�ساعد على �ضمان ارتفاع مع ّدل جناح وا�ستكمال امل�شروع ب�شكل �آمن.

هذه اخلطط ب�شكل �أ�سا�سي املخاطر املتوقعة ،واحتمال حدوثها ،والت�أثري املحتمل على

من ناحية �أخرى ،ت�سمح �إدارة املخاطر الف ّعالة للم�ؤ�س�سة بتحديد املخاطر الداخلية

العمليات ،والإج��راءات املقرتحة للتعامل معها .ومبجرد قيام املنظمة بع�صف ذهني
جلميع املخاطر التي ميكن �أن ت�ؤ ِّثر على م�شروعها؛ ف�ستظهر بع�ض املخاطر التي ميكن

والتهديدات املحتملة .ويتعلق هذا الأمر بالتخطيط لأحداث غري متوقعة حيث يجب �أن

�أن يكون لها ت�أثري �أكرب من غريها على م�سار عمليات امل�شروع .كما يكون للأحداث

تكون الإدارة جاهزة لال�ستجابة ب�سرعة .وعليه ،ف�إنَّ ال�س�ؤال املطروح هو كيف ميكن
�ضمان جناح امل�شروع؟ للإجابة على هذا ال�س�ؤال  ،يجب على ّ
املنظمات حماولة جتنب

ذات املخاطر املنخف�ضة ت�أثري �ضئيل �أو رمبا ال ت�أثري لها على التكلفة واجلدول الزمني

واخلارجية� ،إ�ضافة �إىل حتديد نقاط القوة وال�ضعف يف امل�شروع �إىل جانب الفر�ص
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نصائح إدارية

،،

نجاح المشاريع يأتي نتيجة الخطط

التي تدار بشكل صحيح متضمنة المخاطر
المتوقعة
اجلدول الزمني �أو انخفا�ض يف الإنتاجية يف املقابل ،ومن املرجح �أن تت�سبب الأحداث
عالية املخاطر يف زيادة كبرية يف التكلفة والنفقات ،وعرقلة اجلدول الزمني ،وم�شاكل
يف الإنتاجية �إذا مل تنخف�ض حدة املخاطر.

االت�صال
هناك ق�ضية �أخرى مهمة يجب �أخذها بعني االعتبار وهي كيفية �ضمان التوا�صل الف ّعال
مع �أ�صحاب امل�صلحة .االت�صال الأفقي والعمودي يف املنظمة يعطي املدير الفع ّال
القدرة على التوا�صل لتحقيق ر�ؤي��ة امل�ؤ�س�سة �أو ًال ،ثم ي�سعى جاهد ًا جلعل ال�صورة
الكبرية �أكرث و�ضوح ًا �أم��ام �أ�صحاب امل�صلحة يف امل�شروعُ .يح ّدد االت�صال توقعات
الأفراد الذين يقدموا التمويل ويت�أثرون بالنتائج .كما ي�ضمن االت�صال الفعال حترك
امل�شروع ب�سال�سة وثبات حيث ينتقل من خطوة �إىل التالية دون ت�شتيت .من خالل
تو�ضيح املخاطر املحتملة وجتنبها ،والتعامل معها مبكر ًا ،ف�إن املنظمة ميكنها �إعطاء
الثقة ملوظفيها لال�ستجابة والتعامل ب�شكل فع ّال عند ظهور املخاطر ،ويكون تدخل
املنظمة تدخال ًداعم ًا ل�سالمتها والعاملني فيها من �أية خماطر حمتملة.

عندما ال يويل �أع�ضاء الإدارة العليا اهتمام ًا كافي ًا لإدارة املخاطر ،تتعر�ض امل�شاريع
لال�ضطرابات وت�صبح مهددة بالف�شل.

التقييم
تعترب التغذية الراجعة من العميل الداخلي واخلارجي �أمر مهم ل�ضمان جناح امل�شروع
يف امل�ضي قدم ًا باخلطة املو�ضوعة وا�ستكمال الإجنازات .حيث ميكن حتقيق ذلك من
خالل تقييم مراحل امل�شروع ب�أكمله من مرحلة املبادرة �إىل مرحلة الإغالق .لتقييم
جناح �إكمال امل�شروع  ،يجب على املنظمة التي ت�ضع نف�سها على �أف�ضل م�ستوى ممار�سة،
�أن تق ّيم ت�أثري �أن�شطتها على �سري امل�شروع والعمل على احلد من م�ضاعفات �أي خماطر
وا�ستغالل الفر�ص التي تعزز من نقاط القوة يف امل�شروع.

24
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مقــال

مشاركة النساء في القوى العاملة
تعزز النمو

د .جوناثان أوستري
أستاذ التدريب في جامعة
«جورجتاون» ،ونائب مدير األبحاث
األسبق في صندوق النقد الدولي.
كاتب في صحيفة االقتصادية
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يف خطاب �ألقته ال�شهر املا�ضي �أعربت جانيت ييلني ،وزيرة اخلزانة الأمريكية عن �أ�سفها
ل�ضياع �إمكانات اقت�صادية يف جميع �أنحاء العامل نتيجة انخفا�ض م�شاركة الن�ساء يف القوى
العاملة .يف الوقت نف�سه ،لفتت جينا رميوندو ،وزيرة التجارة االنتباه �إىل احلاجة امللحة �إىل
�سيا�سات رعاية الأطفال جلذب الن�ساء مرة �أخرى �إىل القوى العاملة يف �أعقاب اجلائحة.
يف غ�ضون ذلك ك�شفت �أبحاث حديثة عن تقديرات الفتة للنظر تتعلق مبكا�سب النمو
االقت�صادي الناجتة عن زيادة م�شاركة الن�ساء يف القوى العاملة.
هذه التقديرات ،رغم �أنها مثرية للإعجاب� ،إال �أنها تقلل �إىل حد كبري من املكا�سب
االقت�صادية الناجمة عن زيادة م�شاركة الن�ساء يف القوى العاملة.
ويتعامل االقت�صاديون مع م�س�ألة كيفية ت�أثري �شمول اجلن�سني يف الرفاهية االقت�صادية عرب
ما ي�سمى مترين عدد املوظفني :ينتج عن �إ�ضافة امر�أة �إىل القوى العاملة الفوائد نف�سها
التي تنتج عن �إ�ضافة رجل .املوظف موظف ،وجن�س املوظف غري مهم .املهم بالن�سبة للنمو
االقت�صادي هو �إجمايل عدد املوظفني.
مع ذلك ،هناك جمموعة من الأدلة االقت�صادية اجلزئية التي ت�شري �إىل �أن املوظفني من
الإناث والذكور لي�سوا بدائل مثالية يف عملية الإنتاج .مثال ،تبني �أن الأداء املايل (الأرباح،
وتقييمات �سوق الأ�سهم) لل�شركات والبنوك الكربى يتح�سن عند اال�ستعانة بالن�ساء يف
فرق الإدارة وجمال�س الرقابة التي كان يهيمن عليها الرجال يف ال�سابق.
يعزو بع�ض الدرا�سات هذا الت�أثري يف الأداء �إىل املواقف املختلفة جتاه املخاطرة والتعاون،
باعتبارهما �سببني حمتملني .وكما �أ�شار م�س�ؤول كبري �سابق يف االحتياطي الفيدرايل� ،إىل
�أن النماذج التي ي�ستخدمها الباحثون لفهم االقت�صاد الكلي ال تراعي نوع اجلن�س ،كما لو
�أن �سيا�سات االقت�صاد الكلي ت�ؤثر يف الن�ساء مثل الرجال .ويبدو ذلك بعيدا عن الواقع على
نحو متزايد.
درا�سة حديثة ،قدتها بنف�سي ،تدعم نهجا جديدا يتعلق بهذه امل�س�ألة ،عرب الطلب من
البيانات �أن تخربنا ما �إذا كانت املكا�سب االقت�صادية من زيادة م�شاركة القوى العاملة
تعتمد على الرتكيبة اجلن�سانية للموظفني الإ�ضافيني .ترف�ض بيانات االقت�صاد الكلي
ب�شدة الفكرة املت�ضمنة يف معظم النماذج ب�أن الن�ساء والرجال ميكن �أن يحل �أحدهما
حمل الآخر متاما يف عملية الإنتاج ،وت�شري �إىل املكا�سب االقت�صادية من زيادة م�شاركة
الن�ساء يف القوى العاملة ،التي ميكن �أن ت�صل �إىل زيادة تعادل خم�س التقديرات اخلا�صة
بتمارين عدد املوظفني التي تتجاهل التكوين اجلن�ساين لرتكيبة املوظفني.

الن�ساء يكملن الرجال يف عملية الإنتاج ،وبالتايل هناك قيمة يف
التنوع (مثلما هو احلال يف التنوع عموما يف فرق املوظفني) .ميكن
�أن ي�ؤدي توظيف الن�ساء �إىل زيادة �إنتاجية الن�ساء املوجودات يف
ال�شركة بالفعل ،عن طريق احلد من التمييز داخل ال�شركة .كما
يبدو �أن ل�شمول اجلن�سني ت�أثريات �إيجابية يف قيمة ال�شركات التي
تعتمد ا�سرتاتيجياتها على االبتكار ،مبا يف ذلك الت�صنيع عايل
التكنولوجيا واخلدمات التي تعتمد على املعرفة ب�شكل مكثف.

تف�سرينا لبيانات النمو االقت�صادي يت�أثر �أي�ضا بالتكامل بني الن�ساء
والرجال يف عملية الإنتاج :يف الواقع ،جزء من املكا�سب التي مت
قيا�سها يف الرفاهية االقت�صادية على مدى ن�صف القرن املا�ضي
يعود على الأرجح �إىل ت�ضييق فجوات امل�شاركة بني اجلن�سني ،الذي
مل يتم �أخذه يف احل�سبان ب�شكل �صحيح يف مناذجنا االقت�صادية.
يف عامل تكون فيه الن�ساء غري ممثالت بالقدر الكايف يف القوى

العاملة ،ويعد ال��رج��ال والن�ساء بدائل غري متكاملة يف عملية
الإنتاج ،من املرجح �أن تكون املكا�سب من �شمول اجلن�سني �أكرب
بكثري مما تقدره مناذجنا القيا�سية .فقد وجد بحثي �أي�ضا �أنه
نظرا للتكامل يف الإنتاج بني الن�ساء والرجال ،من املرجح �أن ي�ؤدي
تعزيز م�شاركة الن�ساء يف القوى العاملة �إىل زيادة الدخل احلقيقي
للرجال .بالتايل� ،شمول اجلن�سني يف القوى العاملة يعد عملية
�إيجابية :ينبغي �أن يرى كل من الن�ساء والرجال زيادة يف رفاهيتهم

االقت�صادية نتيجة لذلك.
تعد �ساحة اللعب غري امل�ستوية يف مكان العمل �أكرث تكلفة مما ت�سمح
به النماذج القيا�سية ،لذلك احلاجة امللحة �إىل عملية الت�سوية تكون
�أكرب .عدم مراعاة نوع اجلن�س يف االقت�صاد الكلي يعد افرتا�ضا
ت�شغيليا �ضعيفا يقود االقت�صاديني ووا�ضعي ال�سيا�سات �إىل التقليل
من املكا�سب الناجمة عن �شمول اجلن�سني يف العملية الإنتاجية.

العدد  - 190أغسطس 2022 -

27

تقــريــر

(خطط -نفذ-تحقق-صحح)..

مــــا هـــي دورة «ديمــــنج»PDSA؟
دورة "دمينج" هي اخت�صار للكلمات الإجنليزية ( ،)Plan -Do - study –Actومتثل "عجلة
دمينج" �أو " "Deming Cycleالتي اطلقت من قبل م�ست�شار الإدارة ال�شهري الدكتور "ويليام دميينج"
يف اخلم�سينيات امليالدية طريقة لتحديد �سبب ف�شل املنتجات �أو اخلدمات يف تلبية توقعات العمالء،
وحماولة لتطوير فر�ضيات حول ما يجب تغيريه يف حلقة تقييم م�ستمرة.
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منهج تكراري

وتعد دورة "دمينج" منهج ًا من �أربع مراحل لتح�سني العمليات،
واملنتجات ،واخلدمات با�ستمرار ،وحلل امل�شكالت .وهو ينطوي
على تقييم النتائج ،وتنفيذ احللول التي �أثبتت جناحها من
خالل املراحل الأربع التالية::
 -1خطط :حتديد امل�شكلة.
 -2نفذ :اختبار احلل املحتمل ،من الناحية املثالية على نطاق
�صغري ،وقيا�س النتائج.
 -3حتقق /درا�سة :درا�سة النتيجة ،وقيا�س الفعالية ،وحتديد
ما �إذا كانت الفر�ضية مدعومة �أم ال.
ناجحا ،فقم بتنفيذه.
� -4صحح� :إذا كان احلل ً
 - 1مرحلة التخطيط
حتتاج �إىل حتديد وفهم م�شكلتك� ،أو الفر�صة التي ترغب يف
اال�ستفادة منها .وحتديد حل حمتمل
 -2مرحلة التنفيذ
مب��ج��رد حت��دي��د ح��ل حمتمل،
ميكن اختباره مب�شروع
جت� ��ري� ��ب� ��ي ���ص��غ�ير
احل���ج���م� .سيتيح
لك ذل��ك تقييم ما
�إذا كانت التغيريات
امل ��ق�ت�رح ��ة ���س��ت��ح��ق��ق
ال��ن��ت��ي��ج��ة امل ��رج ��وة،
م��ع احل ��د الأدن � ��ى من
امل� � ��خ� � ��اط� � ��رة .ع��ل��ى
�سبيل امل��ث��ال ،ميكنك
تنظيم جت��رب��ة داخ��ل
�إح ��دى الإدارات �أو يف
منطقة جغرافية حمدودة
�أو مع جمموعة معينة �أثناء ت�شغيل
امل�شروع التجريبي ،وجمع البيانات لإظهار ما �إذا كان
التغيري قد جنح �أم ال.
 - 3مرحلة التحقق "الدرا�سة"

يف هذه املرحلة ،تقوم بتحليل نتائج م�شروعك التجريبي مقابل
التوقعات التي حددتها يف اخلطوة  1لتقييم ما �إذا كانت الفكرة
قد جنحت �أم ال� .إذا مل تنجح  ،ف�ستعود �إىل اخلطوة � .1إذا
جنحت  ،فانتقل �إىل اخلطوة .4
قد تقرر جتربة املزيد من التغيريات ،وتكرار مرحلتي التنفيذ
والتحقق وال تر�ضى عن حل �أقل من مر�ض .انتقل �إىل املرحلة
�سعيدا حقًا بنتيجة التجربة.
النهائية فقط عندما تكون
ً
 - 4مرحلة الت�صحيح
هذا هو املكان الذي تنفذ فيه احلل النهائي .لكن تذكر �أن دورة
دمينج (خطط  -نفذ  -حتقق � -صحح) هي حلقة ولي�ست
عملية ذات بداية ونهاية .هذا يعني �أن توا�صل البحث عن طرق
جلعل العملية �أف�ضل مل�ؤ�س�ستك �أو لعمالئك.

متى ميكن ا�ستخدام دورة دمينج؟

ميكن يف اطار هذه العجلة حت�سني �أي عملية �أو منتج عن طريق
تق�سيمه �إىل خطوات �أ�صغر .وهذا فعال ب�شكل خا�ص
من �أجل:
• امل ��� ��س ��اع ��دة يف تنفيذ
مبادرات �إدارة اجلودة
ال�شاملة �أو � 6سجما،
وامل�ساعدة ب�شكل عام
على حت�سني العمليات.
• ا�ستك�شاف جمموعة
م ��ن احل ��ل ��ول ل��ل��م�����ش��اك��ل،
وجتريبها بطريقة ميكن
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا قبل
اختيار �إحداها للتنفيذ.
• جتنب �إه� ��دار امل ��وارد
م��ن خ�لال ط��رح ح��ل غري
فعال على نطاق وا�سع.
ميكنك ا�ستخدام النموذج يف جميع
�أن��واع بيئات العمل ،ب��د ًءا من تطوير املنتجات اجلديدة
و�إدارة امل�شروعات والتغيري �إىل دورة حياة املنتج و�إدارة �سل�سلة
التوريد.
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دراســـــات

د.خالد مجرشي يبحث تخصيص استدالالتها

قابلية االستخدام للمواقع
اإللكترونية الحكومية السعودية

تعد قابلية ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية من املو�ضوعات املهمة لقيا�س كفاءة وفاعلية احلكومة الإلكرتونية ،ومدى
حوكمتها ،وفق معايري ع�صرية ت�سهم يف تطويرها ،وتفاعل امل�ستخدمني معها؛ وهو ما �شغل بال واهتمام اخلرباء
والباحثني الذين اهتموا بالبحث عن طرق و�أ�ساليب متميزة لقيا�س هذه القابلية ،ومنهم د.خالد بن يحيى جمر�شي
الذي يتناول يف درا�سته بعنوان" :تخ�صي�ص ا�ستدالالت قابلية اال�ستخدام للمواقع الإلكرتونية احلكومية ال�سعودية"،
املن�شورة يف العدد اجلديد من جملة "الإدارة العامة" ،ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة.

،،

التقييم االستداللي أكثر
الطرق المستخدمة في تقييم
قابلية االستخدام للمواقع
اإللكترونية

مثل تطبيقات �سطح املكتب ،وم��واق��ع وتطبيقات ال��وي��ب ،ومواقع
وتطبيقات الأجهزة املحمولة .ويف هذا ال�صدد ،توجد العديد من طرق
تقييم قابلية اال�ستخدام ،والتي منها التقييم اال�ستداليل الذي يعد
�أحد �أكرث الطرق امل�ستخدمة يف تقييم هذه القابلية .كذلك ف�إن هذا
النوع من التقييم يرتكز على قيام خرباء �أو متخ�ص�صني باالعتماد
على ا�ستدالالت بغر�ض التفتي�ش عن م�شكالت قابلية اال�ستخدام يف
واجهات امل�ستخدم؛ بهدف حتديد قائمة بهذه امل�شكالت.

�إن رقمنة و�إعادة هند�سة الإدارة العامة من املو�ضوعات التي فر�ضت
نف�سها على رزنامة املخت�صني واخلرباء والباحثني ،منذ بداية ظهور
الأجهزة احلا�سوبية؛ مما مهد لظهور احلكومة الإلكرتونية خالل
بدايات العقد الأخري من القرن املا�ضي مع بروز الإنرتنت .وقد واكبت
احلكومات هذا التطور التقني؛ كي ت�صبح �أك�ثر كفاءة وفاعلية يف
تقدمي املعلومات واخلدمات ملواطنيها ،بتحقيق م�ستويات متميزة من
احلوكمة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن العن�صر الب�شري هو �أحد �أهم جناح
املواقع والتطبيقات احلكومية الإلكرتونية ،وهو الأم��ر الذي يرتبط
بقابلية اال�ستخدام ،ك�أحد عنا�صر جودة النظم التفاعلية احلا�سوبية،

وتعترب قابلية اال�ستخدام من �أهم العوامل التي ت�ؤدي �إىل قبول وجناح
اخلدمات الإلكرتونية احلكومية ،وقد حدد "نيل�سن"  5عنا�صر جودة
لقابلية اال�ستخدام ،كالتايل:
 -1قابلية التعلم :وتعني مدى �سهولة قيام امل�ستخدمني اجلدد ب�إجناز
املهام الرئي�سية.
 -2الكفاءة :وت�شري �إىل مدى �سرعة �إجن��از املهام بعد مرحلة تعلم
الت�صميم.
 -3قابلية التذكر :وتتحدد يف مدى �سهولة �إع��ادة بناء املهارة عند
ا�ستخدام الت�صميم بعد فرتة من عدم ا�ستخدامه.

رقمنة الإدارة العامة
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 5عنا�صر

،،

استدالالت المواقع
اإللكترونية الحكومية السعودية
أكثر كفاءة من استدالالت
«نيلسن»
 -4الأخطاء :وترتبط بعدد الأخطاء التي يرتكبها امل�ستخدمون ،ومدى
حدتها ،وكيفية التغلب عليها ب�سهولة.
 -5الر�ضا :وي�شري �إىل مدى ال�شعور بالر�ضا عند ا�ستخدام الت�صميم.

 9طرق

ا�ستخداما يف تقييم قابلية ا�ستخدام
وقد ات�ضح �أن الطرق الأك�ثر
ً
الويب ،كالآتي:
عال.
 -1اختبار امل�ستخدم ،مثل التفكري ب�صوت ٍ
 -2قيا�س الأداء.
 -3االختبار عن ُبعد.
 -4طرق التفتي�ش ،مثل التقييم اال�ستداليل ،والذي تعتمد عليه هذه
الدرا�سة ،من خالل اخلرباء.

 -5التجول املعريف.
 -6طرق ال�س�ؤال ،مثل اال�ستبانات واملقابالت وجمموعات الرتكيز.
 -7طرق النمذجة التحليلية ،مثل حتليل املهام املعرفية.
 -8ا�ستخدام منوذج .GOMS
 -9طرق املحاكاة.

�أبرز النتائج والتو�صيات

وقد �أ�سفرت الدرا�سة التطبيقية على  5مواقع �إلكرتونية حكومية
�سعودية عن العديد من النتائج املهمة ،والتي ي�برز من بينها� :إن
ا�ستخدام ا�ستدالالت ه��ذه املواقع �أدى �إىل �إيجاد م�شكالت �أك�ثر،
مب�ق��دار زي ��ادة  123م�شكلة قابلية ا�ستخدام ،مقارنة با�ستخدام
ا�ستدالالت "نيل�سن" .كذلك ف�إن امل�شاركني الذين قاموا با�ستخدام
ا�ستدالالت املواقع الإلكرتونية احلكومية ال�سعودية متكنوا من �إيجاد
عدد �أكرب من م�شكالت قابلية اال�ستخدام يف كل واجهات امل�ستخدم
للمواقع التي مت تقييمها .كما �أن ا�ستخدام اختبار امل�ستخدم �أكرث
فاعلية يف �إيجاد م�شكالت قابلية اال�ستخدام احلرجة .ويف �ضوء
هذه النتائج؛ يو�صي د.خالد جمر�شي با�ستخدام �أ�سلوبي :التقييم
اال�ستداليل با�ستخدام اال�ستدالالت املخ�ص�صة ،واختبار امل�ستخدم
لتقييم قابلية اال�ستخدام على املواقع الإلكرتونية احلكومية ال�سعودية.
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فضفضة

بهدف «الشو» اإلعالمي
والتسويق وتطوير مهاراتهم
ووصفهم بالمبدعين

أغرب استقاالت
الموظفين في
عالم اإلدارة
واألعمال
إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

"موجة اال�ستقاالت الكربى" التي اجتاحت العامل-وال
�سيما الواليات املتحدة الأمريكية-وواكبت و�أعقبت
جائحة "كورونا"؛ �أعادت �إىل الأذهان الت�سا�ؤلني املهمني
عن� :أهداف ا�ستقاالت املوظفني ،وطرق تقدميها.
فالالفت يف الأمر-بح�سب درا�سة جلامعة "هارفارد"-
�أن هذه اال�ستقاالت تقدم بها موظفون يف منت�صف
حياتهم املهنية ممن ترتاوح �أعمارهم بني  40-30عا ًما،
مبعدل �أكرب من  %20يف العام املا�ضي .كذلك ف�إن عد ًدا
ممن تقدموا بها ابتكروا ً
طرقا غريبة؛ ك�شفت عن قدر
االبتكار لدى ذويها ،وا�ستهدافهم حتقيق �شهرة ودعاية
وت�سويق ملهاراتهم الوظيفية ،ثم احل�صول على عوائد �أو
مكا�سب ،يرى البع�ض �أنها فاقت تكاليفها �أو خ�سائرها ،بل
أرباحا مالية كبرية ،وهو ما يزيد الأمر طرافة
وجنوا � ً
و�إثارة .يف هذا التقرير ن�ستعر�ض معكم �أكرث اال�ستقاالت
غرابة� ،سواء من حيث طرق تقدميها� ،أو ما حققته من
�أرباح لذويها ،و�إليكم التفا�صيل.
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أكثرها صفاقة على ورق
المرحاض وإحداها جماعية على الفتة
«البرغر»
ا�ستقالة بـ  1,5مليون دوالر

ن�ستهل ه��ذا التقرير بت�أكيد موقع "� "Human Resourcesأن ترك
العمل والطريقة التي يتم بها ميكن �أن تغري حياة املوظفني؛ فقد ابتكر بع�ض
املوظفني ال�ساخطني طر ًقا غريبة يف التقدم با�ستقاالتهم التي اعتربها البع�ض
طر ًقا ملحمية ،وانت�شرت كالنار يف اله�شيم عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي .يف
كثري من احلاالت ،ويذهب املوقع �إىل ُبعد جديد بني �أبعاد هذا املو�ضوع وهو �أن
ه�ؤالء املبتكرين ا�ستفادوا من مهاراتهم يف ابتكار طرق غريبة متكنهم من �إيجاد
فر�ص عمل ووظائف جديدة و�أف�ضل.
فقد �أعلن "جريج �سميث"-املدير التنفيذي ال�سابق ل�شركة "جولدمان �ساك�س"-
عاما يف ال�شركة
عرب افتتاحية جريدة "النيويورك تاميز" عن ا�ستقالته بعد ً 12
املالية ،حيث كلف "�سميث" بنك اال�ستثمار املرموق ب�إعطاء الأولوية للأرباح.
كما �ألقى باللوم على القيادة احلالية فيما يتعلق بعمليتي الإنتاج وجلب العمالء.
ووف ًقا لوكالة "بلومربج"؛ فقد �أ�سفرت ه��ذه الطريقة الإعالمية يف تقدمه
با�ستقالته عن �صفقة كتاب بقيمة  1,5مليون دوالر بعد طباعة خطاب اال�ستقالة.

ا�ستقالة على كعكة وجائزة

ومن �أكرث الطرق غرابة يف تقدم املوظفني با�ستقاالت ،والتي حققت ل�صاحبها
دعاية جمانية كبرية ،تلك التي اتبعها "كري�س هوملز"-موظف بريطاين-
بعد والدة طفله الأول؛ حينما قرر �أن الوقت قد حان لرتك وظيفته يف مطار
"�ستان�ستيد" و�إن�شاء املخبز الذي طاملا حلم به .وتفتق ذهن "هوملز" عن فكرة
غري م�سبوقة� ،إذ قام بكتابة ا�ستقالته بخط مرتب على كعكة م�صنوعة من اجلزر
وجوز الهند وكرمية الزبدة الربتقالية ،وقام بت�سليم كعكة اال�ستقالة �إىل املدير
املناوب ،ثم غادر مقر عمله .وبناء على ذلك؛ فقد ح�صلت طريقة "هوملز" على
جائزة " "Smart Businessلأف�ضل طرق الت�سويق.

ا�ستقالة الفتة "الربغر"

وتذكر �صحيفة  "Washington Postالأمريكية واقعة طريفة ال�ستقالة
تبدو يف غاية الغرابة ،ففي �أحد الأيام الحظ املرتددون واملارة خارج فرع مطعم
"برغر كينج" يف لينكولن ،بوالية نربا�سكا� ،أن عددًا من موظفي الفرع كتبوا
ن�ص ا�ستقالتهم اجلماعية على الفتة و�ضعوها �أ�سفل الفتة املطعم مبا�شرة .فهي
طريقة املوظفني للتعبري بعبارات ال لب�س فيها عن �أن لديهم ما يكفي من الإدارة،
�سواء من نق�ص املوظفني �أو من املطبخ احلار الذي ت�سبب يف دخول ونقل �أحد
املوظفني �إىل امل�ست�شفى م�صا ًبا باجلفاف .و ُكتب على الالفتة اجلريئة" :كلنا
م�ستقيلون ون�أ�سف للإزعاج".
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فضفضة

،،

استقاالت الستعراض
المهارات والتسويق لمشروعات
الحقة

وقد قال "كايلي جون�سون" ،وهو واحد من  9من �إجمايل حوايل 11
عام ًال يف املتجر ا�ستقالوا ب�شكل جماعي�" :إن الر�سالة بد�أت فكرتها
من مزحة بني املوظفني ،كان من املفرت�ض �أن تكون مبثابة اعتذار
للعمالء والتهكم من طريقة الإدارة".

"ماريو" ي�سلم اال�ستقالة

�أما املطور الأ�سرتايل  Jarrad Farbsالذي ابتكر لعبة الفال�ش
الق�صرية  2K Australia A Message forللإعالن عن
ا�ستقالته-بح�سب موقع -Human Resourcesبا�سم "ماريو
ُي�سلم الأخبار" ،والتي ميكن ممار�ستها واال�ستمتاع بها عرب مدونته
" ،"Farbsفقد �أثار اجلدل ولفت االنتباه �إليه ،من خالل "ماريو"-
هو �شخ�صية اللعبة-وهو يقدم ا�ستقالة مهذبة ال تُن�سى .فقد وجه
�شكره ل�شركته نظري راتبه ،وما �أتاحته له ولزمالئه من فر�ص جيدة.
وقد �أمكن تف�سري هذه الطريقة يف تقدمي اال�ستقالة ،ب�أن Farbs
يريد لفت االنتباه �إىل توجهاته الوظيفية امل�ستقبلية املتمثلة يف ابتكار
وتطوير �ألعابه بدوام كامل.

على ورق املرحا�ض

وت �ن��اق �ل��ت ك ��ل م ��ن ��ص�ح�ي�ف�ت��ي ،Mirror :و-Daily Mail
الإجنليزيتني-واحدة من �أغرب اال�ستقاالت يف العامل ،و�أكرثها �إثارة
للجدل ،وتتمثل فيما تداوله موقع  ،Redditحيث ظهرت �صورة
ملوظف يدعى "لوي�س" وقد كتب ا�ستقالته من �شركته التي يعمل بها

34

العدد  - 190أغسطس 2022 -

على ورق املرحا�ض ،والتي جاء ن�صها كالتايل" :لقد اخرتت هذا النوع
من الأوراق لتقدمي ا�ستقالتي منذ �أ�سبوعني ،كرمز ملا �أ�شعر به جتاه
تعامل هذه ال�شركة معي ،ومن املفارقات� ،أن يبدو كيف يتم التخل�ص
منها ،هو املكان الذي �أ�شعر �أن هذه ال�شركة تتجه �إليه".
ومبجرد ظهور وانت�شار �صورة هذه اال�ستقالة بجوار ر�سم يعرب عما
كتبه هذا املوظف عرب مواقع التوا�صل االجتماعي؛ لقي �أكرث من 70
�ألف �إعجاب ،و�أكرث من �ألف تعليق ،حيث تفاوتت هذه التعليقات بني:
ال�سب ،وال�سخرية ،والتهكم ،والإعجاب ،وغريها ،لدرجة �أن بع�ض
التعليقات الالحقة و�صفت "لوي�س" بالعبقري .وقد علقت زوجته
على هذا الت�صرف-بح�سب �صحيفة -Daily Mailب�أن زوجها مل
تره �أكرث �شعو ًرا بالراحة بهذا ال�شكل من قبل ،بينما و�صفت �صحيفة
 Mirrorت�صرفه بالـ"�صفيق" �أو "الوقح".

ا�ستقالة الغناء والرق�ص

ومل تكن حواء بعيدً ا عن �أكرث اال�ستقاالت غرابة ،فقد �أورد موقع BBC
� NEWSأن موظفة تدعى "مارينا �شريين" تقدمت با�ستقالتها من
وظيفتها ب�شركة " "Next Media Animationالتايوانية،

ككاتبة ن�صو�ص كوميدية ،بطريقة كوميدية ،يراها البع�ض �إبداعية
وترويج لنف�سها ،وذلك عن طريق حتميل مقطع فيديو لها وهي ترق�ص
على �أغنية "ك��اين وي�ست" ،وتغني وهي ت��ردد ا�ستقالتها التي تقول
فيها" :ملدة عامني� ،ضحيت بعالقاتي ،ووقتي وطاقتي من �أجل هذه
الوظيفة ،وال يهتم رئي�سي �سوى بالكمية وعدد امل�شاهدات التي يح�صل
عليها كل مقطع فيديو".
وق��د حظي ه��ذا الفيديو اخلا�ص با�ستقالة "�شيفرين" ب�أكرث من
 12,5مليون م�شاهدة على  ،Youtubeومل تكتف ال�شركة مبجرد
امل�شاهدة ،بل كان رد فعلها-بح�سب ما يراه البع�ض�-أكرث ذكا ًء يف
جمال العالقات العامة ،فقد قامت ال�شركة � ً
أي�ضا بتحميل مقطع فيديو
يرق�ص فيه زمالء "�شيفرين" وزميالتها يف العمل على نف�س الأغنية،
متمنني لها التوفيق ،ويعلنون عن �أن وظيفتها �أ�صبحت �شاغرة ،وقدموا
حماكاة �ساخرة عرب مكاتبهم وهم يغنون ويرق�صون ،مرددين �إنه
مكان ممتع للعمل ،ويقولون" :نحن ندير متج ًرا �إبداع ًيا ،ولي�س متج ًرا
للعمال ،نحن ل�سنا م�ستاءين ح ًقا كما نعرف مارينا".
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مقــال

التحول الرقمي والمركزية في اإلدارة
هناك �أ�سلوبان تنظيميان رئي�سيان لتنظيم عملية الإدارة يف القطاعات احلكومية ،وهما� :أ�سلوب املركزية  ،Centralizationو�أ�سلوب
الالمركزية  .Decentralizationوتعني املركزية :تركيز الإدارة يف جهة ر�سمية معينة ،بينما تعني الالمركزية :توزيع ال�صالحيات
على جهات متعددة.
ومع ذلك ال يوجد مركزية مطلقة ،ويف املقابل ال يوجد الالمركزية ب�شكل كامل؛ �إذ �أن املنظمات والأجهزة احلكومية املختلفة يف الغالب جتمع
ما بني هذين الأ�سلوبني.
واملركزية والالمركزية �أ�سلوبان متقابالن يقعان على طريف نقي�ض ،وتتدرج �أ�ساليب الإدارة يف
املنظمات ،والهيئات احلكومية املختلفة على خط م�ستقيم يبد�أ من املركزية وينتهي عند الالمركزية؛
حيث يوجد �أ�ساليب �أخرى و�سيطة على هذ اخلط ،وال �شك �أن لهذه الأ�ساليب �أهميتها الق�صوى يف
التنظيم الإداري.
ويف هذا املقال نبحث يف ت�أثري التحول الرقمي على تبني مفهومي املركزية والالمركزية على م�ستوى
املنظمات والقطاعات احلكومية يف ُب ْعدِ ها الإداري (فقط) يف ظِ ِّل التقدم التقني الهائل يف الع�صر
احلديث ،وقدرة عمليات التحول الرقمي على حتييد ت�أثري كافة املزايا والعيوب لكلي الأ�سلوبني على
تقدمي اخلدمات.
ففي املا�ضي القريب كانت الالمركزية النموذج املف�ضل لدى الكتاب والباحثني واملفكرين يف جمال
الإدارة ملا لها من مزايا عديدة؛ حيث ي�ؤدي تطبيق الالمركزية �إىل �سرعة تقدمي اخلدمات ،وتق�صري
أ.سعد الحارثي
دورة الإجراءات ،ومنح م�ساحة للهيئات الإقليمية وفروع الأجهزة احلكومية لكي تدير �ش�ؤونها بنف�سها
بعيدا عن �سيطرة الهيئات املركزية نظ ًرا لتطبيق مبد�أ التفوي�ض الالزم لتحقيق الالمركزية .وكان
ً
خبير تدريب ومستشار إداري
ذلك �أم ًرا منطق ًّيا ومرغوب و(�صحيح) حتى تدخلت التقنية ب�شكل قوي ج ًّدا وغريت من هذه املفاهيم
عضو هيئة تدريب
وقلبتها نتائجها ر� ًأ�سا على َعقِ ب ،ف�أ�صبح بالإمكان حتقيق كافة مزايا الالمركزية الإدارية واال�ستفادة
فرع معهد اإلدارة العامة
َ
َ
ُ
ريا من العمليات من قبل اجلهات
كث
َّذ
ف
ن
ت
حيث
املركزية؛
أ�سلوب
�
ق
ب
ُط
ت
احلكومية
اجلهة
أن
�
رغم
منها
ِّ
بمنطقة مكة المكرمة
ً
املركزية ،و ُيتَّخَ ذ العديد من القرارات يف املراكز الرئي�سية دون احلاجة للفروع.
تام لعيوب النظام املركزي ،حيث �أن الإجراء ُي َنفَّذ
وهذا يعني عمل ًيا تطبيق �أ�سلوب املركزية مع حتييدٍ ٍ
الكرتون ًيا ،واخلدمة ُتق ََّدم �سري ًعا من املركز الرئي�س للجهة احلكومية ،بل و�أ�صبحت املركزية ُ َ
تقِّق مزايا �إ�ضافية مثل �ضمان للجودة ،والعدالة
موح َدة على م�ستوى الفروع يف خمتلف املناطق ،كما �أن التوجه للمركزية يف ظل التحول الرقمي ينتج عنها
يف تقدمي اخلدمات العتماد معايري َّ
وتر�شيدا كبريين يف املوارد املالية والب�شرية نتيجة عدم احلاجة لبع�ض الوحدات الإدارية يف الفروع ,ورمبا جند يف الفرتة القادمة �إلغاء
توفري ًا
ً
ً
و�ضئيل يف التحول الرقمي مثل املوارد الب�شرية ،واملوارد املالية ،والقانونية،
لكثري من الوحدات امل�ساندة يف الفروع التي بات دورها حمدو ًدا
والتقنية ،فيكتفى ب�إدارة عامة واحدة مركزية يف اجلهة احلكومية للتقنية ،و�أخرى مماثلة للموارد الب�شرية ،وثالثة لل�ش�ؤون املالية.
ونرى �أن الدور القادم لت�أثري التقنية �سيمتد لي�صل �إىل الوحدات التنفيذية � ً
أي�ضا ،مما يجعل الهياكل التنظيمية يف الفروع �أكرث ر�شاقة ،و�أ�صغر
حج ًما ،و�أقل دو ًرا ،و�أوفر تكلفة.
ويف اخلتام؛ ورغم الفوائد الكبرية التي �ستعود على اجلهات احلكومية من تطبيق املركزية ،واال�ستفادة من خمرجات التحول الرقمي �إىل �أن
�أ�سلوب الالمركزية يظل له �أهميته يف جوانب �أخرى.
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