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 .. ما هيتها ؟ وما عالماتها ؟ ُنظم اإلدارة الفاشلة

 2017يونيو  25نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

عادة عندما نتحدث في القضايا اإلدارية أو بناء المؤسسات أو 
التنمية البشرية أو مثل هذه الفروع من المعرفة فإننا نتحدث عن 
األنظمة الناجحة، والنجاح، والمسؤول الناجح وما إلى ذلك من 
حديث جميل ومنمق، ولم نتحدث قط عن األنظمة اإلدارية 

، ولكن هل فعاًل هناك أنظمة رد الهالكاالفاشلة التي توردنا مو
إدارية فاشلة ؟ فإن كانت موجودة فما مواصفاتها وما طبيعتها 

 وكيف تدار المؤسسات ؟

وقبل ذلك قد يتساءل سائل، لماذا يجب أن نتحدث عن نُظم 
 اإلدارة الفاشلة ؟

 المسؤولين تساعد – قد –أجد إن التحدث عن تلك النُظم الفاشلة 
في طرقاتها، فعندما يتعرفون على ما  السير تجنب على كثيرًا

 رغب إن –هيتها، وطبيعتها وما عالماتها فإنها تساعد أي مسؤول 
 كوارث إلى تؤدي التي األساليب تلك براثن في الوقوع تجنب على –

 النُظم هذه معرفة تضاف أن يؤيدون الذين من فأنا لذلك إدارية،
وال يتم االكتفاء  باإلدارة، تختص التي التدريبية الدورات كل إلى

 بالحديث عن النجاح فقط.
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وربما ضرورة الحديث عن الفشل يذكرني بقول الصحابي الجليل 
كَاَن أَصْحَاُب النَّبِيِّ َصلَّى "حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه الذي قال 

رِّ مخافةَ أن اللَّهُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ َيسْأَلُونَهُ َعنْ اْلخَيْرِ، َوكُنْتُ أَسْأَُلهُ عَنْ الشَّ 
، لذلك نحن نتحدث عن الفشل مخافة أن نقع فيه أو أن "يُدركَني

 نسير في دربه.

نُظم اإلدارة الفاشلة تذكرني كذلك بقصة تلك النملة المجتهدة 
التي تتجه صباح كل يوم إلى عملها بنشاط وهمة وسعادة، فتنتج 

إشراف  ناهية دونوتنجز الكثير، وعندما رآها األسد تعمل بكفاءة مت
إن كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة دون أن "قال في نفسه 

 "يشرف عليها أحد فكيف سيكون إنتاجها لو عينت لها مشرفًا ؟

عندئذ قام بتوظيف الصرصار مشرفًا عامًا على أداء النملة، فكان 
 أول قرار لصرصور هو التالي:

 وضع نظام للحضور واالنصراف، .أ
 التقارير،توظيف سكرتير لكتابة  .ب
تعين العنكبوت إلدارة االرشيف ومراقبة المكالمات  .ت

 التليفونية.

ابتهج األسد بتقارير الصرصار وطلب منه تطوير هذه التقارير 
 بإدراج التالي:

 رسوم بيانية، .أ
 تحليل المعطيات. .ب
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وذلك من أجل عرضها في اجتماع مجلس اإلدارة القادم، وبناء على 
 ء األجهزة التالي:طلبات األسد قام الصرصور بشرا

 جهاز كمبيوتر. .أ
 طابعة ليزر. .ب
 وبعض األجهزة الضرورية إلنجاز العمل. .ت

استمر هذا الوضع، ولكن كرهت النملة المجتهدة كثرة الجوانب 
اإلدارية في النظام الجديد واالجتماعات التي كانت تضيع الوقت 

 والمجهود، وعندما شعر األسد بوجود مشكلة في األداء قرر:

 آلية العمل في القسم،تغيير  .أ
 تعيين الجرادة لخبرتها في التطوير اإلداري، .ب

 فكان أول قرارات الجرادة:

 شراء أثاث جديد، .أ
 شراء سجاد من أجل راحة الموظفين، .ب
تم تعين مساعدًا شخصيًا لمساعدتها في وضع  .ت

 االستراتيجيات التطويرية وإعداد الميزانية.

ن من الضروري تقليص وبعد أن راجع األسد تكلفة التشغيل وجد أ
النفقات وتحقيقًا لهذا الهدف عيّن البومة مستشارًا مالًيا، وبعد أن 
درست البومة الوضع لمدة ثالثة شهور رفعت تقريرها إلى األسد 
توصلت فيه إلى أن القسم يعاني من تكدس العمالة الزائدة، فقرر 

 األسد فصل النملة. 
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 وهكذا هو الفشل.

كتب الكاتب اإلداري  "للقائد الفاشل عشر عالمات"تحت عنوان 
بعض النقاط المهمة التي فعاًل تعطينا صورة  "كريس أورتيز"

 واضحة لنُظم اإلدارة الفاشلة، وهي كالتالي:

اإلحالة والتبديل في المهمّات بين أفراد المجموعة إلنجاز  .1
المطلوب بأي ثمن؛ وذلك على حساب التوزيع السليم ألعباء 

تصرّفهم هذا تفويضًا وإدارةً للعناصر العمل، وقد يبدو 
البشرية لديهم ولكنه في الحقيقة إخالل بتوازن العمل، 
وهكذا نرى بعض األفراد يعملون وقًتا إضافيًا غير مبرّر أصالً، 
بينما يمضي آخرون وقت العمل دون إنتاج حقيقي. إن المدير 
الجيد هو الذي يدرك بعمق مجموعات المهارات المختلفة 

لٍّ من موظفيه، ومع قيامه بتوزيع األعمال تبعًا لتلك لدى ك
المهارات، فإنه يسعى إلى تعزيز مهارات الجميع حتى 

 يكونوا أكثر إنتاجية.
بدالً من  (ال)أو  (نعم)اقتصار تفسيراتهم وإجاباتهم على  .2

توضيح أفكارهم التي تستند عليها قراراتهم؛ إن هذا 
موذجي للمسؤول الذي التصرّف الضيّق األفق هو التصرف الن

الذي ال يستطيع التفكير ألبعد من  "اإلطفائي"يسمى 
ساعاتٍ أو أياٍم قليلة قادمة. نموذج المسؤول اإلطفائي هذا، 
يعتبر التوصّل إلى إجاباتٍ حقيقة جذرية عبر المناقشة 
العقلية مضيعًة للوقت. إن فكره منصرف إلى كيفية إطفاء 
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بحث في منع الحريق فهذا ال الحريق الذي هو بصدده، وأما ال
يعنيه، بل هو يفضل اندالع الحرائق )بمعنى األزمات 
والمشاكل( بين الفينة واألخرى حتى يبقى مسوغ الوجود في 

 موقعه.
يخلط المسؤولون الفاشلون بين الحياة الشخصية وحياة  .3

العمل؛ إن العمل لدى أمثال هؤالء لمأساة حقيقية. ليس ذلك 
ضطرابهم العاطفي في إدارتهم فحسب وإنما يتدخل ا

للبشر، ويضعف تركيزهم، فعل مثل هذا الشخص يمكنه أن 
 يمنحك االهتمام والتوجيه اللذين تحتاجهما للنجاح ؟

يستنزفون الموارد وينصرف اهتمامهم إلى إدارة األزمات؛ إذا  .4
 اإلطفائيين –كان في مؤسستك الكثير من مسؤولي األزمات 

وداعًا لإلبداع والتطوير. إن التفكير اإلستباقي الفاعل  فقل –
)وليس االستجابي المتفاعل( هو المطلب األساسي لنجاح 
أية مؤسسة وخصوصًا في أجواء العمل الحديثة، وإذا لم 
يكن اهتمامك منصرفًا نحو تقليص عدد المخاطر واألزمات 
التي ينبغي التعامل معها فإن المنافسين سوف 

حتمًا. المسؤول الناجح هو من يفتتح بتفكيره يتجاوزونك 
آفاقًا جديدة، إنّه يسعى إلى التغيير ويصنعه ويديره وال 

 ينتظره، إنه ال يعالج األزمة بل يمنعها.
المسؤولين الفاشلون يكوّنون بيئًة ال تتقبّل األخطاء؛ إن  .5

تحمل مسؤولية القرارات الخاطئة كابوس ال يستطيعون 
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م لم يحضروا في حياتهم مباراةً بكرة التفكير فيه، وكأنه
السلة. هل رأيت طريقة اللعب ؟ ألم تالحظ أن الطريقة 
الوحيدة للتأكد من عدم تسجيل أيّ خطأ على الالعب هي 
اإلحجام عن أخذ الكرة واالنتظار في موقع المدافع ؟ بينما في 

تحمّل المسؤولية عن الخطأ وسام فإن دنيا األعمال 
ول النجاح ال بّد من أن يخطئ، ومن ال الشجاعة، فمن يحا
 يحاول لن ينجح أبدًا.

على المأل؛ وأمّا  موظفيهالمسؤول الفاشل يجرّح أو يوبخ  .6
المسؤول الناجح فليس بحاجة إلى من يذكره بضرورة أخذ 

إلى غرفةٍ مغلقة، وإذا كنت مبتلىً  موظفيهمشكالته مع 
يك أمام الناس فإن عل موظفيهبمسؤول يتمّسك بتوبيخ 

التفكير مليًا في مستقبل العمل معه أو في اإلجراءات 
 الممكنة لجعله يقلع عن هذه الطبيعة السيّئة.

عندما  موظفيهالمسؤول الفاشل ينكص عن مؤازرة  .7
ظالمًا كان  الموظفيتعثّرون؛ وأما القائد الموفّق فإنه ينصر 

 يبذل وعندما – طبعًا للنصرة الصحيح بالمعنى –أو مظلومًا 
ظف جهده في إحدى المهّمات ثم ال يكون من وراء ذلك المو

إالّ الفشل فإن تقدير الجهد المبذول يجب أن يسبق التفكير 
 في المعاقبة على التقصير والفشل.

المسؤول الفاشل يشّجع ويقدّر العضالت قبل األدمغة؛ إنّه  .8
ال يعرف أو يتجاهل لسببٍ ما متطلبات النجاح الحقيقية. 
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ال يقوم على بذل الجهد بقدر قيامه على النجاح الحقيقي 
 أن قبل –توفير الجهد وتوجيهه بذكاء، والموظفون األذكياء 

 أولئك إنهم. الحقيقيّة النجاح أعمدة هم – مجتهدين يكونوا
 المهمات وتشغيل الوقت، إدارة لمفاهيم المستوعبون

 الذين هم الموظفين هؤالء وأمثال التوازي، على العديدة
رهم والتمسك بهم، وعند إسناد المسؤوليات تقدي ينبغي

واألعمال ينبغي أخذ هذا التمييز المهم بين االجتهاد وحسن 
 التدبير بعين االعتبار.

بناءً على عقارب  موظفيهالمسؤول الفاشل يحاسب ويقدّر  .9
الساعة وليس على األداء؛ وهو في هذا المسلك يتابع 

غة. إنّ هذا المنطق ذاته الذي يقدّم العضالت على األدم
المنطق ال يهتمُّ باختالل حياة الموظفين وتضييعهم حقوق 
أنفسهم وعائالتهم، كما إنه ال ينظر إلى المستقبل البعيد 
الذي تحجز فيه المرتبة األولى لكفاءة األداء ونوعيته وليس 

 لبذل الموارد والكمية األكبر من الزمن والجهد.
المسؤول الفاشل يتغير أسلوب تصرفه بحضور  .10

 هو – بالالوعي أو بالوعي –رؤسائه؛ إنّ هذا التبديل المصطنع 
 على مقدرته في يشكُّ إنّه. بالنفس الثقة ضعف على مؤشر  
 يحضر عندما األطفال يتصرف كما يتصرف وهكذا القيادة
 بنفسه الواثق الناجح القائد وامّا. العصا وبيده المدرسة مدير

ةٍ كانت، وال يعني جه أية بحضور ذاتها بالطريقة فيتصرف
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هذا الكالم التهاون في احترام الرؤساء ولكنه يعني ضرورة 
 احترام المرء نفسَه أوالً.

هذا النوع من المسؤولين يذكرني بالرجل األعمى الذي رجع إليه 
بصره لثواني قليلة، ولم يرى ولم يشاهد أمامه إال رأس ديك، ولم 
يشاهد شيء غيره، ثم رجع أعمى مرة أخرى، وأصبح ال يعرف شيء 

كيف هو "غير رأس الديك، فإن سأل عن شيء كان يقول لهم 
 ."بالمقارنة مع رأس الديك ؟

هذا المسؤول كل كالمه ينحصر في كلمة )ال( وال يعرف غيرها، 
بسبب أو من غير سبب، فإن طلب منه الموظف أي أمر حتى لو كان 

؟ )ال(، دورة  إجازة ،(ال) والحتمي الجاهز قوقه فالجوابمن أبسط ح
 ما كثيرًا تجده ،(ال) ؟ يهديك اهلل ،(ال) تطوير؟ اقتراح ،(ال) ؟

 ..(. آ)  تقول أن حتى قبل (ال) يقول

نجد أن الموضوع يستحق أن يطرح عدة مرات ومرات، وأما نحن 
 فسنكتفي بهذا القدر،،

 


