معهد الإدارة العامة
الرؤية:
رائداً وشريكاً متميزاً في التنمية اإلدارية
الرسالة:

املشاركة يف حتقيق التنمية اإلدارية
وتلبية احتياجات العمالء ،من خالل:
> تدريب وتأهيل فعال يسهم يف تطوير
األداء.
> بحوث ودراسات واستشارات ذات قيمة
مضافة.
> خدمات معرفية متكاملة تسهم يف نشر
الفكر واملمارسات اإلدارية السليمة.

القيم:

 .1المبادرة:
> إذكاء روح املبادرة واالبتكار.
> املبادرة حلل املشكالت اإلدارية.
> اإلصغاء واالستجابة حلاجات العمالء.
> سرعة االستجابة لطلبات األجهزة
احلكومية.
> االنفتاح والتفاعل مع املجتمع.

 .4االلتزام:
>
>
>
>

االلتزام بقيمنا الدينية والوطنية.
االلتزام واالنضباط يف السلوك الوظيفي.
االلتزام باجلودة يف تقدمي اخلدمة.
االلتزام باملصلحة العامة واملسئولية جتاه
مجتمعنا.

 .5العمل الجماعي:

> العمل كفريق متعاون ومتّ حد.
> مشاركة اآلخرين األفكار واآلراء.

 .6الشفافية:

> الشفافية يف إجناز العمل.
> الشفافية يف التعامل مع املوظفني واملستفيدين
من اخلدمة.

 .2التميز:

> اإلبداع والتميز يف تقدمي اخلدمات.
> التميز يف إيجاد احللول اإلدارية
الشاملة.

 .3االحترافية:

>
>
>
>

االحترافية يف تنفيذ أنشطتنا.
احترام الوقت وإجناز األعمال.
املصداقية يف تعامالتنا.
املهنية يف التعامل مع العمالء
الداخليني واخلارجيني.

صدر حديثاً عن

مركز البحوث والدراسات
بمعهد اإلدارة العامة
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مراسالت التحرير:
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«إدارة التميز» ..البقاء لألفضل بني املنظمات

االفتتاحية
قراءن � � ��ا الكرام..ه � � ��ا نح � � ��ن قد أوش � � ��كنا على خت � � ��ام هذا
الع � � ��ام التدريبي مبعهد اإلدارة العام � � ��ة ،ويحدونا األمل،
ونبته � � ��ل إل � � ��ى اهلل بالدع � � ��اء يف ه � � ��ذه األيام املب � � ��اركات أن
يوفقنا دائم � � � ًا لتقدمي األفضل عل � � ��ى صفحات مجلتكم
«التنمي � � ��ة اإلدارية»؛ حيث يتواص � � ��ل لقاؤنا معكم يف عدد
جديد .نطرح من خالله عدد ًا من القضايا واملوضوعات،
والتي نس � � ��تهلها بقضية العدد عن «إدارة التنوع البشري
يف املؤسس � � ��ات املختلف � � ��ة»؛ إذ إن االختالفات بني البش � � ��ر
متف � � ��ق عليها؛ لك � � ��ن يف بيئة العمل جند أن ه � � ��ذا التنوع
وتل � � ��ك االختالفات حُت � � � ِ�دث تباين ًا يف حاج � � ��ات ،ورغبات،
وآراء واجتاهات املوارد البشرية وتفكيرها وطريقة إدارتها
يف ه � � ��ذه املؤسس � � ��ات؛ وهو األمر الذي يج � � ��ب أن ُيؤخذ يف
االعتبار عند وضع اإلس � � ��تراتيجيات والسياس � � ��ات العامة
لتحقي � � ��ق األه � � ��داف والتطلع � � ��ات .لذل � � ��ك توجهن � � ��ا إلى
اخلبراء واملتخصصني؛ كي نتع � � ��رف على آرائهم املتعلقة
به � � ��ذه الظاه � � ��رة ،وأبعاده � � ��ا املختلف � � ��ة ،وهو م � � ��ا تتابعون
تفاصيله داخل العدد.
وانطالق ًا من أن التس � � ��ويق هو روح املؤسس � � ��ات املختلفة،
ويحظ � � ��ى بأهمية عصرية كبيرة؛ ألن � � ��ه هو حلقة الوصل
بني هذه املؤسسات وعمالئها؛ فإننا نستضيف معكم على
صفح � � ��ات «التنمي � � ��ة اإلدارية» أحد أبرز خبراء التس � � ��ويق
العرب وعضو مجلس الشورى د.عبيد بن سعد العبدلي؛
كي يحدثنا عن التسويق وفنونه يف القطاعني احلكومي،
واخلاص؛ مبا له من خبرة واسعة وكبيرة يف هذا املجال.
ويف حتقيق العدد نس � � ��لط الضوء عل � � ��ى «عالقات العمل
وتأثيراته � � ��ا املختلفة»-خاصة الناجح � � ��ة منها  -ذلك أن
العالقات الش � � ��خصية التي تنشأ بني املوظفني يف جهات
عمله � � ��م على درجة كبيرة من األهمية؛ ألن تأثيرها ميتد
ُطور ،أو تعرقل
إلى بيئة العمل ذاتها .فمن شأنها إما أن ت ٍ
إنتاجيتهم وأداءهم.
كم � � ��ا نقدم لكم تقريرين :يركز أولهما على «إدارة التميز»
يف عالم املنظمات املختلفة؛ حيث نتعرف على مفاتيحها،
ومقوماته � � ��ا ،ومناذجه � � ��ا ،وعالقته � � ��ا باجلودة الش � � ��املة.
ويتن � � ��اول الثان � � ��ي أب � � ��رز نتائج املس � � ��ح ال � � ��ذي أجرته هيئة
اإلحصاء عن املنشآت الصغيرة واملتوسطة يف اململكة؛ ملا
لهذه املنشآت من أهمية يف مجتمعنا السعودي.
باإلضافة إلى عدد من األب � � ��واب املتميزة والزوايا الثابتة
التي تطالعون تفاصي � � ��ل موضوعاتها على صفحات هذا
العدد من «التنمية اإلداري � � ��ة» ،وباقة منتقاة من املقاالت
التي يكتبها خب � � ��راء وإعالمي � � ��ون ومتخصصون معنيون
بالشأن اإلداري <

التنمية اإلدارية

رئيس التحرير:

أ  .عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
هاتف  - 4790735 :فاكس 4745022 :
hadlaqa@ipa.edu.sa

مدير التحرير:

أ  .شقران بن سعد الرشيدي
هاتف 4745039 :
rashidis@ipa.edu.sa

هيئة التحرير:

د  .أحمد زكريا أحمد
هاتف 4745034 :
mohameda@ipa.edu.sa

أ  .سامح محمد الشريف
هاتف 4745662 :
yousefsm@ipa.edu.sa

اإلخراج الفني:

أ  .صالح الدين وديدي
هاتف 4745785 :
wadidis@ipa.edu.sa

متابعات

معالي د .مشبب القحطاني يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية على مستوى الخبراء

ت��رأس معالي الدكتور مشبب بن عايض
القحطاني اج�ت�م��اع املجلس التنفيذي
للمنظمة العربية للتنمية اإلداري��ة على
مستوى اخلبراء يف دورة االنعقاد العادية
 107التي استضافتها العاصمة املصرية
القاهرة خالل الفترة من  13 -12شعبان
1439هـ .وذلك بحضور مدير عام املنظمة
العربية للتنمية اإلداري��ة الدكتور ناصر
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ال �ه �ت�لان ال�ق�ح�ط��ان��ي ،وم �ش��ارك��ة ممثلي
الدول العربية أعضاء املجلس التنفيذي
ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ،ومم �ث��ل ع��ن األم��ان��ة العامة
جلامعة الدول العربية.
وق � � ��د ن � ��اق � ��ش امل� �ج� �ت� �م� �ع ��ون ع � � � � ��دد ًا من
املوضوعات التي تضمنها جدول األعمال
وم� ��ن أه �م �ه��ا ت �ق��ري��ر إجن � � ��ازات املنظمة
للعام  ،2017وال�ت�ق��ري��ر امل��ال��ي ،واتفاقية

اإلن�ش��اء ،ومقترح إمكانية إط�لاق جائزة
يف مجال التنمية اإلداري��ة باسم املنظمة
العربية للتنمية اإلدارية دعم ًا وتشجيع ًا
للتجارب اإلداري��ة العربية املتميزة ،وقد
انتهى االجتماع إلى وضع توصيات حول
امل��وض��وع��ات امل�ط��روح��ة لرفعها ألصحاب
امل� �ع ��ال ��ي ال� � � � ��وزراء يف اج� �ت� �م ��اع املجلس
التنفيذي على املستوى الوزاري <

المعهد ينفذ ثمانية برامج إعدادية (إيفاد) للجامعيين باألجهزة
الحكومية الفصل األول للعام التدريبي 1440/1439هـ

ي�ن�ف��ذ امل �ع �ه��د ث�م��ان�ي��ة ب��رام��ج إعدادية
(اإليفاد) حلملة الشهادة اجلامعية من
م�ن�س��وب��ي األج� �ه ��زة احل �ك��وم �ي��ة للفصل
ال�ت��دري�ب��ي األول 1440/1439ه� � � �ـ .وطلب
املعهد من اجلهات احلكومية ترشيح من
ترغب من منسوبيها ممن تنطبق عليهم
ال�ش��روط من خ�لال ال��دخ��ول على موقع
امل �ع �ه��د  .www.ipa.edu.saوالبرامج
ه��ي (ال� ��دراس� ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ،واملراجعة
الداخلية ،واألم��ن السيبراني ،وحوكمة

امليزانية العامة ،وإدارة مكاتب القيادات
اإلدارية ،وإدارة تقنية املعلومات ،والرقابة
املالية ،وتطوير امل��وارد البشرية) .وأكد
املعهد يف تعميمه ل�لأج�ه��زة احلكومية
أن��ه مت وض��ع دل�ي��ل ال�ب��رام��ج اإلعدادية
(اإلي �ف��اد) واخل�ط��ة الزمنية التنفيذية
على موقع املعهد على شبكة اإلنترنت؛
وذلك حرص ًا منه على تبني التعامالت
اإللكترونية يف تنفيذ أنشطته املتعددة.
وأش� � ��ار إل� ��ى إم �ك��ان �ي��ة دخ � ��ول مسؤولي

التدريب ومدخلي البيانات يف األجهزة
احلكومية على بوابة الترشيح وحتميل
ما يحتاجون إليه من معلومات .وطلب
امل �ع �ه��د م��ن ج�م�ي��ع األج� �ه ��زة احلكومية
تعميم دع��وة املعهد على جميع اجلهات
التابعة لها ،موضح ًا أن الشروط اخلاصة
ب��االل �ت �ح��اق ب �ك��ل ب��رن��ام��ج م��وض �ح��ة يف
صفحة الترشيح ،والتي تتطلب حتميل
الوثائق املطلوبة بصيغة ( )pdfوإرفاقها
مع الترشيح إلكترونيا <

التنمية اإلدارية
عن من�صة «�إثرائي» مبادرة الربنامج الوطني للتدريب عن ُ بعد لر�ؤية اململكة 2030

معهد اإلدارة العامة يفوز بجائزة
«التعليم الذكي»للشرق األوسط

مركز المعلومات
والوثائق يقدم 493
خدمة ألكثر من 49
مستفيدًا

م�ج��االت؛ مثل (التعليم اإلك�ت��رون��ي ،والتعليم
ال ��ذك ��ي ،وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال��ذك �ي��ة ،وخدمات

قام مركز املعلومات والوثائق باملعهد خالل شهر رجب املنصرم بتقدمي أكثر من ( )493خدمة معلوماتية
لـ( )49مستفيد ًا وباحث ًا من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص ،إلى جانب منسوبي املعهد ،ومتدربي
األج�ه��زة احلكومية ،وال��دارس�ين باملعهد ،وق��د شملت خ��دم��ات املعلومات وال��وث��ائ��ق مختلف األوعية
املعلوماتية والوثائق الرسمية للدولة كاألوامر السامية ،واألوام��ر واملراسيم امللكية وق��رارات مجلس
ال��وزراء ومجلس الشورى ،والقرارات الوزارية ،واألنظمة واللوائح ،واالتفاقيات واملعاهدات ،إلى جانب
األفالم (الصحف واملجالت) <
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ف ��از م�ع�ه��د اإلدارة ال �ع��ام��ة ،ب �ج��ائ��زة «التعليم
ال ��ذك ��ي» ض �م��ن ف �ئ��ات اجل ��وائ ��ز ال �ت��ي تطلقها
ش��رك��ة  IDCللمدن الذكية يف ال�ش��رق األوسط
لعام 2018م ،جاء ذلك خالل حفل أقيم مدينة
دب��ي مبشاركة ع��دد م��ن اجل�ه��ات املرشحة لنيل
اجل��ائ��زة ،وح�ص��د معهد اإلدارة ال�ع��ام��ة جائزة
«التعليم ال��ذك��ي» ع��ن منصة «إث��رائ��ي» (مبادرة
ال�ب��رن��ام��ج ال��وط �ن��ي ل�ل�ت��دري��ب ع��ن ُب �ع��د إحدى
مبادرات رؤية اململكة  )2030التي تشكل مفهوم ًا
جديد ًا للتدريب اإللكتروني ،وتهدف إل��ى رفع
كفاءة موظفي اخلدمة املدنية ،من خالل توفير
دورات تدريبية مكثفة ع��ن ُب�ع��د ،يتم تنفيذها
وإدارت �ه��ا عبر بيئة إلكترونية متكاملة وبدون
التق ّيد بعوامل الزمان واملكان.
ي��ذك��ر أن ج��ائ��زة ال�ت�ع�ل�ي��م ال��ذك��ي ال �ت��ي تُعنى
ب��اس�ت�خ��دام ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا التعليمية وتغطي

امل��واق��ع) .وتسلّم اجل��ائ��زة ع��ن املعهد د.أحمد
ال�غ��روي عضو اللجنة الرئيسية ِل �ـ «إثرائي»،
ود.خ� ��ال� ��د احل ��ام ��د ع �ض��و ال �ف��ري��ق العلــمي
لـ «إ ثرائي» .وكان معهد اإلدارة العامة قد أطلق
م�ن�ص��ة «اث ��رائ ��ي» (م �ب��ادرة ال�ب��رن��ام��ج الوطني
للتدريب عن ُبعد إحدى مبادرات رؤية اململكة
)2030؛ والتي تهدف إل��ى رف��ع كفاءة موظفي
اخل ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة م ��ن خ �ل��ال مت �ك �ي �ن �ه��م من
تطوير مهاراتهم عبر بيئة الكترونية تفاعلية
س�ه�ل��ة وم �ي �س��رة .ك �م��ا ت�ت�ي��ح م�ن�ص��ة «إثرائي»
العديد م��ن ال�ب��رام��ج التدريبية اإللكترونية،
واملؤمترات اإللكترونية ،واملواد املعرفية املنتقاة
لتطوير مهارات ومعارف املستفيدين يف عدد
م��ن امل�ج��االت والتخصصات ومنها :اإلدارية،
واالقتصادية،والقانونية،والسلوكية،والصحية،
وتقنية املعلومات ،وامل��وارد البشرية ،وغيرها <

إدارية
وثيقة
متابعات

نظام مجلس الوزراء

«تعميم»
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صاحب السمو رئيس ديوان املظالم
لقد صدر األمر امللكي الكرمي برقم  37وتاريخ  1377/1/2هـ مبا نصه:
بعد االتكال على اهلل
نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
ملك اململكة العربية السعودية
بعد الرجوع إلى نظام مجلس الوزراء
ونظر ًا للخطوات التي سارت عليها حكومتنا الفتية حلد اآلن ،ورغبة منا يف تقوية
جهاز الدولة وتركيز املسئوليات على ضوء التجارب التي مرت بها حكومتنا يف دور هذا
اإلنشاء نأمر مبا هو آت:
أو ً
ال -مننح رئيس وزرائنا السلطات الكاملة لرسم سياسة الدولة الداخلية واخلارجية
والعاملية واإلشراف على تنفيذها.
ثاني ًا -يعاد النظر يف نظام مجلس الوزراء وما يجب تعديله من األنظمة القائمة.
ثالث ًا -على رئيس وزرائنا تنفيذ إرادتنا هذه  .وباهلل التوفيق  (( .التوقيع امللكي ))
فنرجو اإلحاطة باألمر العالي واعتماده،،،،،

من مقتنيات مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة

مداد التنمية

التنمية اإلدارية

وع َلم االقتصاد
وداع ًا رجل اإلدارة َ
األثر ال يكون إال ببصمة يتركها اإلنسان يف مكانه بعد مغادرته .وهكذا هو املوظف ،واملسؤول؛ فعندما يحني موعد مغادرته ورحيله من
موقعه سواء بالنقل ،أو التقاعدـ أو غيرها؛ فلن يتذكره أحد بعدد سنني عمله ،وإمنا بأثره ،وبالبصمة التي تركها .ومثل هذه البصمات
من الصعب أن تنمحي مع السنني ،ومن الصعب أن تندثر مع تعاقب األجيال.
وعندما يترجل األستاذ صالح بن محمد الغامدي مدير عام فرع املعهد مبنطقة عسير ،ويرمي عصا الترحال مع الوظيفة متقاعداً؛
فسيبقى أث��ره التنظيمي قائم ًا وواض�ح� ًا وغ��ائ��ر ًا يف كل موقع عمل ب��ه ،فض ًال عن أث��ره وتأثيره اإلنساني يف نفوس ووج��دان من عمل
معهم .فقطاع االقتصاد مبعهد اإلدارة العامة شهد لهذا القائد اإلداري واالقتصادي املتميز
صوالت وجوالت يف قاعات التدريب ،كما شهد له قطاع االستشارات بدراسات قدمها لقطاعات
وأجهزة حكومية شتى ،ومثلها فعل مع اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري إبان عملها ،وأيض ًا يف
ميدان النشر العلمي قدم ما يرفع الرأس ويعلي الهامة ،كما أن له مشاركات يشار لها بالبنان
يف منصات املؤمترات والندوات واللقاءات العلمية داخل اململكة وخارجها .ويبقى تأسيس فرع
املعهد مبنطقة عسير منارة شاهقة وشاهدة على دور هذا الرجل؛ منذ وضع اللبنة األولى له ،إلى
أن أصبح بعد بضع سنني يف مصاف فروع املعهد األخرى املؤسسة منذ أكثر من أربعني عام ًا.
لقد تقاعد األستاذ صالح الغامدي وغ��ادر املعهد بجسده؛ ولكن بقي أث��ره اإليجابي ،وبقيت
سيرته العطرة وذك��راه اجلميلة ممتدة من قاعات ورده��ات مبنى املعهد يف الرياض إلى مكاتب
مبنى الفرع مبنطقة عسير .وكل من زامل وعاصر «أبا حسام» من أبناء جيله ،ال يستطيع إال
k
أ .عبدالعزيز الهدلق
أن يذكره باخلير ،ويذكر له حسنات وفضائل اكتسبها منه إن لم يكن بالعمل فبالسلوك واخللق
احلسن .فصالح الغامدي ليس من العابرين الصامتني-حتى ولو لم يتحدث-وهو باملناسبة من
قليلي الكالم؛ ولكنه من كثيري العمل ،وممن يغمرون من حولهم بنبلهم وحسن خلقهم.
ستذكره قاعات التدريب ،ولن تنساه احلقائب التدريبية التي قبل أن حتمل اسمه وحملت علمه،
واحتوت ثمرة فكره .وستبقى بصماته واضحة يف كل مكان ومنصب وموقع ،وبصفة خاصة يف
إذا كان
فرع املعهد مبنطقة عسير التي لو نطقت لبناته لقالت وداعً��ا صالح الغامدي؛ ملا بينهم من
صالح الغامدي
ألفة ومحبة.
عرفه كل من عمل معه باجلدية املطلقة ،واحلزم يف العمل ،وعدم التهاون .ورمبا يكون قد خسره
قد غادر
أناس لهذه الصفات ولكنه حتم ًا هو لم يخسرهم .فقد جمع كل صفات القائد ومزاياه وزاد عليها
املعهدمتقاعداً؛
بالصفات اإلنسانية الراقية التي تنثال كلمات عذبة عبر لسانه العف ،وأفعال نبيلة من خالل
فسيبقى يف
سلوكه القومي .ورغم ما حققه من جناحات ،ومنجزات وما وصل إليه من رفعة وارتقاء يف ميدان
العمل إال إن التواضع كان شعاره ،ال يعرف الكبر إليه طريق ًا .يقف ،ويستمع وينصت ،ويبتسم
نفوس محبيه
للجميع ،وال يبخل بنصيحة إنسانية ،أو إدارية ،أو علمية ،ومعطاء ألبعد احلدود .يعطيك ما
وستبقى ذكراه
تريد ويجعلك املتفضل!! ياله من خلق ونبل قل نظيره.
تنبض يف النفس
وإذا كان صالح الغامدي قد غادر املعهد اليوم متقاعداً؛ فهو سيبقى يف نفوس محبيه ومن عمل
معه ملء السمع ،والبصر ،والفؤاد؛ وستبقى ذكراه تنبض يف النفس ،والوجدان.
والوجدان
وكونه املؤسس لفرع املعهد مبنطقة عسير ومن بناه طوبة طوبة ،إلى أن أصبح اليوم أحد املنارات
التنموية الشاهقة التي يفخر بها الوطن؛ فال أقل من أن يطلق اسمه على إحدى مرافق الفرع،
كالقاعة الرئيسية ،أو املكتبة ،أو قاعة الندوات؛ تقدير ًا ملا قدمه من عطاء ال محدود ،وتعبير ًا عن
االمتنان جلهوده املخلصة التي تُذكر فتُ شكر .فما جزاء اإلحسان إال اإلحسان <

،،
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تقرير

م�سح لهيئة الإح�صاء يحدد احتياجاتها التدريبية ومعوقاتها

 950ألف منشأة صغيرة ومتوسطة..توظف
أكثر من مليون سعودي
يعتبر مس��ح املنش��آت الصغيرة واملتوس��طة من اإلحصاءات االقتصادية املهمة ،وال��ذي يعمل على توفير
املعلوم��ات الضروري��ة ملعرفة االجتاه العام للنش��اط االقتصادي اخلاص باملنش��آت الصغيرة واملتوس��طة،
وكذلك توفير بيانات توضح مدى إسهام هذه املنشآت يف إجمالي الناجت احمللي ،كما أنه يعطي صورة ملدى
منوها واستمرارها ،واملعوقات التي حتول دون استمراريتها؛ ومن ثم كانت أهمية املسح الذي أجرته هيئة
اإلحصاء عن املنشآت الصغيرة واملتوسطة يف السعودية ،وهو ما نستعرض نتائجه يف هذا التقرير.
إعداد  :سامح الشريف
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نلف � � ��ت يف البداي � � ��ة إل � � ��ى أن مس � � ��ح
املنش � � ��آت الصغي � � ��رة واملتوس � � ��طة
يهدف إلى مس � � ��اعدة متخذي القرار
وراس � � ��مي السياس � � ��ات ومستخدمي
نتائج املس � � ��ح من باحث� �ي ��ن ،وغيرهم
م � � ��ن خ� �ل ��ال توفي � � ��ر بيانات تس � � ��اعد
يف معرف � � ��ة معدالت منو واس � � ��تمرار
املنش � � ��آت الصغيرة واملتوس � � ��طة لكل
نش � � ��اط اقتص � � ��ادي ،ومعرف � � ��ة م � � ��ا
يس � � ��توعبه كل نش � � ��اط اقتص � � ��ادي
م � � ��ن املش � � ��تغلني وحج � � ��م التغير يف
التعويضات للمش � � ��تغلني املستحقة
الدفع ،وكذل � � ��ك النفقات واإليرادات
لكل نشاط اقتصادي ،وأهم املعوقات
التي حتول دون اس � � ��تمرارية املنشآت
يف سوق العمل.
كم � � ��ا يه � � ��دف املس � � ��ح إل � � ��ى توفي � � ��ر
بيان � � ��ات ع � � ��ن م � � ��دى االس � � ��تفادة من
األنظم � � ��ة واخلدم � � ��ات اإللكتروني � � ��ة
يف هذه املنش � � ��آت ،والفئ � � ��ات العمرية

للمشتغلني فيها على مستوى النشاط
االقتصادي ،وأه � � ��م األنظمة واللوائح
التي تعيق ،أو تس � � ��هم يف منو املنشآت،
وكذل � � ��ك معرف � � ��ة الكف � � ��اءة العلمي � � ��ة
لصاح � � ��ب العم � � ��ل حس � � ��ب النش � � ��اط

>>  145مليون
ريال حجم الرواتب
واألجور بهذه
املنشآت

االقتص � � ��ادي ،وأه � � ��م املش � � ��كالت التي
تواجهها املنش � � ��أة ،وعوائق إنشاء وبدء
العمل لكل نشاط اقتصادي ،ووسائل
التس � � ��ويق اإللكتروني � � ��ة املس � � ��تخدمة
على مستوى األنش � � ��طة االقتصادية،
وحجم املنشآت التي تستخدم وسائل
التس � � ��ويق التقليدي � � ��ة ،ون � � ��وع زبائ � � ��ن
املنش � � ��آت الصغيرة واملتوس � � ��طة ،وكذا
حجم االحتياج التدريبي لها.
األنشطة االقتصادية
وجتدر اإلش � � ��ارة إلى أن عدد املنش � � ��آت

التنمية اإلدارية
اجلدول رقم ( )1
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الصغي � � ��رة واملتوس � � ��طة يف اململك � � ��ة
بلغ ( )949.860منشأة توزعت على
العديد من األنش � � ��طة االقتصادية،
وه � � ��ي كالتال � � ��ي :الزراع � � ��ة والصيد،
والبت � � ��رول واملع � � ��ادن ،والصناع � � ��ة
التحويلية ،والكهرباء والغاز ،واملاء
والصرف الصحي والتشييد ،وجتارة
اجلمل � � ��ة والتجزئ � � ��ة .وق � � ��د تص � � ��در
قطاع جتارة اجلملة والتجزئة هذه
القطاعات واألنش � � ��طة االقتصادية
بواقع عدد ( )452,932منشأة ،وتاله
نش � � ��اط الصناعة التحويلية بواقع
عدد ( )103,652منش � � ��أة ،ثم نشاط
اإلقامة والطع � � ��ام بواقع ()100,282
منش � � ��أة ،ويوضح اجل � � ��دول رقم ()1
أعداد هذه املنش � � ��آت وفق ًا للنش � � ��اط
االقتصادي وحجم املنشأة.

املشتغلني السعوديون
أما بالنسبة للمشتغلني السعوديني
بهذه املنش � � ��آت؛ فقد أوضحت نتائج
املس � � ��ح أن عددهم يبلغ ()1,008,417
مش � � ��تغ ً
ال س � � ��عودي ًا به � � ��ذه املنش � � ��آت،
وجاء العدد األكبر منهم يف املنشآت
العامل � � ��ة يف نش � � ��اط جت � � ��ارة اجلملة
والتجزئة بواقع ( )331,014سعودي ًا،
وتالها نش � � ��اط الصناعة التحويلية
بواقع ( )96,889سعودي ًا ،ثم اإلقامة
والطع � � ��ام بواقع ( )83,376س � � ��عودي ًا،
يف ح� �ي ��ن بلغ ع � � ��دد املش � � ��تغلني غير
الس � � ��عوديني باملنش � � ��آت الصغي � � ��رة
واملتوس � � ��طة ( )3,714,047واف � � ��داً.
ويوضح اجلدول رقم ( )2التفاصيل
كاف � � ��ة ح � � ��ول أع � � ��داد املش � � ��تغلني
السعوديني بهذه املنشآت.

الرواتب واألجور
وبلغ حج � � ��م الروات � � ��ب واألجور بهذه
املنش � � ��آت ( )145,798,046ري � � ��ا ًال
س � � ��عودي ًا ،وقد ج � � ��اء قط � � ��اع اجلملة
والتجزئ � � ��ة يف ص � � ��دارة األنش � � ��طة
االقتصادية التي تعمل فيها املنشآت
الصغيرة واملتوس � � ��طة وفق� � � � ًا حلجم
الروات � � ��ب واألج � � ��ور به � � ��ا بإجمال � � ��ي
مبل � � ��غ ( )54,844,030ريا ًال س � � ��عودي ًا،
أما بالنس � � ��بة للمزايا والبدالت بهذه
املنش � � ��آت؛ فكان أعالها ()3,979,908
ري � � ��االت وكان � � ��ت يف جت � � ��ارة اجلمل � � ��ة
والتجزئة ،تالها نشاط املال والتأمني
بإجمالي مبلغ ( )1,379,100ريال.
إيرادات ونفقات
أم � � ��ا بالنس � � ��بة للنفقات التش � � ��غيلية
للمنش � � ��آت الصغي � � ��رة واملتوس � � ��طة

تقرير
اجلدول رقم ()2
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واملتناهي � � ��ة الصغ � � ��ر؛ فق � � ��د بلغ � � ��ت
( )618,427,654ري � � ��ا ًال ،يف ح� �ي ��ن
بلغ � � ��ت اإلي � � ��رادات التش � � ��غيلية به � � ��ذه
املنش � � ��آت ( )2,678,717,804ري � � ��االت،
وقد اس � � ��تحوذ نش � � ��اط جتارة اجلملة
والتجزئ � � ��ة عل � � ��ى ص � � ��دارة القطاعات
االقتصادي � � ��ة الت � � ��ي تعم � � ��ل به � � ��ا هذه
املنش � � ��آت س � � ��واء بالنس � � ��بة لإليرادات
أو النفق � � ��ات التش � � ��غيلية .أم � � ��ا صايف
األصول اخلاصة باملنش � � ��آت الصغيرة
واملتوس � � ��طة واملتناهي � � ��ة الصغر؛ فقد
بلغ � � ��ت ( )33,773,532ري � � ��ا ًال ،وج � � ��اء
نش � � ��اط التش � � ��ييد يف الص � � ��دارة وفق ًا
لصايف األصول مببل � � ��غ ()5,771,512
ريا ًال ،تاله الصناعة التحويلية مببلغ
( )5,405,961ريا ًال.

>> النفقات
 618ألف ريال،
واإليرادات تتخطى
 2مليون ريال
احتياجات تدريبية
بلغ � � ��ت قيمة االحتياج � � ��ات التدريبية
للمنش � � ��آت الصغي � � ��رة واملتوس � � ��طة
واملتناهي � � ��ة الصغر ( ،)7,497وس � � ��جل
نش � � ��اط الصناع � � ��ة التحويلي � � ��ة أعلى
قيم � � ��ة لالحتياج � � ��ات التدريبي � � ��ة
بإجمال � � ��ي ( ،)1,892يف ح� �ي ��ن س � � ��جل
كل م � � ��ن نش � � ��اط الكهرب � � ��اء والغ � � ��از
ونش � � ��اط الفنون والترفيه أدنى قيمة
لالحتياجات التدريبية؛ إذ لم يسجال

أية قيمة وبلغت القيمة ( .)0ويوضح
اجل � � ��دول رقم ( )3القي � � ��م التفصيلية
لالحتياج � � ��ات التدريبي � � ��ة للمنش � � ��آت
الصغيرة واملتوسطة.
وسائل التسويق
وبالنسبة الستخدام وسائل التسويق
التقليدي � � ��ة يف املنش � � ��آت الصغي � � ��رة
واملتوس � � ��طة واملتناهي � � ��ة الصغر؛ فقد
بلغت قيمة استخدام وسائل التسويق
التقليدية يف هذه املنش � � ��آت (،)2,311
وترك � � ��زت أعلى قيمة له � � ��ذه املبالغ يف
نش � � ��اط الصناع � � ��ة التحويلية (،)586
أم � � ��ا أدنى قيمة الس � � ��تخدام وس � � ��ائل
التسويق التقليدية فكانت يف نشاط
امل � � ��اء والص � � ��رف الصح � � ��ي ( .)10أما
بالنسبة الس � � ��تخدام وسائل التسويق

التنمية اإلدارية
ال�شكل رقم ()1

اإللكتروني � � ��ة يف املنش � � ��آت الصغي � � ��رة
واملتوس � � ��طة واملتناهي � � ��ة الصغر؛ فقد
س � � ��جلت تقريب� � � � ًا قيم ًا تقت � � ��رب كثير ًا
من قيم وس � � ��ائل التسويق التقليدية
نفسها.

>> الصناعة
التحويلية األكبر يف
االحتياجات التدريبية
والكهرباء والغاز األقل

عوائق العمل
وفيم � � ��ا يتعل � � ��ق بعوائق إنش � � ��اء وبدء
العمل يف املنشآت الصغيرة واملتوسطة
واملتناهي � � ��ة الصغ � � ��ر؛ فق � � ��د متثل � � ��ت
ه � � ��ذه العوائ � � ��ق يف :احلص � � ��ول عل � � ��ى

متويل ،واحلصول على التراخيص
التجاري � � ��ة والتصاري � � ��ح ،وأنظم � � ��ة
اجلمارك والتج � � ��ارة ،توفير األيدي
العاملة املدربة ،وإجراءات التفتيش
الرس � � ��مي عل � � ��ى املنش � � ��آت ،والقدرة
على الوصول إلى املساعدة التقنية
(التدري � � ��ب واخلدمات) ،واإلجراءات
احلكومية والبيروقراطية ،وأنظمة
وقوان� �ي ��ن العمل ،وإمكانية التصدير
أو التج � � ��ارة م � � ��ع دول أخ � � ��رى ،إل � � ��ى
جانب عوائق أخرى .ويوضح الشكل

اجلدول رقم ()3
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تقرير

ال�شكل رقم ()3
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رقم ( )1عوائق إنش � � ��اء وبدء العمل
يف املنشآت الصغيرة.
مشكالت املنشآت
وعلى صعيد املشكالت التي تواجهها
املنش � � ��آت الصغي � � ��رة واملتوس � � ��طة
واملتناهي � � ��ة الصغ � � ��ر؛ فق � � ��د متثلت
أبرزه � � ��ا يف التالي :ضع � � ��ف الطلب،
وتوفر وق � � ��درة العاملني ،وعدم توفر
التموي � � ��ل ،وعدم توفر امل � � ��واد اخلام،
ومش � � ��كالت العم� �ل ��اء والتحصي � � ��ل،
واألنظم � � ��ة واللوائ � � ��ح احلكومي � � ��ة،
واخلدم � � ��ات العام � � ��ة ،واملنافس � � ��ة
األجنبي � � ��ة ،واآلالت والتكنولوجيا.
ويوضح الش � � ��كل رقم ( )2املش � � ��كالت

التي تواجهها املنشآت املتوسطة.
الكفاءة العلمية
وع � � ��ن الكف � � ��اءة العلمي � � ��ة لصاحب
العم � � ��ل يف املنش � � ��آت الصغي � � ��رة
واملتوسطة واملتناهية الصغر ،ووفق ًا
للمؤسس � � ��ات الت � � ��ي حتت � � ��وي عل � � ��ى
مش � � ��تغلني من ( )250-50مشتغ ً
ال؛
فق � � ��د ج � � ��اءت أعل � � ��ى قيم � � ��ة ملؤه � � ��ل
البكالوري � � ��وس الذي بل � � ��غ (،)2,685
تاله الثانوي وما دون بعدد (،)1,203
ثم احلص � � ��ول عل � � ��ى دورات يف ريادة
األعمال بعدد ( ،)979ثم دبلوم دون
اجلامعة بعدد ( ،)701ثم «كان جزء ًا
من حاضنة أعمال أو مسرعة» بعدد

( ،)608وت� �ل ��اه «كان ضم � � ��ن برنامج
مسابقات تنافسية خلطط العمل»
بعدد (.)580
أنظمة ولوائح
وأوضحت نتائج املسح أهم األنظمة
واللوائح التي تسهم يف منو املنشأة،
والت � � ��ي متثل � � ��ت فيما يل � � ��ي :الدعم
احلكوم � � ��ي والق � � ��روض ،وس � � ��هولة
إصدار تراخيص ،والس � � ��عودة ،ورؤية
 ،2030ونظام أبش � � ��ر .أما تلك التي
تعيق منو املنشأة فتمثلت يف :رسوم
اخلدم � � ��ات احلكومي � � ��ة ،وصعوب � � ��ة
االستقدام ،والبيروقراطية ،وارتفاع
األسعار <

لوائح
أنظمة وو لوائح
أنظمة

التنمية اإلدارية

عقد إيجار املساكن املوحد يف اململكة
العربية السعودية
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نصت على ذلك يف  16مادة بينت فيها محل العقد،
س � � ��عي ًا لتعزيز الثقة بني املالك واملس � � ��تأجر
وم � � ��دة اإليج � � ��ار ،واألج � � ��رة ،والتزام � � ��ات املس � � ��تأجر،
والوس � � ��يط العقاري يف قطاع املساكن املعدة
والتزامات املؤجر ،وفسخ العقد وانقضائه ،وتسليم
لإليجار؛ أطلقت وزارة اإلس � � ��كان الس � � ��عودية
الوحدات اإليجارية ،وسريان العقد ،واحلاالت التي
ممثل � � ��ة يف برنام � � ��ج «إيج � � ��ار» صيغ � � ��ة عق � � ��د
يح � � ��ق فيه � � ��ا للمؤج � � ��ر املطالبة باإلخالء ،وتس � � ��وية
اإليجار املوحد الذي يس � � ��عى لتيسير إجراء
اخلالفات ،وتكاليف تس � � ��وية هذه اخلالفات ،وأخيراً
التعام �ل ��ات اإليجاري � � ��ة ،وإثباته � � ��ا ،وتعزي � � ��ز
ج � � ��اءت الفقرة  13مبلح � � ��ق للعقد تضم � � ��ن جدوالً
الثق � � ��ة بني أطرافه � � ��ا ،وتس � � ��جيل االلتزامات
محمد
عبدالقادر
محمدين
د.
ً
تفصيليا لبيان بعض احلقول الواردة فيه.
املتبادل � � ��ة ب �ي ��ن املؤجري � � ��ن ،واملس � � ��تأجرين،
أستاذ القانون اخلاص املشارك
واملتطل � � ��ع إل � � ��ى بنود وفق � � ��رات عقد إيجار املس � � ��اكن
والوس � � ��طاء العقاريني ،والذي يكون تسجيله
قطاع القانون مبعهد اإلدارة
املوح � � ��د ال � � ��ذي أطلقت � � ��ه ال � � ��وزارة يجد أن � � ��ه يحقق
وتوثيقه بني أطراف العملية اإليجارية آلي ًا
التوازن يف قطاع اإليجار العقاري ،ويحفظ ويوثق حقوق جميع
عبر ش � � ��بكة إيجار؛ ليكون بذلك أداة لتحس �ي ��ن أداء قطاع اإليجار
األطراف (املس � � ��تأجر ،واملؤجر ،والوس � � ��يط العقاري) ،إضافة إلى
العقاري ورفع مساهمته يف الناجت احمللي.
ً
ً
اعتباره س � � ��ندا تنفيذيا مبوجب قرار مجل � � ��س الوزراء رقم ()131
وبتاري � � ��خ  1438/5/16ص � � ��در قرار مجلس الوزراء رقم  ٢٩٢بش � � ��أن
وتاري � � ��خ  ،1435/4/3وتقلي � � ��ص حجم النزاع � � ��ات املتعلقة بقطاع
قواعد تعزيز الثقة يف س � � ��وق إيجار املس � � ��اكن ،وق � � ��د نص يف مادته
اإليج � � ��ار العقاري ،كما أن إطالق هذا العق � � ��د عبر برنامج إيجار
األول � � ��ى عل � � ��ى عدم اعتبار عقد اإليجار غير املس � � ��جل يف الش � � ��بكة
يعطي ملنشآت الوساطة العقارية جملة من املزايا التي سيتمكن
اإللكترونية عقد ًا صحيح ًا منتج ًا آلثاره اإلدارية والقضائية ،وأن
الوس � � ��طاء من احلصول عليها ،يأت � � ��ي يف مقدمتها تنظيم مهنة
تضع وزارتا العدل ،واإلس � � ��كان الشروط واملتطلبات الالزم توفرها
الوساطة العقارية؛ إذ إن البرنامج ال يقبل أي عقد إال من خالل
يف العق � � ��د؛ حتى ميكن اعتباره مس � � ��ج ًال يف الش � � ��بكة اإللكترونية،
الوسطاء املسجلني ،كما يوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة؛
واحلاالت التي ميكن ش � � ��مولها بذلك ،مبا فيها حالة امتناع أحد
للتحق � � ��ق م � � ��ن صحة بيان � � ��ات املس � � ��تأجر واملؤجر ،وكذلك س � � ��ند
طريف العقد عن تسجيله ،ثم أوجب يف املادة الثانية على اجلهات
ملكية املؤجر للوح � � ��دة العقارية؛ مما يؤدي إلى تقليل النزاعات
احلكومي � � ��ة الت � � ��ي يتطلب تقدميه � � ��ا للخدمة وج � � ��ود عقد إيجار
احملتملة ،كما يقدم خدمات عدة منها السداد اإللكتروني للقيمة
االستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد.
اإليجارية واإلش � � ��عارات الدورية عن العمليات املالية والتنبيهات
واش � � ��ترط يف املادة الثالثة على وزارة العمل والتنمية االجتماعية
املهم � � ��ة ،وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وس � � ��يط عقاري
اش � � ��تراط وجود عقد إيجار مس � � ��جل يف ش � � ��بكة (إيج � � ��ار) إلصدار
ميكنه من خاللها حفظ واسترجاع جميع العقود التي متت من
رخص العمل لغير السعوديني أو جتديدها ،على أن تنسق الوزارة
ً
خالله إلكترونيا دون تكبد أي عناء حلفظ وتخزين املس � � ��تندات
م � � ��ع وزارة اإلس � � ��كان لالتفاق على اآللية الالزم � � ��ة لذلك ،وحتديد
الورقية ،إلى جانب عدد من املزايا األخرى.
املهن ذات الصلة.
ً
وأخي � � ��را فإن إص � � ��دار العقد املوحد بصيغت � � ��ه احلالية هو خطوة
وقد تضمن عقد إيجار املس � � ��اكن املوحد  13فقرة .بينت الفقرات
عل � � ��ى الطريق ،نحو إص � � ��دار نظام عام موح � � ��د ومتكامل للعقود
م � � ��ن األولى حتى  12بيانات العقد اإليج � � ��اري ،إضافة إلى بيانات
واملعام �ل ��ات املدنية يف اململك � � ��ة العربية الس � � ��عودية ،يجمع كافة
املؤجر واملستأجر أو من ميثله ،كما تشمل بيانات املنشأة العقارية
النص � � ��وص املبعثرة يف طيات األنظمة املختلفة ،وهذا بال ش � � ��ك
والوسيط العقاري ،باإلضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات
يحق � � ��ق رؤي � � ��ة اململكة املس � � ��تقبلية نحو تطوي � � ��ر األنظمة وجمع
العقار والوحدات اإليجارية والتأجير من الباطن وطريقة س � � ��داد
ش � � ��تاتها ،والتيس � � ��ير عل � � ��ى املتقاض �ي ��ن والقائم �ي ��ن على حتقيق
اإليجار.
العدالة داخل املجتمع <
ثم جاءت الفق � � ��رة  13متضمنة التزامات وحقوق األطراف؛ حيث

///////
مقال
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مبروك يا هاني :لقد أصبحت مدير ًا جديد ًا

«هان � � ��ي طاهر» حاص � � ��ل على درج � � ��ة البكالوري � � ��وس يف إدارة األعمال من
كلية االقتص � � ��اد واإلدارة بجامعة امللك عبدالعزي � � ��ز .درس لبعض الوقت
خارج اململكة على حساب الش � � ��ركة التي كان موظف ًا بها يف أثناء دراسته
اجلامعية ،ولكنه وألسباب أسرية عاد إلى اململكة واستأنف عمله بالشركة
يف إدارة املوارد البشرية ،تلك اإلدارة الناشئة اجلديدة.
متي � � ��ز هاني باجلدية يف العمل وااللتزام واالنضباط ،وعالقته احلس � � ��نة
مع رؤسائه ،وزمالئه ،وحقق نتائج ممتازة يف تقومي األداء السنوي لثالث
سنوات متتالية .كان موضع إعجاب املدير .اجلديد إلدارة املوارد البشرية
األس � � ��تاذ «أس � � ��عد صالح» ،وكان يخطط لاللتحاق ببرنامج «املاجس � � ��تير
التنفيذي يف إدارة األعمال الذي تقدمه كلية االقتصاد واإلدارة ويلتحق
ب � � ��ه عادة كثير من موظفي الش � � ��ركات الس � � ��عودية يف مختلف القطاعات،
وكان نظام الدراسة يتيح لهم احلضور للجامعة يف إجازات آخر األسبوع
يف دوام صباحي ،أو مس � � ��ائي ،ويتخرج امللتح � � ��ق يف فترة زمنية ال تتجاوز
السنتني.
بدأت تس � � ��ري شائعات يف «إدارة املوارد البشرية» ،أن األستاذ «هاني طاهر»
مرش � � ��ح إلحدى اإلدارات املهمة يف الش � � ��ركة؛ ولكن ال أحد يعلم على وجه
التفصي � � ��ل ما هي؟ وأي � � ��ن؟ ومتى؟ لكن الكل يكن امل � � ��ودة واإلعجاب لهذا
الش � � ��اب الذي يطرق أب � � ��واب الثالثني من عمره .ويف صب � � ��اح اليوم االول
للعمل بعد إجازة عيد الفطر املبارك اس � � ��تدعى األس � � ��تاذ «أسعد صالح»
«هان � � ��ي طاه � � ��ر» وقدم إلي � � ��ه ملف ًا يحتوي عل � � ��ى معلوم � � ��ات متكاملة عن
الشركة ،ومنتجاتها ،وعمالئها ،ومورديها ،وقياداتها املختلفة ،ولوائحها
التنظيمية ،وهياكلها اإلدارية .وطلب منه وضع ملخص له ليكون ضمن
مطبوعات إدارة العالقات العامة بالشركة.
كان «أسعد صالح» يف الواقع يقدم امتحان ًا جديد ًا ملرؤوسه «هاني» ،وكان
ذلك بطلب من القيادة العليا التي كان «أس � � ��عد» يحاول إقناعهم بجدية
هذا الش � � ��اب وما ينتظره من مس � � ��تقبل واعد .بعد اطالع املدير «أس � � ��عد»
على التقرير املقدم من «هاني» ،الحظ أن هاني ميلك مواهب جديدة لم
تكن ظاهرة ،وهي قوة اللغة وسالستها التي كتب بها التقرير ،عالوة على
تسلس � � ��ل أفكاره وعرضه � � ��ا بطريقة جذابة وملفتة للنظ � � ��ر .أطرى املدير
«أس � � ��عد» على عمله وأخبره أنه سيرش � � ��حه لدورة تدريبي � � ��ة يف «العالقات
العام � � ��ة» مدتها أس � � ��بوع واح � � ��د ،وس � � ��تعقد يف مدينة «دب � � ��ي» يف اإلمارات
العربية املتحدة ،وأن عليه أن يستعد لهذه الدورة.
بعد عودته من «دبي» اس � � ��تدعاه األستاذ «أس � � ��عد صالح» ،وناوله مظروف ًا،
وطلب منه قراءته أمامه .كان ما بداخل املظروف قرار ًا صادر ًا من الرئيس
التنفيذي للشركة بتعيينه «مدير ًا للعالقات العامة» مع زيادة يف الراتب
وامتيازات أخرى ،على أن يباش � � ��ر عمل � � ��ه بعد إنهاء إجراءات إخالء طرف
املدير احلالي للعالقات الذي ُأحيل للتقاعد.
تتمي � � ��ز إدارة العالق � � ��ات العامة يف الش � � ��ركة بأنها م � � ��ن اإلدارات النابضة
واألكث � � ��ر حيوي � � ��ة يف الش � � ��ركة ،وبه � � ��ا كف � � ��اءات م � � ��ن املوظف �ي ��ن الوطنيني
واملتعاقدي � � ��ن األجان � � ��ب .ويش � � ��ير الهي � � ��كل التنظيمي للش � � ��ركة إلى أنها
ترتبط بالرئيس التنفيذي مباش � � ��رة؛ لكنها ليست على مستوى اإلدارات
التنفيذية األخرى حجم ًا ،واختصاص ًا.

بقلم :

أ .د .مدني عبدالقادر عالقي

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ( سابق ًا)
ما كان إش � � ��اعة أصبح حقيق � � ��ة ،ويف خالل دقائق-بعد انته � � ��اء املقابلة-بدأت
االتصاالت والرس � � ��ائل النصية حتم � � ��ل التهاني لـ «هان � � ��ي» .يف غمرة البهجة
والفرح والنش � � ��وة باملنصب اجلديد عاد «هاني» إل � � ��ى مكتبه ليجد بعض ًا من
موظف � � ��ي العالقات العامة وزمالئه يف عمله الس � � ��ابق يتقاطرون على مكتبه
يقدم � � ��ون ل � � ��ه التهاني ويدعون ل � � ��ه بالتوفي � � ��ق ،وبعد دقائق وص � � ��ل أيض ًا كل
م � � ��ن :ضابط االتص � � ��االت اخلارجية ،وضابط االتص � � ��االت الداخلية يف إدارة
العالق � � ��ات العامة لتقدمي التهنئة واإلش � � ��ادة بالقرار احلكيم يف تعيينه لهذا
املنصب املهم ،ويف اليوم التالي ذهب «هاني» إلى مدير العالقات العامة الذي
كان يس � � ��تعد ملغادرة مكتبه خالل أيام ،وتزود منه بالنصائح واإلرشادات التي
ميكن أن تساعده يف عمله.
> م � � ��ا إن انتهت نش � � ��وة األفراح والتهان � � ��ي ،حتى أخذ هان � � ��ي يفكر يف وضعه
اجلدي � � ��د :ترى ما الدور املطلوب من � � ��ه يف هذه اإلدارة اجلديدة؟ وهو ليس له
س � � ��ابق خبرة يف ه � � ��ذا العمل ،إال ما حصل عليه م � � ��ن معلومات خالل الدورة
التدريبية التي حضرها يف «دبي» ،أو امللف الذي كُ لف بدراسته من قبل رئيسه
«أسعد صالح» .وكيف س � � ��يتعامل مع موظفي هذه اإلدارة اجلديدة التابعني
له ،وبعضهم لديه خبرة يف مجال العالقات العامة أكثر منه؟ وكيف س � � ��تكون
الروابط اجلديدة بينه وبني الرئيس التنفيذي األكبر منه سن ًا ،ومركزاً؟
> يف غمرة تفكي � � ��ره هذا خطر على باله س � � ��ؤال حول م � � ��ا هو العمل املطلوب
من � � ��ه على وجه التحديد؟ هل هناك وصف وظيفي لهذا العمل؟ تذكر امللف
الكبير الذي س � � ��لمه له رئيسه الس � � ��ابق ،فعاد إليه ليجد فع ًال توصيف ًا كام ًال
للمهمات والوظائف املختلفة إلدارة العالقات العامة؛ بل ووجد أيض ًا هيك ًال
تنظيمي ًا مصغر ًا يبرز فيه أهم أقسامها واملسؤولني عنها.
> يف الي � � ��وم األول ملباش � � ��رته وظيفته اجلديدة اس � � ��تدعاه الرئيس التنفيذي
للشركة وقال له« :بدوري س � � ��أقدم كل املوارد واإلمكانيات التي تتيح لك أداء
عملك على الوجه املرضي» .وقبل خروجه من املقابلة ذكره الرئيس-يف نبرة
ودية-مبا يلي « :أنت يا هاني اليوم أصبحت مس � � ��ؤو ًال أمام نفس � � ��ك .مسؤو ًال
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أمام مؤسستك ،ومسؤو ًال جتاه اآلخرين».
> بعد خروجه من مكتب الرئيس التنفيذي؛ أخذ يفكر يف هذه املسؤوليات
اجلديدة؛ فلم يخطر على باله أن «اإلدارة مسؤولية» وكأنه يسمعها للمرة
االولى.

هاني» :ما أنت فاعل؟

> إليك أو ًال هذه النصائح:
> ح � � ��اول التفكير مبفردك يف هدوء ،وإال س � � ��تجد نفس � � ��ك يف دوامة كبيرة
وحالة ذهنية مزرية( .املهام أصبحت كبيرة ،وكذلك املسئولية).
> تذكر كيف كان األمر بالنس � � ��بة إليك وأنت موظف .كنت تابع ًا فأصبحت
متبوع ًا اآلن.
> خذ الوقت الالزم للتعرف على فريق عملك ،واسألهم مبا يفكرون فيه.
> تذكر أن مرؤوس � � ��يك ليس � � ��وا أصدقاء لك ،ميكن أن تك � � ��ون ودود ًا معهم؛
ولكن عليك أن تقوم بدور جديد.
> تع � � ��رف على أهمية أن � � ��دادك يف اإلدارات األخرى ،وحاول أن تكون مهذب ًا
يف عالقتك معهم ،وتذكر أن أندادك من الرؤس � � ��اء اآلخرين إما أن يكونوا
«أصدقاء» ،وإما أن يكونوا «مدمرين».
ً
> ال تغير كل شيء بني عشية وضحاها؛ وإذا فكرت يف شيء من هذا حاول
أن تشرك معك موظفيك يف اتخاذ القرار.
> احرص على تنمية عالقاتك مع الرؤس � � ��اء اآلخرين ،واملرؤوس �ي ��ن؛ فهذا
ضروري لكي حتقق النجاح الذي تسعى إليه.
من حس � � ��ن حظك «يا هاني» أنك خريج قس � � ��م إدارة االعمال؛ فهذا يسهل
علي � � ��ك كثير ًا من أعمال اإلدارة؛ لكن انتب � � ��ه :ما قد تواجهه يف العمل ،قـــد
اليدرسونه يف اجلامعة.

التخطيط:

من املرؤوسني.
> مبدأ توازن الس � � ��لطة واملس � � ��ؤولية :ال يس � � ��أل املوظف إال يف حدود ما ُأعطي
له من صالحيات.
توطني املوارد البشرية:
املوارد البش � � ��رية إلى جان � � ��ب املوارد املالية ،وامل � � ��وارد الطبيعية ،وهي احملركات
األساسية لتحقيق أهداف املنظمات.
تتناول ه � � ��ذه العملية :إمداد املنظمة بالعناصر البش � � ��رية املؤهلة؛ للعمل يف
كل قطاعاتها بدء ًا من عملية االس � � ��تقطاب والتعي �ي ��ن ،مرور ًا بتقومي األداء،
والتدريب ،ورسم سياسات العمل فيما يتعلق بالترقيات ،واحلوافز ،واألجور،
ونظام اجلزاءات ،وكل ما يعنى بشؤون العاملني.

القيادة والتوجيه:

اعلم يا «هاني» أن القيادة هي أعلى مراتب اإلدارة ،وأن مرؤوس � � ��يك يتوقعون
منك إدارة تتميز:
> باإلقناع والتأثير.
> املقدرة والكفاءة مقترنة باخلبرة.
> الدع � � ��م والتش � � ��جيع واملس � � ��اندة ألتباعه ،ودفعه � � ��م لألمام ،وخاص � � ��ة املوارد
البشرية الوطنية.
> التمتع بقدر من الذكاء العاطفي ،والثقة يف النفس.

الرقابة:

تعني التأكد من تنفيذ األهداف ،واخلطط ،وما يترتب على ذلك من تنفيذ
االلتزامات ،ومقارنة األداء باملعايير احملددة سلف ًا ،وتصحيح االختالفات.
نعود إليك اآلن يا «هاني»:
إذا كنت قد استذكرت املبادئ السابقة لإلدارة؛ فأنت اآلن جاهز كي نقول لك:
إن علي � � ��ك أن تعرف أن مهارت � � ��ك وقدرتك لن تتوقف على ه � � ��ذه املبادئ .كما
ذكرت سابق ًا ،أنت اآلن تقود نفسك ،وتقود مؤسستك ،وتقود آخرين.
املطلوب منك اآلن هو أن حتقق قدر ًا كبير ًا يف ثالث مهارات يحتاجها املديرون
يف أثناء ممارس � � ��اتهم اإلدارية ،وفق ًا ملواقعهم يف دائرة الس � � ��لطة واملس � � ��ؤولية،
وهي املهارات الفكرية واملعرفية ،ومهارة األداء ،ومهارة التعامل اإلنساني.
تنس أيها املدير اجلديد أنك أيضا الزلت تابع ًا؛ فهناك رئيس أعلى منك،
ال َ
وس � � ��تظل تابع � � � ًا حتى لو وصلت إل � � ��ى منصب الرئيس التنفي � � ��ذي ،أو العضو
املنتدب .هذا يعني أن هناك من هو أعلى منك سلطة ،وميلك األمر والنهي
واملعرفة.

س � � ��يتبني لك يا «هاني» أن هناك مصطلحات ترتب � � ��ط مبفاهيم التنظيم
والهياكل التنظيمية مثل:
> وحدة األمر والتوجيه :تلقي األوامر من مصدر واحد.
> تسلسل السلطة :تلقي األوامر من الرئيس املباشر.
> التفويض :أن يفوض الرئيس بعض اختصاصاته إلى أحد مرؤوس � � ��يه،
أو بعضهم.
> ن � � ��طاق الس � � ��لطة :قدرة الرئيس على اإلش � � ��راف على عدد معني

رمبا حتدثك نفسك أيها املدير اجلديد بأنك اآلن تعرف كل شيء ،وأنك
ستكون أفضل مدير يف العالم .ال تتسرع يف احلكم على نفسك؛ فبمجرد
أن تنتهي نشوة الفرح بالترقية اجلديدة رمبا تصاب بالذعر؛ بسبب إدراكك
أنك ال متتلك أية فكرة عما يجب فعله اآلن مع موظفيك .قبل الترقية
كان من الصعب مبا يكفي أن تقوم بتوجيه مسيرتك الوظيفية بنجاح
وتبقى خارج إطار املشكالت .اآلن يجب عليك فعل األمور نفسها مرتني؛
ألنك مسؤول عما يفعله موظفوك ،ومسؤول جتاه رئيسك عما تفعله <

التنظيم :

أخيرا كلمة لكل مدير جديد:

وأخير ًا تذكر:
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وتعني هذه الوظيفة مواجهة املستقبل ملا يجب أن يتم عمله ،وكيف ،ومتى،
وأي � � ��ن ،ومن يق � � ��وم بالتنفيذ؟ وهو يعني أيض ًا تضيي � � ��ق الهوة بني ما نحن
فيه اليوم ،وما س � � ��نكون عليه غداً .واعلم أن وظيفـــة التخطيــــط التقتصر
على مدير بعينه؛ ولكنها وظيفة كل القياديني يف املؤسس � � ��ة؛ ولكن بحجم
اختالف املسؤولية ،وحجم املركز اإلداري يف الهيكل التنظيمي.
وال تنس � � ��ى يا «هاني» :إن هناك أنواع � � � ًا متعددة من اخلطط منها :طويلة
األجل ،ومتوس � � ��طة األج � � ��ل ،وقصيرة األج � � ��ل ،وهناك اخلط � � ��ط الطارئة
واخلطط البديلة ،واخلطط اخلاص � � ��ة بإجناز مهمة خاصة .كما ال تنس
يا «هاني» أن وظيفة التخطيط ال تكتمل إال بوظيفة الرقابة.

اللقاء

عضو مجلس الشورى د.عبيد العبدلي لـ «التنمية اإلدارية»:

القطاع الحكومي ُم َطا َلب بتبني مفاهيم التسويق
وخدمة العمالء بما يتماشى مع رؤية 2030م

العدد  - 153شعبان 1439 -هـ

18

أجرى الحوار :سامح الشريف

التسويق هو روح املؤسسات املختلفة ،ويحظى بأهمية عصرية كبيرة؛
فهو حلقة الوصل بني هذه املؤسسات وعمالئها؛ ولذلك نستضيف
يف هذا العدد من «التنمية اإلدارية» واحد ًا من أبرز خبراء التسويق
العرب ،إنه د.عبيد بن سعد العبدلي عضو مجلس الشورى ،والذي
عمل مستشار ًا للعديد من اجلهات احلكومية واخلاصة ،وعضو ًا يف
مجالس إدارة العديد من الشركات السعودية ،صدر له  15كتاب ًا يف
التسويق ،وقدم العديد من البحوث العلمية احملكمة ،وشارك يف العديد
من املؤمترات احمللية والعاملية .كما تقلّد د.العبدلي العديد من
املناصب العلمية الرفيعة؛ فقد عمل وكي ًال لعمادة شؤون
الطالب بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،وأستاذ ًا
بجامعة األمير سلطان ،ومستشار ًا ألمانة منطقة
الرياض ملؤشر األسعار ،ومدير ًا جلامعة دار
العلوم بالرياض .التقيناه للحديث عن
التسويق وفنونه يف القطاعني احلكومي ،واخلاص؛ ملا
له من خبرة واسعة وكبيرة يف هذا الشأن ،وحاورناه فجاءت ردوده عميقة
ومبسطة ،وإليكم تفاصيل اللقاء.

> مل يعد الت�سويق ح��ك��راً على وهذا يدل على أن هناك رغبة يف تطوير وض � � ��رورة ال �ت �س��وي��ق؛ أدى إل� ��ى إنشاء
القطاع اخل��ا���ص؛ بل امتد لي�شمل خ��دم��ات امل��ؤس�س��ات احلكومية وتقدمي م��راك��ز ات�ص��ال تسويقي وم��راك��ز أبحاث
القطاع احلكومي؛ بغر�ض �أداء �أعماله خ��دم��ة م�ت�م�ي��زة ت��رض��ي ع �م�لاء اجلهاز تسويقية ،وهذا توجه محمود ويتواكب
بحرفية بعيداً عن بريوقراطيته احل� �ك ��وم ��ي ،ف��ال �ق �ط��اع احل� �ك ��وم ��ي بدأ مع رؤية 2030م.
املعهودة ،ما ر�ؤيتك لتفعيل الت�سويق ي�ن��اف��س ال �ق �ط��اع اخل ��اص ف�ي�م��ا يتعلق
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية؟
بالتسويق وتقدمي خدمات أفضل توائم
< ه��ذا س��ؤال جيد ،فنحن ن��رى حراك ًا تطلعات املستفيدين من هذه اخلدمات،
ك �ب �ي��ر ًا يف ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة يف القطاع ولدينا أمثلة كثيرة جد ًا على ذلك.
احل � �ك ��وم ��ي ،وت ��وج � �ه � � ًا ل �ت �ب �ن��ي مفهوم وميكن القول بأن إميان القائمني على
التسويق الصحيح داخل هذا القطاع؛ ال�ت�س��وي��ق ب��ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي بأهمية

تطور احلكومية
> ك��ي��ف ت���رى «م��رك��ز التوا�صل
احلكومي» ودوره يف ت�سويق �أن�شطة
احلكومة على خمتلف الأ�صعدة
املحلية والإقليمية والدولية؟

<

رائ � � ��ع أن ي �ن �ش��أ م ��رك ��ز للتواصل
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احل� �ك ��وم ��ي ،وه� � ��ذا ما
كان يطالب به أغلبية
امل � � �ت � � �خ � � �ص � � �ص �ي ��ن يف
ه ��ذا امل� �ج ��ال؛ فإنشاء
ه� ��ذا امل ��رك ��ز ي �س �ه��م يف
ت ��وح� �ي ��د ك� ��ل اجلهود
وال��رس��ائ��ل التسويقية
ل �ل �م �س �ت �ف �ي��دي��ن ،من
خ� �ل��ال م� ��رك� ��ز واح� � ��د،
وه��ذا امل��رك��ز دوره أكبر
م � � ��ن م � � �ج� � ��رد إرس � � � ��ال
رسائل للمستفيدين؛
ب � ��ل ت ��وح� �ي ��د اجلهود
التسويقية كافة وإبراز
كافة منجزات األجهزة
احلكومية .فاخلطاب
احل� � �ك � ��وم � ��ي الب � � � ��د أن

كثير ًا يف مفاهيم مؤسساتنا وأجهزتنا

وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي كثيراً،

يتغير م��ع تغير وع��ي امل��واط�ن�ين ،ومع احلكومية ،فصوت املواطن أصبح أكثر
رؤي��ة اململكة 2030م ،وك��ل وزارة وإدارة سماع ًا ،وأصبح املواطن أو املستفيد من

ك �م��ا أن� �ه ��ا اس �ت �ط��اع��ت أن ت� �ط ��ور من

حكومية لديها مسئوليات ال بد عليها اخلدمات يستطيع أن يتواصل مباشرة
أن تتواصل جيد ًا مع املستفيدين من م ��ع اجل� �ه ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ب �ش �ك��ل سهل

آلياتها يف هذا املجال باالستفادة من
اخلدمات التفاعلية لوسائل التواصل
االجتماعي.
مناف�سة �شديدة

هذه اخلدمات ،وأعتقد أن هذا املركز وسريع ،كما أصبح الرئيس األعلى يف
سيقوم بدور كبير وناجح إذا ما ُأحسن أي مؤسسة يستطيع بسهولة أن يعرف

> هل نعد حمقني �إذا قلنا� :إن هناك

ما يقال عنها ،من خ�لال «السوشيال

فج��وة ملحوظ��ة ب�ين امل�ؤ�س�س��ات

إدارته واستثماره.

الرقمية والتفاعلية ،هل ترى �أن
امل�ؤ�س�سات ال�سعودية وظفت هذه
الأدوات بفاعلية؟
< ب � �خ � �ص� ��وص وس� � ��ائ� � ��ل ال � �ت� ��واص� ��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،أو وس� ��ائ� ��ل التواصل
اجل�م �ع��ي ك�م��ا أس�م�ي �ه��ا ،ف��إن�ه��ا غيرت

>> املنافسة الشديدة
ووعي املستهلكني ونشاط
جمعيات حماية املستهلك
عزز خدمة العمالء

يف ال�س��وق ال�سع��ودي يف توظي��ف
مهارات الت�سويق خلدمة العمالء؟
< إن أي� ��ة ش ��رك ��ة ت ��ري ��د أن ت �ن �ج��ح يف
السوق السعودي ،أو يف أي س��وق آخر
وأن تنافس بقوة؛ يجب عليها أن تهتم
بخدمة ال�ع�م�لاء ،وال��وس��ائ��ل كثيرة يف
ه��ذا ال�ش��أن؛ فعليها أن ت�ع��رف الكثير
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اللقاء

>> الشباب السعودي
تفوق على الوافدين
وسحب البساط منهم
بفضل «السوشيال ميديا»
عن رضا املستفيدين وأن تستمع لهم
وت �ت��واص��ل م�ع�ه��م وحت ��ل مشكالتهم،
وع�ل��ى امل��ؤس�س��ات أن ت��درك أن خدمة
العمالء ليست مجرد أن يكون لدى
ال �ع �م �ي��ل أو امل �س �ت �ف �ي��د م �ش �ك �ل��ة مع
املؤسسة وأن يتواصل معهم بشأنها،
فخدمة العمالء أعم وأشمل من هذا
بكثير.
وأرى أن أغلبية مؤسساتنا السعودية
ب� ��دأت ت�ه�ت��م ب �خ��دم��ة ع �م�لائ �ه��ا؛ ألن
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امل�ن��اف�س��ة ش��دي��دة ،ووع ��ي املستهلكني

عدد ًا أكبر من السعوديني والسعوديات؛

�أن هناك بنية حتتية منا�سبة

ك �ب �ي��ر ،ك �م��ا ن�ش�ط��ت ب �ق��وة املطالبات

ولكن طبيعة س��وق الدعاية واإلعالن

وم�ؤهلة لذلك يف اململكة؟

بحماية حقوق املستهلكني ،والشركات

م�خ�ت�ل�ف��ة؛ ف�ه��و م �ج��ال ب��ه ال�ك�ث�ي��ر من

< التقنية تلعب دور ًا كبير ًا يف حياتنا

األجنبية العاملة يف السوق السعودي

اجلهود اإلقناعية والتسويقية ،وبعض

الشخصية والعملية؛ فقد ساعدتنا

م�ت�ط��ورة؛ أم��ا ال�ش��رك��ات احمللية فهي

ش �ب��اب �ن��ا ال ي �ح �ب��ذون ال �ع �م��ل يف مثل

كثير ًا يف السعودية ،وأبرز مثال على

يف الطريق لذلك وهي حتاول إرضاء

ه��ذه القطاعات؛ وه��ذا ما جعل كثير ًا

ذل ��ك أن ال�ش�ب��اب ال �س �ع��ودي عندما

ع �م�لائ �ه��ا؛ ح �ت��ى ي �ظ �ل��وا ع �ل��ى عالقة

من اإلخ��وة الوافدين يعملون يف تلك

ت��وج �ه��وا إل� ��ى «ال �س��وش �ي��ال ميديا»

ق��وي��ة ب�ه��م ومبنتجاتهم وال يذهبوا

القطاعات .ولكن هذا املجال الوظيفي

وإعالناتها والتسويق الرقمي تفوقوا

للمنافسني.

واس ��ع ج ��د ًا وك �ب �ي��ر ،وإذا اس�ت�ط�ع�ن��ا أن
نطوره مهني ًا بطريقة محترفة؛ سيكون

على اجلاليات األجنبية العاملة يف

> جمال الت�سويق والدعاية من
املجاالت التي تغلب عليها العمالة
الوافدة ،كيف تف�سر لنا ذلك؟

<

إن ق �ط��اع ال��دع��اي��ة واإلع �ل��ان من

ال�س��وق السعودي وسحبوا البساط

قطاع ًا جاذب ًا للسعوديني والسعوديات
وخصوص ًا من فئة الشباب.

ال�ت�ق�ل�ي��دي يف ال�ص�ح��اف��ة وإعالنات

�إقبال كبري

ال� �ش ��وارع وامل �ي��ادي��ن ت�ت�ج��ه اآلن إلى

م � ��ن حت � ��ت أق � ��دام� � �ه � ��م ،ف � ��اإلع �ل��ان

ال �ق �ط��اع��ات امل �ه �م��ة الق �ت �ص��اد البلد،

> التقنية �أ�صبحت ه��ي البيئة

ال �ت��راج��ع أم� ��ام ال�ت�ق�ن�ي��ة اجلديدة.

وي �ف �ت��رض يف م��ؤس �س��ات��ه أن توظف

احلا�ضنة ملهنة الت�سويق ،هل ترى

وال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ة احل� ��دي � �ث� ��ة يف ال� �س ��وق

التنمية اإلدارية

ال �س �ع��ودي م�ت�ط��ورة وس�ت�ت�ط��ور أكثر

وال��دف��ع امل��ال��ي؛ لكن ه��ذه املشكالت

خ�لال الفترة املقبلة ،وهناك إقبال

مت حلها إلى حد كبير ،وأعتقد أنه
ب�ع��د  20ع��ام � ًا م��ن اآلن ستختفي

يف املجاالت التقنية.

احمل� �ل ��ات ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة وت � �ق� ��دم كل

> ال�ش��راء ع�بر الإنرتن��ت �أ�صبح

اخلدمات عن طريق التقنية .ففي
الهند على سبيل امل�ث��ال ،ب��د ًال من

املنت�شرة يف ال�س��وق ال�سعودي ،ما

ب �ي��ع ال �ب �ي �ت��زا ع ��ن ط��ري��ق احملالت

�أهم العوائد االقت�صادية له على

ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة يف ال� �ش ��وارع وامليادين

القطاعات كافة يف اململكة؟

والتي تواجه مشكالت غالء العقار؛

كبير من شبابنا وبناتنا على العمل

�سم��ة الع�ص��ر ،وهو م��ن الظواهر

< الشراء عبر اإلنترنت أصبح واقع ًا
ملموس ًا يف السوق السعودي ،صحيح

أحدى البنايات أمكن عمل مطاعم

أننا واجهنا مشكالت يف هذا الشأن

وتوزيع البيتزا ألي مكان عن طريق

ارتبطت باللوجستيات والتوصيالت

التطبيقات الذكية.

ف ��إن ��ه ع ��ن ط ��ري ��ق ت��أج �ي��ر ش �ق��ة يف

>> مركز التواصل
يوحد اجلهود
احلكومي ّ
التسويقية ويبرز منجزات
األجهزة احلكومية
وق� ��د ان �ت �ش��رت ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات الذكية
يف ال �س��وق ال �س �ع��ودي بشكل كبير يف
مجاالت جتارية عديدة مثل :خدمات
السيارات واملطاعم ،وأصبح كل شيء
متاح ًا للمستهلك م��ن منزله ،وهذا
ت �ط��ور ك�ب�ي��ر ج ��د ًا يف ق �ن��وات ووسائل
التوزيع؛ فبعد أن كانت وسائل
تقليدية أصبحت وسائل تقنية
متطورة.
اعرف مناف�سيك
> ي���ت���وج���ه ال�������ش���ب���اب
ال�������س���ع���ودي يف ال���ف�ت�رة
الأخ��ي�رة ل��ع��امل امل�شاريع
ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة
م�ستعين ًا بالبيئة الرقمية
احلالية ،ما ن�صيحتك لكل
رائد �أعمال لتمتني عالقته

<

ن� �ص� �ي� �ح� �ت ��ي ل� � �ك � ��ل رائ � � ��د

أع�م��ال :أع��رف سوقك ،واعرف
منافسيك؛ فاملعرفة كنز وعلم
كبير ج��داً ،ف��إذا عرفت سوقك
وم �ن��اف �س �ي��ك أك� �ث ��ر استطعت
أن ت �ق��دم ل�ع�م�لائ��ك أف �ض��ل ما
لديك ،ودائم ًا تسلّح باملعرفة <
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سيرة في اإلدارة
تفان وإخالص .ويف هذا
إن مسيرة اإلدارة والتنمية اإلدارية يف وطننا احلبيب حافلة بنماذج مشرفة ،أسهمت يف هذه املسيرة بكل ٍ
العدد نستعرض بعض جتارب د .عبد اهلل الطريقي  -رحمه اهلل  -من كتاب «صخور النفط ورمال السياسة» عبداهلل الطريقي

ابتعاث عبدالله الطريقي ورؤية «المؤسس»

العدد  - 153شعبان 1439 -هـ

22

كان عبداهلل الطريقي وتفوقه محل تقدير وإعجاب
وع � � ��زم؛ ليصل إلى الس � � ��احل الش � � ��رقي لتل � � ��ك البالد،
املل � � ��ك عبدالعزيز-طيب اهلل ثراه-الذي كان يتطلع
كأول طالب س � � ��عودي ُيب َتع � � ��ث إلى الوالي � � ��ات املتحدة
ببصيرت � � ��ه الثاقب � � ��ة وحرص � � ��ه على تعلي � � ��م وتدريب
األمريكية.
وابتعاث احلريصني من أبناء شعبه؛ إلى أن يسهموا
وكطالب جيولوجيا؛ قرأ الطريقي تقارير عن «ريلرود
يف قيادة بالدهم وإدارة شؤونها ،ال سيما أنها مقبلة
أوف تكس � � ��اس» ،وهي جه � � ��ة تنظيمية تتمتع بس � � ��لطة
على نهضة تنموية ،بعد تدفق النفط يف س � � ��احلها
التحك � � ��م يف إنت � � ��اج النف � � ��ط ،وقد علم حقيق � � ��ة دامغة
الش � � ��رقي؛ لذلك فقد وجه امللك عبدالعزيز-رحمه
وهي أن النفط الذي يكمن حتت األرض يف تكس � � ��اس
اهلل-وزير ماليته الش � � ��يخ عبداهلل بن س � � ��ليمان إلى
والسعودية ويف كل مكان ،ليس مطلق ًا ،وبدأ الطريقي
ابتعاث اثنني من السعوديني اللذين كانا يدرسان يف
يف صياغة اخلطط لسياس � � ��ة طويلة األجل الستغالل
مصر إلى الواليات املتحدة األمريكية؛ للتخصص
متوازن للمصدر األول للثروة يف وطنه.
يف دراس � � ��ة النفط وهما :عب � � ��داهلل الطريقي ،ومهنا
أمضى الطريقي  18ش � � ��هر ًا يف دراس � � ��ة املاجس � � ��تير ،ثم
ب � � ��ن معيبد؛ م � � ��ن أجل أن يس � � ��هما يف إدارة ش � � ��ؤون
تقدم برس � � ��الته بعنوان« :جيولوجي � � ��ا اململكة العربية
الوطن بعد أن يناال من العلم واملعرفة ما يؤهلهما
الس � � ��عودية» والتي ناقش � � ��ها يف أغس � � ��طس 1947م ،ويف
لذلك.
مقدمته � � ��ا ق � � ��دم الش � � ��كر لش � � ��ركة أرامك � � ��و؛ لتقدميها
لق � � ��د كان املل � � ��ك عبدالعزيز-رحم � � ��ه اهلل-بالفع � � ��ل
تقاري � � ��ر وخرائط الش � � ��ركة .بعد ذل � � ��ك أمضى عبداهلل
مؤس � � ��س دولة ومنش � � ��ئ نظم من طراز نادر وفريد،
الطريقي س � � ��نة-بعد حصوله على املاجستير-يف فترة
فلم يكن أس � � ��ير محيطه الثق � � ��ايف واالجتماعي ،بل
تدريب من قبل ش � � ��ركة تكس � � ��اس ،حيث أمضى ثمانية
تع � � ��داه برؤيت � � ��ه التي س � � ��بقت
ش � � ��هور يف تكساس ،وأربعة شهور يف
زمانه � � ��ا والتي تؤك � � ��د على أنه
كاليفورني � � ��ا .يفرز أثر ه � � ��ذا النوع
على علم مبا سيتحقق لهذه
م � � ��ن اخلبرة التعليمي � � ��ة مجموعة
البالد من نهض � � ��ة تنموية لن
من القي � � ��م ،وأمناط� � � � ًا مقبولة من
تقوم إال على س � � ��واعد أبنائها
األفع � � ��ال له � � ��ؤالء الذي � � ��ن خاضوا
املتعلمني.
التجربة ،وترى تلك الش � � ��خصيات
م � � ��ن مين � � ��اء بورس � � ��عيد ،حزم
العصري � � ��ة ه � � ��ذه القي � � ��م داخ � � ��ل
الطريق � � ��ي حقائب � � ��ه متوجه ًا
منظوم � � ��ة تثمر ع � � ��ن نتائج معينة
عل � � ��ى ظه � � ��ر الباخ � � ��رة إل � � ��ى
يف كف � � ��اءة التش � � ��غيل واالقتص � � ��اد
الوالي � � ��ات املتحدة األمريكية،
يف اجله � � ��د ،ويف ع � � ��ام 1948م ع � � ��اد
وقد أمض � � ��ى أيام ًا وليال على
الطريق � � ��ي إلى ب� �ل ��اده الس � � ��عودية
ظهر الس � � ��فينة .طواها بحزم
حام ً
ال شهادته <
د .عبد اهلل الطريقي
( )aمن كتاب «صخور النفط ورمال السياسة» عبداهلل الطريقي ،تأليف :محمد بن عبداهلل السيف.

مقال

التنمية اإلدارية

البيانات الضخمة يف القطاع العام :الفرص والتحديات

 kمدير إدارة البحوث واالستشارات فرع معهد اإلدارة العامة باملنطقة الشرقية

،،

د.جعفر أحمد العلوان

تساعد البيانات
الضخمة يف
تطوير أداء
القطاع العام
من خالل تقليل
التكاليف
وحتسني اجلودة،
وزيادة مستوى
الشفافية

k

،،
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البيانات هي اللبنة األساس � � ��ية للبناء املع � � ��ريف يف املنظمات .وتزامن ًا مع ازدياد حجم
البيانات بش � � ��كل متسارع يف عصرنا احلالي؛ ظهر ما يعرف باسم البيانات الضخمة
( )Big Dataوالتي تشمل بيانات تقليدية ،وبيانات شبه هيكلية ،وبيانات غير هيكلية،
يتم جمعها من صفحات الويب ،والبريد اإللكتروني ،ووسائل التواصل االجتماعي،
وغيرها من املصادر .وتتجه املنظمات يف القطاعني العام ،واخلاص لالس � � ��تفادة من
هذه البيانات ا ُمل ّط ِردة النمو والتي تتصف باحلجم الكبير ،والتنوع الهائل ،والسرعة
املتزايدة يف التوالد.
ووفق ًا لبعض الدراسات؛ فإن االستغالل األمثل للبيانات الضخمة ميكن أن يحقق
منو ًا كبير ًا يف االقتصاد العاملي؛ من خالل حتسني اإلنتاجية والتنافسية؛ لذا تتجه
منظمات القطاع العام لالس � � ��تفادة من البيانات الضخمة خلدمة املواطنني ودعم
رفاهيته � � ��م .فكل ش � � ��خص يف املجتمع ُي ِولد بيانات كبي � � ��رة يف القطاعات اخلدمية
العامة؛ مما يؤدي إلى ضخامة بيانات القطاع العام.
ويعتبر استخدام البيانات الضخمة إبداع ًا تكنولوجي ًا يساعد املنظمة على القيام
ُ
بأمور لم تكن ممُ كنة سابق ًا مبا يف ذلك توليد املعارف اإلبداعية من البيانات .مث ًال
ميكن الستخدام البيانات الضخمة أن يساعد يف تطوير أداء القطاع العام بشكل
جذري؛ من خالل تقليل التكاليف ،وحتس �ي ��ن اجلودة ،وزيادة مس � � ��توى الشفافية
وحتس �ي ��ن الفاعلية ،وزيادة مستوى املشاركة يف الش � � ��ؤون العامة ،ومكافحة الغش
واجلرائم ،وتطوير خدمات التعليم والصح � � ��ة ،والتغلب على التحديات الوطنية
كاإلرهاب والبطالة.
من جهة أخرى ،تواجه البيانات الضخمة العديد من التحديات؛ فاالستفادة من
تطبيقات البيانات الضخمة يتطلب جهد ًا كبير ًا ووقت ًا طوي ًال ،واستثمارات مالية
كبيرة؛ م � � ��ن أجل إحداث التغييرات يف املنظمة .وباإلضاف � � ��ة إلى ذلك فإن الزيادة
ا ُمل ّط � � � ِ�ردة يف حج � � ��م البيانات وما يقاب � � ��ل ذلك من تطور بط � � ��يء يف آليات معاجلة
البيان � � ��ات يتجاوز القدرات الالزم � � ��ة لتحليلهاُ ،يعتبر من أب � � ��رز حتديات البيانات
الضخمة؛ إذ يؤدي ذلك إلى تكوين ما يعرف بالنقطة العمياء ،وهي املرحلة التي
ال ميكن ملتخذ القرار فيها من متييز البيانات املهمة من البيانات غير املهمة .لكن
هذه التحديات تظهر بش � � ��كل أكبر يف القطاع العام؛ بسبب ثقافة العمل يف الكثير
م � � ��ن األجهزة احلكومية والقائمة على العزلة وعدم مش � � ��اركة البيانات .فكثير من
األجه � � ��زة احلكومية تعاني من الت � � ��ردد الكبير يف مش � � ��اركة املعلومات مع اجلهات
األخ � � ��رى ،وتعمل يف عزلة ع � � ��ن بعضها البعض؛ نظر ًا العتم � � ��اد كل جهاز حكومي
عل � � ��ى أنظمته اإللكترونية اخلاصة والتي حتفظ البيان � � ��ات معزولة عن األنظمة
األخرى <

قضية العدد

تعمل على حتسني أداء املنظمات وتوازن الفرص لكل الفئات

إدارة التنوع البشري في المؤسسات
الحكومية والخاصة

ال يعد التنوع يف املوارد البشرية ظاهرة على املستوى العاملي فقط؛ بل موجودة محلي ًا ،ويف مختلف املنظمات؛ ففي سوق العمل جند
الكثير من املؤسسات والشركات احمللية تضم العديد من املوارد البشرية متعددة اجلنسيات ،والثقافات ،وتتنوع فيها اخلبرة ،واملعرفة،
والعمر ،والسلوك ،والتخصص ،وطريقة التفكير ،والقدرات اجلسدية ،واحلالة االجتماعية ،واملستوى اإلداري وغيرها .وهذه االختالفات
مجتمعة تحُ ِدث تباين ًا يف حاجات ،ورغبات ،وآراء ،واجتاهات املوارد البشرية ،وتفكيرها يف املنظمات ،وطريقة إدارتها؛ وهو ما يجب أن
يؤخذ يف االعتبار عند وضع اإلستراتيجيات والسياسات العامة لتحقيق األهداف والتطلعات.
يف قضية هذا العدد نناقش إدارة التنوع البشري يف املؤسسات احلكومية واخلاصة ،ونتعرف على أبعادها املختلفة.
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إعداد  :شقران الرشيدي

التنمية اإلدارية

االنفتاح

يرى كثير من خبراء اإلدارة أن التنوع يف
امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة يف ال�ش��رك��ات ومنظمات
العمل ف��رص��ة إيجابية مهمة لالنفتاح،
وت�لاق��ي اخل �ب��رات ،وال�ث�ق��اف��ات ،وللتطور
وال�ن�م��اء ب��د ًال م��ن االن �غ�لاق على الذات؛
إذ إن التنوع هو السبيل لتناغم وتناسق
األفراد واملجتمعات يف عالم اليوم.

المشاركون في القضية:
< د.أيمن فاضل

عضو مجلس الشورى ،وعميد
كلية االقتصاد واإلدارة السابق
بجامعة امللك عبد العزيز بجدة

< د.أحمد الغامدي

عضو هيئة التدريس بقسم
العلوم اإلدارية واإلنسانية-كلية
امللك عبد العزيز الحربية

< المستشار
أ .د .عبدالله الجغيمان

< د.نورة المعيقل

عضو هيئة التدريس بجامعة
امللك سعود

ما هو التنوع؟

وي� �ع ��رف د.أح � �م� ��د ال� �غ ��ام ��دي  -عضو
هيئة التدريس بقسم العلوم اإلدارية
واإلن �س��ان �ي��ة بكلية امل �ل��ك ع�ب��د العزيز
احل ��رب� �ي ��ة-إدارة ال �ت �ن��وع ب��أن�ه��ا «عملية
مناخ داخل املنظمة تتم اإلفادة
إيجاد ٍ
م��ن خ�لال��ه م��ن امل�ي��زات املمكنة للتنوع
ب�ين ال�ع��ام�ل�ين؛ م��ن أج ��ل حت�س�ين أداء
األفراد واملجموعات ،وتقليل السلبيات
احمل �ت �م �ل��ة ل � ��ه ،وال � ��وص � ��ول إل � ��ى كامل
ط��اق��ات �ه��م حت�ق�ي�ق� ًا ل�ل�أه ��داف العامة
وال �ت �ط �ل �ع��ات»؛ وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن اإلدارة
ال�ف�ع��ال��ة ل�ل�ت�ن� ّوع ت�ش�ك��ل ع��ام� ً
لا مؤثر ًا
يف حتسني أداء املؤسسات؛ والشركات،
وخ � �ل� ��ق م �ج �ت �م��ع ع� �م ��ل ت� � �ت � ��وازن فيه
ال �ف��رص ل�ك��ل ال�ف�ئ��ات؛ ف��ال�ت�ن��وع حالياَ
حقيقة واق�ع��ة يف املنظمات والشركات
احمل �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ك��اف��ة؛ إذ إن �ه��ا تعد
م �س��أل��ة م��ؤث��رة أو س ��وف ت �ك��ون مؤثرة
بشكل فعلي على كافة العاملني مبجال
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عضو مجلس الشورى ،عميد
معهد امللك فيصل للبحوث
واالستشارات سابقاً

>> د.أمين فاضل:
املنظمات التي تطبق إدارة
التنوع بشكل جيد تكون أكثر
قدرة على جذب الكفاءات
املتميزة واالحتفاظ بها

التنمية البشرية عند نقطة ما خالل
مستقبلهم املهني.
وي�ق��ول د.أح�م��د ال�غ��ام��دي« :إن مفهوم
إدارة ال �ت �ن��وع ظ�ه��ر واك �ت �س��ب زخ� ً�م��ا يف
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة يف الثمانينيات
امل� �ي�ل�ادي ��ة؛ إذ اش� �ت ��رك املتخصصون
باملساواة ،واإلجراءات اإليجابية املعينون
من قبل الشركات األمريكية جن ًبا إلى
ج�ن��ب م��ع امل�س�ت�ش��اري��ن االجتماعيني
للنظر إل��ى ال�ت�ن��وع يف ال�ق��وى العاملة
كميزة تنافسية وليس كقيود قانونية؛
مما جعل هذا املفهوم يحظى باهتمام
م �ت��زاي��د يف ال ��وق ��ت احل ��اض ��ر؛ نتيجة
املطالبات املتزايدة باملساواة والتسامح
وتقبل اآلخ��ر من جهة ،وإدراك أهمية
التنوع واخلليط الثقايف لنهضة ومنو
امل�ن�ظ�م��ات وال �ش��رك��ات م��ن ج�ه��ة ثانية،
وأهمية االستفادة منه وتوظيفه بشكل
إي �ج��اب��ي؛ ل�ي�ت�ح��ول م��ن س�ب��ب للصراع
إل ��ى م �ح��رك ل�ل�إب ��داع وم� �ع ��زز للقدرة
التنافسية .ف��ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤس�س��ات-
ك�م��ا ت��ؤك��د ال ��دراس ��ات احلديثة-تقوم
بإجراء توسعات يف عملياتها؛ لتتعدى
احل � � � ��دود اجل� �غ ��راف� �ي ��ة احمل� �ل� �ي ��ة؛ مما
ي�ت�ط�ل��ب وج� ��ود إدراك أف �ض��ل للطرق
التي ينبغي استخدامها لزيادة فوائد
ال �ت �ن��وع ،ف�م�س�ئ��ول�ي��ة إدارة االختالف
والتنوع التقع على عاتق إدارة املوارد
ال�ب�ش��ري��ة ف�ح�س��ب؛ ب��ل ت�ق��ع ع�ل��ى عاتق
ج �م �ي��ع امل� ��دي� ��ري� ��ن ،ف ��امل ��دي ��ر الناجح
ه ��و ال � ��ذي ي�ت�م�ك��ن م ��ن ال �ت �ق��ري��ب بني
ه � ��ذه االخ� �ت�ل�اف ��ات وال �ت �ع ��اي ��ش معها
وتوليفها .ف��إدارة التباين أو االختالف

قضية العدد

>> د.أحمد الغامدي:
للتنوع تشكل
اإلدارة الفعالة
ّ
عام ًال مؤثر ًا يف حتسني أداء
املؤسسات والشركات وخلق
مجتمع عمل متوازن
حتد يواجهه املسؤولون عندما يديرون
ٍ
م��رؤوس �ي �ه��م ،وع�ل�ي�ه��م تقبله والتفاعل
معه؛ ألن مسألة إدارة أفراد من نوعيات
وأعمار وثقافات وجتارب مختلفة ،ليست
باملسألة السهلة أبداً».
سوق العمل
ومن جانبها تقول د.نورة املعيقل  -عضو
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هيئة ال �ت��دري��س ب�ج��ام�ع��ة امل�ل��ك سعود:
«التنوع هو الوضع الطبيعي للمجتمعات
اإلنسانية ،ويندر أن جند مجتمع ًا يتسم
ب �ت �ج��ان��س س �ك ��ان ��ي ك� ��ام� ��ل» .وتضيف:
«ال يتنافى ال�ت�ن��وع وال�ت�ع��ددي��ة الثقافية
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ب �ل��د ال� ��واح� ��د أو على
امل�س�ت��وى ال�ع��امل��ي م��ع االن�ت�م��اء الوطني؛
جدا
ح �ي��ث إن ال��وط �ن �ي��ة م �ف �ه��وم واس� ��ع ً
يتجاوز العرق ،واملذهب ،واللغة؛ ليجمع
كل أبناء الوطن يف إطار وطني واحد مع
االحتفاظ بالنكهات املختلفة للجماعات
املتنوعة فيه مهما كان حجمها .فلقد أقر
اإلس�لام ه��ذا االخ�ت�لاف بني البشر ،فهو
سنة كونية ال ميكن جتاوزها .قال تعالى:
(وم � ��ن آي ��ات ��ه خ �ل��ق ال� �س� �م ��اوات واألرض
واختالف ألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك
آليات للعاملني)».
وت �ت��اب��ع ق��ائ �ل��ة« :ك �ث �ي��رون ال َي �ع��ون مدى
أهمية وت��أث�ي��ر «إدارة ال�ت�ن� ّوع» على سوق
ال� �ع� �م ��ل م� ��ن ج �م �ي��ع ج� ��وان � �ب� ��ه ،وقالئل
ُي �ط � ّب �ق��ون ه ��ذا امل �ف �ه��وم يف مؤسساتهم.

الذي يعني حتقيق تكافؤ فرص حقيقي،
ناجح ون��اج��ع ،واالع �ت��راف ب��وج��ود فروق
فردية كعامل إيجابي للمنظمة ،وتوسيع
دائ ��رة زب��ائ�ن�ه��ا أو مستثمريها؛ لتشمل
ف�ئ��ات اج�ت�م��اع�ي��ة متنوعة ومستهلكني
م �ت �ن��وع�ين ،وت �س �ه��م يف ت �ك��اف��ؤ الفرص،
وحتسني صورة املنظمة ،وحتسني خدمة
العمالء من مختلف الفئات ،وتشجيع
االبتكار واإلب ��داع ،ورف��ع مستوى التزام
جميع العاملني.
خصوصية

ويف ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ي �ع �ت �ق��د املستشار
أ.د.ع �ب��داهلل اجلغيمان  -عضو مجلس
ال� �ش ��ورى وع �م �ي��د م �ع �ه��د امل �ل��ك فيصل
ل �ل �ب �ح��وث واالس � �ت � �ش ��ارات س��اب �ق � ًا  -أنه
ل�ت�ح�ق�ي��ق وت�ط�ب�ي��ق ال �ت �ع��ددي��ة والتنوع
اإلداري ب �ش �ك��ل ف� �ع� �ل ��ي ،ي� �ج ��ب قبول
واحترام خصوصية كل فرد يف املجموعة
وإدراك االختالفات الفردية؛ ألن مهمة
امل�ن�ظ�م��ة ال �ت��ي ت�س�ع��ى ل�ل�ت�ن��وع والنجاح
التنتهي بقبول املوظف للعمل فحسب؛
ب � � � ��ل ت� � �س� � �ت� � �م � ��ر حتى
انخراطه بشكل فعلي،
ف�ك�ث�ي��ر م ��ن الدراسات
احل��دي�ث��ة ال�ت��ي أجريت
ح��ول العالم أثبتت أن
املنظمات حتصد نتائج
إي �ج ��اب �ي ��ة م� ��ن التنوع
يف إط��ار إدارة مناسبة،
وض �م��ن خ �ط��ة منظمة
وش��ام �ل��ة حت �ق��ق تكافؤ
ال� �ف ��رص ب �ش �ك��ل فعال
وص � �ح � �ي� ��ح إلجن � ��ازه � ��ا
وتطبيقها.

التنمية اإلدارية

>> أ.د .عبداهلل اجلغيمان:
املنظمات حتصد نتائج إيجابية
من التنوع ضمن خطة
منظمة وشاملة حتقق
تكافؤ الفرص
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وي�ق��ول املستشار أ.د.ع �ب��داهلل اجلغيمان:
«ي �ن �ط��وي ال �ت �ن��وع ع �ل��ى أك �ث��ر م ��ن مجرد
الثقافة ،واخللفية االجتماعية ،واجلنس؛
ف �ه��و ي�ش�م��ل ت �ف��رد ك��ل ش �خ��ص ،وخبرته
وش�خ�ص�ي�ت��ه ،وي��ؤث��ر ع �ل��ى األداء بشكل
كبير؛ لذلك من املهم إدارة أية مشكالت
ق ��د ت �ن �ج��م ع ��ن ال� �ص ��راع ��ات الشخصية
داخ� ��ل امل �ن �ظ �م��ة ب�ش�ك��ل س �ل �ي��م ،فالتنوع
يحدد كيفية تفاعل امل��وظ��ف م��ع زمالءه
املوظفني اآلخرين ،ونوع احلافز املشترك
يف األداء الوظيفي بينهم ،وهناك العديد
م ��ن اخل � �ط� ��وات ال� �ت ��ي ق ��د ت� �ك ��ون فعالة
بشكل كبير يف إدارة التنوع ومنها :إعالن
األه � ��داف وال �غ��اي��ات وال �س �ي��اس��ات بشكل
واضح ،وتعزيز ثقافة املنظمة واملمارسات
الشائعة للموظفني ليلتزم بها اجلميع،
وال �ع �م��ل ع �ل��ى إج� � ��راء ت �غ �ي �ي��رات ممكنة
م��ن شأنها تلبية احتياجات املجموعات
املتنوعة يف املنظمة كاألجانب ،والنساء،
وذوي االحتياجات اخلاصة وغيرهم».
ويضيف اجلغيمان« :تنوع القوة العاملة

أم��ر ط�ب�ي�ع��ي ،وش��ائ��ع يف امل�ن�ظ�م��ات على نتائج متميزة يف األداء العام.،
اخ � �ت �ل�اف � �ه� ��ا ،مب � ��ا يف ذل � � ��ك امل� ��ؤس � �س� ��ات،
املساواة والعدالة
وال � �ق � �ط � ��اع � ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة وامل � � � � ��دارس وي� � ��رى د.أمي � � ��ن ف ��اض ��ل-ع �ض ��و مجلس
واجل��ام�ع��ات السيما إذا أدي��ر ه��ذا التنوع الشورى ،وعميد كلية االقتصاد واإلدارة
إدارة ف �ع��ال��ة وواع � �ي� ��ة ت �ع �ت��رف بالفروق ال �س��اب��ق ب �ج��ام �ع��ة امل �ل ��ك ع �ب��د العزيز
امل��وج��ودة ب�ين األع �ض��اء ،و ُت�ق��دره��ا وتؤمن ب �ج��دة-أن الكثير م��ن ال�ق��ادة واملديرين
ب ��أن ك��ل ش�خ��ص م�ت�ف��رد يف ذات� ��ه ،وتعمل يدركون حجم التأثير املتزايد لظاهرة
على استكشاف ه��ذه االخ�ت�لاف��ات يف ظل إدارة ال �ت �ن ��وع ع �ل��ى م �ف��اه �ي��م العمل؛
بيئة تتسم باألمان واإليجابية والرعاية؛ ك��امل �س��اواة ،وال �ع��دال��ة ،وت�ك��اف��ؤ الفرص،
حيث ُيفترض يف ثقافة املنظمة أن تكون ويستجيبون لذلك ببرامج وممارسات
ح��اض �ن��ة ل� �ل� �ك� �ف ��اءات ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر عن ت ��ؤك ��د ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ة اخ �ت �ي��ار وتوظيف
االخ �ت�لاف��ات امل��وج��ودة ب�ي�ن�ه��م؛ فاملنظمة موظفني متنوعي ال �ق��درات ،واملهارات،
ذات ال� �ث� �ق ��اف ��ات امل� �ت� �ع ��ددة ه ��ي املنظمة وال �ت �ج��ارب؛ وب��ال �ت��ال��ي ف�س�ي��اس��ات إدارة
ال�ت��ي مت�ت��زج فيها ال�ث�ق��اف��ات ،والقدرات ،التنوع يف املوارد البشرية تشمل العمليات
واخل�ب��رات ،واخلصائص األخ��رى لتعطي اإلدارية كافة داخل املنظمة ،مثل :التزام

قضية العدد

>> د.نورة املعيقل:
كثيرون ال َيعون أهمية وتأثير
التنوع» على سوق العمل
«إدارة ّ
طبقون هذا املفهوم يف
وقالئل ُي ّ
مؤسساتهم
اإلدارة العليا ودعمها ،وحتقيق العدالة
وتساوي الفرص ،والتوظيف ،والتدريب،
وال �ت �ط��وي��ر ،وت�ق�ي�ي��م األداء ،والترقيات،
والتعويضات املالية؛ ف��إدارة التنوع يجب
أن تكون شاملة ومتكاملة بحيث تنعكس
ع �ل��ى اجل ��وان ��ب ال�ف�ن�ي��ة واإلداري � � ��ة كافة،
وبشكل يشمل املستويات اإلدارية والفنية
يف املنظمة كافة.
ويتساءل د.أمي��ن فاضل :إذ ًا كيف ميكن
توظيف ه��ذا التنوع علي أرض الواقع؟
وي �ج �ي��ب« :حت �ق �ي��ق ال �ن �س��ب امل ��رج ��وة من
التنوع ب�ين العاملني يف املنظمة ال يعد
كاف ًيا الكتساب الفوائد املرجوة كافة من
تنوع يف القوة العاملة؛ فالبد من وجود
تنوع وثراء يف املعرفة فيما يتعلق باألداء
املؤسسي من حيث آليات اتخاذ القرارات،
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وسبل حتقيق
وكيفية التواصل الفكريُ ،
األه� � ��داف ،وط ��رق حت�ف�ي��زه��م ،وغيرها؛
وب��ال �ت��ال��ي ف��ال �ت �ن��وع ل �ي��س م �ج ��رد مزج
ال �ه��وي��ات امل�ت�ن��وع��ة ل�ل�أف��راد يف النماذج
املؤسسية احلالية؛ بل له تأثير جوهري
ع �ل��ى مم� ��ارس� ��ات ال �ع �م��ل وافتراضاته
األساسية.
ويستطرد قائ ًال« :من الواضح أن مفهوم
إدارة التنوع الفعالة يظهر متفاوتًا يف
الكثير من املنظمات التي تطبقه؛ فهو
يعتمد على ال�ع��دي��د م��ن ال�ع��وام��ل التي
ً
كبيرا ،والتي من أهمها
تختلف
اختالفا ً
التنوع يف احتياجات املنظمة وحجمها،
واالختالفات البيئية مثل :املوارد املتاحة،
والثقافة وقناعات املسئولني ،ومع ذلك
أص �ب �ح��ت إدارة ال� �ت� �ن ��وع ح ��اج ��ة ماسة
للمنظمات ال��دول�ي��ة واحمل�ل�ي��ة؛ ألسباب
كثيرة من أهمها أنها تضمن وج��ود قوة
ع�م��ل م�ت��وازن��ة ت�ع��زز ق ��درة املنظمة على
استقطاب وتنمية واالحتفاظ بالعاملني
األكثر تأهيلاً  ،ودعم التكامل الهيكلي يف
كل املستويات ،وإزالة الفروقات والتحيز،

و ُت �ق �ل��ل م��ن ال �ص��راع��ات داخ� ��ل املنظمة؛
إال إن ��ه يف امل �ق��اب��ل ه �ن��اك ع ��دة مخاطر
وحتديات إلدارة التنوع من أهمها :احلكم
املسبق ،واملتحيز ضمن القوالب اجلاهزة
على األفراد واجلماعات ،ووجود السقف
الزجاجي ال��ذي مينع بعض األشخاص
من الوصول ملناصب يستحقونها؛ بسبب
ال �ع��رق ،واالن �ت �م��اء .وال�ت�ف��رق��ة يف املزايا
التي يحصل عليها املوظفون يف املرتبة
نفسها؛ بسبب اجلنس «الذكور واإلناث»
م�ث� ً
لا .وي��وض��ح د.أمي��ن فاضل أن إجماع
وجهات النظر حول أهمية وفائدة إدارة
التنوع ليست كافية؛ فلتحقيق وتطبيق
ال �ت �ع ��ددي ��ة ب �ش �ك��ل ف �ع �ل��ي ،ي �ج��ب قبول
واحترام خصوصية كل فرد يف املجموعة،
وإدراك االختالفات الفردية ،وتوفير بيئة
مريحة لألشخاص املنتمني إلى ثقافات
مختلفة ،ووض ��ع ت��داب�ي��ر م��ن ش��أن�ه��ا أن
جتعلهم يشعرون باالنتماء إلى املؤسسة،
ويجب على املنظمات القائمة على تعدد
الثقافات إيجاد معادلة متوازنة متكنها
م��ن استيعاب ك��ل اخللفيات واخلبرات،
وخلق منوذج بنائي متكامل يقودها نحو
حتقيق أه��داف�ه��ا التنظيمية بعقالنية،
واعتماد إستراتيجيات فعالة جتعل من
س �م��ة ال �ت �ع��دد س �م��ة إي �ج��اب �ي��ة يف عمل
املنظمة .فاملنظمات التي تدير التنوع
ب �ك �ف��اءة ع��ال �ي��ة ت �ك��ون أك �ث��ر مت� �ي ��ز ًا من
املنظمات التي متارس سياسات متحيزة
يف معاملة موظفيها؛ ولعل مرجع هذا
ال�ت�ف��اوت ه��و أن امل�ن�ظ�م��ات ال�ت��ي تطبق
إدارة ال �ت �ن��وع ب �ش �ك��ل ج �ي��د ت �ك��ون أكثر
ق � ��درة ع �ل��ى ج� ��ذب ال� �ك� �ف ��اءات املتميزة

واالحتفاظ بها <

مقال

التنمية اإلدارية

إعادة اكتشاف الذات
وبناء على
كما نعلم جميع ًا؛ أن اكتشاف الذات له أهمية كبيرة بالنسبة للفرد؛ فمن خالله ميكنه التعرف على قدراته ومهاراته كافة؛
ً
ذلك يأخذ القرارات املناسبة له ،إال إنه رمبا كانت من اللحظات املؤملة للنفس البشرية ،حينما تسيطر على املوظف صورة ذهنية جتبره
من جديد على التفكير يف مدى تناسب توزيع قدراته ومهارته مع ما يقوم به من مهام ،وهو ما يطلق عليه مصطلح «إعادة اكتشاف
الذات» ،فهذه العملية قد تكون مؤملة؛ ألنها تتطلب مجهود ًا نفسي ًا ،فهو يعرف ضمني ًا-كموظف-أنه سوف يصل لنقطة األمان املهني؛
ولكن يف طريقه توجد بعض التحديات التي تخيفه ،وهو ما ميكن تشبيهه بالشعور الذي يواجه الفرد يف مكان محترق ،ومطلوب منه
القفز من النافذة إلى مظلة األمان ،وهو غير متأكد من مدى قوة مظلة األمان ،أو سالمة مكانها؛ لذا يعتقد البعض أنه من األفضل
اكتشاف الذات يف بدايات العمل؛ ألن املخاوف تكون أقل بكثير.
ولكن الصحيح أن إعادة اكتشاف الذات تكون يف مراحل متعددة من حياتك املهنية ،حني جتد نفسك وصلت إلى مرحلة عدم الرضا
عن إجنازك؛ ليس لعدم جودته أو كفاءته؛ ولكن ألنك ال جتد ذاتك فيه .فلحظة الصدق مع الذات تتحول  -إذا ما توفرت اإلرادة  -إلى
طاقة قوية تدفع بقواك العقلية والنفسية واجلسدية مع ًا نحو إعادة اكتشاف الذات والدفع نحو املستقبل األفضل ،مع يقينك التام
بالتحديات التي قد تواجهك .ويجب أن تكون على حذر من العكس -أي التشاؤم-والذي
قد يدفعك إلى خنق ذاتك ،أو سجنها يف زاوية مغلقة من داخلك؛ مبرر ًا لنفسك أن السبب
k
أ .هدى صالح أبو حيمد
بيئة العمل وغيره ،لتجد عذر ًا للتردد والسكون.
وهناك عدة أساليب تساعدك على إعادة اكتشاف ذاتك ،ومنها:
> التفكير املستقبلي؛ بحيث تقوم بتحديد أهدافك ،وطموحاتك ،التي تسعى إلى حتقيقها،
وميكنك أع��داد قائمة تتضمن األه ��داف املطلوب حتقيقها ك��اف��ة ،وب�ين ك��ل فترة وأخرى
تراجعها؛ لترى مدى تقدمك يف حتقيقها ،أو لتقوم بتعديلها حسب أهدافك اجلديدة.
> وال بد من أن تكون لديك الثقة مبا متلكه من ق��درات ،ومهارات؛ فكلما كنت واثق ًا من
نفسك ،سوف تنجح يف التعرف أكثر على ذاتك ،وما مييزك عن غيرك.
حلظة الصدق
> وال بد أن تتصف بالقوة ،وأن تتوقع أنك يف مرحلة االنتقال سوف تواجه بعض التحديات
مع الذات
والتي يجب عليك أن تتغلب عليها إلى أن تصل إلى نقطة األمان.
تتحول إذا ما
> كما أنه من املهم أن تكون لديك مهارة الترتيب والتنظيم يف حياتك اخلاصة أو العملية؛
توفرت اإلرادة
حتى ال ت��ؤث��ر أي منهما سلب ًا على األخ ��رى ،كما أن ذل��ك ل��ه العديد م��ن ال�ف��وائ��د أولها
احملافظة على الوقت ،وتساعد على أن تخصص وقت ًا إلجناز كل أمر من أموره دون تقصير
إلى طاقة قوية
أو ضغط نفسي.
تدفع بقواك
> كما يساعدك التفكير املستقل ،وذلك يف مكان هادئ بعيد ًا عن إزعاج وتأثير اآلخرين؛
نحو إعادة
بحيث تتبنى أسلوب ًا مميز ًا يف التفكير ،وحتاول الفصل بني أفكارك ،وأفكار من حولك .وال
اكتشاف الذات
يعني ذل��ك ع��دم االستفادة من نصائح اآلخ��ري��ن ،بشرط أن تستعني بشخص ما تثق به،
والدفع نحو
ويفضل أن يكون هذا الشخص لديه خبرات ،وجتارب سابقة؛ لكي يستطيع تقدمي النصح
السليم .إن دعم عملية إعادة اكتشاف ذاتك بتطوير وتنمية قدراتك ،ومهاراتك ،سواء كان
املستقبل
ذل��ك من خ�لال االلتحاق ب��دورات تدريبية ،أو التدريب يف منظمة م��ا؛ من أج��ل اكتساب
خبرة ،أو العمل التطوعي ،وغير ذلك .مما يساعدك على سرعة االستقرار املهني والنفسي
يف املرحلة املستهدفة <

،،
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تقرير

ما مفاتيحها ،ومقوماتها ،ومناذجها ،وعالقتها باجلودة ال�شاملة ؟
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« 30إدارة التميز»..البقاء لألفضل بين المنظمات
إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد

ميوج عاملنا اليوم بتغيريات عديدة وعاتية ،وتزداد فيه حدة املناف�سة بني املنظمات املختلفة التي يحكم ا�ستمراريتها وتطورها
�أن «البقاء للأف�ضل» واملتميز منها .والتميز هنا هو القوة التي ترتكز عليها هذه املنظمات ،وهو ما لن يتحقق من فراغ؛ وهو حم�صلة
قوتها ومتيزها يف عوامل عديدة ومتطلبات خمتلفة� .أر�ست دعائمها مناذج وجتارب النجاح التي �سطرتها �إدارة متيز املنظمات
الناجحة واملتميزة بالدول املتقدمة كاليابان ،و�أمريكا ،و�أوروبا ،وكندا ،و�أ�سرتاليا ،و�سنغافورة ،وغريها .وما �أحوج منظماتنا �إىل
هذا التميز؛ ملوا�صلة م�سريتنا التنموية ،وتلبية طموحات قيادتنا الر�شيدة ،يف ظل ر�ؤية اململكة  .2030يف هذا التقرير عن «�إدارة
التميز» نتعرف على مفاتيحها ،ومقوماتها ،ومناذجها ،وعالقتها باجلودة ال�شاملة ..و�إليكم التفا�صيل.

التنمية اإلدارية

يتطلب توفر املقومات التالية:
 -1بن � � ��اء إس � � ��تراتيجي متكام � � ��ل يعبر عن
التوجهات الرئيس � � ��ة للمنظم � � ��ة ونظرتها
املستقبلية.
 -2منظوم � � ��ة متكامل � � ��ة م � � ��ن السياس � � ��ات
التي حتكم وتنظم عمل املنظمة ،وترش � � ��د
القائم �ي ��ن مبس � � ��ئوليات األداء إلى قواعد
وأسس اتخاذ القرارات.
 -3هي � � ��اكل تنظيمية مرنة ومتناس � � ��بة مع
متطلبات األداء وقابلة للتعديل والتكيف
مع املتغيرات الداخلية واخلارجية.
 -4نظام متطور لتأكيد اجلودة الشاملة.
 -5نظ � � ��ام معلومات متكامل؛ لدعم اتخاذ
القرار.
 -6نظام متطور إلدارة املوارد البشرية.
 -7نظام إلدارة األداء.
 -8نظ � � ��ام متكامل لتقيي � � ��م األداء الفردي
وأداء مجموع � � ��ات وفرق العم � � ��ل ووحدات
األعمال اإلستراتيجية واألداء املؤسسي.
 -9قي � � ��ادة فعال � � ��ة؛ تدع � � ��م إتاح � � ��ة ف � � ��رص
املنظمة يف حتقيق « إدارة التميز».
النموذج األوروبي
ويف مع � � ��رض احلدي � � ��ث ع � � ��ن إدارة التميز
ومناذجها؛ ينظ � � ��ر اخلبراء واملتخصصون
إلى ثالثة مناذج منها بعني االعتبار وهي:
النم � � ��وذج األوروبي ،والنم � � ��وذج األمريكي،
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مفاتيح ومقومات
يلف � � ��ت «املنت � � ��دى العرب � � ��ي إلدارة امل � � ��وارد
البش � � ��رية» إل � � ��ى أن هن � � ��اك مجموع � � ��ة من
املفاتيح واملقومات الالزمة لتطبيق وجناح
إدارة التميز يف املنظمات املختلفة .وتتمثل
ه � � ��ذه املفاتي � � ��ح يف مجموع � � ��ة التوجه � � ��ات
اإلدارية التي تشترك يف بناء وتنمية ثقافة
تنظيمية محابية لفرص التميز والتفوق.
وتعب � � ��ر هذه التوجهات اإلدارية عن أمناط
س � � ��لوكية متفوقة تس � � ��تهدف توفير أفضل
الظروف واآللي � � ��ات واألدوات لألداء الذي
يلت � � ��زم مبواصف � � ��ات ومتطلب � � ��ات اجل � � ��ودة
الش � � ��املة واملتواف � � ��ق مع رغب � � ��ات وتوقعات
العم �ل ��اء ،كم � � ��ا حتق � � ��ق ارتب � � ��اط املنظمة
بعالقات وثيقة وفعالة مع كافة األطراف
ممن يقدم � � ��ون خدماتهم لها أو يحصلون
عل � � ��ى منافع منها .وتتضم � � ��ن قائمة تلك
املفاتيح م � � ��ا يلي :تنمية وحف � � ��ز االبتكار،
وتنمي � � ��ة وتفعيل التوجه إلرضاء العمالء،
وااللت � � ��زام مبفاهي � � ��م ومتطلب � � ��ات اإلدارة
املالي � � ��ة الس � � ��ليمة ،وااللت � � ��زام بأخالقيات
وقيم العم � � ��ل اإليجابية ،وتنمية وتوظيف
الرصيد املعريف املتجدد للعاملني ،وتيسير
وتفعيل فرص التعلم التنظيمي ،وتنمية
آليات التفكير املنظومي والتزام منهجية
علمية يف بحث املشكالت واتخاذ القرارات،
والتوجه بالنتائج ،والتركيز على العمالء،
واالهتمام املت � � ��وازن بأصح � � ��اب املصلحة،
وإدماج املنظم � � ��ة يف املناخ احمليط وتنمية
اإلحس � � ��اس باملس � � ��ئولية االجتماعية لدى
العامل �ي ��ن .وتوض � � ��ح ه � � ��ذه املجموعة من
املفاتي � � ��ح أن الوصول إل � � ��ى « إدارة التميز»
ليس أمر ًا يسير ًا يتحقق بالتمني؛ ولكنه
عمل شاق وجهد متواصل من جانب أفراد
املنظمة جميع ًا وعلى كافة املستويات.
كذلك ف��إن حتقيق «إدارة التميز»

>> التعليم والقيادة
والسوق والعمالء
واالبتكار واستدامة
النتائج من أهم
ركائز التميز اإلداري
بسنغافورة وكندا
وأستراليا

والنموذج الياباني .فيبرز «املنتدى العربي
إلدارة املوارد البشرية» النموذج األول وهو
النموذج األوروبي للتميز الذي يقوم على
قاعدة أساس � � ��ية من فكر اجلودة الشاملة؛
حيث نبع من فعالي � � ��ات االحتاد األوروبي
إلدارة اجل � � ��ودة ال � � ��ذي ُأنش � � ��يئ يف الع � � ��ام
1988م ،ويتراب � � ��ط مع اجلائ � � ��زة األوروبية
للج � � ��ودة الت � � ��ي يديره � � ��ا االحتاد نفس � � ��ه.
وتتبلور فلسفة هذا النموذج يف أن التميز
يف األداء ،وخدم � � ��ة العم �ل ��اء ،وحتقي � � ��ق
املناف � � ��ع ألصحاب املصلح � � ��ة من العاملني
وغيره � � ��م واملجتمع بأس � � ��ره؛ إمنا يتحقق
من خ �ل ��ال القي � � ��ادة التي تق � � ��وم بصياغة
وتوجي � � ��ه السياس � � ��ات واإلس � � ��تراتيجيات
وامل � � ��وارد البش � � ��رية ،وتس � � ��تثمر العالق � � ��ات
وتدي � � ��ر العملي � � ��ات املختلف � � ��ة باملنظمة».
ويؤكد النم � � ��وذج األوروبي على أن املنظمة
تس � � ��تطيع الوص � � ��ول إل � � ��ى مرتب � � ��ة «إدارة
التمي � � ��ز» إن ه � � ��ي التزمت بأف � � ��كار وأمناط
اإلدارة القائمة على األسس التالية:
 -1التركي � � ��ز عل � � ��ى النتائ � � ��ج املس � � ��تهدفة
جلماع � � ��ات أصح � � ��اب املصال � � ��ح املختلفني
ذوي العالقة باملنظمة.
 -2التركيز على العمالء.
 -3القيادة الفعال � � ��ة واألهداف الواضحة
من أه � � ��م محددات األداء التنظيمي ،وهي
الت � � ��ي تتيح الظروف املناس � � ��بة لتميز أداء
عناصر املنظمة املختلفة.
 -4إدارة العمليات واإلدارة باملعلومات.
 -5تنمي � � ��ة ومتك �ي ��ن األف � � ��راد العامل �ي ��ن
باملنظمة؛ حتى تنطلق طاقاتهم اإلبداعية
وقدراتهم الفكري � � ��ة وخبراتهم ومعارفهم؛
فيما يعود على املنظمة بأفضل النتائج.
 -6التعلم املس � � ��تمر واالبت � � ��كار والتجديد
شرط مهم لتحقيق «إدارة التميز».
 -7تنمية عالقات الشراكة والتحالف.

تقرير

 -8إدراك املسئولية االجتماعية للمنظمة
واحترام قواعد ونظم املجتمع من شروط
جناحها على املدى الطويل.
ويرت � � ��ب النم � � ��وذج معايي � � ��ر « إدارة التميز»
يف مجموعت �ي ��ن هم � � ��ا :أو ًال :مجموع � � ��ة
«املمكنات» أي العوامل التي متكن املنظمة
من حتقيق النتائج ،فهي املوارد والوسائل
واآللي � � ��ات الت � � ��ي تتحق � � ��ق م � � ��ن خالله � � ��ا
«النتائج» (وه � � ��ي املجموعة الثانية) .وأما
ع � � ��ن تطبيق النم � � ��وذج األوروبي؛ فتش � � ��ير
املوس � � ��وعة احل � � ��رة «ويكيبيدي � � ��ا» إل � � ��ى أنه
ميكن تطبيق التقييم الذاتي بشكل واسع
النطاق عل � � ��ى املنظم � � ��ات ،الكبي � � ��رة منها
والصغيرة ،س � � ��واء كان � � ��ت تعمل يف القطاع
الع � � ��ام ،أو يف القطاع اخل � � ��اص .وميكن أن
يوف � � ��ر التقيي � � ��م الذاتي-باس � � ��تخدام هذا
النموذج-لفريق اإلدارة نظرة شاملة على
املنظمة كلها .وبش � � ��كل متزايد ،تستخدم
املنظم � � ��ات املخرجات الت � � ��ي يتم احلصول
عليه � � ��ا م � � ��ن التقيي � � ��م الذاتي كج � � ��زء من
عملي � � ��ة التخطيط التجاري بها ،كما أنها
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>> األوروبي
واألمريكي والياباني
أبرز مناذج التميز
اإلداري يف العالم
تس � � ��تخدم منوذج متيز املؤسسة األوروبية
إلدارة اجلودة كأس � � ��اس ملراجع � � ��ة عمليات
التشغيل واملشروعات.
النموذج األمريكي
وه � � ��و م � � ��ن أش � � ��هر من � � ��اذج «إدارة التمي � � ��ز»،
وطبق � � � ًا ملوق � � ��ع «املرس � � ��ال.كوم»؛ فإن هناك
عدة مفاهي � � ��م وعناصر عام � � ��ة يتميز بها
النموذج األمريكي ،وهذه املفاهيم تعبر يف
الغالب عن قي � � ��م التميز والفعالية ،وتنبع
بالدرج � � ��ة األول � � ��ى من فك � � ��ر «إدارة اجلودة
الشاملة» ،وهي:
 -1تت � � ��م عملي � � ��ة اجلودة الش � � ��املة يف هذا
النم � � ��وذج انطالق � � � ًا م � � ��ن رغب � � ��ات العمالء
ومتطلباتهم.
 -2النم � � ��وذج يب � � ��رز مدى أهمي � � ��ة وحيوية

قيادة املؤسسة ومجلس اإلدارة.
 -3ضرورة التعل � � ��م التنظيمي ،والتطوير
املستمر ملختلف عناصر ومقومات األداء.
 -4يرك � � ��ز النموذج جيد ًا على قدرات الفرد
ويق � � ��در ج � � ��د ًا أهمي � � ��ة العنصر البش � � ��ري
الفعال.
 -5يسعى النموذج لتطوير قدرات ومهارات
العاملني وتدريبهم.
 -6أهمية االستجابة السريعة الحتياجات
العمالء ،وتيسير أية صعوبات يجدونها يف
إدارة املنظمة.
 -7التركي � � ��ز على أهمي � � ��ة تصميم اجلودة
يف مج � � ��االت النش � � ��اط املختلف � � ��ة؛ ملن � � ��ع
األخطاء.
 -8ضرورة تعميق التوجه اإلس � � ��تراتيجي،
وتوضي � � ��ح رس � � ��الة املنظم � � ��ة ،وسياس � � ��تها،
ورؤيتها املستقبلية.
 -9تنمية أس � � ��اليب اإلدارة املس � � ��تندة على
املعلومات واحلقائق ،وتنمية املعرفة ودعم
اتخاذ القرارات.
 -10التأكيد على أهمي � � ��ة العناية بتنمية
عالق � � ��ات املنظمة مع مختل � � ��ف األطراف
اخلارجية املتعاملة معها.
 -11تس � � ��عى إدارة املؤسس � � ��ات األمريكي � � ��ة
لتقريب وجهات النظر بني مجلس اإلدارة
والعاملني باملؤسسة كافة.
 -12عق � � ��د صفق � � ��ات وبروتوك � � ��والت تعاون
واتفاقات للشراكة والتحالف.
 -13يس � � ��عى أغلب املس � � ��تثمرين وأصحاب
رؤوس األم � � ��وال للتواص � � ��ل فيم � � ��ا بينه � � ��م
وعقد اجتماع � � ��ات ودي � � ��ة؛ لتخفيف حدة
املنافسة السيئة.
 -14تهتم املنظم � � ��ات األمريكية باللجوء
للقان � � ��ون؛ لتجنب الدخ � � ��ول يف صراعات
خبيثة.

التنمية اإلدارية

 -15ي � � ��درك القائمون عل � � ��ى اإلدارة أهمية
الدور االجتماعي للمنظمة ومسئوليتها
العامة.
 -16اتباع فكرة الكفاءة يف املناصب وليست
القرابة أو الوالء معايير لذلك.
النموذج الياباني
وبالنس � � ��بة للنموذج اليابان � � ��ي ،أو ما ُيعرف
بنم � � ��وذج «دمين � � ��ج  ،»Demingوالذي ارتبط
باس � � ��م «ويليام دمين � � ��ج» ،وبحركة اجلودة يف
اليابان منذ األربعينيات من القرن املاضي،
وتقوم مؤسسة «دمينج» مبنح جائزة باسمه
لألف � � ��راد والهيئ � � ��ات التي حتق � � ��ق إجنازات
مهمة يف مجال رقابة اجلودة .وهذه اجلائزة
كانت تُقدم يف السابق لليابانيني فقط ،ثم
بدأت ش � � ��ركات غير يابانية تب � � ��دي اهتمام ًا
باجلائ � � ��زة وتتقدم للفوز به � � ��ا ،وقد حصلت
ش � � ��ركات أمريكية عليها مثل شركة Lucent
 ،Technologiesوتق � � ��وم اجلائ � � ��زة عل � � ��ى
أس � � ��اس منوذج يركز فقط عل � � ��ى العمليات
 Processesاملؤدي � � ��ة إلى اجلودة الش � � ��املة
دون النظر إلى النتائج املترتبة عليها.

وتتعدد صور وفئات هذه اجلائزة كالتالي:
فهناك جائ � � ��زة «دمينج» لألف � � ��راد ،وجائزة
«دمين � � ��ج» للتطبيق ،وجائ � � ��زة الرقابة على
اجلودة للمصانع ،وقالدة «دمينج».
وعلى صعيد متصل ،تبرز تس � � ��عة معايير
يتم قي � � ��اس املنظمات على أساس � � ��ها لنيل
اجلائ � � ��زة ،وه � � ��ي :أو ًال :معيار السياس � � ��ات
ال � � ��ذي يش � � ��مل األم � � ��ور املتصل � � ��ة بش � � ��رح
السياس � � ��ات الت � � ��ي تتبعه � � ��ا املنظم � � ��ة،
والعمليات املس � � ��تخدمة يف وضعها ،ومدى
وج � � ��ود أه � � ��داف طويل � � ��ة وقصي � � ��رة املدى،
وقضايا القيادة .وثاني � � � ًا :معيار التنظيم
والتنمي � � ��ة وهو يتعل � � ��ق بالتنظي � � ��م العام
للمنظمة وأس � � ��س توزيع الس � � ��لطة ،ومدى
استخدام فرق العمل ،والهيكل التنظيمي
وتوزي � � ��ع االختصاصات بني التقس � � ��يمات
التنظيمية املختلف � � ��ة ،وطبيعة العالقات
م � � ��ع األط � � ��راف اخلارجي � � ��ة .وثال � � ��ث هذه
املعايي � � ��ر هو معيار املعلومات الذي يتناول
م � � ��دى اس � � ��تخدام املعلوم � � ��ات يف املنظمة.
أم � � ��ا املعيار الراب � � ��ع فهو التحلي � � ��ل والذي

33
العدد  - 153شعبان 1439 -هـ

يش � � ��ير إلى أس � � ��لوب حتليل املشكالت التي
تواج � � ��ه اجل � � ��ودة يف املنظم � � ��ة .وخامس � � � ًا:
معيار التخطيط للمس � � ��تقبل ويركز على
ما تقوم به املنظمة من خطط لتحس �ي ��ن
اجلودة يف املستقبل .وسادس هذه املعايير
ه � � ��و التعلي � � ��م والتدري � � ��ب وهو كم � � ��ا يبدو
يتعلق بتوضيح أنش � � ��طة التدريب املوجهة
للعاملني ذوي العالقة باجلودة .وس � � ��ابع ًا:
معيار تأكيد اجلودة الذي يتصل بتفاصيل
عملي � � ��ة تأكي � � ��د اجل � � ��ودة .وثامن � � � ًا :معيار
تأثي � � ��رات اجلودة ال � � ��ذي يع � � ��رض النتائج
التي حتقق � � ��ت للمنظم � � ��ة؛ نتيجة إعمال
نظم اجلودة .وتاس � � ��ع ًا معيار التنميط أو
التقييس وهو خاص باملعايير املستخدمة
يف نظ � � ��م اجل � � ��ودة ،وكيفي � � ��ة تطبيقه � � ��ا،
وأس � � ��اليب حتديثها .وتاس � � ��ع تلك املعايير
ينظ � � ��ر للرقابة ،وهو يأخ � � ��ذ بعني االعتبار
األس � � ��اليب املختلفة التي تتبعها املنظمة
للتأك � � ��د من ج � � ��ودة املنتج � � ��ات واخلدمات
التي تقدمها لعمالئها.
السنغافوري والكندي واألسترالي
كذلك تورد الباحثة تغريد عيد اجلعبري-
عن � � ��د حديثها بأطروحتها ع � � ��ن «دور إدارة
التمي � � ��ز يف تطوي � � ��ر األداء»-العدي � � ��د م � � ��ن
النماذج األخ � � ��رى إلدارة التميز كالنموذج
الس � � ��نغافوري ،والكن � � ��دي ،واألس � � ��ترالي،
وغيرها .فتؤكد عل � � ��ى أن الذي يركز عليه
النموذج الس � � ��نغافوري بش � � ��كل أساسي هو
التعلي � � ��م كوس � � ��يلة للتطوي � � ��ر االقتصادي
واالجتماع � � ��ي؛ وذل � � ��ك لتحقي � � ��ق التوازن
بني املواد الدراس � � ��ية ،وتطوير الش � � ��خصية
والنشاطات الرياضية والثقافية املختلفة،
كما يهتم باملعايير التالية :تزويد اجلميع
بالتعلي � � ��م ،وزي � � ��ادة التموي � � ��ل ،واجت � � ��ذاب
املعلمني اجليدين ،ونش � � ��ر ثقافة التعليم،

تقرير

وتوس � � ��يع التعلي � � ��م يف الدراس � � ��ات العليا،
ومراجع � � ��ة املناهج ،واالهتم � � ��ام بالتجديد
واالبتكار ،وتوفير التدريب لرفع الكفاءة.
أم � � ��ا النم � � ��وذج الكن � � ��دي ،فهو يرك � � ��ز على
املعايير التالية :القيادة من خالل املشاركة،
والتركيز على أصحاب املصالح ،والزبائن،
والس � � ��وق ،والتع � � ��اون والعم � � ��ل اجلماعي،
وإدارة العمليات ،ومنظور حقائقي التخاذ
القرار ،والتعلم املستمر وإشراك العاملني،
والتركيز على التحسني املستمر والتفكير
االبتكاري ،والوفاء بااللتزامات ألصحاب
املصالح واملجتمع.
ويش � � ��تمل النم � � ��وذج األس � � ��ترالي عل � � ��ى
مجموعة من املفاهي � � ��م التي يركز عليها،
وهي كالتالي :القيادة بإعطاء املثل وتوفير
اجت � � ��اه واضح ،وبن � � ��اء منظم � � ��ة تركز على
استدامة حتقيق األهداف ،وتفهم ما يثمنه
الس � � ��وق والزبائ � � ��ن (اآلن ،ويف املس � � ��تقبل)،
واس � � ��تخدام الفه � � ��م؛ لتوجي � � ��ه تصميم
املنظمــــة ،وإس � � ��تراتيجيتها ومنتجاتها،
وخدماتها ،والتحسني املستمر للنظام،
وتطوي � � ��ر ق � � ��درات العامل� �ي ��ن وتقديرها
وإطالق مهاراته � � ��م ،وقدراتهم اخلالقة؛
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>> العالقة وثيقة
بني متيز املنظمات
وتطبيقها متطلبات
ومبادئ إدارة اجلودة
الشاملة
لتغيير وحتس �ي ��ن املنظمة ،وبناء منظمة
رش � � ��يقة تتأقلم ،وس � � ��ريعة رد الفعل؛ من
خ �ل ��ال ثقاف � � ��ة تش � � ��جع على التحس �ي ��ن
املتواص � � ��ل ،واالبتكار ،والعلم ،وحتس �ي ��ن
األداء ،م � � ��ن خ �ل ��ال اس � � ��تخدام البيانات،
املعلوم � � ��ات ،واملعرف � � ��ة؛ لتفه � � ��م املتغيرات
املتواصل � � ��ة ،وحتس �ي ��ن اتخ � � ��اذ الق � � ��رار
اإلس � � ��تراتيجي والتنفي � � ��ذي ،والتعام � � ��ل
بأس � � ��لوب مس � � ��ئول أخالقي ًا ،ومجتمعي ًا،
وبيئي ًا ،والتركيز على اس � � ��تدامة النتائج،
والقيم واملخرجات.
اجلودة الشاملة والتميز
ويتضح من استعراضنا مفاتيح ومقومات
التميز اإلداري ومناذج � � ��ه أن إدارة اجلودة
الش � � ��املة يف املنظم � � ��ات الت � � ��ي تطبقه � � ��ا
بنج � � ��اح واقت � � ��دار ه � � ��ي أس � � ��اس متيزه � � ��ا؛
ولذلك نلقي الضوء س � � ��ريع ًا عليها؛ حتى

يل � � ��م قراؤنا األعزاء بأبع � � ��اد وركائز متيز
هذه املنظم � � ��ات .فاجلودة الش � � ��املة هي
محصل � � ��ة مراحل متع � � ��ددة؛ فقد متيزت
بداي � � ��ات الق � � ��رن املاضي بظه � � ��ور فحص
اجلودة ،تلتها مرحلة مراقبة اجلودة ،ثم
ضم � � ��ان أو تأكيد اجلودة ،ف � � ��إدارة اجلودة
الش � � ��املة الت � � ��ي تزامن � � ��ت م � � ��ع منتصف
القرن العشرين .ووفق ًا ملا يذكره الباحث
أحمد بن عيشاوي يف ورقة عمل عنوانها:
«إدارة اجلودة الش � � ��املة ( )TQMالسبيل
إل � � ��ى حتقي � � ��ق األداء املنظم � � ��ي املتميز»؛
فإن اخلبراء والباحثني يحددون ثمانية
مبادئ للجودة الش � � ��املة وه � � ��ي :التركيز
عل � � ��ى العمي � � ��ل ،والتحس �ي ��ن املس � � ��تمر،
والتع � � ��اون اجلماعي بد ًال من املنافس � � ��ة،
والتركيز على املوارد البشرية والكفاءات
الفردي � � ��ة ،والوقاية بد ًال م � � ��ن التفتيش،
واملش � � ��اركة الكامل � � ��ة ،واتخ � � ��اذ الق � � ��رارات
�اء عل � � ��ى احلقائق ،ونظ � � ��ام املعلومات
بن � � � ً
واالتصال.
وبصف � � ��ة عام � � ��ة؛ فإن ه � � ��ذه املب � � ��ادئ هي
التي تتضمنها النم � � ��اذج املختلفة إلدارة
التميز ،وبصفة خاصة كل من :النموذج
األوروبي ،ونظي � � ��ره األمريكي ،ومثيلهما
اليابان � � ��ي؛ أي إن هناك عالقة وثيقة بني
إدارة التميز وإدارة اجلودة الشاملة ،وهو
ما يبدو جلي ًا م � � ��ن النظر إلى متطلبات
تطبي � � ��ق إدارة اجلودة الش � � ��املة املتمثلة
يف  9متطلبات هي :دع � � ��م وتأييد اإلدارة
العلي � � ��ا لتطبيقها ،وتهيئ � � ��ة مناخ العمل
وثقافة املؤسسة ،والتركيز على العميل،
وقي � � ��اس األداء ،واإلدارة الفعالة للموارد
البش � � ��رية ،والتعليم والتدريب املس � � ��تمر،
والقي � � ��ادة الق � � ��ادرة عل � � ��ى تطبي � � ��ق إدارة
اجلودة الشاملة ،وإرساء نظام معلومات
لها ،وتشكيل فرق عمل للجودة <

إضاءات إدارية

الظروف المصاحبة للمخالفة
فيما يلي معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف �أن يلم
بها ،حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته،
والتزامات ولوائح العمل احلكومي .

عضو هيئة التدريب سابق ًا
قطاع القانون مبعهد اإلدارة العامة.

ظرف ًا مخفف ًا ومت مجازاته بعقوبة اإلنذار.
الظروف املشددة للعقوبة ومنها:
 -1السوابق.
 -2سوء نية املوظف عند ارتكابه املخالفة ،كمن يعتدي على رؤسائه
يف العمل ،أو يقوم بتعطيل معامالت املراجعني دون سبب.
وأخير ًا نستعرض حكم ًا لديوان املظالم رقم /122ت 3/لعام
1407هـ ،والذي أشار فيه إلى أنه وعلى هدي األصول واملبادئ
ال �ت��ي حت�ك��م ش ��ؤون ال��وظ�ي�ف��ة ال �ع��ام��ة ،ويف م �ج��ال التأديب
بصفة خاصة ضرورة تناسب مقدار اجلزاء ونوعه مع درجة
خطورة الذنب اإلداري؛ إذ يجب أن يكون اجل��زاء عاد ًال
بأن يخلو من اإلسراف يف الشدة ،أو اإلمعان
يف استعمال الرأفة.
ويف ح �ك��م آخ ��ر رق ��م /205ت 3 /لعام
1409هـ أشار فيه الديوان إلى أنه
«وق ��د اش �ت��رط��ت ت�ل��ك األسباب
ق�ي��ام ق ��رار اجل ��زاء ع�ل��ى كامل
سببه ومالءمته للمخالفات
املسندة».
ل��ذا ع�ل��ى احمل �ق��ق أن ي ��درك أن
ال �ع �ق��وب��ة إذا ات �س �م��ت بالغلو
وال � �ش� ��دة ع �ل��ى ن �ح��و ال تتالءم
م��ع درج ��ة امل�خ��ال�ف��ة؛ ف��إن اجلزاء
التأديبي-واحلال هذه-يصبح معيب ًا
ملخالفته األصول التي يتطلبها النظام
وميكن الطعن عليه أمام ديوان املظالم <

 kمن كتاب :التحقيق اإلداري :أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني. ،
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قد توجد ظروف معينة حتيط باملخالفة املرتكبة؛ ينتج عنها
تخفيف العقوبة أو تشديدها؛ األمر الذي ينبغي على احملقق
إدراك �ه��ا واألخ��ذ بها عند اق�ت��راح العقوبة؛ وذل��ك على النحو
التالي:
الظروف املخففة للعقوبة ومنها:
 -1ضغط العمل؛ بسبب س��وء توزيعه على املوظفني ،أو قلة
عددهم.
 -2حسن نية املوظف املخالف.
 -3حداثة السن وقت ارتكاب املخالفة.
 -4حداثة عهد املوظف باخلدمة.
 -5عدم وجود سوابق يف ملف املوظف.
قضية:
أح� � �ي � ��ل أح� � � ��د امل � ��وظ� � �ف �ي��ن م� � ��ن ذوي
االحتياجات اخلاصة إلى التحقيق؛
لسماع أقواله بخصوص ما نسب
إل �ي��ه م��ن ان �ص��راف��ه ق �ب��ل نهاية
الدوام أكثر من مرة.
وقد أقر املوظف بهذه املخالفة،
وداف ��ع ع��ن نفسه بحاجته إلى
دورة املياه .ونتيجة لعدم وجود
دورات امل� �ي ��اه امل �خ �ص �ص��ة لذوي
االح �ت �ي��اج��ات اخل ��اص ��ة يف املبنى
الذي يعمل فيه؛ فإنه يضطر أحياناً
للخروج إلى منزله؛ ونظر ًا لضيق الوقت
فإنه ال يرجع إلى عمله .اعتبر احملقق ذلك

أ .أحمد بن عبدالرحمن الزكري

أوراق علمية
د.عبداهلل الربيعان ود.طارق الأمني يبحثان تقييمها يف �سلم الوظائف العامة باململكة

مدى كفاية الحوافز المادية لزيادة إنتاجية
موظفي األجهزة الحكومية

ً
دائما �إىل حتفيزه بو�سائل متنوعة؛ لرفع
العن�صر الب�شري هو �أهم ما متتلكه امل�ؤ�س�سات املختلفة؛ فهو حمور جودة �أدائها الذي ت�سعى
ً
ً
�إنتاجها ،و�إنتاجيتها بكفاءة وفاعلية ،وهو الأمر الذي توليه امل�ؤ�س�سات احلكومية باململكة اهتماما كبريا يف ظل ر�ؤية اململكة ،2030
ً
ً
رئي�سا من برامج هذه الر�ؤية.
برناجما
وهو ما جتلى يف برنامج امللك �سلمان لتنمية املوارد الب�شرية الذي يعد
وينظر اخلرباء واملتخ�ص�صون للحوافز وخا�صة املادية منها باعتبارها �أهم هذه الو�سائل يف حث هذا العن�صر الب�شري على حتقيق
ً
ً
ميدانيا عن «تقييم
بحثا
�أهداف تلك امل�ؤ�س�سات؛ ويف �ضوء ذلك �أجرى كل من :د.عبداهلل بن خالد بن ربيعان ،ود.طارق ح�سن الأمني
مدى كفاية احلوافز املادية يف �سلم الوظائف العامة لزيادة �إنتاجية املوظفني يف الأجهزة احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية»
والذي �صدر عن معهد الإدارة العامة ،ون�ستعر�ضه معكم يف هذا العدد ،و�إليكم التفا�صيل.

يستعرضها  :د.أحمد زكريا أحمد
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الئحة واختالفات
ي�ت�ك��ون ه ��ذا ال�ب�ح��ث م ��ن :م �ق��دم��ة ،وستة
ف�ص��ول م�ت�ن��وع��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى املراجع،
واملالحق .ويؤكد الباحثان يف املقدمة على
أن تطوير امل��وارد البشرية قد ن��ال اهتمام
احل�ك��وم��ة ال�س�ع��ودي��ة؛ ب��اع�ت�ب��اره��ا عنصر ًا
فاع ًال يف حتقيق النماء والتنمية باململكة؛
ولذلك كان االهتمام بتحفيز هذه املوارد
بطرق وبأشكال مختلفة-خاصة احلوافز
املادية-لزيادة اإلنتاجية والكفاءة يف العمل
احلكومي .ويشيران إلى أن الئحة احلقوق
واملزايا املالية-التي شهدت عدة تعديالت-
ن�ظ�م��ت م��ا ي�س�ت�ح�ق��ه امل��وظ��ف ع �ل��ى سلم
ال��وظ��ائ��ف ال�ع��ام��ة م��ن ح�ق��وق وامتيازات؛
وق��د ج ��اءت ه��ذه ال�لائ�ح��ة ب�ه��دف حتسني
ورف � ��ع ك� �ف ��اءة وإن �ت��اج �ي��ة امل��وظ �ف�ي�ن على
السلم وص��و ًال إل��ى األداء املتميز ،وتشمل
الالئحة ك ًال من :الرواتب والعالوات (املواد
م��ن  1إل��ى  ،)5والئ�ح��ة ال�ب��دالت واملكافآت
والتعويضات (امل��واد من  6إلى  ،)54عالوة
على أحكام عامة تقع يف املواد (من  55إلى
 )60من الالئحة .وق��د اختلف الباحثون

واخلبراء حول مدى كفاية احلوافز واملزايا
املادية لهؤالء املوظفني؛ فهناك من يرون
أنها كافية ،وهناك من ي��رون عكس ذلك،
كما أن هناك فرق ًا بني ما ُيصرف ملوظفي
سلم الوظائف العامة ،وما ُيصرف ملوظفي
هيئات وم��ؤس�س��ات ع��ام��ة وب�ع��ض األجهزة
األخرى التي ال تتبع لسلم املوظفني العام،
فض ًال عن مقارنة ما ُيصرف ملوظفي السلم
العام مع أقرانهم يف القطاع اخلاص.
 14نظرية
وي�ت�ن��اول الفصل األول «م��دخ��ل البحث»؛
ف �ي �ح��دد م �ش �ك �ل �ت��ه ،وأه � ��داف � ��ه ،وأسئلته
وأهميته ،وح��دوده ونطاقه ،ومصطلحاته
التي تنحصر يف :احلوافز ،وكفاية احلوافز
امل��ادي��ة ،واحل��واف��ز االع �ت �ي��ادي��ة ،واحلوافز

تدريب املوظف وتأهيله
منذ التحاقه بالوظيفة
مبا يتناسب مع املنصب
الذي يتم تأهيله له خالل
سنوات معينة من خدمته

االستثنائية ،وإنتاجية املوظف ،واملستوى
الوظيفي (سلم الوظائف العامة ،ومعدل
ال�ت�ض�خ��م ،وم �ع��دل اإلع��ال��ة ،وال �ت �ف��اوت يف
مستوى املعيشة بني املدن ،واألجر األساسي،
والتميز يف األداء ،واألجر اإلجمالي ،وتقدير
كفاية األداء) .فيرى الباحثان أن «كفاية
احل��واف��ز امل��ادي��ة» يقصد بها مقارنة أنواع
احلوافز (املوجبة ،أو السالبة) التي وردت
يف نظام اخلدمة املدنية والئحة احلقوق
واملزايا املالية-وهي بطبيعتها مالية فقط-
م��ع أن��واع احل��واف��ز األخ��رى املالية واملادية
التي وردت يف دراسات سابقة ،ويف نظريات
التحفيز اإلداري البالغ عددها  14نظرية.
ويلقي الفصل الثاني الضوء على «تعريف
عرف
احلوافز وأنواعها ومعايير منحها» ،ف ُي ٍ
احلافز-بحسب التعريفات اإلدارية-بأنه
«ع �ب ��ارة ع��ن ق ��وة ج ��ذب خ��ارج �ي��ة حتددها
اإلدارة يف املنظمة؛ من شأنها أن تستقطب
اه�ت�م��ام األف� ��راد ،وتعتمد احل��واف��ز يف قوة
تأثيرها على م��دى تعبيرها ع��ن حاجات
ورغبات األفراد يف محيط العمل» .ثم يقدم
الباحثان تعريف ًا إجرائي ًا للحوافز املادية يف
األجهزة احلكومية ،باعتبارها تلك احلوافز
املادية امللموسة التي تُقدم للعاملني نظير

التنمية اإلدارية

جهد معني أو اق�ت��راح معني أو اخ�ت��راع ما
وعادة ما تكون أموا ًال نقدية مثل :الراتب،
واملكافآت التشجيعية ،والعالوات والدرجات
املالية .ويستكمل الباحثان باحلديث عن
أنواع هذه احلوافز كالرواتب ،والعالوات،
والبدالت ،واملكافآت ،وكذلك باحلديث
عن أن��واع احلوافز من حيث :تأثيرها،
وط �ب �ي �ع �ت �ه��ا ،وامل �س �ت �ف �ي ��دي ��ن منها،
وأه� ��داف � �ه� ��ا ،وال �ت �ط �ب �ي ��ق ،والفترة
ال��زم �ن �ي��ة .ك �م��ا ي� �ت� �ن ��اوالن معايير
م � �ن ��ح احل � � ��واف � � ��ز ،واحل � � ��واف � � ��ز يف
اململكة العربية السعودية مقابل
احل��واف��ز يف اإلم ��ارات ،واحلوافز
يف سلم الوظائف العامة مقابل
احل��واف��ز يف الساللم األخرى،
واألرق � � ��ام ال �ق �ي��اس �ي��ة لتكلفة
امل�ع�ي�ش��ة ح�س��ب ب�ع��ض أقسام
اإلنفاق الضرورية (.)2016-1995
وي � �ن� ��اق� ��ش ال� �ف� �ص ��ل ال � �ث� ��ال� ��ث «ن� �ظ ��ري ��ات
احلوافز والدراسات السابقة» ،فيركز على
احلوافز يف خمس نظريات هي :النظرية
االقتصادية ،والنظرية الكالسيكية لإلدارة
(اإلدارة ال �ع �ل �م �ي��ة) ،ون �ظ��ري��ة العالقات
اإلنسانية ،والنظرية الكالسيكية ،واملدرسة
احلديثة ل�لإدارة .كما يناقش هذا الفصل
أي�ض� ًا احل��واف��ز يف ن�ظ��ام اخل��دم��ة املدنية،
ب��اإلض��اف��ة ل �ل��دراس��ات ال�س��اب�ق��ة العربية،
واألجنبية .ويحدد الفصل الرابع «منهجية
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ضرورة تطوير آلية واضحة
لتقومي األداء وربطها
بالترقية واحلوافز واخلطة
اإلستراتيجية للجهاز
احلكومي

ال�ب�ح��ث» ،وذلك
من خ�لال :املنهج املستخدم
يف ج �م��ع ال �ب �ي��ان��ات س � � ��واء :امل �ك �ت �ب �ي��ة ،أو
امل�ي��دان�ي��ة ،وم�ت�غ�ي��رات ال��دراس��ة ،ومجتمع
ال��دراس��ة ،وأس�ل��وب املعاينة وحجم العينة
التي بلغ قوامها  536استبانة (منهم 527
للذكور ،و 193ل�لإن��اث) ،ووح��دة التحليل،
وأداة وأسلوب جمع البيانات ،وصدق وثبات
االستبانة ،وأساليب املعاجلة اإلحصائية.
وي �ت��اب��ع ال �ب��اح �ث��ان يف ال �ف �ص��ل اخلامس
«عرض وحتليل البيانات امليدانية».
مقترحات تطويرية
وي �خ �ت �ت��م ال �ب ��اح �ث ��ان ب �ح �ث �ه �م��ا بالفصل
ال� �س ��ادس ال � ��ذي ُي �ج �م��ل «ال �ن �ت��ائ��ج وأب� ��رز
التوصيات»؛ فقد توصل البحث لنتائجه
التالية :ع��دم كفاية احل��واف��ز امل��ادي��ة التي
ت�ق��دم�ه��ا األج �ه��زة احل�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي تعمل
ب�ن�ظ��ام س�ل��م اخل��دم��ة امل��دن �ي��ة .وات �ض��ح أن
مستوى كفاية احلوافز املادية االستثنائية
املرتبطة باإلنتاجية جاء متوسط ًا ،وثبت أن

هذه احلوافز بهذه األجهزة تختلف بشكل
كبير عما عليه الوضع بالنسبة
للجهات التي ال تخضع لسلم
نظام الوظائف العامة «مراتب»؛
إذ جاء املستوى العام لعدم التكافؤ
مرتفع ًا جداً .كما تبني عدم تناسب
احلوافز املادية احلالية مع عوامل
داخ� � ��ل ع �م��ل امل� ��وظ� ��ف كالتضخم،
واإلع��ال��ة ،وف ��ارق املعيشة ب�ين املدن.
وت��رك��زت املقترحات التطويرية لنظام
احل ��واف ��ز امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ي��راه��ا منسوبو
األج �ه ��زة احل�ك��وم�ي��ة اخل��اض �ع�ين لسلم
نظام اخلدمة املدنية (مراتب) يف التالي:
ضرورة تعديل سلم رواتب املوظفني احلالي
ملسايرة غ�لاء املعيشة املتزايدة باستمرار،
وض��رورة توفير تأمني طبي للموظف ومن
يعول ،وضرورة توفير بدل سكن للموظف،
وض � ��رورة ال �ع��دال��ة وامل� �س ��اواة يف الترقية،
وض��رورة العدالة واملساواة يف تقييم األداء
ال��وظ�ي�ف��ي ،وإع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ل��زي��ادة مكافأة
نهاية اخلدمة.
ويف ضوء ما توصال إليه من نتائج؛ يبدي
الباحثان العديد م��ن التوصيات اجلادة.
نذكر منها ما يلي :ضرورة حتسني العالوة
السنوية وفق املرتبة والدرجة التي يعمل
ب�ه��ا امل��وظ��ف ورب �ط �ه��ا ب��االرت �ف��اع السنوي
ل�لأس�ع��ار ،وض ��رورة حتسني ب��دل االنتداب
سواء :داخل اململكة ،أو خارجها عن كل يوم
يقضيه املوظف خارج مقر عمله ،وضرورة
حت �س�ي�ن ب � ��دل ط �ب �ي �ع��ة ال� �ع� �م ��ل ،وض� � ��رورة
تطوير آلية واضحة لتقومي األداء وربطها
بالترقية واحلوافز واخلطة اإلستراتيجية
ل�ل�ج�ه��از احل �ك��وم��ي ،وض � ��رورة إي �ج��اد آلية
وخ�ط��ة واض�ح��ة ل�ت��دري��ب وت��أه�ي��ل املوظف
م �ن��ذ ال �ت �ح��اق��ه ب��ال��وظ �ي �ف��ة ت �ت �ن��اس��ب مع
املنصب الذي يتم تأهيله له خالل سنوات
معينة من خدمته <

تحقيق

العمل اجلماعي يف بيئة خالية من ال�صراع يطوّ ر الأداء الوظيفي

عالقات العمل الناجحة..تعزيز
لثقافة الفريق وزيادة اإلنتاجية
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العالقات الإن�سانية لي�ست مقت�صرة على احلياة ال�شخ�صية؛ بل متتد �إىل احلياة العملية،
والعالقات ال�شخ�صية التي تن�ش�أ بني املوظفني يف جهات عملهم على درجة كبرية من الأهمية؛
لأن ت�أثريها ال يقت�صر على عالقات املوظفني فقط؛ و�إمنا يتجاوزها �إىل بيئة العمل ذاتها.
فمن �ش�أنها �إما �أن تطور� ،أو تعرقل �إنتاجية املوظفني؛ ومن ثم ف�إنها متثل مك�سب ًا للم�ؤ�س�سة �إذا
ما �أح�سنت ا�ستغاللها� ،أو خ�سارة كبرية �إذا �أ�ساءت توظيفها .يف هذا التحقيق نلقي ال�ضوء على
عالقات العمل وت�أثرياتها املختلفة.
إعداد  :سامح الشريف
عالقات متميزة
أوض � � ��ح ال �ب �ح ��ث ال� �ش ��ائ ��ق ال � � ��ذي أج � ��راه
د.جيمس جيرارد من جامعة «أالباما» أن
لدى األف��راد حاجة فطرية إلى العالقات
اإليجابية واستمرارها؛ ويعود السبب يف
ذلك إلى أن العالقات توجد هدف ًا للحياة،
وتشبع الرغبة يف االنتماء ،ومن الواضح
أن األف ��راد ُينشئون ه��ذه ال�ع�لاق��ات ليس
يف ح �ي��ات �ه��م ال�ش�خ�ص�ي��ة ف �ح �س��ب ،ولكن
يف ح�ي��ات�ه��م ال�ع�م�ل�ي��ة أي �ض � ًا ،ف�م��ا ُيعرف
بعالقات العمل يشير إلى أمناط العالقات
بني األفراد أو الشركاء املتعاملني بعضهم
مع بعض ،سواء أكانوا أفراداً ،أم جماعات،
أم منظمات ،وتكون هذه األمناط موجهة
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ن�ح��و حت�ق�ي��ق ب�ع��ض األه� ��داف أو الغايات
املشتركة .وتعد عالقات العمل على درجة
ع��ال �ي��ة م ��ن األه �م �ي ��ة يف امل �ن �ظ �م��ات؛ ألن
املوظفني ميضون معظم وقتهم يتعاملون
مع موظفني آخرين.
وميكن لعالقات العمل أن تساعد املوظفني
على الوصول إلى املوارد وفرص العمل ،كما
تساعد على تشكيل هوياتهم الشخصية
>> عبداهلل أبوسرهد:
وامل �ه �ن �ي��ة وت �ب��دي��ل ن �ظ��رة امل��وظ �ف�ي�ن جتاه
يف بيئة العمل اخلالية من
وظ��ائ�ف�ه��م ،ع��ن ط��ري��ق م�ن��ح ال�ع�م��ل معنى
أك�ب��ر ،كما أن�ه��ا ت�ك��ون نظم ًا لصنع القرار
املشاحنات والعداء بني
وت �ب ��ادل ال�ت��أث�ي��ر وت��وف �ي��ر امل �س��ان��دة املادية
فعا ًال
املوظفني يكون األداء ّ
والعاطفية ،كما أن عالقات العمل املتميزة
واإلنتاجية كبيرة
ميكن أن تعد أح��د العوامل التي بوسعها
خفض اإلجهاد واإلرهاق يف العمل؛ ولذلك
ف ��إن غ �ي��اب م�ث��ل ه ��ذه ال �ع�لاق��ات املتميزة ،وكذلك عندما تكون عالقات العمل سلبية؛
ميكن أن تؤثر بالسلب على إنتاجية املوظف
وأدائه الوظيفي.
الوالء وروح الفريق
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي��رى د .محمد ع�ب��د الرحمن
القرني-األستاذ املساعد بقسم إدارة املوارد
ال�ب�ش��ري��ة ب�ج��ام�ع��ة امل �ل��ك ع�ب��د العزيز-أن
عالقات العمل لها تأثير مهم على إنتاجية
ال� �ف ��رد وأدائ � � ��ه امل �ه �ن��ي ب��امل �ن �ظ �م��ات بشكل
إيجابي أو سلبي ،وخصوص ًا مبجتمعاتنا
ال �ع��رب �ي��ة وال �ت ��ي ي�ص�ن�ف�ه��ا ال �ع �ل �م��اء بأنها
مجتمعات جماعية تشجع على االنسجام
وال �ت �ع��اون وال�ت�س��ام��ح واح �ت ��واء اخلالفات

تحقيق

>> بهيج البهيجي:

العالقات الشخصية بني زمالء
العمل تزداد أهميتها يف أوقات
الضغوط واألزمات
ب�ين امل��وظ�ف�ين؛ خللق بيئة عملية تساعد
ع�ل��ى إق��ام��ة ع�لاق��ات ص�ح�ي��ة ب�ين األف ��راد.
فاملوظف يذهب يومي ًا إلى العمل ،ويقضي
س��اع��ات ط��وي �ل��ة يف ع �م �ل��ه؛ وب��ال �ت��ال��ي فإن
وج��ود مشكالت ب�ين امل �س��ؤول وامل��وظ��ف ،أو
بني املوظفني قد يشكل ضغط ًا سلبي ًا على
األف� ��راد .وه ��ذا ق��د ي��دع��و امل��وظ��ف للشعور
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بعدم الرضا والتفكير باالنتقال إلى عمل
آخر لهبوط احلالة املعنوية.
ويضيف د.القرني :وإذا تزايد هذا الشعور
ب�ين امل��وظ �ف�ين؛ ف��إن امل�ن�ظ�م��ة س��وف تتأثر
سلب ًا بسبب هبوط األداء وتسرب املوظفني
وعدم القدرة على احملافظة عليهم .ولذلك
ف��إن امل�ن�ظ�م��ات ال�ت��ي ت ��درك ت��أث�ي��ر عالقات
ال �ع �م��ل ع �ل��ى رض� ��ا امل ��وظ ��ف حت� ��رص على
تشجيع امل��رون��ة اإلداري� ��ة م��ن خ�ل�ال تفهم
احتياجاتهم االجتماعية ،وتقدير ظروفهم
املختلفة خللق بيئة صحية تساعد على
إق ��ام ��ة ع�ل�اق ��ات إي �ج��اب �ي��ة ب�ي�ن املوظفني
ل �ض �م��ان اس �ت �م��راري �ت �ه��م يف ب�ي�ئ��ة ُمرضية
ومنتجة .فاملرونة اإلدارية جتعل املوظفني
ُ
يشعرون باالحترام والتقدير ،وهذا يساعد
على رف��ع احل��ال��ة املعنوية؛ وبالتالي زيادة
الوالء للمنظمة التي يعملون فيها.
وم� ��ن ال� �ع ��وام ��ل األخ � � ��رى ال� �ت ��ي ت �س �ه��م يف
خ� �ل ��ق ب �ي �ئ��ة ع� �م ��ل إيجابية-واحلديث

>> د.بدر الضمادي:

أصحاب الذكاء العاطفي املرتفع
لديهم قدرة أكبر على تفهم
احتياجات زمالئهم
الي ��زال ل�ل�ق��رن��ي-وض��ع أه ��داف مشتركة
للموظفني؛ بحيث يشعر املوظف أنه جزء
مهم ويعمل ضمن مجموعة من األفراد
لتحقيق إجنازات جماعية مشتركة؛ وذلك
ألن ش �ع��ور امل��وظ��ف ب��ان�ف�ص��ال��ه عاطفي ًا
واجتماعي ًا يف العمل قد يعيق من عملية
اندماجه مع زمالئه اآلخرين ،وبالتالي

التنمية اإلدارية

>> د.محمد القرني:

عالقات العمل الفعالة والصحية
تطور األداء الفردي واجلماعي
للموظفني

وليس حلل مشكالت العمل الناشئة من
العالقات غير اجليدة مع الزمالء.
وي�ض�ي��ف ال �ض �م��ادي« :ال �س ��ؤال امل �ه��م هنا
ك �ي��ف مي �ك��ن أن ن �ط��ور ع�لاق �ت �ن��ا ونحول
ع�لاق��ات�ن��ا غ�ي��ر اجل �ي��دة م��ع ب�ع��ض زمالء
ال �ع �م��ل إل ��ى ع�ل�اق��ات إي �ج��اب �ي��ة وفعالة؟،
ويف ه ��ذا ال �ص��دد ذك ��ر امل��وق��ع التطويري
الشهير «مايند ت��ول  »MIND TOOLعدة
خ�ط��وات عملية لتطوير ع�لاق��ات العمل
منها معرفة أن العالقة الناجحة مع أحد
زمالء العمل ناجتة عن معرفة االحتياج
من هذه العالقة ،مبعنى آخر :ماذا أود من
زميلي؟ وم��اذا ي��ود زميلي مني؟ فمعرفة
ه��ذه االح �ت �ي��اج��ات ي�س��اع��د امل��وظ��ف على
تلبيتها .وي ��رى د.ب ��در ال�ض�م��ادي أن��ه من
اخلطوات العملية لتطوير العالقات مع
زم�ل��اء ال �ع �م��ل ت�خ�ص�ي��ص وق ��ت لتطوير
ه� ��ذه ال� �ع�ل�اق ��ات ،ف��ال �ك �ث �ي��ر م �ن��ا ال يهتم
ب�ه��ذه النقطة امل�ه�م��ة ،وه��ي أن�ن��ا ال نبذل

ج � �ه� ��د ًا ل� ��ذل� ��ك ،ف �م �ث�ل ً�ا ت �خ �ص �ي��ص ربع
س��اع��ة أو ن �ص��ف س��اع��ة ي��وم �ي � ًا م ��ن وقت
العمل لتطوير عالقاتنا مع زمالئنا بأن
ن�ت��واص��ل معهم بشكل شخصي ونحاول
أن نتعرف عليهم أك�ث��ر؛ مم��ا سيساعدك
ع�ل��ى معرفتهم وال�ت��أث�ي��ر ف�ي�ه��م؛ وم��ن ثم
بناء عالقة عمل مميزة معهم .ولعل من
أهم اخلطوات العملية لتطوير عالقاتك
م��ع زم�لائ��ك يف العمل ه��و تطوير ذكائك
العاطفي ،والذي يركز على فهم مشاعرك
وع��واط �ف��ك وال�ت�ح�ك��م ب�ه��ا؛ وم��ن ث��م فهم
م �ش��اع��ر اآلخ ��ري ��ن وال �ت��أث �ي��ر ف �ي �ه��م ،وقد
وجدت الكثير من الدراسات أن األشخاص
أصحاب ال��ذك��اء العاطفي املرتفع لديهم
قدرة أكبر على تفهم احتياجات اآلخرين،
وقد ذكر موقع «مايند تول» أن األشخاص
ذوي ال��ذك��اء ال�ع��اط�ف��ي ال�ع��ال��ي غ��ال�ب� ًا ما
ينجحون يف معظم األشياء التي يقومون
بها .ملاذا؟ ألنها هي التي يريدها اآلخرون
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ظهور عالمات عدم الرضا والتفكير بترك
العمل والبحث عن وظيفة أخرى .ولرفع
مستوى التواصل والعالقات االجتماعية
بني املوظفني؛ يجب على املنظمات وضع
أنشطة اجتماعية يف أثناء وخارج ساعات
العمل؛ حتى يتمكن املوظف من تكوين
صداقات ،ومعرفة وفهم زمالئه اآلخرين
بشكل أف�ض��ل .وه��ذا م��ن ش��أن��ه أن يسهم
أي �ض � ًا يف رف ��ع م�س�ت��وى ال �ت �ع��اون واألداء
الفردي واجلماعي بني املوظفني وبالتالي
بناء ثقافة الفريق الواحد.
ذكاء عاطفي
وي �ق��ول د.ب � ��در ال �ض �م��ادي  -ع �ض��و هيئة
ال� �ت ��دري ��س ب� � � ��إدارة اخل� ��دم� ��ات الصحية
ب�ج��ام�ع��ة ح��ائ��ل» :ي�ق�ض��ي امل��وظ��ف أغلب
وق�ت��ه خ�ل�ال أي ��ام األس �ب��وع يف ال�ع�م��ل مع
زم�ل�ائ��ه ،وق ��د ي �ك��ون ه ��ذا ال��وق��ت عصيب ًا
ومرهق ًا للغاية؛ والسر يف ذلك هو عالقات
امل��وظ��ف م��ع زم�ل�ائ ��ه ،ل��ذل��ك فالعالقات
اإليجابية يف بيئة العمل جتعل املوظف
يشعر بالراحة واملتعة ،باإلضافة إلى أنه
ينجز أكثر؛ ألن وقته يقضيه للعمل فقط

تحقيق
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يف فريقهم .عندما يرسل األش�خ��اص ذوو
الذكاء العاطفي املرتفع بريد ًا إلكتروني ًا،
ي �ت��م ال � ��رد ع �ل �ي��ه .ع �ن��دم��ا ي �ح �ت��اج��ون إلى
م �س��اع��دة ف �ه��م ي �ح �ص �ل��ون ع �ل �ي �ه��ا؛ ألنهم
يجعلون اآلخ��ري��ن يشعرون بالرضا؛ ومن
ث ��م ف��إن �ه��م مي � ��رون ب �س �ه��ول��ة أك �ث ��ر بكثير
م��ن األش �خ��اص ال��ذي��ن ي�ش�ع��رون بالغضب
بسهولة.
عالقة تكاملية
وي��ؤك��د ع �ب��داهلل ن��اص��ر أب��و سرهد-املوظف
ب�ج��ام�ع��ة امل �ل��ك خ ��ال ��د-أن ع�لاق��ة املوظف
بزمالئه يف العمل تؤثر عليه بشكل كبير
ج � ��داً ،س� ��واء إي �ج��اب � ًا أو س �ل �ب � ًا ،ف� ��إذا كانت
بيئة ال�ع�م��ل صحية وسليمة وخ��ال�ي��ة من
امل �ش��اح �ن��ات وال� �ع ��داء ب�ي�ن امل��وظ �ف�ي�ن؛ كان
فعا ًال وكان عطاؤه وإنتاجيته
أداء املوظف ّ
يف العمل كبيرة ج ��داً ،م��ن خ�لال التعاون
ب�ين امل��وظ�ف�ين وم�س��اع��دة بعضهم البعض
وت�ق��دي��ر ال �ظ��روف النفسية ال �ت��ي ق��د مير

>> تكوين العالقات بني زمالء
العمل يعتمد على الشراكة
الفعالة والروابط القوية
واالهتمامات املشتركة
بها امل��وظ��ف ،وأن ت�ك��ون ع�لاق��ة املوظفني
ببعضهم عالقة تكاملية؛ بحيث يكون كل
منهم مكم ًال لآلخر.
ضغوط وأزمات
م��ن جانبه ،ي��رى بهيج ب��ن عبد الرحمن
ال�ب�ه�ي�ج��ي-م��وظ��ف ح �ك��وم��ي -أن تكوين
ال�ع�لاق��ات الشخصية ب�ين زم�ل�اء العمل
يعتمد على الشراكة الفعالة والروابط
ال �ق��وي��ة وااله� �ت� �م ��ام ��ات امل �ش �ت��رك��ة فيما
ب �ي �ن �ه��م؛ ف �ك �ل �م��ا ك ��ان ��ت ه � ��ذه ال� ��رواب� ��ط
إي� �ج ��اب� �ي ��ة ،وخ� ��اص� ��ة أوق� � � ��ات الضغوط
واألزم � ��ات ،ف��إن ك��ل م��وظ��ف يصبح عليه
من السهل أن يضع نفسه مكان املوظف

اآلخ ��ر؛ وه��و م��ا يجعله أق��در على تفهم
ظ� ��روف ك ��ل م ��وظ ��ف ،وأن ي �ت �ع��ام��ل معه
ب �ت �ع��اون وإن �س ��ان �ي ��ة .وي �ش �ي��ر البهيجي
إل��ى أن ع�ل��ى امل��وظ�ف�ين أن يتعاملوا مع
ب �ع �ض �ه��م ال �ب �ع��ض ب �ط��ري �ق��ة بإيجابية
وتعاون كامل ال أن يسود عالقات العمل
التنافر والصراع واإليذاء اللّفظي؛ فمن
شأن العالقات الناجحة بني زمالء العمل
أن متنح بيئة العمل وامل��وظ�ف�ين شعور ًا
أفضل ،وتعمل على معاجلة ما لدي بيئة
العمل من نقاط ضعف ،أما الصراع بني
الزمالء والعالقات السلبية فيما بينهم؛
تتسبب يف إثارة املشكالت يف بيئة العمل
وتضعف من إنتاجية املوظف.
ويف خ�ت��ام ه��ذا التحقيق ،يتضح أهمية
أن تكون عالقات العمل إيجابية وصحية
وخ ��ال� �ي ��ة م� ��ن امل� �ش ��اح� �ن ��ات واخل�ل��اف� ��ات
وال �ص��راع ب�ين امل��وظ�ف�ين ،مب��ا ي�ت��رك أثره
اإليجابي على بيئة العمل <

مقال

التنمية اإلدارية

الساعة البيولوجية والتوازن الداخلي
لق � � ��د جنم عن التقدم التكنولوجي العديد من اآلثار الس � � ��لبية املرتبطة بصحة اإلنس � � ��ان؛ إذ لم تع � � ��د األمراض املزمنة هي اجلانب
الس � � ��لبي الوحي � � ��د فيما يتعلق بصحة اإلنس � � ��ان؛ والتي نتجت عن اخلمول البدني وقلة النش � � ��اط احلركي ال � � ��ذي يعد أحد نتاجات
املجتمعات التكنولوجية احلديثة .ومن أبرز س � � ��لبيات التقدم التكنولوجي ما يس � � ��مى باضطراب «الس � � ��اعة البيولوجية» التي تنظم
عم � � ��ل اجلس � � ��م الوظيفي بني الليل والنهار ،أو الض � � ��وء والظالم ،وهو نظام معقد خلقه اهلل س � � ��بحانه وتعالى؛ للحفاظ على صحة
جس � � ��م اإلنس � � ��ان ،وحتى يستمر عمل اجلسم بصورة جيدة لس � � ��نوات عديدة .فكل إنسان لديه ما يعرف بالس � � ��اعة البيولوجية التي
ّ
تنظم وقت النوم ،ووقت الش � � ��عور باجلوع والتغيرات يف مس � � ��توى الهرمونات ودرجة احلرارة يف اجلس � � ��م ،وتع � � ��رف التغيرات احليوية
والنفس � � ��ية التي تتبع دورة الساعة البيولوجية يف ( )24ساعة باإليقاع اليومي .وتتحكم عدة
عوامل خارجية أهمها الضوء ،والضجيج يف احملافظة على انضباط اإليقاع اليومي للجسم
أو ساعاته احليوية؛ ويصاحب ذلك تغير يف عدد كبير من وظائف اجلسم التي قد تكون أكثر
نش � � ��اط ًا بالنهار منها بالليل ،ويزداد إفراز هرمون الن � � ��وم «امليالتونني»-هرمون العتمة-بالليل
ويقل بالنهار ،ولألس � � ��ف ال يستطيع اإلنسان تغيير س � � ��اعته البيولوجية بني عشية وضحاها
كم � � ��ا يفعل بالس � � ��اعة التي يف يده؛ ألن توقيت الس � � ��اعة البيولوجية يعتم � � ��د على عدة عوامل
أهمها الضوء ،وللحفاظ على الس � � ��اعة البيولوجية بش � � ��كل طبيعي؛ يتطلب األمر اتباع منط
حياة طبيعي بصورة منتظمة.
وجتدر اإلش � � ��ارة إلى أن منط احلياة احلديث الذي نعيش � � ��ه جميع ًا نتج عنه عدم تطابق بني
k
ساعاتنا البيولوجية داخل أجس � � ��ادنا والتزاماتنا االجتماعية والعملية ،وعدم التطابق هذا؛
أ .أشرف فؤاد أبو سالم
ينتج عنه حرمان مزمن من النوم؛ مما يؤثر على نشاط وإنتاجية الشخص ويعرضه ملخاطر
نقص النوم .هذه املخاطر تتعدى ش � � ��عورنا بالنعاس يف النهار إلى مش � � ��كالت عضوية تكشفها
لنا نتائج البحوث بصورة متواصلة ،وأسباب زيادة هذا االضطراب هو تغير منط احلياة التي
نعيشها ،فمعظم الناس ال يقضون أوقات ًا كافية يف اإلضاءة الطبيعية اخلارجية خالل النهار،
النمط احلديث
كما ال توجد إضاءة طبيعية كافية داخل املنازل واملكاتب ،ويبقون أكثر أوقاتهم يف بيئة املكاتب
واملن � � ��ازل الداخلية خالل النه � � ��ار ،وخالل الليل يتعرضون إلضاءة قوية يف املنازل واألس � � ��واق،
للحياة نتج عنه
ويعملون على أجهزة الكمبيوتر ،وغيرها؛ مما يغير النظام الطبيعي للحياة ويؤثر سلب ًا على
عدم تطابق
إفراز هرمون «امليالتونني».
بني ساعاتنا
وأفضل األوقات للصحة النفس � � ��ية ما بني السادس � � ��ة واحلادية عش � � ��ر صباح ًا ،مع اس � � ��تقبال
البيولوجية
اجلسم خاللها الضوء يف موعده ،وانخفاض يف عمل الغدة الصنوبرية ،ونهاية سيطرة اجلهاز
«البارس � � ��مبثاوي» ،وزيادة افراز هرمون «الكورتيزول»؛ إلعطاء اجلس � � ��م احليوية والنشاط ،قال
داخل أجسادنا
اس � � ��ا َوال ّ َن ْو َم ُس � � � َباتًا َو َج َع َل ال ّ َن َها َر ن ُُش � � ��و ًرا) .ويحتاج
اهلل تعالى َ ( :و ُه َو ا َل ِّذي َج َع َل َل ُك ُم ال ّ َل ْي َل ِل َب ً
والتزاماتنا
اجلس � � ��م لفترة قيلول � � ��ة ال تزيد عن  30دقيقة للتخلص من اإلره � � ��اق والتعب وإعادة التوازن،
االجتماعية
كما أنه يتوجب علينا عند السفر من بلد إلى بلد بالطائرة لساعات طويلة أن ندرب عقولنا
والعملية
على الوضع اجلديد ،وأال ينصب تركيزنا على مقارنة أوقات بالدنا بأوقات البالد التي سافرنا
كاف وجيد ليس مضيعة للوقت؛ ألنه
إليها ،ومن املهم أن يدرك اجلميع أن احلصول على نوم ٍ
سينعكس على أدائنا وراحتنا النفسية يف النهار وعلى أوزاننا وصحتنا بصورة عامة <

،،
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علماء اإلدارة وروادها
علماء
اإلدارة وروادها هم الرافد
الفكري املتدفق الذي يرتكز عليه تطويرها،
وتقدمي أفكار مبتكرة ترتقي بها.
ويف هذا العدد من «التنمية اإلدارية»،
نقدم لقرائنا «لويس مومفورد»
أحد هؤالء العلماء والرواد.
k

لويس مومفورد
1990 -1895 Mumford, Lewis
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ولد «لويس مومفورد» يف «فلشنج بلونغ أيالند» يوم
 19أكتوبر عام 1895م .وأكمل تعليمه العالي يف مدرسة
«ستايفيسانت» العليا ،ثم بعد ذلك انتقل إلى مدرسة
ليلية يف كلية «سيتي» بجامعتي «نيويورك» ،و«كولومبيا».
والتحق بهاتني املؤسستني يف الفترة 1918-1912م،
ولم يحصل على أية درجة جامعية ،وقلل فيما بعد من
أهمية هذا املأزق عندما صرح قائ ًال« :إن فقداني للدرجة
العلمية أصبح ميزة نافعة يف أمريكا .إن درجة الدكتوراه
هي عالمة حتمية للقرون الوسطى» .وأصبح يف عام
1923م عضو ًا باجلمعية األمريكية للتخطيط اإلقليمي.
كانت هذه املجموعة مفيدة يف تطوير مفهوم مدن احلزام
األخضر والتخطيط الشامل الذي تبنته سلطة وادي
«تينيسي» .إن اهتمام «مومفورد» بتطوير املدن كان نتاج ًا
مباشر ًا لعمله يف جامعة «كولومبيا» مع «باتريك جيدز».
وأصبح يف عام 1924م محقق ًا مع جلنة «نيويورك» لإليواء
والتخطيط ،ونشر كتاب العصا واحلجارة والذي عزا فيه
فن العمارة األمريكية للظروف االجتماعية .وهذا الكتاب
استهل مهنة ناجحة وطويلة ركزت على املجتمع واملدن.
وتوفى «مومفورد» يف مدينة «أمينا» يف والية «نيويورك»
األمريكية يف  26يناير 1990م.
مساهماته
يعتبر «مومفورد» كاتب ًا ومؤرخ ًا لديه إسهامات متميزة

لفهمنا لتاريخ التكنولوجيا والفن واملدن والفلسفة.
ولقي تقدير ًا واسع ًا ومشرف ًا يف عضوية جمعية الفالسفة
األمريكية ،واملعهد الوطني للفنون واآلداب ،وقد كان
زمي ًال يف األكادميية األمريكية للفنون والعلوم .وقد دافع
«مومفورد» يف كتبه على أن املهمة األخيرة للمجتمع هي
تعزيز مشاركة األفراد يف املجتمع؛ وبالتالي فإن األفراد
يكونون مفعلني ذاتي ًا.
وميثل «لويس مومفورد» كاتب ًا آخر من ضمن تقليد لكتاب
ميارسون نقد ًا ممتاز ًا عن طبيعة املجتمع واملدن ذات
اإلنسانية املشوهة .وقد ناقش مسألة إيجاد منهج شامل؛
حلل مشكالت املجتمعات .مشير ًا إلى حكمة اإلقليمية يف
التخطيط واحلاجة ملعيار أطلق عليه «امليزان اإلنساني».
تأثيره
اهتم مومفورد باألحياء الفقيرة واآلفات واالزدحام
والتلوث؛ ليس بوصفها مشكالت؛ بل كأعراض لضعف كامن
يف املجتمع.
وقد وعد «مومفورد» بخلق بيئة ذات تفعيل ذاتي ،وذلك يف
تصريحاته مثل« :إن مستقبل حضارتنا يعتمد على قدرتنا
يف اختيار وضبط إرثنا من املاضي؛ لنغير به مواقفنا
احلالية ،وعاداتنا ،ونضخ أشكا ًال حية؛ لكي يتم انسياب
الطاقات بحرية» .وحقيقة إن كتبه التي ال تزال تطبع حتى
اليوم تعكس السمة الثابتة لرسالته <

( )aاملصدر :علماء اإلدارة وروادها يف العالم ،سيرة ذاتية وإسهامات علمية وعملية ،إبراهيم بن علي امللحم.

مقال

التنمية اإلدارية

اآلثار االقتصادية لضريبة القيمة املضافة
ليست اململكة العربية السعودية وحدها بدع ًا بني الدول التي قامت بتطبيق ضريبة القيمة املضافة؛
إذ إن العوامل والدواعي عبارة عن موجة اجتاحت العديد من الدول يف اآلونة األخيرة .وهذه النوعية
من الضرائب تُطبق يف أكثر من  ١٦٠دولة حول العالم ،واكتفت اململكة بفرض نس � � ��بة  %5فقط ،وهي
األقل بني العديد من الدول ،وضريبة القيمة املضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على كل مرحلة
ابتداء من اإلنتاج ،ومرور ًا بالتوزيع ،وحتى مرحلة
من مراحل سلسلة اإلمداد،
ً
البيع النهائي للسلعة أو اخلدمة.
والضرائب يف حد ذاتها ليس � � ��ت غاية ،وإمنا هي وس � � ��يلة تسعى الدولة لتحقيق
مجموعة من األهداف االقتصادية واالجتماعية ،أضف إلى ذلك أن الهدف من
الضرائ � � ��ب لم يقتصر على احلصول على أكبر حصيلة مالية ممكنة فحس � � ��ب؛
بل ميتد إلى تش � � ��جيع عملي � � ��ات التنمية االقتـصادي � � ��ة واالجتماعيـة وحتقيـق
التـوازن املس � � ��تهدف لالقتصاد الوطنيَ .ب ْي َد أَ ّ َن تصميم سياس � � ��ة ضريبية مثلى
يجب أن يأخذ يف االعتبار حتقيق االس � � ��تقرار االقتصادي ،واستيعاب الظروف
االقتصادي � � ��ة واالجتماعي � � ��ة والسياس � � ��ية الت � � ��ي س � � ��وف تعم � � ��ل يف إطارها تلك
k
د.عبدالعزيز عبد املجيد صوان
السياس � � ��ة؛ وذلك ألن الضرائب تؤث � � ��ر على العديد من املؤش � � ��رات االقتصادية
الكلية كاالستهالك ،واالدخار ،واالستثمار ،والنمو االقتصادي.
فاالس � � ��تهالك يتوقف على عاملني هما :حجم الدخل ،وامليل إلى االستهالك،
والنظري � � ��ة االقتصادية تنص على أنه« :كلما زاد الدخل قلت نس � � ��بة املنفق منه
على االس � � ��تهالك» ،أي إن األفراد األقل دخ ً
ال ينفقون على االس � � ��تهالك نس � � ��بة
الضرائب ليست
أكبر مقارنة ب � � ��ذوي الدخول املرتفعة؛ لذلك يقع عبء ضريبة القيمة املضافة
غاية يف حد
على منخفضي الدخول؛ وعليه قامت الدولة بإنشاء حساب املواطن؛ لتخفيف
ح � � ��دة اآلثار الس � � ��لبية على منخفض � � ��ي الدخول .أما االدخ � � ��ار فهو ذلك اجلزء
ذاتها
الذي لم يس � � ��تهلك من الدخل ،وهذا يعني أن العوامل التي حتدد االستهالك
وإمنا هي
ه � � ��ي التي حتدد االدخار .ومبعن � � ��ى آخر فإن الضرائب عل � � ��ى الدخل تؤثر على
وسيلة تسعى
االدخار.
الدولة من
وتكم � � ��ن آلية عم � � ��ل الضرائب يف فت � � ��رات التضخم يف امتص � � ��اص حجم النقد
الزائد؛ وذلك بزيادة نس � � ��بتها ،أما يف فترات الكساد فتخفيض نسبة الضرائب
خاللها لتحقيق
يحفز الطلب الكلي؛ وبالتالي زيادة القوة الشرائية لألفراد ،والذي بدوره يؤدي
مجموعة من
إلى زيادة االس � � ��تهالك ،وتنشيط عملية االنتاج .وعليه توجد عالقة وثيقة بني
األهداف
الضرائب واالستهالك واالدخار ومن ثم االستثمار والنمو االقتصادي <

،،
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مقال

تعاونيات اإلنتاج  ..فريضة تنموية غائبة!
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يف املجتمع � � ��ات احلديثة ،يقوم النش � � ��اط االقتصادي على
قواعد أصولية ثالثة :األول � � ��ى هي قاعدة اإلنتاج ،والثانية
ه � � ��ي قاعدة التوزيع ،أما قاعدته الثالثة فهي االس � � ��تهالك.
ولقد فطنت أغل � � ��ب املجتمعات احلديثة للدور الذي يلعبه
«التعاون» يف تطوير القواعد الثالثة للنشاط االقتصادي،
ويف مكافحة ظاهرة االحتكار ومش � � ��كلة هدر املوارد النادرة.
ويف هذا املقال نس � � ��لط الضوء على أهمية الفكر التعاوني،
وتوضي � � ��ح الدور التنموي الذي ميكن للجمعيات التعاونية
أن تنهض ب � � ��ه يف البلدان العربية ،وإثب � � ��ات أن التعاونيات-
وخصوص ًا التعاون يف أنشطة اإلنتاج-هي إحدى الفرائض
التنموي � � ��ة التي ال ينبغي له � � ��ا أن تغيب عن اقتصادات هذه
البلدان.
إن «التع � � ��اون» أو «التشارك»-س � � ��مه ما ش � � ��ئت-يقصد به كل
اإلجراءات التي جتمع وتنس � � ��ق بني األنش � � ��طة اإلنس � � ��انية
املختلف � � ��ة؛ بهدف تقلي � � ��ل تكاليفها وزيادة منافعها ،وكس � � ��ر
االحت � � ��كارات الت � � ��ي قد تنش � � ��أ يف هذه األنش � � ��طة .وبطبيعة
احلال ال يختلف تعريف التعاون يف األنشطة االقتصادية
عن هذا املفهوم الواسع للتعاون .فالتعاون يف نشاط اإلنتاج
يعني تضافر اجلهود بني املنتجني؛ لزيادة العوائد املنتظرة
من العملية اإلنتاجية ،وتقلي � � ��ل التكاليف املترتبة عليها.
وبذات املنط � � ��ق ،ميكن تعريف التعاون يف أنش � � ��طة التوزيع
واالس � � ��تهالك بأنه ميثل عمليات التنس � � ��يق ب �ي ��ن املوزعني
واملس � � ��تهلكني يف األس � � ��واق املختلفة؛ لزيادة أرباح التوزيع،
ولزيادة منافع االستهالك.
وبالرغم من كون األنش � � ��طة التعاونية قدمية قدم النشاط
اإلنس � � ��اني ذاته؛ إال إن األهمية التنظيمية لها يف النشاط
االقتص � � ��ادي ل � � ��م تظه � � ��ر بوض � � ��وح إال يف منتص � � ��ف القرن
التاس � � ��ع عش � � ��ر تقريب ًا .ففي تلك الفترة حققت «تعاونيات
االس � � ��تهالك» ش � � ��هرة كبيرة يف الدول األوروبي � � ��ة املتقدمة.
فها هي جمعية «رواد روتش � � ��دل» االستهالكية حتقق جناح ًا
باهر ًا يف قطاع أس � � ��واق التجزئة بإجنلترا ،وتكون نواة أولى
النتش � � ��ار التعاونيات يف أنشطة االستهالك فيها كافة .وها

د .محمد صالح يوسف

عضو هيئة التدريب  -قطاع االقتصاد
وامليزانية مبعهد اإلدارة العامة

هي تعاونيات «رافيزن» تسهم يف النمو السريع لقطاع الزراعة
األملان � � ��ي ،بعدما كفت � � ��ه عناء البحث ع � � ��ن التمويل واالئتمان
املص � � ��ريف ،وبعدما أتاح � � ��ت له التمويل التنافس � � ��ي منخفض
التكلف � � ��ة .وعلى الش � � ��اطئ اآلخ � � ��ر من األطلنط � � ��ي ،حققت
اجلمعيات التعاوني � � ��ة بالواليات املتحدة األمريكية طفرة يف
أنشطة التوزيع واالستهالك يف األسواق ،وأصبحت األنشطة
التعاوني � � ��ة األمريكية تولد ،رويد ًا رويداً ،ج � � ��زء ًا متزايد ًا من
الدخل الوطني األمريكي.
وبينما تش � � ��ير التجرب � � ��ة التعاونية العاملية إل � � ��ى أن النمو يف
أنشطة التعاون يسير-جنب ًا إلى جنب-مع النمو االقتصادي
يف أغل � � ��ب ال � � ��دول التي انتش � � ��رت فيه � � ��ا أنش � � ��طة اجلمعيات
التعاوني � � ��ة؛ فإن واقع التعاون  -وخصوص ًا تعاونيات اإلنتاج-
يف البل � � ��دان العربية يؤكد على أنه � � ��ا بحاجه ملزيد من الدعم
والتطوير؛ لكي تواكب واقعها يف البلدان املتقدمة اقتصادي ًا
وتعاوني ًا.
عل � � ��ى أن تطوير تعاوني � � ��ات اإلنتاج ليس هدف � � � ًا اقتصادي ًا يف
ح � � ��د ذاته؛ بل هو وس � � ��يلة ضرورية لتحقيق هدف س � � � ٍ�ام ،وهو
االرتقاء باملقومات احمللية للنمو االقتصادي .ولنأخذ مثا ًال
على ذلك ،كأنشطة التعاون اإلنتاجي يف قطاع الزراعة :فمن
خ �ل ��ال التعاون بني املنتجني الزراعي �ي ��ن احملليني يف مراحل
اإلنت � � ��اج املختلفة ،ميك � � ��ن لقطاع الزراعة أن يحق � � ��ق ازدهار ًا
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ملموس ًا يف ناجته السنوي؛ لكون تعاونيات اإلنتاج الزراعي
تفيد يف أمور خمسة:
أولها :ضمان احلد األعلى من التكامل بني أنشطة املزارعني
م � � ��ن أعضاء اجلمعي � � ��ات الزراعي � � ��ة عند الولوج يف املوس � � ��م
الزراع � � ��ي ،وضمان احلد األدنى من التش � � ��تت والتعارض يف
الزراعات املختلفة .ففي حالة وجود جمعيات زراعية تنسق
بني املنتجني ،فلن جتد مث ًال تكدس ًا يف زراعة معينة ،وندرة
يف زراعة أخرى .ولن جتد عجز ًا يف موارد املاء هنا ووفرة يف
البذور الزراعية هناك .ومن ش � � ��أن هذا التنسيق أن يضمن
احملافظة على أس � � ��عار احملاصيل الزراعية ،واحملافظة على
املستويات املوضوعية ألرباح املنتجني الزراعيني.
وثانيها :املس � � ��اعدة يف تخفيض التكالي � � ��ف الكلية لإلنتاج
الزراعي .فالتعاون داخل اجلمعيات الزراعية يف اس � � ��تخدام
بع � � ��ض عناصر اإلنتاج ،والتي تس � � ��مح طبيعتها باملش � � ��اركة
(حال � � ��ة اآلالت واملعدات الزراعية حتديداً)؛ س � � ��يخفض من
تكاليف التشغيل اإلجمالية يف كل وحدة زراعية من وحدات
اجلمعية التعاونية.
ثم ثالثها :تخفيض تكاليف النقل والتسويق ،والتي تشكل
عبئ ًا رئيس � � � ًا على كاهل امل � � ��زارع الوحدوية؛ ذل � � ��ك ألن قيام
اجلمعي � � ��ة التعاونية الزراعية نيابة عن أعضائها بأنش � � ��طة
النق � � ��ل س � � ��يعود بالنف � � ��ع املباش � � ��ر عل � � ��ى إي � � ��رادات اجلمعية
وأعضائه � � ��ا ،وسيكس � � ��ر من االحتكارات القائمة يف أنش � � ��طة
النقل الزراعي ،وخصوص ًا النقل الزراعي امل ُبرد .وإذا علمنا
أن أنشطة النقل الزراعي ميكنها أن تلتهم جانب ًا مهم ًا من
فائ � � ��ض القيمة املولد يف األنش � � ��طة الزراعي � � ��ة؛ فيمكننا أن
نتوقع األثر الطيب للتعاون الزراعي يف أنشطة النقل على
التكاليف واألرباح.
رابعه � � ��ا :وتأسيس � � � ًا عل � � ��ى النقطة الس � � ��ابقة ،ف � � ��إن التعاون
يف أنش � � ��طة النق � � ��ل الزراع � � ��ي لن يفي � � ��د يف تقلي � � ��ل التكلفة
االجمالية فحس � � ��ب؛ بل سيسهم مباش � � ��رة يف االقتراب من
األس � � ��واق الزراعي � � ��ة .وهي ميزة للقط � � ��اع الزراعي يف الدول
العربية الصحراوية؛ هو يف أشد احلاجة إليها.
وخامس � � ��ها :توليد أنواع جدي � � ��دة من اإلي � � ��رادات الزراعية.

وللتدلي � � ��ل عل � � ��ى ذل � � ��ك ،دعنا نض � � ��رب مثا ًال بأنش � � ��طة تدوير
املخلفات الزراعية؛ فبتولي اجلمعية الزراعية القيام بأنشطة
التدوير للمخلفات الصلبة مث �ل � ً�ا؛ ترتقي إيرادات اجلمعية،
وتتحس � � ��ن ال � � ��دورة الزراعية الكلية ،وتتط � � ��ور البيئة الزراعية
الكلية يف الزمام اجلغرايف لهذه اجلمعية الزراعية.
وإذا م � � ��ا ُعممت اجلمعيات الزراعية؛ فمن ش � � ��أن هذه الفوائد
اخلمس � � ��ة مجتمع � � ��ة أن تزيد م � � ��ن اإليرادات الكلي � � ��ة للقطاع
الزراع � � ��ي ،وتقلل-مع مضي الوقت-من األعب � � ��اء املالية وغير
املالي � � ��ة الت � � ��ي يعاني منه � � ��ا املنتج � � ��ون الزراعي � � ��ون .وكل ذلك
س � � ��يزيد-آني ًا -من كفاءة قط � � ��اع الزراعة احملل � � ��ي ،ويقلل من
العجز املزمن يف امليزان الزراعي يف الدول العربية الصحراوية،
وشبه الصحراوية.
وما قلناه يف تعاوني � � ��ات اإلنتاج الزراعي ،ميكن أن نقول مثله
يف باقي األنش � � ��طة اإلنتاجية يف االقتصاد الوطني؛ فالتعاون
اإلنتاج � � ��ي وف � � ��ق ه � � ��ذا املنظ � � ��ور يفي � � ��د يف حتقي � � ��ق التكامل
االقتصادي داخل كل قطاع اقتصادي محلي على حده ،فض ًال
عن دعمه التنسيق فيما بني القطاعات االقتصادية املختلفة،
ودون أن يولد االحتكارات التي تعيق النمو وتقيده.
وعل � � ��ى ه � � ��دي م � � ��ن التحلي � � ��ل الس � � ��ابق ،ويف ض � � ��وء ال � � ��دروس
املس � � ��تفادة من التجربة الدولية ،والت � � ��ي تؤكد أبرزها على أن
النش � � ��اط التعاوني ال ينمو من تلقاء نفس � � ��ه؛ فإننا نعتقد أن
القط � � ��اع احلكومي عليه أن يتحمل املس � � ��ئولية املنوطة به يف
دعم وتش � � ��جيع أنش � � ��طة التعاون اإلنتاجي .ويف س � � ��بيل ذلك،
فإن السياس � � ��ة االقتصادية الواعية مدعوة لتحفيز املنتجني
يف القطاع � � ��ات االقتصادي � � ��ة املس � � ��تهدفة بأنش � � ��طة التعاون-
وخصوص � � � ًا القطاع الزراعي-لتأس � � ��يس اجلمعيات الزراعية،
وتوفي � � ��ر إط � � ��ار تنظيمي حلماي � � ��ة أعضاء اجلمعي � � ��ات .وقبل
ذلكُ ،مطالبة بتطوير التش � � ��ريعات الضرورية لترقية النظام
التعاوني الوطني ،وتعزيز دور الرقابة املالية على أنش � � ��طتها؛
كي نضمن بذلك حتقيقها األهداف التنموية التي ُأنش � � ��ئت
م � � ��ن أجله � � ��ا .وليتنا يف ذل � � ��ك نتعلم م � � ��ن الش � � ��عار التعاوني
األملان � � ��ي الذي يقول« :ما ال يقدر عليه فرد وحيد ،تقدر عليه
املجموعة» <

قرأت لك

«بيرت هاو�س» ي�ستعر�ض مداخلها ونظرياتها وتطبيقاتها

القيادة اإلدارية
للقيادة اإلدارية أهميتها اخلاصة يف استمرارية ،وتطور ،وأداء املنظمات املختلفة ،ومتيزها-السيما
من الناحية اإلدارية-وهدفها التأثير يف اآلخرين وتوجيه سلوكهم؛ لتحقيق األهداف املنشودة
للمنظمة .وللقيادة اإلداري��ة أهميتها البالغة؛ فهي ُتعد حلقة الوصل بني أه��داف املنظمة
ومنسوبيها ،وتساعد على تنمية اجلوانب اإليجابية فيها وتقليص اجلوانب السلبية ،وتسهم
يف عملية تطوير وتنمية منسوبيها ،واالهتمام بشؤونهم ورعايتهم ،وتوظيف املتغيرات
احمليطة مبا يخدم هذه املؤسسة.
وانطالق ًا من هذه األهمية؛ نصحبكم يف هذا العدد من «التنمية اإلدارية» كي نقرأ مع ًا كتاب ًا
مهم ًا ملؤلفه «بيتر ج.نورث هاوس» بعنوان« :القيادة اإلدارية :النظرية والتطبيق» ،وقام
بترجمته للغة العربية د.صالح بن معاذ املعيوف ،ضمن إصدارات معهد اإلدارة العامة يف
طبعته السادسة .فتعالوا معنا نبحر بني فصوله وصفحاته.

إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
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«السمات» و«املهارات»
ينقسم ال�ك�ت��اب إل ��ى :مت�ه�ي��د ،و 16فصالً
متنوع ًا تتوزع على صفحاته البالغ عددها
 527ص�ف�ح��ة .يستهلها امل��ؤل��ف بالفصل
األول «مقدمة»؛ فيؤكد على أن القيادة هي
سلعة مهمة ومطلوبة وذات قيمة مضافة،
وتستحوذ على اهتمام الباحثني ،وعملية
م�ع�ق��دة ذات أب �ع��اد م �ت �ع��ددة .ويستعرض
ه ��ذا ال �ف �ص��ل :ت�ع��ري��ف ال �ق �ي��ادة ،ومدخ ًال
لفهمها ،وعناصر ه��ذا التعريف ،ووصف
القيادة ،والقيادة الرسمية مقابل القيادة
ال �ن �ش��وئ �ي��ة ،وال� �ق� �ي ��ادة وال � �ق ��وة ،والقيادة
واإلك��راه ،والقيادة واإلدارة .ويبرز الفصل
ال �ث��ان��ي «م ��دخ ��ل ال �س �م��ات» ال � ��ذي حظي
باهتمام العلماء خ�لال القرن العشرين،
ب �ي��د أن� ��ه واج � ��ه يف م�ن�ت�ص��ف ه� ��ذا القرن
ت�ش�ك�ي�ك� ًا يف ع��امل�ي��ة س �م��ات ال �ق �ي��ادة ،لكنه
عاد االهتمام إلى هذا املدخل يف السنوات
األخ�ي��رة .ويتطرق املؤلف يف ه��ذا الفصل
إل � ��ى ع � ��دد م ��ن ت �ل��ك ال �س �م ��ات كالذكاء،

والثقة بالنفس ،وال�ع��زمي��ة ،واالستقامة،
واالجتماعية ،ثم يستعرض منوذج عوامل
الشخصية اخلمسة وال �ق �ي��ادة .ويتحدث
الفصل الثالث عن «مدخل املهارات» الذي
يشبه مدخل السمات ،وذلك عبر جزأين:
ي �ن��اق��ش األول م �ن �ه �م��ا األف � �ك� ��ار العامة
ال�ت��ي طرحها  Katzع��ن امل �ه��ارات اإلدارية
األساسية :الفنية ،واإلنسانية والفكرية.
ويناقش ثانيهما األعمال احلديثة التي
ق��ام ب�ه��ا  Mumfordوزم�ل��اؤه وال �ت��ي على
أساسها مت طرح منوذج املهارات التنظيمية
القيادية احلديثة.
«األسلوب» و»املوقفي» و»التوافقية»
ويسلط املؤلف الضوء يف الفصل الرابع
على «م��دخ��ل األس �ل��وب» ال��ذي ي��رك��ز على
سلوك القائد ،وه��و م��ا مييزه ع��ن مدخل
ال �س �م��ات ال � ��ذي ي ��رك ��ز ع �ل��ى اخلصائص
ال�ش�خ�ص�ي��ة ل �ل �ق��ائ��د ،وك��ذل��ك مي �ي��زه عن
م��دخ��ل امل �ه��ارات ال ��ذي ي��رك��ز ع�ل��ى قدرات
القائد .وق��د قامت جامعتا والي��ة أوهايو

وم�ي�ت�ش�ج��ان ،وب�ل�ي��ك وم��وت��ون بدراسات
متثل ب�ق��وة األف �ك��ار ال�ت��ي ط��رح��ت يف هذا
امل ��دخ ��ل .وي ��رك ��ز ال �ف �ص��ل اخل ��ام ��س على
«املدخل املوقفي» ال��ذي يعد أحد مداخل
القيادة األكثر شيوع ًا وانتشاراً ،وقد طوره
ك��ل م��ن :ه�ي��رس��ي ،وب�لان�ك��ارد ع��ام 1969م،
وب��اخ�ت�ص��ار ف��إن ج��وه��ر ال �ق �ي��ادة املوقفية
يتمثل يف أنها تتطلب من القائد التوفيق
بني أسلوبه وبني كفاءة األتباع والتزامهم.
وال�ق��ادة الفاعلون ه��م أول�ئ��ك األشخاص
الذين ميكنهم التعرف على ما يحتاجه
امل��وظ �ف��ون ،ث��م يكيفون أس�ل��وب�ه��م لتلبية
ه � ��ذه االح� �ت� �ي ��اج ��ات .وي� �ن ��اق ��ش الفصل
السادس «النظرية التوافقية» التي ميكن
تسمية العديد من املداخل القيادية بها،
غير أن نظرية فيدلر ،وفيدلر وجارسيا
ال �ت��واف �ق �ي��ة ت �ع��د األك �ث��ر ق �ب��و ًال وشيوع ًا.
وتعد النظرية التوافقية نظرية توافق –
القائد ،والتي تعني أنها حت��اول املواءمة
ب�ي�ن ال �ق ��ادة وامل ��واق ��ف امل �ن��اس �ب��ة .وتسمى
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القيادة التحويلية تهتم بالبعد
الكاريزمي والعناصر املؤثرة
األخرى بينما «مسار الهدف»
تركز على حتفيز القادة ألتباعهم

القيادة «اجلديرة بالثقة»
ما زالت يف مرحلة التشكل
والتطوير و «قيادة الفريق»
األكثر انتشار ًا

أو نظري � � ��ة واح � � ��دة يف ه � � ��ذا الص � � ��دد .ب � � ��ل
هناك مفهوم جوهري واح � � ��د يرتكز عليه
ه � � ��ذا املدخ � � ��ل أال وه � � ��و الش � � ��خصية ،ويتم
في � � ��ه التأكيد على أنواعه � � ��ا .ويبرز الفصل
الرابع عش � � ��ر موضوع ًا مهم ًا وهو «النساء
والقي � � ��ادة»؛ فيش � � ��ير املؤل � � ��ف إل � � ��ى م � � ��ا مت
طرح � � ��ه من آراء تكرس لوج � � ��ود اختالفات
ب �ي ��ن الرجل وامل � � ��رأة يف القي � � ��ادة؛ وقد كان
من نتيجته � � ��ا النظر إلى امل � � ��رأة على أنها
أقل مكانة وأدنى ش � � ��أن ًا م � � ��ن الرجل؛ لكن
تبع � � � ًا للتغي � � ��رات الدراماتيكية يف املجتمع
األمريك � � ��ي ،وتزاي � � ��د عدد النس � � ��اء اللواتي
يش � � ��غلن مناص � � ��ب قيادي � � ��ة وأكادميية؛ مت
التوجه نحو دراس � � ��ة القيادات النس � � ��ائية،
وطرحت التس � � ��اؤالت وب � � ��رزت االختالفات
بش � � ��أن عالق � � ��ة امل � � ��رأة بالقي � � ��ادة اإلدارية.
ويتوق � � ��ف املؤلف بن � � ��ا يف الفصل اخلامس
عش � � ��ر عند «الثقافة والقي � � ��ادة»؛ إذ ال يركز
ه � � ��ذا الفصل عل � � ��ى نظرية مح � � ��ددة وإمنا
عل � � ��ى مجموع � � ��ة م � � ��ن األف � � ��كار املتداخلة،
والتركيز على البحوث التي تصف الثقافة
وأبعادها وتأثيرها على العملية القيادية.
ويختت � � ��م املؤلف كتابه بالفصل الس � � ��ادس
عشر عن «أخالقيات القيادة» ذلك املوضوع
املهم الذي يتن � � ��اول أوجه ًا متعددة ،ويقدم
مجموع � � ��ة عريض � � ��ة م � � ��ن وجه � � ��ات النظر
األخالقي � � ��ة .فهو مبثابة مرش � � ��د يف بعض
القضايا األخالقية التي تنش � � ��أ يف املواقف
القيادية <
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التوافقية؛ ألنها تقول بأن فاعلية القائد
تعتمد على مدى مناسبة أسلوبه القيادي
للبيئة احمليطة.
الهدف والتفاعل والتحويلية
وي �ع��ال��ج ال �ف �ص��ل ال �س��اب��ع «ن �ظ��ري��ة مسار
ال� �ه ��دف» ال �ت��ي ت��رك��ز ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة حتفيز
القادة ألتباعهم؛ من أجل حتقيق األهداف
امل��رس��وم��ة ،وق ��د ظ �ه��رت ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة يف
أدب�ي��ات القيادة يف أوائ��ل السبعينيات من
ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن؛ وال �ه��دف األس��اس��ي لها
ه��و تعزيز أداء امل��وظ��ف ورض ��اه م��ن خالل
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى دواف� �ع ��ه .ويف ه ��ذا الصدد
يبرز الفصل :سلوكيات القائد ،والقيادة
التوجيهية ،وال�ق�ي��ادة امل�س��ان��دة ،والقيادة
امل�ش��ارك��ة ،وال�ق�ي��ادة املوجهة نحو اإلجناز،
وخصائص األتباع .ويشرح الفصل الثامن
«نظرية التفاعل بني القائد والعضو» التي
تتبنى مدخ ًال مختلف ًا؛ حيث تصور القيادة
على أنها عملية ترتكز على التفاعل بني
القادة واألتباع ،وجتعل العالقة بني هذين
الطرفني ه��ي النقطة احمل��وري��ة يف عملية
ال�ق�ي��ادة ،وق��د ُط��رح��ت تلك النظرية ألول
م��رة يف أع �م��ال ك��ل م��ن :دان �س �ي��رو وجرين
(1975م) ،وه� ��اج� ��ا (1975م) ،وجراين
وك��اش �م��ان (1975م) ،وج ��راي ��ن (1976م)،
وجت � ��در اإلش� � � ��ارة إل� ��ى أن ه� ��ذه النظرية
ش �ه��دت ت �ع��دي�لات ع��دي��دة م �ن��ذ ظهورها،
ومتثل أهمية بالنسبة للباحثني يف مجال
القيادة .وينتقل املؤلف يف الفصل التاسع

إل��ى احل��دي��ث ع��ن «ال�ن�ظ��ري��ة التحويلية»
ك �م��دخ��ل م �ع��اص��ر ي �ع �ط��ي اه �ت �م��ام � ًا أكبر
للبعد الكاريزمي والعناصر املؤثرة األخرى
يف القيادة ،وكما يشير اسمها فهي العملية
ال�ت��ي تغير األف ��راد وحت��ول�ه��م ،وت��رك��ز على
القيم واألخالق واملعايير واألهداف طويلة
األجل ،وتشتمل على تقييم دوافع األفراد
وإشباع حاجاتهم ومعاملتهم بإنسانية.
«اخلادمة» و«اجلديرة بالثقة»
و«الفريق»
ويقدم الفصل العاشر من الكتاب «القيادة
اخل� ��ادم� ��ة» ك �م��دخ��ل ي ��رك ��ز ع �ل��ى القيادة
م ��ن م �ن �ظ��ور ال �ق ��ائ ��د وس� �ل ��وك ��ه؛ إذ يولي
ال �ق��ادة اه�ت�م��ام�ه��م الح�ت�ي��اج��ات أتباعهم،
ويتعاطفون معهم ويعملون على تنميتهم
ودع �م �ه��م ،ومم ��ا ي��ذك��ر أن ه ��ذا امل��دخ��ل يف
ال�ق�ي��ادة ينطوي على تناقض م��ع احلس
الطبيعي؛ ألن الصورة الذهنية لدينا عن
القائد ال تتفق مع مفهوم اخل��ادم .ويدور
موضوع الفصل احلادي عشر عن «القيادة
اجل��دي��رة بالثقة» ،ويلفت املؤلف هنا إلى
مالحظة مهمة وه��ي أن ال�ق�ي��ادة املوثوقة
م ��ازال ��ت يف م��رح �ل��ة ال�ت�ش�ك��ل والتطوير؛
ولذلك ينبغي النظر إليها بصورة مبدئية:
ف�م��ن احمل�ت�م��ل أن ي �ط��رأ ع�ل�ي�ه��ا ت�غ�ي�ي��ر يف
املستقبل .وهذا النوع من القيادة له عدد من
املداخل منها :املدخل التطبيقي ،ومدخل
بيل ج��ورج ،وامل��دخ��ل ال�ن�ظ��ري .ويخصص
املؤلف الفصل الثاني عشر للحديث عن
«قيادة الفريق»؛ حيث أصبحت القيادة يف
املجموعات التنظيمية أو فرق العمل أكثر
املجاالت انتشار ًا وأسرعها منو ًا فيما يتعلق
بنظرية القيادة والبحوث بشكل عام.
النساء والقيادة
ونطال � � ��ع يف الفصل الثالث عش � � ��ر «املدخل
الديناميكي النفس � � ��ي» الذي يشتمل على
العدي � � ��د م � � ��ن الط � � ��رق املختلف � � ��ة املتعلقة
بدراس � � ��ة القيادة ،ف �ل ��ا يوجد نــــ � � ��وع واحـــــد

مصطلحات إدارية
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األشخاص
االعتبارية

هيئات ،أو جماعات ،أو شركات يعتبرها القانون ،أو النظام كأنها
شخص حقيقي؛ فيقرر لها احلقوق ،ويفرض عليها الواجبات،
ويجيز لها التعامل مع الغير ،واكتساب احلقوق واستعمالها.

السلع
االعتبارية

سلع ينظر إليها على أنها ذات جودة عالية جداً؛ ومن ثم فإن تبرير
ارتفاع أسعارها يكون على أساس القيمة املضافة التي تبعث يف
نفس املشتري الشعور بأنه سوف يحصل على منتج لهذه القيمة.

العجز في
الميزان التجاري

الفرق بني قيمة السلعة املستوردة وقيمة السلعة املصدرة ،أو زيادة
قيمة الواردات عن قيمة الصادرات.

الشركات
المتعددة
الجنسيات

مجموع شركات قائمة يف عدة بلدان ،وتتمتع بجنسيات دول
مختلفة؛ فيتعدى نشاطها حدود دولة واحدة؛ ولكنها خاضعة
إلدارة واحدة ،ومتارس الشركة األم سيطرتها ورقابتها على
الشركات األخرى.

نظرية تعادل
القوة الشرائية

سعر صرف التوازن بني عملتي دولتني يعكس التغيرات النسبية يف

تحليل
التعادل

طريقة لفحص العالقات بني الوارد من املبيعات ،والتكاليف
الثابتة ،والتكاليف املتغيرة؛ لتقرير احلد األدنى حلجم اإلنتاج
الالزم للتعادل (أي عدم حتقيق ربح ،أو خسارة).

k

مستوى األسعار العام يف كل من هاتني الدولتني.

من املعجم األساسي يف املصطلحات اإلدارية العربية القدمية واملعاصرة ،تأليف وإعداد د .ياسر عبداهلل سرحان.
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ساعة الياباني العجيبة

المقهى اإلداري
دربناك بعشرة ماليين
ّ
دوالر!

ارت� �ك ��ب أح� ��د امل ��دي ��ري ��ن التنفيذيني
الناشئني خطأ رهيب ًا كلف شركة «أي
ب��ي إم» ح��وال��ي  10م�لاي�ين دوالر؛ فتم
اس �ت��دع��اؤه إل��ى مكتب م��دي��ره��ا العام
«ت ��وم واط �س��ون» .ن�ظ��ر امل��دي��ر الصغير
إلى رئيسه ،وقال له« :أعتقد أنك تريد
مني تقدمي استقالتي ،أليس كذلك؟!»
ع �ن��ده��ا ن �ظ��ر إل� �ي ��ه «ت � ��وم واط � �س� ��ون»،
وق ��ال ل ��ه« :ب��ال�ط�ب��ع ال مي�ك��ن للشركة
أن تستغني ع �ن��ك ،ل�ق��د أن�ف�ق�ن��ا للتو
10ماليني دوالر يف تدريبك»!

كان هناك رجالن ميران عبر بوابة اجلمارك يف أحد املطارات :الرجل األول كان ياباني ًا ويحمل
حقيبتني كبيرتني ،بينما كان الثاني بريطاني ًا ،وك��ان يساعد الياباني على امل��رور بحقائبه،
دقت ساعة الياباني ،فضغط على زر صغير فيها ،ثم بدأ يف التحدث عبر هاتف صغير .أصيب
البريطاني بالدهشة من هذه التكنولوجيا ،وعرض على الياباني خمسة آالف دوالر مقابلها،
ثوان دقت ساعة الياباني ،ففتح غطاءها،
ولكنه رفض .استمر البريطاني يف املساعدة ،وبعد ٍ
وظهرت لوحة مفاتيح استخدمها الستقبال بريده
اإللكتروني .نظر البريطاني يف دهشة ،وعرض 25
ألف دوالر؛ فقال الياباني« :ليست للبيع» .استمر
البريطاني يف املساعدة على حمل احلقائب؛ بينما
دقت الساعة مرة ثالثة ،ويف هذه املرة استخدمها
حينئذ صمم البريطاني
الياباني الستقبال فاكس.
ٍ
على شرائها فعرض  300ألف دوالر ،عندها سأله
الياباني ،إن كانت النقود معه .فأخرج البريطاني
دف �ت��ر ش�ي�ك��ات��ه وح ��رر ل��ه ش�ي�ك� ًا ب��امل�ب�ل��غ .استخدم
الياباني الساعة لنقل صورة الشيك إلى بنكه .وقام
بتحويل املبلغ! ثم خلع ساعته وأعطاها للبريطاني وسار مبتعداًـ انتظر .صرخ البريطاني:
«لقد نسيت حقائبك» .رد الياباني« :ليست حقائبي ،وإمنا هي بطاريات الساعة!!».
كم مرة يف مجال العمل رأيت ،أو سمعت عن فكرة رائعة ،ثم قمت باعتمادها فور ًا بدون أن تفهم
طريقة عملها ،أو تعي ما يترتب عليها .نصيحة إدارية :فكر جيد ًا قبل أن تتخذ قراراً!

مظاهر التسيب اإلداري!!

يقصد بالتسيب اإلداري :املنظمة املتسيبة التي ال توجد ضوابط إدارية حتكم العمل فيها،
وال يوجد بها نظام محدد يوضح آليات العمل بها ،أو أنه موجود لكنه غير مطبق .ومن صور
التسيب اإلداري :غياب املوظفني املتكرر ،واختالق األعذار يف عدم الذهاب للعمل ،وتسجيل
احل� � �ض � ��ور واالن� � � �ص � � ��راف مبساعدة
اآلخ � ��ري � ��ن ،وال� �ت ��أخ� �ي ��ر يف احلضور
ل �ل �ع �م��ل ،وع� � ��دم االل� � �ت � ��زام بالوقت،
واخلروج من العمل مبكر ًا دون إجناز
أي م�ه��ام ،واالس �ت �ئ��ذان بشكل متكرر
بحجة الظروف اخلاصة.

هل أنت ناجح؟!
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محددة ،كما
محددة ،وبعوامل
يتم حتقيقها يف فترة زمنية
ّ
ّ
النجاح هو اإلجنازات التي ّ
ُيطلق النجاح على إكمال الهدف ،أو الوصول له سواء كان هذا الهدف :مشروع ًا بأكمله،
أم مهمة بسيطة ،أو متّ حتقيقه أثناء العمل ،أو ضمن احلياة الشخصية للفرد ،وبصفة
ع��ام��ة فالنجاح ه��و وص��ف الفرد
ال� ��ذي اس �ت �ط��اع حت�ق�ي��ق أهدافه
الشخصية ،أو املهنية ،أو املالية،
كما ُيشار إلى أنّه حتقيق النتائج
اإليجابية ،واملأمولة ،واملرغوبة.

إصـدارات
صفحة تعنى برصد
أبرز ما صدر من الكتب
اإلدارية الحديثة
لتقدم وعياً متجددا ً
لتعزيز الثقافة اإلدارية
من خالل العطاءات
المتميزة .ويتم إعداد
الصفحة بالتعاون مع
اإلدارة العامة للمكتبات
بمعهد اإلدارة العامة .

تأثير المعايير النوعية للمعلومات
المحاسبية على القيمة العادلة

تأليف :أ.مهند يوسف الذيبة
الناشر :االبتكار للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
ي�س�ت�ه��دف ه��ذا ال�ك�ت��اب إل �ق��اء ال �ض��وء ع�ل��ى اخلصائص
النوعية للمعلومات احمل��اس�ب�ي��ة؛ وم��ن ث��م فحص مدى
توفرها ومالءمتها للقوائم املالية املفصح عنها بواسطة
القيمة العادلة؛ وذلك للوقوف على السلبيات ومحاولة
معاجلتها لتفاديها.

الهوية والمواطنة وهواجس العولمة

تأليف :د.محمد زرمان
الناشر :الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
يتناول الكتاب جدل الهوية والعوملة ،مع محاولة تقدمي
إستراتيجية لتفعيل دور الهوية يف ظل العوملة ،واحلديث
عن دور املؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها يف تعزيز
قيم املواطنة واالنتماء.
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اإلرهاب بين المفهوم والال معلوم

تأليف :د.عماد محمد ذياب احلفيظ
الناشر :الدار املنهجية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
هذا الكتاب يقدم تعريف التطرف الديني ،وحكم الغلو
يف اإلس�لام ،وأسباب ومظاهر التطرف الفكري ،وكذلك
مظاهر اإلرهاب وأشكاله ،وموقف اإلسالم منه ،وكيفية
حل مشكالت اإلرهاب.

التنمية اإلدارية

إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة

تأليف :د.عمر أحمد همشري
الناشر :دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
ميثل الكتاب محاولة ج��ادة لتقدمي مرجع شامل متكامل
ع��ن إدارة املعرفة للعاملني يف م�ج��ال املعرفة واإلداري �ي�ن يف
امل�ن�ظ�م��ات ال�ع��رب�ي��ة ،وأع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س يف اجلامعات
العربية والباحثني ،والطلبة ،والقارئ بصفة عامة.

الطقوس االجتماعية الهوية والتعليم
األدائي في الجامعات

تأليف :كريستوف فولف وزم�ل�اؤه ،وترجمة :موفق
السقار
الناشر :دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
يبحث ه��ذا الكتاب يف م��وض��وع الطقوس ال��ذي يعتبر من
املوضوعات البحثية اجلديدة يف العلوم اإلنسانية ،فالطقوس
هي ممارسات اجتماعية حتدث نتيجة املمارسات اجلماعية
والفردية وتضم عدة نشاطات ومناسبات واحتفاالت

علم اإلدارة وفن القيادة
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تأليف :د.محمود الربيعي وآخرون
الناشر :الدار املنهجية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
إن امل�ج��ال اإلداري بخصائصه وأنشطته املتنوعة أصبح
ض � ��رورة وط �ن �ي��ة يف ب �ن��اء ال �ق��وة ال��ذات �ي��ة ل �ل��وط��ن؛ ولهذا
يستعرض هذا الكتاب موضوع اإلدارة من حيث :وظائفها
أو عناصرها ،وكذلك يتناول موضوع القيادة.
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األخيرة

اغلق جوالك!!

،،

فهد عامر األحمدي

k

ثاني أعظم شيء

يستهلك أوقاتـنا
هي أجهزة التواصل
احلديثة ..فنحن
نقضي مع اجلـوال
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أكثر من تواصلنا
املباشر مع البشر ..
فلراحة بالك

،،

أغلق جوالك
وجرب

شاهدت البارحة منظر ًا لم يعـد معتاد ًا هذه األيام؛ شاهدت مجموعة من كبار السن
يجلسون فوق «دكـة» أمام أحد املنازل لتجاذب أطراف احلديث.
ذكروني بتجمعات سكان احلواري (أيـام زمان) ،فـحزنت على حالنا هـذه األيام؛ فـأوقات
الفراغ اخـتفت من حياتنا ،ولم يعد أهل احلي يتجمعون بهذه الطريقة أمام البيوت
أو فوق كراسي العمدة؛ لم يعد هناك وقت للتجمع واحلديث املباشر ،وأصبحت حياتنا
ركض ًا سريع ًا وكالم ًا من وراء حجاب .التقنيات احلديثة أخذت من يومنا الكثير؛ فأصبحنا
جنلس معها أكثر من جلوسنا مع أحبابنا وأفراد عائالتنا .بـدأ اقـتطاع أوقـاتـنا بالراديو ،ثم
التلفزيون ،ثم القنوات الفضائية ،ثم اإلنترنت ،حتى وصلنا اليوم إلى األجهزة اللوحية
والهواتف الذكية.
حني بُـث أول إرسال تلفزيوني يف نيويورك؛ بعث عمدة املدينة رسالة حملطة اإلرسال قال
فيها :أهـنئكم على اختراع أعظم وسيلة لتضييع الوقت ،واليوم يستقطع التلفزيون من
حياة األمريكان ثالث ساعات ،ومن حياة األسبان ،والطليان أربع ساعات (وأتوقع ساعات
أكثر من حياة السعوديني عطف ًا على قـلة وسائل الترفيه وحرارة األجواء التي ال تشجع
معظمنا على اخلروج)..
أما إن سألتني عن ثاني أعظم شيء يستهلك أوقاتـنا؛ فسأقول بال تردد أجهزة التواصل
احلديثة ..فنحن نقضي مع اجلـوال (ويقضي أطفالنا مع اآليباد ،واألجهزة اللوحية) أكثر
من تواصلنا املباشر مع البشر.
وكان «مارك زوكربيرج»-مؤسس الفيسبوك-قـد قال يف مؤمتر برشلونة األخير :إن املشتركني
يقضون خمسني دقيقة يومي ًا يف تصفح هذا املوقع فقط (دون مواقع التواصل األخرى).
وهذا كثير جد ًا عـطف ًا على وجود  1,65مليار مشترك يف املوقع وامتالك البشر  24ساعة
يف اليــوم فقط.
واحلقيقة هي أننا نستقطع من يومنا  8ساعات للنوم ،و 3ساعات أمام التلفزيون ،وساعة
وثلث ًا أمام اإلنترنت وأجهزة التواصل الذكية ،ويف املقابل ال نكاد نخصص شيئ ًا من وقتنا
للقراءة ،أو احلديث املباشر مع أشخاص ال نعرفهم .حني تفكر برجل جتاوز الثمانني
(كالذي رأيته بني مجموعة كبار السن)؛ تكتشف أنه قضى أكثر من ثلث حياته نائم ًا ،وربع
حياته يعمل يف مهنة أو وظيفة حكومية (قبل أن يتقاعد يف سن الستني) ،وباستعمال
حسابات مشابهة ميكن القول إنه قضى  8سنوات وثالثة أشهر يف صالة وتعبد (إذا كان
مواظب ًا على الصالة يف املسجد) ،وأكثر من  6سنوات ونصف يف صيام رمضان .وإن كان يقود
سيارته مبعدل ساعة يف اليوم؛ فهذا يعني أنه قضى أكثر من  3سنوات من عمره سائق ًا .أما
على مائدة الطعام فيقضي أكثر من  7سنوات.
وحسب تصوري سيضطر أبناء هذا اجلـيل-حني يصلون لنفس السن-لالختصار أكثر من
هذه األوقات :كون ساعتني أمام اإلنترنت تسرقان من حياتهم ست سنوات ونصف ،ونصف
ساعة فقط أمام الواتساب (الذي نعشقه أكثر من الفيس بوك) أكثر من سنة ونصف.
هل جربت راحة البال التي ستحصل عليها من إغالق اجلوال لستة أيام فقط؟ <
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